
١

  مت التصحيح، : مالحظة

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

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

   والعشرونامساخلاجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  حممد احلسيين الشريازيالسيد 

  دام ظله

  

  

  

  الصالةكتاب 

  لتاسعااجلزء 

  

  

  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 

  سعاتالاجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .قيام يوم الدين إىل الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  .وا مميزينعلى ما ذكره املشهور وإن كان األوليكره متكني الصبيان من الصف  ـ ١٨ـ مسألة 

  

ن إ وره املشهوركما ذ على األولان من الصف ي الصبكنيره متيك ـ ١٨ ـ مسألة{

ظهر من الروض وجود ي اجلواهر راهة للتسامح، ويفكال على الًي به دلىفك و}نيزيانوا ممك

مها ريان غك أو مها،ريس معهما غي لنسان اجلماعة بصيبقامة اإلإ ريهذه املسألة غ والنص به،

 صلى اهللا عليه وآله(اهللا  مع رسول )عليه السالم( علي  ما تقدم من صالةنايفيفال  ،امرأة

  .)عليها السالم (ةجيمعهما خد و)سلمو

 مام منذ خلقه اهللاإ ونه نورإ خارج موضوعاً، ف)عليه السالم( اًين علأ إىل ضافةهذا باإل

  .)عليه السالم( قول الصادق علم الوجه يفيمنه  وتعاىل،

  الرجل يفنيمي عن الصيب : قال)عليه السالم( اًين علإ :)١(ي البختريبأث ي حديفو

  . مجاعة الصيبنيميض القاعد عن ياملر و،ضبط الصف مجاعة إذا الصالة

 ،ما هو واضحك ،عدمهكصل االتصال به فوجوده حيز مل ي ممري غان الصيبك إذا نعم

  .ه جامعة للشرائطانت صالتك إذا وجب االتصالينه إ ف،زي املمخبالف الصيب

  

                                                

  .٨ ح من صالة اجلماعة٤ الباب ـ ٣٨٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٨

ٕان كان  وجماعة واحتمل فیها خلال في الواقع أو ًصلى منفردا إذا  ـ١٩ـ مسألة 

 إذا  وأما،جماعة أو ً یجوز بل یستحب أن یعیدها منفردا،صحیحة في ظاهر الشرع

وجد من یصلي تلك الصالة جماعة ثم  ًصلى منفردا فإن ،لم یحتمل فیها خلال

  یستحب له أن یعیدها جماعة

  

انت كن إ و الواقعها خلال يفياحتمل ف ومجاعة أو منفرداًصلى  إذا  ـ١٩ ـ مسألة{

 حلسن ،ن وسوسةكن مل تإ }دهايعين أستحب يوز بل جي ظاهر الشرع حة يفيصح

  )١(. مبا شئتكنيفاحتط لد: )عليه السالم( قال ،شرعاً واط عقالًياالحت

 اطيل االحتي دلطالق، إلىفرادو  أان قد صالها مجاعةك سواء }مجاعة أو منفرداً{

  .ل اجلماعةيدلو

 الصالة مجاعة ك تليصليمنفرداً مث وجد من صلى  فإن ها خلال،يتمل فحيمل  إذا ماأو{

 ةريالذخ وكاملدار وىال خالف، بل عن املنته والكشإ بال }دها مجاعةيعين ستحب له أي

  :اتي الرواضيه مستفيدل علي و،هي علمجاعهم اإلريغ واضيالر وحياملفاتو

 الصالة يصلي الرجل  يف)عليه السالم(عبد اهللا  يبأحة هشام بن سامل، عن يصحك

  )٢(.شاء نإضة يعلها الفرجي و معهميصلي: د مجاعة؟ قالجيوحده مث 

  حضر أ ينإ :)عليه السالم( احلسن يبأ إىل تبتك: ع، قاليحة ابن بزيصحو

  

  

    

                                                

.٤١ي ح من صفات القاض١٢ ـ الباب ١٢٣ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

.١ ح من صالة اجلماعة٥٤ ـ الباب ٤٥٥ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٩

 رمبا و،همين آتأت قبل يقد صل وصالة م بالأمرونينيهم فريغ واينرياملساجد مع ج

ت حلال من يقد صل وتقدمأن أره ك فأ،املستضعف واجلاهل و بصاليتيقتدي من يخلفصلى 

شاء اهللا؟  نإعمل به أ وه،يلإ ينتهأ كمرأ بك ذل يف فمرين،كت لي ممن قد مس بصاليتيصلي

  )١(.صل م: )عليه السالم(تب كف

 أنت يف وت صالةيذا صلإ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا يبأ، عن حة احلليبيصحو

  )٢(.حاًياجعلها تسب ون شئت فصل معهمإ وشئت فاخرج فإن مت الصالة،يقأ واملسجد

د جيضة مث ي الفريصلي، عن الرجل )عليه السالم(عبد اهللا  باأسألت : موثقة عمار، قالو

. فعليمل  فإن : قلتفضلأو ه ونعم: د الصالة معهم؟ قاليعين أوز جيأصلون مجاعة يقوماً 

  )٣(.س به بأسيل: )عليه السالم(قال 

دخل املسجد فتقام أ مث يصلأ :)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل: ، قالري بصيبأخرب و

  )٤(.هيلإحبهما أتار اهللا خي ،صل معهم: ت؟ قاليقد صل والصالة

 الصالة يصليلرجل  ا يف)عليه السالم(عبد اهللا  يبأ، عن يخرب حفص بن البخترو

  )٥(.ضةيعلها الفرجي و معهميصلي: )عليه السالم(د مجاعة؟ قال جيوحده مث 

                                                

.٥ ح:املصدر) ١(

.٨ ح٤٥٦ ص:املصدر) ٢(

.٩ ح:املصدر) ٣(

.١٠ ح:املصدر) ٤(

.١١ ح اجلماعةأبواب من ٤٩ ـ الباب ٤٥٧ ص٥ ج:الوسائل) ٥(



١٠

وجد من یصلي غیر  إذا  بل ال یبعد جواز إعادتها جماعة،ًمأموما أو  كانًإماما

 لكن القدر المتیقن ،صلى الظهر فوجد من یصلي العصر جماعة إذا  كما،تلك الصالة

  ،ىاألولالصورة 

  

دخل ين أ للرجل ينبغي ال: قال ثي حديف )عليه السالم( جعفر يبأزرارة، عن خرب و

نه له إف ، صلىان قدكن إ وهاينوين أ ينبغيها صالة، بل ينويهو ال  و صالممع قوم يف

  .هاريغ إىل )١(.خرىأ صالة

ه يفماماً فقد ادعوا إأما  وه،يدل علي أما مأموماً فقد تقدم ما }مأموماً أو انكماماً إ{

  .ه مجلة من النصوصيدل علي و،مجاعاإل

 إنه )رمحه اهللا(، عن والده العالمة نيما رواه فخر احملقق و املتقدمة،عيزبحة ابن يصحك

صحابه أ و)سلم وصلى اهللا عليه وآله(  النيبغقد فر واملسجد إىل اً جاءيعرابأن أ يرو: قال

  فقام شخص فأعاد صالته، معهيصليهذا ف على تصدقيال رجل أ: فقال. من الصالة

  )٢(. بهىصلو

:  وحده فقاليصلي  رجالًىرأ إنه ،)سلم وصلى اهللا عليه وآله( ، عن النيبعن الغوايلو

معهيصليهذا ف على تصدقيال رجل أ .)٣(  

صلى  إذا ماك الصالة، ك تلري غيصليوجد من  إذا عادا مجاعةإ زبعد جواي بل ال{

 بعض النصوص السابقة طالق إلكذل و}لعصر مجاعة ايصليفوجد من { منفرداً }الظهر

  املنصرف من النص،  ألنه }األوىل قن الصورةين القدر املتكل{

                                                

.٢ ح٥٤ ـ الباب ٤٥٥ ص:املصدر) ١(

.٤١ ح٢٢٤ ص٢ ج:العوايل) ٢(

.١١٣ ح٣٤٢ ص١ ج:املصدر) ٣(



١١

  . فیشكل استحباب إعادتهاًمأموما أو ًصلى جماعة إماما إذا وأما

أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما باآلخر من ثم  ًصلى اثنان منفردا إذا وكذا یشكل

  . یصلغیر أن یكون هناك من لم

  

  .ين االنصراف بدوأن الظاهر كل

 وجهه  قال بعض يف}عاداإل استحباب كشيمأموماً ف أو ماماًإمجاعة صلى  إذا أماو{

 ينيظاهر النبو وه، بليلإحبهما أتار خياهللا  بأن ليالتعل وطالقن اإلإ :هين فك، لدلةانصراف األ

 ـ مجاعة) صلى اهللا عليه وآله( مع النيب صلى ان قدك عرايبمام األإن أن الظاهر إث يحـ 

  . االستحبابيقتضي كل ذلك

 ريخر من غحدمها باآلأ ىرادا اجلماعة فاقتدأ مث ،اثنان منفرداًصلى  إذا لكشيذا كو{

حدمها مل أان ك إذا ماي السابقة االستحباب فدلة األىمقتض ألن }صلي من مل كون هنايكن أ

ن الظاهر ك، لىفرادصلى  أو مجاعةصلى  المهاكان ك إذا االستحباب على ليصل فال دلي

 االستحباب مع يذا الظاهر متشك وم باالستحباب،ك احلان يفيفيكاملناط  ولين التعلأ

  . من الصورك ذلريغ إىل ،ةيهما قضائيلتكون ك أو ة،يالقضائ وةيدائ األ يفنياختالف الصالت

 نيدي عن الشهيك ح،ثالثة وةيمع مجاعة ثانصلى  إذا ماك، عادةر اإليركصح تيهل و

 ل،يل بالعدم لعدم الدليق ول،يالتعل و للمناطكبعد ذليال  وبعض من تأخر عنهما اجلواز،و

 نياملؤمن ريمأمام رار اإلكت على ده ما دليؤي وقرب اجلواز،ن األك، له اهلمداينياختاره الفقو

  .تموا مبحث صالة األما تقدم يفكبعض اجلنائز،  على  الصالة مجاعة)عليه السالم(



١٢

 موات صالة األ يفكذلكم ك، بل احلعادةة باإليومية صالة اليعلم عدم خصوصيمنه و

  .هاريغ إىل تيالقضاء عن امل والطوائفو

  



١٣

  . باملعادةيجيتز  كانت باطلةاألوىل الصالة مجاعة أن الصالة إعادةظهر بعد  إذا  ـ٢٠ـ مسألة 

  

انت باطلة ك األوىل صالة الصالة مجاعة أن الإعادةظهر بعد  إذا  ـ٢٠ ـ مسألة{

 د،ييل التقيسب على ن قصده للندبيكمل  إذا ،الوجوب أو  سواء قصد الندب} باملعادةيتزجي

ده يؤي و،اتي من الرواما هو املنصرف عرفاًك ـ األصل ين املعادة هأظاهر  ألن كذلو

 يه فهيلإملوجبة مر اوا امتثاال لألكـ  )١(هيلإحبهما أتار خين اهللا إ :)عليه السالم(قوله 

  .مرطاعة لألإ

ن كد مل تييوجه التق على ته الندبيان نك أو ،أيتيما سكقصد ا القضاء  إذا نعم

 ثالثاً واًي ا ثاناإلتيان صحة ال يفكشإلو ظهر بطالن املعادة فال  وما هو واضح،كامتثاال 

  .ذاكهو

  

                                                

  .١٠ ح من صالة اجلماعة٥٤ ـ الباب ٤٥٧ ص٥ ج:الوسائل: انظر) ١(



١٤

  . الوجوب على األقوىال أراد نیة الوجه ینوي الندب إذا في المعادة ـ ٢١ـ مسألة 

  

 } األقوى على الندب ال الوجوبينوية الوجه يراد نأ إذا  املعادةيف ـ ٢١ ـ مسألة{

حصل االمتثال سقط إذا  ألنه ة،ي املرة الثان فال امتثال يفاألولاالمتثال حصل بالفرد ألن 

  .فيلكالت

صلى اهللا (اهللا ل مع رسوصلى  إنه :هيبأد، عن يزي، عن جابر بن ده ما رواه الغوايليؤيو

ما : ئصهما فقالا فدعامها فجاءا ترعد فر،ة املسجدي ناحا يفيصليذا رجالن مل إ و)عليه وآله

فال : )سلم وصلى اهللا عليه وآله(  رحالنا، فقالنا يفيقد صل: ؟ فقاالا معناين تصلأما كمنع

  )١(.ا له نافلةإصل معه فيفل صلى قد ومام اإلكدرأ رحله مث م يفكحدأصلى  إذا تفعلوا

 :هاريخأ قال يفنه أ الإ مثله، )سلم وصلى اهللا عليه وآله( د بن عامر، عنهيزية ي روايفو

توبةك هلم ميه و نافلةكن لكت.)٢(  

ن جواز يديح الشهين عن صركة الندب، ليلزوم ن إىل  عنهمكي احمل يفاألكثرقد ذهب و

 ة الفرضياملراد ن بأن )رمحه اهللا(ى ملرتضخ ايور الشكاستوجه القول املذ و، أيضاًة الوجوبين

 األمرسقط به امتثال ي ي به هو الذأيتي يون هذا الذكقصد ي بأن ف،يوجه التوصعلى 

 ما يفكن شاء، إضة يعلها الفرجين أ رخصته يف وذن الشارعإ بعد ك ذلب يفيال ع والسابق

 ،ري بصيبأة ي رواا يفمكحبهما، أتار اهللا خيخباره بأنه إ وهشام بن سامل، و حفصمصححيت

  متهما، أ وفضلهماأأو 

                                                

  .٩٢ ح٥٩ ص١ ج:العوايل) ١(

  .٦ ح من صالة اجلماعة٥٧ ـ الباب ٥٢٨ ص٦ ج:عةيلشث ايحادأجامع ) ٢(



١٥

 آخر اجعلها يف و نافلةكا لإ :خبار بعض األ ثالث مرسل، نعم يفما يفك

  . انتهى،)١(حاًيتسب

جاء  إذا ل ماي من قبكون ذليك و،نيال القصدك جلواز ني الطائفتنيال منافاة ب و:أقول

  مع ما دلكضر ذلي ال و،ضةيون هو الفريك وهيلإحبهما أتار خي إنه ثي، حاملوىل إىل نيمبائ

 قابل ري غي بأمر عقلكس ذليل إذ ،دع جماال لالمتثال الثايني  الاألولاالمتثال أن على 

  .صيللتخص

ن هذا خارج عن مسألة كل وة الفائتة،يقصد بالثانين أهو  وثالث أمر وز لهجي إنه مث

  .عادةاإل

 تقام :)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل: سحاق بن عمار قالإب، عن ية التهذي روايفف

   )٢(.صل واجعلها ملا فات: )عليه السالم(ت؟ فقال يقد صل والصالة

  .ه عنهية الفقيمثله رواو

عله خالصاً لوجهه جيأن  وجراأل ومتامنسأله اإل وةياهلدا ومنه سبحانه نستمد العونو

احلمد هللا رب  ود املستعان،ياملؤ و،قي التوفهو ويل وتاب،ك الأجزاءبسائر  ونفع بهي و،ميركال

  .٣نيآله الطاهر وحممد على  اهللايصل و،نيالعامل

                                                

  .٣٦٠ صتاب الصالةك) ١(

.١٤٢ ح فضل املساجد يف٢٧٩ ص٣ ج:بيالتهذ) ٢(
).دام ظله(هنا انتهى اجلزء اخلامس من كتاب الصالة حسب جتزأة املؤلف   إىل٣



١٦



١٧

  

  

  فصل

  في الخلل الواقع في الصالة

  

  فصل{

  } الصالةي الخلل الواقع فيف

 الفساد يف و،ءي الشني الفرجة ب:ل منك على صدقي هو مبعىن و،وزن جبل على اخللل

 باب الصالة نطبق يفيلذا  وعدم االنتظام، و،طراباالض و،كالتر و،النقص و،الوهن و،األمر

 مصباح ما جعله يفك ،ما أشبه وة للوهنيال خصوص و آخر،اناً مبعىنيحأ و،اناً مبعىنيحأ

  .نسب باملراد هناه األيالفق

اً، يون اخللل عدميكقد  إذ ، من باب عموم ااز)الواقع( بلفظ اإلتيانان فكف كيو

  .ه جمازي عل)الواقع( إطالقف

 ألن ،نسب الثاين األ،عم؟ احتماالناأل أو  اجلواهرما يفكة يوميهل املراد بالصالة الو

ن أ موضعه قد حتقق يف وق،يظهر املصادأ يانت هكن إوة، يوميس خاصاً باليهذا املبحث ل

ما  فإن ، استثناءكان هناك إذا الإ ،ها من الصلواتري غة يفية جاريومي ال الثابتة يفحكاماأل

ان يلذا نقول جبر وقة،ي احلقكفراد تلأ ة يفيممضاة جار أو قة جمعولةي حق يفحكامألثبت من ا

   الصوم الواجب أحكام



١٨

 كذلك و،ء بالنصي شاستثين إذا الإلو املستحبة  وامي سائر أقسام الص رمضان يفيف

  .هريغ واملندوب واحلج الواجب إىل بالنسبة

  



١٩

 أو اضطرار أو سهو أو ن جهلع أو الخلل إما أن یكون عن عمد ـ ١ـ مسألة 

غیره ولو  أو  والزیادة إما بركن،نقیصة أو إما أن یكون بزیادة ثم ،بالشك أو إكراه

  فیها في غیر محلها أو ،بجزء مستحب كالقنوت في غیر الركعة الثانیة

  

ن هذا أعلم  و الصالةيفنه أ علم بأن }ون عن عمديكما أن إاخللل  ـ ١ ـ مسألة{

لو  ماأ خمال، ء الفالينيون الشكجهل  بأن }أو عن جهل{ به ىتأ كامع ذ وء خمليالش

  .الكشإن مثل هذا اجلهل موضوعاً حمل أ إىل ضافة باإل،شملهي الصالة فال يفنه أ جهل

  أثناء الصالة،نه عزب عن ذهنه يفك ل،ء خمليهذا الش بأن علم سابقاً بأن }أو سهو{

  .مالم املتقدكه الي للسهو عن الصالة فهمشولو

أو {من اخلارج  أو فعل املخل اضطراراً من الداخل إىل ضطرا بأن }أو اضطرار{

  .كت احلمد ضربتأن قرإره كما لو قال املك ، من اخلارج}راهكإ

  . السهوان داخل يفيالنسو

  .اضطراراً؟ احتماالن أو  سهواًىسميهل مثل سبق اللسان و

 ،هي فكهو شا وشرط مثال أو خل جبزءأ بأن }كالش{ سبب }ـب{ون اخللل يك }أو{

 يمتساو على طلقيما كهما يه علطالق إل،الوهمك  أيضاًك الش احلجة داخل يفريالظن غو

  .نيالطرف

 }صةيأو نق{ادة احلمد مثال يزك }ادةيون بزيكما أن إ{ان ك نوع يأ اخللل ب}مث{

ان مل كرة من األين النإلو قلنا  ووع والسجود،كالرك }نكما برإادة يالزو{صة احلمد ينقك

مور سائر األك }هريأو غ{ حمله ما حقق يفكة يادة النيال بأس بز إذ ن مشمولة للمقامكت

 } حملهاري غها يفيف أو ةيعة الثانك الرري غالقنوت يفكولو جبزء مستحب {املربوطة بالصالة 

ه يرار له فكما ال تيرر القنوت فك إذا كذلك وثنائها،أ أو ةء به قبل القراىتأما لو ك

   نيديعالك



٢٠

بشرط غیر  أو ، والنقیصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة،أو بركعة

  غیر ركن أو ،بجزء ركن أو ،ركن

  

  .ما أشبهو

ان الدخل بنحو الدخل ك سواء ،ةي املهل يفيء الدخين اجلزء عبارة عن الشأال خيفى و

 ريفراد غأبعض  واملةكد فراأاء هلا بعض يشسائر األكئة ياهل فإن ماهلا،ك يف أو  ذاايف

 ال يفيان دخكما  وض،ينع من النقميون مأموراً به بنحو يك ذاا ال يفيون دخيكاملة، فما ك

 ها الريغ واملةكال إىل ةيار انقسام املهكنإ وض،ينع عن النقمي ون مأموراً به بنحو اليكماهلا ك

حبات ون املستكار كنإ من كره املستمسكما ذفي وجه املناقشة نيمن هذا تب وجمال له،

ره كعدم استقامة ما ذ إىل ضافة باإلكذل فإن  مستحبات ظرفها الواجب،يمنا هإ و،أجزاًء

  .ذهان األز يفكاملرت وىالفتاو ول خالف ظواهر النصوصيمن الدل

ة يالرباع أو ،ة أربعاًيالثالث أو ة ثالثاً،يالثنائ صلى نأك الصالة زادها يف بأن }عةكأو بر{

  .مخساً

، دلةستقاد من األيما  على  مما تبطل الصالة بنقصه مطلقاً}نكما بشرط رإصة ينقالو{

 ريأو بشرط غ{ تعاد الث ي حدرت يفكما ذكالوقت  و}القبلة والطهارة من احلدثك{

  .وما أشبه السترك بعض الصور ال يفإ مما ال تبطل الصالة بنقصه }نكر

زان يم و،السورة واحلمدك }نك رريأو غ{السجود  ووعكالرك }نكأو جبزء ر{

  .ما تقدم على  الشرطزانه يفي اجلزء مثل من يفكالر



٢١

  .بركعة أو ، والترتیب والمواالة،أو بكیفیة كالجهر واإلخفات

  

 }بيالترتو{س كبالع أو ،خفات حمل اإلأن جهر يفك }خفاتواإل اجلهركة يفكيأو ب{

  .وعكلرا على السجود أو ،احلمد على أن قدم السورةك جزاء األنيب

 }عةكأو بر{ اشتراط املواالة ر يفك تباعاً حسب ما ذجزاءأت باأليمل  بأن }واملواالة{

ما  أو  القهقهةكاخللل بترك ،كن من اخللل اخللل بترأما ك ،لصاقهاإفات حمل  ونقصهابأن 

  .أشبه

  



٢٢

  الخلل العمدي موجب لبطالن الصالة بأقسامه ـ ٢ـ مسألة 

  

قسامه أع يجبم أي }موجب لبطالن الصالة بأقسامه ياخللل العمد ـ ٢ ـ مسألة{

  .ستثنه املصنفيأنه لوضوحه مل ك واملتقدمة، باستثناء اخللل باجلزء املستحب،

 الصالة ادة يفيادة زينه هل مثل هذه الزأ والم،كه اليان فكنعم لو زاد اجلزء املستحب 

   توجب بطالا أم ال؟

ل ك بأن ة القائلةيئ القاعدة العقال،ةي الشرعدلةبطالن اخللل مطلقاً قبل األ على دليو

صل حي فلم املوىل أمر ه خالفيصة فيالنق وادةيون الزيكاً يان ارتباطكؤمر به مما يب كمر

صة مل يالنق وادةيض بالزيخالف املر وب باستعمال املعجون الفالينيالطب أمر ذاإاالمتثال، ف

  . حجةلفاظن ظواهر األأاملعلوم من  و،ومان مستحقاً للّك وبيالطب أمر ن ممتثاليك

 بل ممنوع بشهادة صحة ،مصادرة إنه : بقولهك ذل من املناقشة يفكره املستمسكما ذو

 أو  املباحاألمراقتران  إذ ه نظري ف. انتهى،)١(احملرمة أو فعال املباحة من األريثكالعبادة املقارنة ل

مثقال من : ب لو قالين الطبأ ىال ترأاملأمور به،  إىل صة بالنسبةيالنق وادةي الزرياحملرم غ

 إذا  خبالف ما، خمالفاًنقص عد أو املثقال على ضي مث زاد املر،ركمثقال من الس والدهن

 ك بذليتعد اآلي حىت بيمر الطبأرتبط بي  الني من املباحالًك فإن هريغ أو  هواء طلقخلطه يف

   .خرحدمها باآلأرتبط ياً فال القإطئة ياحملرم اخلارج عن اهل إىل  بالنسبةكذلك وخمالفاً،

 ى لداألصل ى فمقتض:ث قاليه حي ادعاه مصباح الفقي الذاألصلرناه هو كما ذو

  شرائطها املعتربة  أو  الصالة،أجزاءء من يخالل بشاإل

                                                

  .٣ سطر ٣٧٩ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٢٣

 ،)١(يإمجاعم كن احلأ هذا مع ،االستدالل إىل تاجحيبطال، فال  قوام ذاا هو اإليف

  .انتهى

 به قبل الدخول ىنه أتك حمله املوقت له، لء عمداً يفيأت بالشيمل ذا  إرناكما ذ على مث

اً قبل يها ثانأقر بأن وعكها قبل الركنه تداركة لريبك السورة بعد التأما لو قرك ،نك ريف

تاج االستدالل حي ال و،ب املأمور بهكخالف املر ألنه وع بعد احلمد لزم البطالن،كالر

ادة يل زكن أ على لي دلكس هنايل: قالي حىت ةيادة العمديلزنه من اأ بكلبطالن الصالة بذل

ة يقصد اجلزئيمنا إ والشرع إىل نسبهيال  إنه :قالي حىت ع حمرمينه تشرأب أو موجبة للبطالن،

  . فتأمل،جمرداً عن النسبة

وجب ينه أب أو ،وجب البطالني الصالة ل فعل حمرم يفكن أ على ليدل النه أ  إىلمضافاً

 إذ د املبطل،يينه من التقأب أو ضر باملواالةي ما اليالم فكقال نفرض الي حىت ة،خالف املواال

د يقيمن يالم فكس اليل إذ خالف الفرض، إنه :قالي حىت ها السورةريبكبصالة بعد ت أمر ال

  يفى تؤتد الصالة باليتيما لو قكده باملباحات املقارنة، يفلو ق وإالّ ،هايأتي ة اليتيفكي بالاألمر

  . الغرفة خبصوصهابالصالة يف أمر ال إذ ،انت باطلةكه الغرفة هذ

 خل به،أ ما كظهر امتداد حمل تدارفاأل:  من قوله)رمحه اهللا( ه اهلمداينيره الفقكفما ذ

  .هي منظور ف. انتهى،)٢(نك ردخل يفين أإىل 

                                                

  .١٥تاب الصالة سطر ك  يف٥٢٩ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(

.ريختاب الصالة السطر األك  يف٥٢٩ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ٢(



٢٤

 من أيتيم العامد ملا كمه حكان حك جهله ان مقصراً يفك فإن ما اخللل عن جهلأ

 فإن  االشتراط،أدلة ىم ملقتضك احلالعامد يفك  أيضاًنهأب: قاليان قاصراً فقد كن إ و،دلةاأل

فقدت  إذا  حىتبكهما اعتربت ملطلق املريلإما  والشرائط وجزاءاأل أي اأ دلةالظاهر من األ

  .بكفقد املر

ا م وعادةاإل ون التوابع من القضاءك ل، صورة القصور بالناقص معذور يفيتنعم اآل

  .هيهما ثابتة عليلإ

 لثالثة كذل والبطالن مطلقاً، على لي ما دل الدلري غقال بعدم لزوم التوابع يفيرمبا و

  :مورأ

 ليال دل و معاقب،رين املعذور غإ: هيف و، مأموررياملعذور غ و،ن اجلاهل معذورإ :األول

  . مأمورريغنه أ على

  ون مأموراً؟يكن أن كميف كيف فيلكاطب خبطاب التخين أن كمي املعذور ال: ن قلتإ

  معقول،ريان غك حال العذر ه حنو الفعل يفيكه لتحريلإان اخلطاب موجهاً كن إ: قلت

  .ةيان من املعقولكان مبكوإالّ 

 بالفعل يتأيرضه حنو الفعل فحيالعقل  ألن ،يعقل أمر  بالناقص لعذر لهيتن اآلإ: الثاين

  .م به الشرعكم به العقل حكلما حك و،قل للعممتثالً ونيك وي العقلاألمرالناقص حسب 

 فأمر ، مأمور بهري به غأن املأيت و خطؤه،نيقد تب ولزم باملأمور بهيمنا إن العقل إ: هيفو

م كة ما حيقض وة،يفاكم العقل بعدم الكحي مثله يف و،هيلإ فقد املرشد نيقد تب و،رشادإالعقل 

 حمله، فال ربط ما حقق يفكل يسلة املعال سليف  الحكام سلسله علل األ يفيمنا جترإبه العقل 

  .هيهلا مبا حنن ف



٢٥

  من الزیادة

  

 أما اجلهل ،رياجلهل عن تقص واخلارج منه قطعاً العمد فإن ،تعاد الث يحد: الثالث

  .ثية حتت احلدي باقيما أشبه فه وانيالنس والسهوكعن قصور 

 فالالزم ،ثين هذا احلد مفادها مظهر يفأما أشبه  وجزاءاأل و الشرائطأدلة: ن قلتإ

  .انيالنس وبد منه من السهو صه مبا اليختص

  .ومةك احملجزاءاأل و الشرائطأدلةة يقال بأظهرين أن كميف كي ف،مكث حاياحلد: قلت

عليه (عبد اهللا قال أبو :  قالري بصخرب أيب: ة منهاريثكخبار أه يدل علي و}ادةيمن الز{

  )١(.ادةعه اإلي صالته فعلمن زاد يف :)السالم

 زاد يفنه أ قنياستإذا  : قال)عليه السالم( جعفر يبأ، عن نيعأ بن كريب وخرب زرارةو

  .استقبل صالته استقباالً وعتد ايتوبة مل كصالته امل

 زاد يفنه أ قنيذا استإ«: ذاكالوسائل ه وايفكن نسخة الأهذا اخلرب  على وردأقد و

  .مفال ربط له باملقا» عةكتوبة ركصالته امل

ة ي روا يفيمنا هإ ايفكة الي روا يفعةكادة ريزو : عنه مبا لفظهك املستمسجاب يفأو

 ربع األ باب من سها يف يفكريب وة زرارةي روايف وع، الك الر باب السهو يفة يفيزرارة املرو

 فلم كب باب من شي التهذذا يفك و،عةكرلمة كة عن يه خالية في مروياخلمس، بل هو

  . انتهى،)٢(خطأنه أ  الوسائل فالظاهرما ما يفأ و،أم ثالثاًلى  صنيدر اثنتي

   قد زاد يف ألنه  السفر مل جتز صالتهقصر يفيمن مل و :عمشة األيرواو

                                                

.٢ ح اخللل يف١٩ باب ٣٣٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢ سطر ٣٨٠ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(



٢٦

ان املورد كن إ وادةيبطال مطلق الزإ على لي التعلى دلت مبقتض،)١(جل وفرض اهللا عز

  .عةكادة ريخاصاً بز

 إذا الطواف املفروض:  قال)عليه السالم(سن  احل عن أيب،بن حممدعبد اهللا خرب و

  )٢(.عادة اإليك فعل،هايزدت عل ا إذه مثل الصالة املفروضةيزدت عل

 فإن ء من العزائم،يتوبة بشك امل يفأتقر ال: )هما السالميعل(حدمها أخرب زرارة، عن و

  .هاريغ إىل ،)٣(توبةك املادة يفيالسجود ز

عمل  و ضائر بعد ضعف املناقشة،ري غداللةً أو ث سنداًيحاد بعض هذه األاملناقشة يفو

بطاهلا للصالة إ على دليعة فكادة الريادة، أما زي مطلق الز هذا يف،ثاًيحد واًمياملشهور ا قد

  .خبارخر من األأما تقدم مجلة  إىل ضافةباإل

 صلى سألته عن رجل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   عن أيب،حة منصور بن حازميصحك

  )٤(.عةكدها من ريعي و،د صالته من سجدةيعيال  :زاد سجدة؟ قالنه أ ركفذ

در ي فلم ك عن رجل ش)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : د بن زرارة قاليخرب عبو

ال واهللا ال تفسد  :قد زاد سجدة؟ فقالنه أ قنيمث استخرى أ  أم واحدة فسجدنيأسجد ثنت

  )٥(.عةكدها من ريعي و،د صالته من سجدةيعيال  :قال و،ادة سجدةيالصالة بز

                                                

.٨ من صالة املسافر ح١٧ الباب ٥٣٢ ص٥ج: الوسائل) ١(

.١١ ح الطوافأبواب من ٣٤ الباب ٤٣٨ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح الصالة القراءة يفأبواب من ٤٠  الباب٧٧٩ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

.)١٠٠٩( ٢٦ ح الصالة السهو يفأحكام  يف٢٢٨ ص١ ج:ه يضره الفقحيمن ال) ٤(

.٣ حوعك الرأبواب من ١٤ الباب ٩٣٨ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



٢٧

عات؟ كمخس ر أو عاتك العصر ست ريصليسألته عن الرجل : مضمرة الشحام قالو

  .عةكادة الريها مما ظاهرها زريغ إىل ،)١(عديستاً فل أو مخساًصلى نه أ قنين استإ: قال

وع كدة الراي زمها يف إذ املطلوب، على دالنيد ال يعب و منصوريخرب بأن القولو

 إذ  حملهري غ يف،ضمارف السند باإليخرب الشحام ضع و مقابل السجدة،عة يفكر الركلذ

 ضمار الاإل و،األوىل قيعة مبطلة بالطركادة الريانت زكانت مبطلة ك إذا وعكادة الريز

  .ضر بعد االعتضادي

 قق يفاحمل وبي التهذخ يفيالش وديابن اجلنكن ياملتأخر وقد ذهب مجاعة من القدماءو

 ،عةكادة الري زل يفيالتفص إىل همريغ وةيلف األد يفيالشه وتبه،ك بعض العالمة يف واملعترب،

 بعض ىبطلت، بل مقتض وإالّ ب الرابعة مبقدار التشهد مل تبطل صالتهين جلس عقإنه أب

 أو عةكادة الري زنيعدم الفرق ب وةيالثالث وةي الثنائنيب وةي الرباعنيدلتهم عدم الفرق بأ

  .وعكلرا

ذا جلس قدر التشهد إ مبطل، فريان التشهد غين نس أ هوي بوجه اعتباركاستدل لذلو

  .خبارجبملة من األ و،ادةيالز و الفرضنيفقد فصل ب

: مخساً؟ فقال صلى سألته عن رجل:  قال)عليه السالم( جعفر ح زرارة عن أيبيصحك

ته الرابعة قدر التشهد فقد متت صالان قد جلس يفكن إ.)٢(  

 قن بعد ماي عن رجل است)عليه السالم(جعفر  باأسألت : خرب حممد بن مسلم، قالو

   :علم، قال: ؟ قلتقنيف استكيو :مخساً؟ فقالصلى نه أ الظهرصلى 

                                                

.٣ ح اخللل يف١٩ باب ٣٣٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح اخللل يف١٩ باب ٣٣٢ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٨

عة كالر إىل ضفيل وقمي الرابعة فصالة الظهر تامة، فلجلس يفنه أ ان علمكن إ

  )١(.هيء عليال ش و نافلةنيعتكونان ريك فنيسجدت وعةكاخلامسة ر

ة ريخف تصح األكيقال ي بأن ،ةيلزوم الن على دلي ما نايفي ن هذا اخلرب الأال خيفى و

 فإن د،ييوجه التق على نكمل ت إذا  العبادةة املطلقة يفي النيفكت إذ قصدها؟يمل نه أ نافلة مع

 ة خاصةيفيك يت ذهن اآلان يفكن إو،  تعاىلاهللا إىل  بالعبادات بقصد التقرباإلتيانالغالب 

  .نوعاً خاصاًأو 

 صلى  رجليف :قالنه أ )عليه السالم(عبد اهللا   عن أيب،ل بن دراجيحة مجيصحو

  .)٢(فعبادته جائزة  الرابعة بقدر التشهدان جلس يفكن إ إنه مخساً

  .عم من السالمن املراد من التشهد األأالظاهر و

 صلى سألته عن رجل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  حة حممد بن مسلم، عن أيبيصحو

عات كربع رأجعل ي فل،لسجي الرابعة أم مل  جلس يفيدري ان الكن إ: الظهر مخساً فقال

 إىل فهايضي وربع سجداتأ ونيعتكهو جالس ر ويصليتشهد مث ي ولسجي ومنها الظهر

  )٣(.ون نافلةكاخلامسة فت

 بعض مباحث ا يفمك ،اميعة من قك من جلوس تقومان مقام رنيعتكن الرأال خيفى و

ستفاد من هذا ي و،امية الصالة من جلوس تقوم مقام الصالة من قيتثن على ما دلك و،كالش

  عة ك بالراإلتيان ني بيريمة اخلرب السابق التخياخلرب بضم

                                                

.٥ ح اخللل يف١٩ باب ٣٣٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٦ ح اخللل يف١٩ باب ٣٣٣ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح اخللل يف١٩ باب ٣٣٣ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



٢٩

  .عن جلوس أو اميالنافلة عن قة من يالثان

ملشهور عراض ا إل،ن صح سندهاإ وهاين االعتماد علكمي خبار الن هذه األكل وهذا

صرح ـ  عن اخلالف ىكحيما يفـ خ بنفسه ين الشأ حىت ،عنها بعد موافقتها للعامة

 يفيك ال وبد من التشهد ال إنه :صحاب، قائالبعض األ إىل نسب اعتبار اجللوس وبالبطالن،

 إنه  البحار ناقال عن الشرح السنةكي حمفة قال يفي أبو حنكعترب ذليمنا إ و،)١(اجللوس مبقداره

هو  و،سجد للسهويحة ياً فصالته صحيمخساً ساهصلى إذا نه أ  علىهل العلمأثر كأ: قال

 يالشافع ويوزاعاأل وكمال ويبه قال الزهر و،يالنخع وعطا وياحلسن البصر وقول علقمة

قال أبو  و،د الصالةيعي الرابعة ن قعد يفيكن مل إ إنه :يان الثوريقال سف و،سحاقإ ومحدأو

 الرابعة مث زاد ن قعد يفإ و،عاداإب جي الرابعة فصالته فاسدة يفن قعد يكن مل إ :فةيحن

  . انتهى،)٢(سجد للسهوي وسلمي وتشهدي مث خرى،أ عةكها ريلإف يضيفاخلامسة تطوع 

صلى اهللا ( ن النيبأ : ما رووه عن ابن مسعود،ةيخبار للتق األكون تلكد يؤي يالذو

نا بشر أمنا إ: قال و مث سلمنيل فسجد سجدتخربناه انفتأ فلما ،بنا مخساً صلى )عليه وآله

  !ىنسأ

ة عدم ي القطعدلةثبت باأل وفكي ،الوضع على دليله يذ وما تراه بصدرهكهذا اخلرب و

  .اءينباأل إىل انيالنس وتطرق السهو

  دراي )٣(﴾لَم نِجد لَه عزماً آدم ِمن قَبلُ فَنِسي و لَقَد عِهدنا ِإىلو﴿: قوله سبحانهو

                                                

.١٢ان التشهد سطر ي نس يف٩٥األول صالد : اخلالف) ١(

.١٨السهو سطر ك و الشأحكام باب ٢٠٣ ص٨٥ ج:البحار) ٢(

.١١٥اآلية  :سورة طه) ٣(



٣٠

ث يح األوىل كتر على سيبلإمنا محله إ ونسي مل )عليه السالم(آدم  فإن ،كان التري بالنس

 من باب ك التربهراد ي ،هميل نسوا اهللا فنسيانه من قبي فنس،نيالناصحملن ما ك لينأقامسهما 

  .رادة املسببإ ور السببكذ

عليه ( علي  عن،فيق ضعيبطر ي، علد بني عن زي ما روة يفيظهر وجه التقيمنه و

عات، مث انفتل، فقال كالظهر مخس ر) صلى اهللا عليه وآله(بنا رسول اهللا  صلى : قال)السالم

ت بنا مخس ي صل:؟ قالكما ذا و:ء؟ قالي الصالة شد يفيا رسول اهللا هل زي: له بعض القوم

ال  وةءهما قرايس في لنيهو جالس مث سجد سجدت وربك وفاستقبل القبلة: ، قال!عاتكر

  )١(.مها املرغمتان: قوليان ك و مث سلموعكر

 على ما دل و، هذه الصورةصحة الصالة يف على خبار الدالة األنين النسبة بإ: قاليال

 احلمل على هو مقدم و،نهماي ب فالالزم اجلمع الداليل،عة العموم املطلقكادة الريبطالا بز

دع ي ن الكمأن إ مع الداليلن اجلأح من يالتراج و مبحث التعادل ملا حقق يف،ةيالتقعلى 

  .ة جماالًيللمرجحات السند

حنوه سلب الثقة عن اخلرب املوافق  وعراضسبب اإليمل  إذا مايالم فكتم هذا اليمنا إ: قلت

ثبت : قالي كيعراض موهناً ون اإلك ريهذا غ و،ةي احلجدلة ألن مشموالًيكمل  وإالّ ة،يللتق

  .عراضة اإليصول عدم موهن األيف

ما صنعه صاحب ك ،ث مضموناًيحاد بعض هذه األاخلدشة يف إىل  ال حاجةبعد هذاو

 ،ليالم طوك الذب عن اخلدشة ب يفه اهلمداينيتعب نفسه الفقأما  إىل ما ال حاجةك ،احلدائق

  . حد ذاتهعدم سالمة الذب يف إىل ضافةباإل

                                                

.٩ ح اخللل يف١٩ باب ٣٣٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٣١

  بحركة أو األذكار أو والنقیصة حتى باإلخالل بحرف من القراءة

  

 مهكنسحب حيجلس بقدر التشهد مطلقاً هل  إذا القول بالصحةعلى  و:ستند املقال يف

ن إ مها العدمأظهر ،ه وجهاني ف،ةي الرباعري غعة يفكادة الريزإىل  وعةكثر من ركأادة يزإىل 

 ،)١(ادةيعدم صدق الز وة الصالةيمتام إىل ن استندإاالنسحاب  و،نيحياختص املستند بالصح

  .انتهى

أت يمل  ألنه كذل و واحد،ريما ادعاه غكاً، إمجاعنقص بعض الصالة  بأن }صةيالنقو{

 ك ظاهر مجلة من الفقهاء ذل؟ حمرماًكون ذليكهل  و به،صح املأيتيب املأمور به فال كباملر

  .انت الصالة نافلة فالك إذا الإبطال  حمله حرمة اإلقد حقق يف وبطال للصالةإ إنه إذ

شمل العامد قطعاً ي التعاد الث يحد و،كبحث هنان املبحث هنا تابع للمإ: احلاصلو

  .اًي املخصص له لو فرض الشمول ثانمجاعاإل ووال،أالنصرافه عنه 

ر كذيمل  بأن »احلمد«عوض » احلد«: ما لو قالك }خالل حبرف من القراءة باإلحىت{

 التشهد والسجود ووعكر الرك الواجبة حنو ذ}اركذأو األ{ كما أشبه ذل أو »ميامل«

 أو خمفوضاً أو أن جعل املرفوع منصوباًك }ةكأو حبر{ما أشبه  وربعحات األيالتسبو

  .سركبضم اهلاء عوض ال» سبحان اهللا«: ما لو قالكة ي العربس له وجه يفيس مما لكبالع

ما لو قال كة ي العرب يفيرين جاز التغإ وة القرآن،يفية لتوقء القرا يفيريوز التغجي نعم ال

  .ان اخلفضكبالرفع م» ميالرمحن الرح«

                                                

.١٥تاب الصالة سطر ك  يف٤٧٧ ص١ ج:املستند) ١(



٣٢

  .بین بعض األفعال مع بعض أو ،كلمات آیة أو  بین حروف كلمة،أو بالمواالة

غیره ولم یتدارك بالتكرار  أو  لسعالًاضطرارا أو ًفاتت المواالة سهوا إذا وكذا

  .ًمتعمدا

  

د من يزأما لو فصل ك }لمةك حروف نيب{ة يفاملتابعة العر و}باملواالة{خل أ }أو{

  .»مهيم« واحلمد» الم« ني باملتعارف

 نيب أو ،»هللا« و»احلمد« نيثر من املتعارف بكأما لو فصل ك }ةيلمات آكأو {

قد تقدم  و»ميالرمحان الرح« و»نيرب العامل« نيثر من املتعارف بكأما لو فصل كات ياآل

ق يضأ األول ي ففنيلمتك النيلمة منها بك حروف النين املواالة ختتلف بأ مبحث املواالة يف

  .ذاكه و الثاينمنها يف

د من املتعارف، فلم يزأوع كما لو وقف بعد الرك }فعال مع بعض بعض األنيأو ب{

صة؟ ظاهر املصنف يالنق أو ادةيمور تعد من الزهل هذه األ و. من الزماننيال بعد حإسجد ي

  .ما أشبه أو الوقوف أو  الصالةوت يفكث زاد السي، حاألولاحتمل  و،الثاين

 يفنه أ رك مدة، مث ذأقري عن الصالة فلم ىن سهاك }فاتت املواالة سهواًذا  إذاكو{

  .هي مبا علاإلتيان إىل الصالة فرجع

 ما فاته من االتصال }كتداريمل و{ره كراه املكإك }هريغ أو أو اضطراراً لسعال{

ما لو ك }متعمدا{راراً كفاته من املواالة ت  ماكنسان من تدارن اإلكرمبا مت ذإ }راركبالت{

   و،»احلمد هللا«ة ء بقراأمث ابتد» احلمد« بـ »هللا«بطل اتصال يفصل سعال 



٣٣

 أدلة و،حرامة اإلريبكراره بتكبعد ت» احلمد هللا«ل عدم لصوق يوجب الفصل الطويقد 

قد  و،هتيشرط أو ءية شيجزئ على ليتوجب صحة العمل، بعد ما دل الدل االضطرار ال

  جاء به،يشبه ال صحة العمل الباطل الذأما  أو  عقابه رفعرفع االضطرار فإن ،فرض فقده

 مل كشبه ذلأما  أو  طهور اضطراراًريبغصلى  أو  شهر رمضان، يفاًل اضطراركألذا لو و

  .كذل على دلي يل ثانوين دليكمل  إذا ف،يلكسقاط التإ ف يفيك

ة مبثل  زوال املواال يفكلو ش ونفع املقام،ي ن رفع االضطرار بنفسه الإ: احلاصلو

الفعل  أو لمةكصحة ال إىل س هذا مثبتاً بالنسبةيل و البقاء،األصلان كحنوه  والسعال

  .مثبتاته حجة ال استصحاب البقاء ويأصل عقالئ ألنه ن،ياملتأخر

راد به أأن املصنف ك والم،كفهم من الي ألنه )متعمداً(ر لفظة كذ إىل ال حاجة إنه مث

نفع لعدم ية، مل يلمة مع السعال مرة ثانكما لو خرجت الكرار اضطرار، كن التأ على هيالتنب

  .ةياريعمال االخت األاقترانه بالقصد املعترب يف

  



٣٤

  نقصان جهال بالحكم أو حصل اإلخالل بزیادة إذا  ـ٣ـ مسألة 

  

 فإن }مك باحلنقصان جهالً أو ادةيبز{ بالصالة }خاللحصل اإل إذا  ـ٣ ـ مسألة{

القبلة فقد  والطهارةكن كشرط ر أو نقصه أو نكادة ري بزكن ذليكمل  وان عن قصورك

 طالق إلعادةاإل وعدم لزوم القضاء و القاعدة عدم بطالن الصالةىن مقتضأعرفت سابقاً 

  . تامةريمور غأال إهذا  على رديال  و،تعاد الث يحد

 ولو ، مسلمرين االنصراف غإ: هيف و عن اجلهل،تعاد الث يانصراف حد: األول

  .مةك حمطالقالة اإلصأ فكش

: هيف و،حوالسائر األك يشمل حال اجلهل القصوريالشرط ف و اجلزءأدلة إطالق: الثاين

 على ومة الثاينكنهما حليال تعارض ب وتعاد الث يد حبديقيما مل يتم فيمنا إ طالقن اإلإ

  .ث ضرب للقاعدةياحلد و خصوصاًال خيفىما ك األول

ما عن كه، ي علمجاعة اإلريعن الذخ و اجلواهري فف،ألة املس يفى املدعمجاعاإل: الثالث

ل ي دلمجاعن اإلإ: هيف و،صحابم عامد عند عامة األكن جاهل احلأ كيركة لليلفشرح األ

 قد حقق يف وحمتمل االستناد،نه أ  إىلضافةه، باإلي للقاصر منظور فون معقده شامالًك وليب

  .ة مثلهيصول عدم حجاأل

 ،مكم من توابع احلكالعلم باحل إذ وجب الدور،ي بالعامل مكص احلين ختصإ: الرابع

 يكها العامل بوجوب الصالة جتب عليأ: قالين أ فهو مثل ،مك موضوع احلؤخذ يفيف كيف

 ، موضوع الوجوبؤخذ يفين أعقل يالوجوب ال  على العلم بالوجوب املترتب فإن ،الصالة

ال ي مستحكان ذلكصول، ولو له من األ حمما حقق يفكد ييجة التقيرتفع بنتين الدور إ: هيفو

  .شبهأما  و السفرخفات والتمام يفاإل وص اجلهرين ختصكميمل 



٣٥

 ًصلى مستدبرا بأن ،بالقبلة أو فإن كان بترك شرط ركن كاإلخالل بالطهارة الحدثیة

  الیسار أو إلى الیمینأو 

  

 تبدل ، السورةها اجلاهل بوجوبيأ: لو قال املوىل إذ  معقولرياخلطاب غ بأن القولو

  . حملهما حقق يفكل آخر كن بشكمياخلطاب  بأن  مردود،صار اجلهل علماً واملوضوع

 عادةل من قال بلزوم اإلك بأن بك املرمجاع ال وقع ملا ادعاه املستند من اإلكبعد ذلو

اء، يشسائر األ إىل قول بلزومها بالنسبةي تعاد الث ي حدات يفياخلمسة املستثن إىل بالنسبة

 مأمور إنه  اجلاهل املعذورقال يفيفما : ره اجلواهر بقولهكالتشبث مبا ذ إىل ما ال حتتاجك

  .األمرل يقة بل هو ختيحق أمر ال إنه :رد بقولهي حىت ،جزاء اإليقتضي األمرو

خالفها  على  عملهذه املسألة اليت إىل لتفتي مل ين املراد باجلاهل القاصر هو الذإمث 

 نهم الكتبعون املسائل لين ي املدن الذثر الناس يفك فهو شامل أل،ونه بصدد التعلمكمع 

  .حنوه و سفوح اجلبالنة يفيتص باملنقطع عن املدخيال  و،ثراكصوا لحي

 : فنقول، موضوع املقصرالم يفكحسن سوق الم اجلاهل القاصر فاألكذ قد عرفت حإو

املراد به ما  و}نكرط ر شكان بتركن إف{ مك باحلري عن تقصخالل جهالًحصل اإلإذا 

ادة يزك ستثىنيل صورة، عدا ما ك نقصانه للبطالن يف وادتهياب زجيإخبار د من األياستف

 بدون وضوءصلى  بأن }ةيثخالل بالطهارة احلداإلك{ كشبه ذلأما  ووع للمتابعةكالر

ما  إىل أو }ساريال أو نيميال إىل أو{ القبلة }مستدبراًصلى  بأن أو بالقبلة{مم يت وغسلو

  غتفر ينهما مما ال يب



٣٦

 جزاءغیرهما من األ أو ركوع أو بنقصان ركعة أو ،صلى قبل دخوله بأن أو بالوقت

  بزیادة ركن بطلت الصالة أو ،الركنیة

  

 االصطهبانايت ويالسادة الربوجردك ني مجاعة من احملشكده بذليما قك ،اراًياخت

  .اجلمالو

ون كالالزم  إذ  الوقت،بعض الصالة يفان ك ولو }قبل دخولهصلى  بأن أو بالوقت{

  . الوقتع الصالة يفيمج

 ،ان سهواً ال جهالًك إذا كتداريمنا إعة كنقصان الر فإن }وعكر أو عةكأو بنقصان ر{

  .ه مطلقاًكن قد عرفت بطالن الصالة بتركوع ركالرو

تصل ام امليالق ونيالسجدت وحرامة اإلريبكت وةيالنك }ةينك الرجزاءمها من األريأو غ{

  .ع عن جلوسكمث ر صلى ما لوكوع، كبالر

 أو  من اجلماعة املستثىنري غوع يفكزاد الر أو ريبكرر التكما لو ك }نكادة ريأو بز{

 وىما لو هكوع، كام املتصل بالريرر القك أو ،عة واحدةك ر يفني زائدتنيجاء بسجدت

تقدم  ورواكا ذمكام، يع عن قكر وحد السجود، فقام إىل وصل ويوع مث سهكبقصد الر

  . حملهما سبق يفك ضار رية فغيرار النكما تأ ،قهيحتق

 إذا  لبطالن الصالةياجلزء املقتض والشرط على  ما دلطالق إلكذل و}بطلت الصالة{

ده يؤي و حتته،ي الباقيبق و صورة اجلهل قصوراً ملا تقدم،طالق خرج من اإل،أت ايمل 

: امةيوم القيقول للعبد ي تعاىل ن اهللاإ )١(﴾لْحجةُ الْباِلغةُِللَِّه ا﴿ : تعاىل قولهة مسعدة يفيروا

  فال عملت أ : تعاىل قال له،نعم: قال فإن نت عاملاً؟ك أيعبد

                                                

  .١٤٩اآلية : سورة االنعام) ١(



٣٧

 كخصمه فتلي ف،تعمل حىت متافال تعلّأ : تعاىلقال. نت جاهالًك: إن قال و،مبا علمت

  )١(.احلجة البالغة

 املأمور به كن ترأمن املعلوم  وأمور به، املكتر على ون العقابكث ين ظاهر احلدإف

  .القضاء وعادةموجب لإل

 دليال  وث عن حسن عقاب اجلاهل النقطاع عذره،يدل احلديمنا إ: ك املستمسقال يف

ون يك ف،النقصان ومالك الون الصالة ذات مراتب متفاوتة يفكان كم إل،بطالن عملهعلى 

خر شرطاً لبعضها اآل أو ون جزءاًيكال و ،فوت بفواتهيشرطاً لبعضها ف أو ء جزءًآيالش

م بصحة عمل كصحاب احلاأل إىل لذا نسب و الفائت،كن تداركمي صح بدونه بنحو اليف

ستلزم ي فالعقاب ال ،التمام مع استحقاق العقاب والقصر وخفاتاإل واجلاهل باجلهر

  .انتهى، )٢(كوجوب التدار والبطالن،

املستفاد  فإن ل،ي ظاهر الدلالم يفكمنا الإ و،مهعد و االستلزامس يفيالم لكن الإ: هيفو

ان يتوجهه املستلزم لإل على  بهاإلتيانجل عدم ونه ألكء يش على عرفاً من ثبوت العقاب

  .ورةك االستفادة املذاف يفكهذا  واً،يثان

باجلملة ما  و:ناً بقولهكمور رة هذه األي تسمره احلدائق من املناقشة يفكن ما ذأما ك

 مجع كذل إذ  حمل مناقشة،. انتهى،)٣(عرف له وجهاًأ ال ينإذه القاعدة فروه من هكذ

 على دلي و االصطالح،ال مشاحة يف وة مستفادة من النص،يلك ىربكات حتت يللصغر

   كالبطالن بتر

                                                

  .٢ح) ١٤٩اآلية : نعامسورة األ( ٥٦٠ ص١ ج: الربهانريتفس) ١(

  .٣٨٢ ـ ٣٨١ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(

  .١٢٠ ص٩ ج:احلدائق) ٣(



٣٨

 فاألحوط اإللحاق ًنقصا أو ً زیادةجزاءاأل أو ٕان كان اإلخالل بسائر الشروطو

  .إجراء حكم السهو علیه لكن األقوى ،بالعمد في البطالن

  

  .احتمال على ادمايز أو السجود، بل أو وعكالر

ت ي صلينإ :)عليه السالم(عبد اهللا  يبأل:  قلت،ما تقدم موثق منصور إىل ضافةباإل

؟ السجود ووعكمتمت الرأس قد يأل: لها؟ فقالك  صاليت يفءقرأن أت يتوبة فنسكامل

تم ين مل إنه أ  على دل باملفهوم)١(.اًيت ناسنك إذا كفقد متت صالت: ، قاليبل: قلت

  .العفو من اجلهل إىل قربأ ي هان اليتي صورة النسيف حىت تم صالتهيالسجود مل  أو وعكالر

ان ك وان،كرست مبرتلة األي مما ل}جزاءاأل أو خالل بسائر الشروطان اإلكن إو{

جلسة  أو وعكر الركذ أو علم وجوب احلمدين مل أكم، كخالل عن جهل باحلاإل

  .ما أشبه أو الستر، أو االستراحة،

حلاق حوط اإلأو نقصاً فاأل{شبه أما  ووعكر الركمثل ذ ادته اليضر زي مما }ادةيز{

 نكل{ة يلة الثانأ املسة يفيادة العمدي الز املتقدمة يفدلة األك لعموم تل} البطالنبالعمد يف

  . عدم البطالن يف}هيم السهو علكجراء حإاألقوى 

 ،ظهر عدم بطالن الصالة ا فاأل،ان جهالكر األاادة ما عديما زأ :ه اهلمدايني الفققال

  ب ي بالتقردلة استفادته من األىن دعوكمية ما يغا إذ :ن قالأإىل 

                                                

.٢ ح الصالة القراءة يف يف٢٩ باب ٧٦٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٣٩

 ،اناًينس أو جهالً أو ة دون ما صدرت خطاًءيادة العمدية الزي مبطليمنا هإاملزبور 

  )١(.انتهى

مبوثق  و لعدم متام الصالة بدوا،ي املقتضجزاءاأل وشرائط الأدلةناقش بعموم ي ن قدكل

  .ان فقطي صورة النسم بصحة الصالة يفكث حيمنصور املتقدم ح

جل فرض  ون اهللا عزإ:  قال)هما السالميعل(حدمها أح حممد بن مسلم، عن يبصحو

ة ءالقرا يمن نس و،عاد الصالةأة متعمداً ء القراكترفمن ة سنة، ءالقرا والسجود ووعكالر

ن وجه يكمن جهل مل  على ءي فلو ال وجوب الش،)٢(هيء عليال ش وفقد متت صالته

العمومات  إذ تعاد ال قبال م يفيستقي ال كء من ذلين شكر، لكان بالذيص النسيلتخص

 مقام العمد ح يفيالصح وموثق منصور وها،يم علكنه حاإ، فتعاد الث يصه حبديب ختصجي

هو منصرف  إذ راديإلو من خي  العمد الدخول اجلهل يف واجلهل،م كتان عن حكفهما سا

جل بعض ما  ألعادة باإل)رمحه اهللا(اط املصنف يأن وجه احتك وال خيفى،ما كعن اجلهل 

 ن ابن العميديالسك نين غالب احملشأ حىت لزومها إىل املشهور ذهبوا ور، خصوصاًكذ

  .رةة املزبويقوائاأل على مها علقواريغ ويالربوجردو

بطاله الصالة إ عدم )رمحه اهللا( ره املصنفك ذيم السهو الذكجراء حإمث هل املراد ب

   لزوم سجدة السهو؟ الظاهر من يف حىت م السهوكان حيجر أو فقط؟

                                                

  .٢٥تاب الصالة سطر ك  يف٥٣٩ ص٢ ج:هيباح الفقمص) ١(

.٢ ح الصالة القراءة يف يف٢٧ باب ٧٦٧ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٤٠

  سجدة السهو قاصرة عن املقام،أدلةن أ إىل ، نظراًاألولبعد ي ان الكن إ و،المه الثاينك

  . العرف سهواً يفىسمي عن جهل ال يالعمد اإلتيان فإن ،ني البال سهو يفإذ 

:  عبارته السابقة ما لفظهما تقدم يفك بعد استظهار عدم البطالن ه اهلمداينيقال الفق

 عةك الرما لو زعم استحباب قنوت يفك ،ديتقل أو انت ناشئة من اجتهادك إذا خصوصاً

 أو  الواقع، يفكذلك نيكمل  و صالة الوتر يفنياستحباب قنوت أو ة،ءقبل القرا أو األوىل

 ،)١( ةء ضمن القراام احلاصل يفيام آخر وراء القيوع هو قكام املتصل بالرين الق أاعتقد

  .انتهى

 مع الغض تعاد الث ي املشمول حلدي اجلهل العذرقيظهر مصادأهذا من  ألن كذلو

ها يتباه ف االشني تبيخصوصاً الصالة لد و العبادات،إعادة عدم لزوم  يفى املدعمجاععن اإل

 أو ي الظاهراألمرن مل نقل بوجود إ وكذل و،دي مباحث التقل ملا تقدم يف،اجتهاداً أو داًيتقل

  .جزاءمل نقل باقتضائه لإل وقلنا به

ن أ فلو عرف ،مكر مبرتلة اجلهل باحلكع ما ذي مجون اجلهل باملوضوع يفكن الظاهر إمث 

ان ك مثال، احلمد هللا فاطر السماواتة ن املراد باحلمد سورأنه ظن كة احلمد واجبة لءقرا

  . هلا جهالكم التاركمه حكح

  

                                                

  .٢٣ سطر ٥٣٩ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



٤١

 أو ال فرق في البطالن بالزیادة العمدیة بین أن یكون في ابتداء النیةـ  ٤ـ مسألة 

   والمخالف لها، الصالةجزاء وال بین الموافق أل،ال بین الفعل والقولو، في األثناء

  

 يف أو ةي ابتداء النون يفيك أن نية بيادة العمديلز البطالن بافرق يف ال ـ ٤ ـ مسألة{

ان يتإول الصالة أه ؤون بنايكقد  و،ني باحلمد مرتأيتين أول الصالة أ ينوينه قد إ ف}ثناءاأل

بطال،  صورة اإلعم يفان املبطل األكمنا إ وا،ءرر قرايكثناء أن  األله يف بدوياحلمد مرة، مث 

 ترجع ن الأب جية يأن النال خيفى ن كادة، ليبطال الزإى  علني الدالىالفتو و النصطالقإل

بطلت  وإالّ ،ني شرعت ذات سورت الصالة اليتيصلينه أ ينويأن ك العمل، د يفييالتقإىل 

  .به أمر ع اليهو تشر إذ ادة،ي الزقبل الشروع يف

 نيب الو{ نيا مرتءادة احلمد بقرايزك }القولو{وع كادة الريزك } الفعلنيب الو{

 العامل ىما لو رأك }املخالف هلاو{حنومها  ووعكالر والسجودك } الصالةجزاءملوافق ألا

ان كجل استواء م ألكذل بأن جزء من الصالة جهالًنه أ ان السجود فظنكم على ضغطي

  .ةي بالضغط بقصد اجلزئىتأاستقرارها ف والسجدة

  :قسامأثالثة  على ادةين الزإمث 

ن أالظاهر  ووع،كالر ورر احلمدكقواهلا لتأ و الصالةفعالان مشااً ألكما : األول

 ىتأادة، فلو يئاً آخر صدق الزيقصد ش إذا  حىتقصده، على توقفي  هذا الادة يفيصدق الز

ادة ي صدقت الز،مواتهاً ألي احلمد ثانأقر أو راً،كسجود ش أو  تعاىل،ماً هللايوع تعظكبر

  .توبةك املادة يفيتالوة زن سجود الأ على ده ما سبق مما دليؤي واملبطلة،



٤٢

موضع سجوده  على ما لو ضغطك به بقصد الصالة، ىتأنه ك ل،س مبشابهيما ل: الثاين

  .نه قصدهكس جبزء ليلنه أ علم بأن ،باً أم الك مرة جهالًي سواء قطع اجلزئ،جزءنه أ بقصد

ع  موضىسو أو دهي كا لو حرمك ،ةيقصد اجلزئب به ال ىتأ و،س مبشابهيما ل: الثالث

  .كشبه ذلأما  أو سجوده،

 هل و، القسم الثاينالم يفكمنا الإ ،ادةي لعدم صدق الز،بطال الثالثإ عدم ال يفكشإال 

 ،ه اهلمدايني اختاره الفقيهو الذ وبطال، اإلنياحملش ومجاعة وم ال؟ ظاهر املنتأمبطل إنه 

ها ءجزاأعل جين أهو الذهن من مفهومها  إىل نسبقيما  على  الصالةادة يفي الزن معىنإ: قال

 أو  ذاتاً،ناً هلاي أم مباجزاءان الزائد من جنس سائر األك سواء ،هايد مما اعتربه الشارع فيزأ

ها يلإضاف أنة فلو يفعال متباأبة عن عدة كل مري التحلىالصالة لد إذ :ن قالأ إىل ،صفةً

ادة سواء ي اسم الزهيونه صالة صدق علكع بعنوان يوقع اجلمأ وفعال األك آخر وراء تلفعالً

  . انتهى،)١( ال  أوجزاء األك لتلان مماثالًك

التوقف  إىل س منهيل وتوقف معرفة ما منهيما ما أ:  املسألة املستند قالاملخالف يفو

 املشرع، إىل س منها من الرجوعيل أو ون الزائد من الصالةك معرفة بد يف ، فاليالشرع

ون يكادة مثلها ي فز،ملعلومة بأا من الصالة قطعاً اجزاءاأل على قيتحقق بالتطبيمنا إ يهو

  . انتهى،)٢(  الصالةادة يفيز

  ظهر من مالحظة يما كعم أادة ين الزأ:  عنه مبا حاصلهك املستمسجاب يفأو

                                                

  .٢٩تاب الصالة سطر ك  يف٥٣٩ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(

  .١٣ سطر ٤٦٩ ص١ ج:املستند) ٢(



٤٣

  . انتهى،)١(حنوها ونية من املعاجيبات اخلارجكاملر

 ةيبات اخلارجكملر انيمن الواضح الفرق ب إذ املستند، على س بوارديال لكشاإل و:أقول

  .المهك فراجع ك متنبهاً لذل)رمحه اهللا( يان النراقكقد  و،ةيبات الشرعكاملرو

العرف  إذ ال،كشإحنوه  وده بقصد الصالةي ك مثل ما لو حرادة يفي صدق الزمث لنا يف

 ،هيادة عليوجب صدق الزيشبه أما  أو  جعله جزءاً مؤثره يفرية غيالن واً،ي العمل خارجىري

هذا هو  وعدم بطالن الصالة، وادةي عدم الزاألصلان ك كالش إىل فرض وصول النوبةاذا و

 هذا لوا يفكن اشإ ونيمجلة من املتأخرورتضى خ امليالش و،صالة الصحةأعرب عنه بي يالذ

صدق ي فمنه ما ال ،مثلة األنيبالفرق ب: قاليرمبا  وها،يال فكشن الظاهر عدم اإلأال إ األصل

 ات خاصة يفيفكيده بي كما لو حرك، كه ذليصدق عليمنه ما  ود،ية الكحركادة يه الزيعل

  . فتأمل،ةيوع بقصد اجلزئكحال الر

  يفني بالسورة مرتىتأما لو ك حمله، ريغ أو  حمله بالزائد يفاإلتيان نيال فرق ب إنه مث

 أو رآنل قكف وإالّ ة هنا،ياشتراط قصد اجلزئال خيفى ن ك ل،وعك الر بسورة يفىتأ أو ،حملها

 ادةيتعد ز ادة اليقسام الزأن بعض أما ك، ال ما استثينإ الصالة دعاء فهو جائز يف أو ركذ

منا إ و،جزاءادة هذه األيع ال تعد زكر وأقر وقام و التشهديما لو نسكب، يمنا خالف الترتإو

 كان هنيكمل  إذا القاعدة اتباع الصدق عرفاً فإن مور،ذا سائر األكه وعد نقصان التشهد،ي

  .ل خاصيدل

                                                

  .٣٨٧ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٤٤

 نعم ال بأس بما یأتي به من القراءة والذكر في ،وال بین قصد الوجوب بها والندب

   ما لم یحصل به المحو للصورة،منهانه أ األثناء ال بعنوان

  

وع زائد ك برىتأن أك }الندبو{ادة ي الزكبتل أي } قصد الوجوب انيوال ب{

 أجزاًءون املندوبات ك  يفكال املستمسكشإن أقد تقدم  وبقصد الندب، أو بقصد الوجوب

ما لو سجد كمور،  بعض األادة يفي صدق الزقد عرفت عدم لزوم القصد يف و حمله،س يفيل

  .حنوه وولو بدون القصد لوجع رأسه

من  أي }منهانه أ ثناء ال بعنوان األر يفكالذ و به من القراءةأيتينعم ال بأس مبا {

 الّإ وا جزء الصالةأانة ال بقصد كوع استك الرة مرة يفما لو استغفر مائكالصالة جزءاً، 

  .ادةيان من الزك

 رت اهللا عزك ما ذ)١(لك: )عليه السالم(عبد اهللا  قال أبو ،ة احلليبي رواما ورد يفو

 اجلزء العام هنا مبعىن» من«ن أفالظاهر .  فهو من الصالة)صلى اهللا عليه وآله( النيب وجلو

ة بقصد يمنا منع اجلزئإاملصنف  و، املعىنكة بذلي مانع بقصد اجلزئال وال اجلزء املوقت،

  تدلأدلة وشبه،أما  والقنوتك املستحبة جزاءبعض األ على  تنصأدلة كهنا فإن ت،يالتوق

  .شبهأما  وركمطلق الذعلى 

 بقصد اإلتيانلزم  وإالّ خالف ظاهره، على ثي من محل احلدكره املستمسكما ما ذأ

 الوجوب مبين على احلمل و،ثيقد عرفت حممل احلد إذ مناقشتان،: هيففالندب،  والوجوب

  .األوىل املسألة ه يفيقد عرفت ما ف وون واجباً،يكن  أبد ل جزء الكن أصل أعلى 

  ما ك }صل به احملو للصورةحيمل  ما{ضر ير ال كالذ وةء بالقرااإلتيان إنه مث

                                                

.١ حمي التسل يف٤  باب١٠١٢ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٤٥

خارجیة المباحة كحك الجسد وكذا ال بأس بإتیان غیر المبطالت من األفعال ال

  . للصورةًلم یكن ماحیا إذا ،ونحوه

  

 ل يفكرمبا استش و تعاىل،راً لهكب الغروب ذايقر إىل ول الظهرأام من يطال القألو 

مثال أ على  من الشارع تشتملةالصور املتلقا إذ وجب حمو الصورة،ي ل اليتطو بأن أي كذل

 لصالة )عليه السالم( ني املؤمنريأم و)عليه وآلهصلى اهللا ( ل الرسولي تطوما تقدم يفك كذل

  . فتأمل، العدماألصل احملو ف يفكلو ش و،ثرهمكأ أو نيبعض املأموم على يغش حىت اتياآل

 }حنوه و اجلسدكحكة املباحة يفعال اخلارج املبطالت من األريان غيتإذا ال بأس بكو{

 حكام األعدم البأس يف وبطالإل عدم ام يفكحلا  إذ،روهكامل وعم من املستحباملراد األ

  .الثالثة سواء

مسلماً فقتله،ىما لو رمك ،ح الصورةميمل  إذا ان حراماً ال مبطالكم نعم لو جاء باحملر  

 }اً للصورةين ماحيكذا مل إ{قاً ينقذ غرأما لو كثناء الصالة أ جاء بفعل واجب يف إذا ذاكو

 املوجب لعدم صدق الصالة ريبكالقفز الكاً  ذاته مباحان الفعل يفك نإ وبطاللزم اإل الّإو

  .معه

ذا إقورن بالقصد ال بدونه، ف إذا ادةيون زيك قد جزاءن ما صورته صورة األأال خيفى مث 

 الصالة قتل عقرب يف أو  رجلهكح رادأ إذا ماأان مبطال، كوع كاً بقصد الريع ثانكر

ر املطلق مل كح بقصد الذيتسبر الكوع، بل ذكه بقدر الريتوقف ف ووعكحد الر إىل فاحنىن

 يان فهو بدوكادة لو يصدق الز ألن كذل و،امالكوع ك صورة الران يفك نإ وضر،ي

ثناء أ شبه يفأما  و قتل العقربأدلة إطالقده يؤي و،قصده إىل التفت العرف إذا مايزول في

  د عدم ضرر يؤيما كالصالة، 



٤٦

شبه مما أما  و املرأةضم و،بابن طاب )صلى اهللا عليه وآله(  النيبيفعال املباحة مشاأل

  . فصل مبطالت الصالةتقدم يف

  



٤٧

 أو الغسل أو ترك الوضوء بأن أخل بالطهارة الحدثیة ساهیا إذا  ـ٥ـ مسألة 

   بطلت صالته،التیمم

  

  الوضوءكبأن تر{ ك ذلينس بأن }اًية ساهيخل بالطهارة احلدثأ إذا  ـ٥ ـ مسألة{

 أو ما لو اغتسلك بالباطل منها، اإلتيان أو  احملضكالتران ك سواء }مميالت أو الغسلأو 

 مجاعه اإلي علىعرف، بل ادعي بال خالف }بطلت صالته{مضاف مثال  أو توضأ مباء جنس

  .ةريثكات ي رواكذل على دلي و واحد،ريغ

ن أ ينس وسألته عن رجل توضأ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  ، عن أيبري بصخرب أيبك

  )١(.ديعيسح رأسه مث مي ونصرفي:  صالته؟ قالقام يف حىت سح رأسهمي

 سحمين أ ي عن رجل توضأ فنس)عليه السالم(عبد اهللا  باأسألت :  الصباح قالخرب أيبو

  )٢(.عد الصالةيرأسه ول على مسحينصرف فليفل:  الصالة؟ قالقام يف حىت رأسهعلى 

 أو هيقدم أو  مسح رأسهيسمن ن:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  خرب مساعة، عن أيبو

  )٣(.الصالة و الوضوءإعادةه يان علك القرآن يف تعاىل ره اهللاك ذيئاً من الوضوء الذيش

ال ما إعد الصالة يان ثوبه جنساً مل ك إذا ن الرجلإ: ثي حدار يفيمهز علي بن خربو

 ألن  فاتته،توبات اللوايتكعاد الصلوات املأ وضوء ريغعلى  أو ان جنباًكذا إ و وقت،ان يفك

   كذل على الثوب خالف اجلسد، فاعمل

                                                

.١ ح الوضوء يف٣ باب ٢٥٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح الوضوء يف٣ باب ٢٥٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح الوضوء يف٣ باب ٢٥٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٤٨

  ،ٕوان تذكر في األثناء

  

  )١(. تعاىلشاء اهللا نإ

ن أ ينس و عن رجل توضأ)عليه السالم(با احلسن أسألت : محد بن عمر قالأخرب و

ره ك ذيئاً من الوضوء الذيش أو  مسح رأسهيمن نس:  الصالة؟ قالقام يف حىت سح رأسهمي

  )٢(.عاد الصالةأ القرآن يف تعاىل اهللا

 كنأ ك صلواتنت يفأ ورتكذإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  ، عن أيبخرب احلليبو

عد أ وكته من وضوئي نسيمت الذأ فانصرف فيك املفروض علكئاً من وضوئيت شكقد تر

  )٣(.كصالت

 سحمين أ ينس و رجل توضأ يف)عليه السالم(عبد اهللا  خرب مفضل بن صاحل، عن أيبو

  )٤(.عد الصالةيمسح برأسه ولينصرف فليفل:  الصالة؟ قالقام يف حىت رأسهعلى 

ال إال صالة : ثيحد و املتقدم،تعاد ال: ثي منها حدخبار اليت من األك ذلري غإىل

 يقضيالغسل  ومم للوضوءية التيبدل على ما دل ون عمومهماأمن املعلوم  و،)٥( بطهور

  . من هذه اجلهة أيضاًمم مثلهمايون التكب

  ثناء الصالة أ أي }ثناء األر يفكن تذإو{:  قوله تعرف الوجه يفكمن ذلو

                                                

.٤ ح الوضوء يف٣ باب ٢٦٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح الوضوء يف٣ باب ٢٦٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٦ حضوء الو يف٣ باب ٢٦٠ ص١ ج:الوسائل) ٣(

.٧ الوضوء ح يف٣ باب ٢٦٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(

.١ ح الوضوء يف٤ باب ٢٦١ ص١ ج:املصدر) ٥(



٤٩

  .شرط أو وكذا لو تبین بطالن أحد هذه من جهة ترك جزء

  

املسح ك } جزءكمن جهة تر{ الطهورات الثالثة }حد هذهأ بطالن نيذا لو تبكو{

نه ضامن لصاحب كح ليه صحءوضو  فإنباحة املاء،إمثل   ال، املاءالطهارة يفك }أو شرط{

  .ما تقدمكاملاء 

  .حي صحريالشرط غ أو فاقد اجلزء ألن كذلو

 على لي وجود دلك ذلفرق يفي النه أ ماكالغفلة،  واجلهل واني النس:مثل السهوو

  فلو توضأ مستصحباً طهارة املاء،عدمه وشبه،أما  أو داًيتقل أو  الوضوء اجتهاداًنيالصحة ح

ما لو توارد يان اجتهاده عدم انفعال املاء فكلو نه أ ماكف، يك اخلالف مل نيتبه، مث إطالقأو 

ن أ و اجتهاده،أه خطي املاء، مث ظهر لدكتوضأ مبثل ذل و آن واحد،املالقاة يف وةيركال

 مبحث رنا يفك ما ذىعل الّّإ، عادة القاعدة لزوم اإلىمقتض فإن  النجاسة،يالقاعدة تقتض

د يالتقل أو  املخالفة لالجتهاد،عمال السابقة األإعادةة لعدم ي املقتضباتيد من التقريالتقل

  . فراجع،الالحق

  



٥٠

 أو كذا لو صلى إلى الیمینو،  بطلتًصلى قبل دخول الوقت ساهیا إذا  ـ٦ـ مسألة 

  .القضاء أو عادة فیجب علیه اإلًمستدبرا أو الیسار

  

ان ك سواء ،و السهوحن أو }اًيقبل دخول الوقت ساهصلى  إذا  ـ٦ ـ مسألة{

ال وقت للصالة نه أ ن ظنأكم ك احليف أو ظن دخول الوقت، بأن  املوضوع،االشتباه يف

  : صالته جلملة من النصوص}بطلت{ع صالته قبال قبل الوقت يقد وقع مج ومثال،

  )١(. وقت فال صالة لهري غيف صلى من :ري بصموثقة أيبك

طلعت  حىت نام و القمركره من ذلل غيالغداة بل صلى  رجلحة زرارة، يفيصحو

  )٢(.د صالتهيعي: ل؟ قاليبلصلى نه أ خربأالشمس ف

قد  وها،ريغ وتعاد الث يحد و،)٣(ن تزولأ قبل ين تصلأ كايإ: ليمساعإة يرواو

  .ت فراجعي املواق يفك ذلالم يفكل اليتقدم تفص

 ساريال ونيمي النيما ب أو }مستدبراً أو ساريال أو نيميالإىل  صلى ذا لوكو{

 خارجه جلملة }أو القضاء{ الوقت  يف}عادةه اإليجب عليف{االستدبار، بطلت صالته و

 من صل :يريسناد للحم عن قرب اإلي منها املرو حبث القبلة، اليتمن النصوص املتقدمة يف

 نيان ما بك إذا ه،ي علإعادة فال كالقبلة، مث عرف بعد ذلإىل نه أ ىريهو  و القبلةريغإىل 

  )٤(.املغرب واملشرق

                                                

.٦ حتي املواق يف١ باب ٧٩ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح...حيالر وميوم الغي  باب وقت الصالة يف٢٨٥ ص٣ ج:ايفكال) ٢(

.٤ ح٢٧ باب ٢٢٣ ص٤ ج:عةيث الشيحادأجامع ) ٣(

.٧ سطر ٥٤ ص:سنادقرب اإل) ٤(



٥١

  .د الصالةيعياملغرب، فال  و املشرقريغ إىل انك و القبلة،ريغ صلى من: خرب النوادرو

  . فراجع مفصالًك ذلقد سبق البحث يف وها،ريغ و،تعاد الث يحدو

  



٥٢

كذا إن  و، بطلتًاللباس ساهیا أو أخل بالطهارة الخبثیة في البدن إذا  ـ٧ـ مسألة 

   بالموضوع وعلمًكان جاهال أو مكان جاهال بالحك

  

ن أ ينس بأن }اًياللباس ساه أو  البدنة يفيخل بالطهارة اخلبثأ إذا  ـ٧ ـ مسألة{

 وجب القضاء و الصالة}بطلت{ الصالة  معفو عنها يفريلباسه جنس بنجاسة غ أو بدنه

عد تنجز  باملأمور به باإلتيان لوجوب ي املقتضاألصل بعد ،اتي جلملة من الروا،عادةاإلو

 :هايف و الدم، يفري بصيبأة يرواك، جزاءاأل ومل الشرائطك به مستاإلتيانعدم  وف،يلكالت

عادةه اإلي فعلينس ويصلين أن علم قبل إو)نقطة الدمعفور يفي يبأحة ابن يصح و،)١ ، 

تة من ك نان يفكة ابن مسيروا و،ء من املينيش أو هريغ و دم الرعافحة زرارة يفيصحو

ان ي نساد يفي بن زنيحس وكريخرب ابن ب و بثوبه الدم،يري الرجل رب مساعة يفخ والبول،

  . النجاساتأحكام ها مما تقدم يفريغ إىل ،االستنجاء من البول

ان جاهال كن إ{القضاء خارجه  و، داخل الوقتعادةجتب اإل و تبطل الصالة}ذاكو{

 كذل وم العامد،ك ح يفاجلاهل ألن ن النجاسة مضرة بالصالة،أعلم يمل  بأن }مكباحل

قد عرفت سابقاً  وتعاد الث يال حدإه ي ال وارد علي الذجزاءاأل و الشرائطأدلة طالقإل

  .ل تقدمت فراجعهايتفاص وقوالأ كهنا و مشوله للجاهل،ال يفكشاإل

  علم و{لباسه جنس  أو ن بدنهأعلم يمل  بأن }ان جاهال باملوضوعكو أ{

                                                

.٧ ح النجاساتأبواب من ٤٠ باب ١٠٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٥٣

  .ًعلم بعد الفراغ صحت وقد مر التفصیل سابقإفي األثناء مع سعة الوقت وان 

  

  .ديدها من جديعي وبطل الصالةينه إ ف}مع سعة الوقت{ثناء الصالة أ أي }ثناء األيف

 عادةاإل إىل حتتاج ال و}صحت{ من الصالة }بعد الفراغ{ بالنجاسة }ن علمإو{

  . النجاسات فراجعأحكام مبحث  يف}ل سابقاًيوقد مر التفص{

  



٥٤

ٕان كان هو  و فاألقوى عدم البطالنًأخل بستر العورة سهوا إذا ـ ٨ـ مسألة 

 أو ً من المأكولیة وعدم كونه حریرا، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة،األحوط

  . ونحو ذلكًذهبا

  

فاألقوى {بدون ستر العورة صلى  بأن }خل بستر العورة سهواًأ إذا  ـ٨ ـ مسألة{

 علي بن حةي منها صحخر اليتث األيحادمجلة من األ و،تعاد الث ي حلد}عدم البطالن

 هي علإعادةال : ؟ قالعادةه اإليعلم به، هل علي فرجه خارج ال ويصلي عن الرجل :)١(جعفر

  .ي لباس املصلها مما مر يفريغ إىل ،قد متت صالتهو

ات إطالق إىل ني مستندكذل إىل الفقهاءمن  لذهاب مجع }حوطان هو األكن إو{

  .لزوم الستر على  الدالةةدلاأل

 }عدا الطهارة{ جامع للشرائط ريان ساتره غك بأن }خل بشرائط الساترأذا لو كو{

  .ولك املأريس غب فلىسه بأن }ةيولكمن املأ{ املسألة السابعة مها يفك تقدم حاليت

 مبحث اللباس  يفكل ذليث تقدم تفصيح و}كحنو ذل وذهباً أو راًيونه حركعدم و{

  .تعاد الث ي حدإطالق عادةعدم لزوم اإل على الي دليفيكان ك نإ والم هنا،كد الينع ال

  

                                                

.١ي ح لباس املصل يف٢٧ باب ٢٩٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٥٥

 ،ٕان كان أحوطو،  فاألقوى عدم البطالنًأخل بشرائط المكان سهوا إذا  ـ٩ـ مسألة 

  .كان هو الغاصب إذا ً أیضا بل فیها،فیما عدا اإلباحة

  

 االستقرار وباحةاإلو شرط الطهارةك }ان سهواًكخل بشرائط املأ إذا  ـ٩ ـ مسألة{

 كشبه ذلأما  و، للمرأة لو قلنا بهةعدم املساواو) عليه السالم(  لقرب املعصوميعدم التساوو

 إعادة و البطالن}انكن إو{ث الرفع يحد و،تعاد الث ي حلد}عدم البطالنفاألقوى {

 على }ان هو الغاصبك إذا  أيضاًهايبل ف{ من الشرائط }باحةما عدا اإليأحوط ف{الصالة 

  .عادةالم باإلكل الي، فال نطيان املصلك مبحث مله يفيما تقدم تفص

  



٥٦

كونه  أو إما لنجاسته ًسجد على ما ال یصح السجود علیه سهوا إذا  ـ١٠ـ مسألة 

 وقد مرت هذه ،ٕ وان كان هو األحوط،الملبوس لم تبطل الصالة أو من المأكول

  .المسائل في مطاوي الفصول السابقة

  

 بأن }تهما لنجاسإه سهواً يصح السجود علي ما ال على سجد إذا  ـ١٠ ـ مسألة{

مل تبطل {املعدن كشبه أما  أو }امللبوس أو ولكونه من املأكو أ{ان حمل سجوده جنساً ك

  .تعاد الث ي حلد}الصالة

قد مرت هذه املسائل و{ة ي الشرطأدلة  يفطالق الحتمال اإل}حوطان هو األكن إو{

  .رت هنا ملناسبتها لفصل اخلللكمنا ذُإ و فال حاجة لالستدالل،}لسابقة الفصول اي مطاويف

  



٥٧

  زاد ركعة إذا  ـ١١ـ مسألة 

  

 ،ربعاًأة يالثالث أو ،ة ثالثاًيالثنائصلى  بأن ، الصالة يف}عةكزاد ر إذا  ـ١١ ـ مسألة{

  .الكشإال  ولس بقدر التشهد بال خالفجيما مل ية مخساً، بطلت الصالة فيالرباعأو 

 ديالشه واه مجاعة منهم الفاضالنكما ح على هيهو املتفق عل:  املستندال يفق

  .مهاريغ وكاملستمس وهي مصباح الفقما يفكبال خالف  و،)١(همريغو

نقصان  أو ادةيل زك بطالن العبادة بة يفياألولالقاعدة  ومجاعاإل إىل ه مضافاًيدل عليو

  . مجلة من النصوص،ال ما خرجإ

توبة ك صالته املزاد يفنه أ قنياستإذا  :)عليه السالم( جعفر أيبح زرارة، عن يصحك

  )٢(.ستقبل صالته استقبااليعة فلكر

زاد نه أ ركفذ صلى  سألته عن رجل)عليه السالم(عبد اهللا  ح منصور، عن أيبيصحو

  )٣(.عةكدها من ريعي و،د صالته من سجدةيعي ال: سجدة؟ قال

عات؟ كمخس ر أو عاتك العصر ست ريصليل د الشحام، سألته عن الرجيموثق زو

  )٤(.عديستاً فل أو مخساًصلى نه أ قنين استإ: قال

 إذا الطواف املفروض:  قال)عليه السالم( احلسن يبأبن حممد، عن عبد اهللا خرب و

  )٥(.عادة اإليكها فعليزدت عل إذا ه مثل الصالة املفروضةيزدت عل

                                                

.١٨تاب الصالة سطر ك  يف٤٧٦ ص١ ج:املستند) ١(

.١ ح اخللل يف١٩ باب ٣٣٢ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٢ حوعك الرأبواب من ١٤ باب ٩٣٨ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح اخللل يف١٩ باب ٣٣٢ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

.١١ ح الطواف يف٣٤ باب ٤٣٨ ص٩ ج:الوسائل) ٥(



٥٨

  ، بطلت الصالةًبیرة اإلحرام سهواتك أو سجدتین من ركعة أو ًأو ركوعا

  

در ي فلم ك، عن رجل ش)عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا: د بن زرارة قاليخرب عبو

تفسد  ال واهللا ال: قد زاد سجدة؟ فقالنه أ قنيمث استخرى أ م واحدة فسجدأ نيأسجد ثنت

 ،هاريغ إىل ،)١(عةكدها من ريعي ود صالته من سجدةيعي ال: قال وادة سجدةيالصالة بز

  .لهيما تقدم تفصك

  املسألةات املتقدمة يفي واحد، جلملة من الرواريما ادعاه غكاً، إمجاع }وعاًكأو ر{

  .اتيوع من مجلة املستثنكالر فإن ،تعاد ال خبصوص خرب ،األوىل

ست موجبة للبطالن يا لإ فنيعتكانت من رك إذا  خبالف ما}عةك من رنيأو سجدت{

ما تقدم من  و،تعاد الث ي البطالن لعموم حدنيادة السجدتيوجب زيا منإ واً،إمجاع

س املقام مما يل وليال ما خرج بالدلإة يفيق العبادة التوادة يفيقاعدة الز وادة،يمطلقات الز

  .خرج

 ادةي الزأدلةات إطالقه يدل علي وثر،كأ ونيحرام مرترب لإلك بأن }حرامة اإلريبكأو ت{

  .ىدع املمجاعاإل والقاعدةو

  . منه املستثىنداخل يف ألنه تعاد الث يشمل املقام حدي نعم ال

 وضحأها يم فكة فاحليادة العمدي أما الز}سهواً بطلت الصالة{ كئاً من ذليزاد شفإن 

  .قد تقدمو

 ا جمردة لعدم اشتماهلا ىف لو أتكن مل تإ وادة تتحقق مبجرد الصورة،ين الزأال خيفى و

سجوداً بدون وضع  أو ر،كوعاً بدون الذكر أو ،عة بدون احلمدكللشرائط، فلو زاد ر

رب ك وما لو جلسكام، ي حال القونه يفكحرام بدون ة اإلريبكت أو رض،األ على فكال

  ة ي بطالن الصالة، لرؤكوجب ذلأ ،بقصد االفتتاح

                                                

.٣ حوعك الرأبواب من ١٤ باب ٩٣٨ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٥٩

  .السجدتین في الجماعة أو نعم یستثنى من ذلك زیادة الركوع

نحو  أو تشهد أو  غیر األركان كسجدة واحدةجزاءمن األزاد ما عدا هذه  إذا وأما

  ذلك مما لیس بركن فال تبطل

  

  .ة عرفاًي امله يفة داخلري الشرائط غكتل فإن ادة،يالعرف صدق الز

 املوجبة نيالسجدت ووعكادة الريرنا من زك ذيم الذك احل}ك من ذلستثىنينعم {

للمأموم، فال تبطل الصالة ملا تقدم من  } اجلماعة يفنيالسجدت أو وعكادة الريز{للبطالن 

  . مبحث اجلماعة فراجعلزوم املتابعة يف

ن أال إ معلوم الوجه، اللهم ري فغ)١(ك املستمسما يفكادة ي صدق الزال يفكشما اإلأ

  . فتأملى،ة الفرادي مهريغخرى أ ةين للجماعة مهأ يدعي

 }سجدة واحدةكان كر األري غجزاءمن األ{ورات ك املذ}زاد ما عدا هذه إذا ماأو{

 احلمدك }نكس بري مما لكحنو ذل أو أو تشهد{عات كن تعددت حسب الرإ وعةكمن ر

 الث يه حديدل علي و،هريغ و املستندما يفك ،اًإمجاع الصالة ا }فال تبطل{السورة و

  .صةيالنق وادةينه شامل للزإ، فتعاد

ها ال يادة فية الزيدم معقولصة لعيث بالنقي احلدالطهور يف والوقت واختصاص القبلةو

عرف منها يخبار  األموارد متفرقة يف إىل ضافةصة، باإليث مطلقاً بالنقيص احلديوجب ختصي

مة كوع احلاكر قبل الركقام مث ذ و السجدةيمن نسيخبار الواردة فاألك ،عدم البطالن

حات يالتسب أو ةءالقرا واميادة القيعدم اخللل بز على ان السجدة الدالةيتإ وبوجوب اجللوس

    موضعه الدالةري غم يفيم التسلك حخبار الواردة يفاأل وربع،األ

                                                

.٣٩٤ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٦٠

 أو  وأما زیادة القیام الركني فال تتحقق إال بزیادة الركوع،بل علیه سجدتا السهو

  بزیادة تكبیرة اإلحرام

  

 ةخبار الدالاأل وادته،يعدم البطالن بز على خبار الدالةاأل وادته،يعدم البطالن بزعلى 

تعاد الصالة  ال إنه  علىما دل و موضعهما،ري غالقعود يف أو اميادة القيسجدة السهو بزعلى 

  .بواب خلل الصالةأ ة املتفرقة يفريثكخبار الها من األريغ إىل من سجدة،

ث يح و)سلم وصلى اهللا عليه وآله( خبار سهو النيبأادة بيستدل لعدم ضرر الزيرمبا و

  .ا مل نستدل ا فتأملن العمل ك املمريا غإ

ل ك السهو لتسجد سجديت «:ان بن السموطين االستدالل للمطلب خبرب سفأما ك

جل  ألكن ذلأث ياملتبادر عرفاً من احلد إذ  ال بأس به،)١(»نقصان أو يكادة تدخل عليز

اب سجود جيإ مقام  ظاهر لقرب وروده يفري بقوله غكره املستمسكح الصالة، فما ذيتصح

  . حمل نظر.انتهى، )٢(الصحة ولو بااللتزام على دليغاً عن صحة الصالة فال السهو فار

  .هيالم فكل الي تفصأيتيما ك ،ادةي من الزى ملا أت}ه سجدتا السهويبل عل{

 إذ }حرامة اإلريبكادة تيبز أو وعكادة الري بزالّإ فال تتحقق ينكام الريادة القيأما زو{

ما حقق سابقاً فال استقالل كوع، كمتصال بالر أو ةريبكلتون مقارناً ليكام ما ين من القكالر

 ع عن جلوسكري أو حرام جالساًرب لإليك بأن تصور نقصانهيادته، نعم ي زلم يفكتي حىت له

  .هين فالمنا اآلكس يلو

                                                

.٣ ح اخللل يف٣٢ باب ٣٤٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٣٩٥ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(



٦١

  . بل على القول باإلخطار ال تضر زيادا،على أا الداعي ال تتصور زيادة النية بناًء إنه كما

  

 ء مستمر الي شيالداع ألن }يأا الداع على ة بناًءيادة النيتتصور ز ال نهأ ماك{

ال تضر {حضار الصورة إا عبارة عن أ و}خطارالقول باإل على بل{ه يرار فكتصور التي

  .ماًكب استدامته حجيما  إىل  بل هو التفات ثان،ادة عرفاًي لعدم صدق الز}ادايز

عدم ثبوت  إىل ة، مضافاًيادة النيبطال زإعدم  على مجاع اإلىبعد دعو:  املستندقال يف

  )١(.اداي الصالة بزادة يفيعدم صدق الز وتهايجزئ

  

                                                

.٢٠تاب الصالة سطر ك  يف٤٧٧ ص١ ج:املستند) ١(



٦٢

نسي المسافر  إذا یستثنى من بطالن الصالة بزیادة الركعة ما ـ ١٢ـ مسألة 

 ولكن ،خارج الوقت تذكر إذا فإنه ال یجب القضاء ،نسي أن حكمه القصر أو ،سفره

  .تذكر في الوقت كما سیأتي إن شاء هللاعادة إذا یجب اإل

  

 } املسافر سفرهينس إذا عة ماكادة الري من بطالن الصالة بزستثىني ـ ١٢ ـ مسألة{

 اف يفكم كان احلين نسأ  يفأيتيخالف  على }مه القصركن حأ يأو نس{فأمت الصالة 

بالتمام أتى نه أ }ركذا تذإ{ ا متاماً أتى  للصالة اليت}ب القضاءجي نه الإف{الصحة أم ال؟ 

شاء  نإ أيتيما سك الوقت ر يفكتذعادة إذا ب اإلجين كل وخارج الوقت،{ان القصر ك ميف

  . صالة املسافر يف تأيت اخلاصة اليتدلةه لأليء عليال ش وعةكزاد ر األوىل  الصورةي فف}اهللا

  



٦٣

في بین أن یكون قد تشهد  ال فرق في بطالن الصالة بزیادة ركعة ـ ١٣ـ مسألة 

ٕ وان كان األحوط في ،ال أو ،جلس بمقدارها كذلك أو ،قام إلى الخامسةثم الرابعة 

  .إعادتهاثم هاتین الصورتین إتمام الصالة لو تذكر قبل الفراغ 

  

 ون قد تشهد يفيك أن نيعة بكادة ري بطالن الصالة بزفرق يف ال ـ ١٣ ـ مسألة{

 إىل مث قام{ة، يالثالث وةي الصلوات الثنائثالثة يفال أو ةيالثان أو ،ةي الصلوات الرباع يف}الرابعة

قام بعد  بأن }ال أو{ الرابعة  يف}كذلك{مبقدار الشهادة  أي }جلس مبقدارها أو اخلامسة

  الدالةدلةة من هذا الفصل من األي املسألة الثان ملا تقدم يفكذل واخلامسة رأساً، إىل السجدة

  صورة التشهد}ني الصورتني هاتحوط يف األانكن إو{عة كادة ريبطالن الصالة بزعلى 

عة اخلامسة كتمم الري بأن }ر قبل الفراغكمتام الصالة لو تذإ{صورة اجللوس بقدر التشهد و

  .ا بعد التشهدأتى  اليت

 تشهدي ولسجين أم ك فاحلهما قبلأ ،وعك الردخل يف إذا ونيكمنا إمتام اإلال خيفى و

مث {صة ينق وادةيل زكوجوا ل على حنوه بناًء وامي القادةي بسجدة السهو لزأيتيسلم مث يو

  .صحة الصالة على  املسألة الدالةك تل جلملة من النصوص املتقدمة يفكذل و}عاداإ

  



٦٤

  سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانیة بطلت صالته إذا  ـ١٤ـ مسألة 

  

 }ة بطلت صالتهي السجدة الثاندخل يف حىت وعك عن الرىسه إذا  ـ١٤ ـ مسألة{

  :ربعةأقوال أ املسألة يفو

رتضى امل ودي عن املفكيمة احمليهو املشهور شهرة عظ و،ره املصنفكما ذ: األول

 إىل  واحدري بل نسبه غ،لي عقيبأابن  و الصالحأيب وابن براج وسيوابن ادر سالرو

 املشهور إىل  املستند نسبتهيف و،هي مصباح الفقما يفكن، يعامة املتأخر إىل املشهور، بل

  .نيمجهور املتأخرو

 ان السهو يفك إذا خبار من القول بالبطالن األتايبك و املبسوطخ يفيما عن الش: الثاين

 بأن كذل وة،ي من الرباعنيتريخ األان السهو يفك إذا بالصحة و،ثالثة املغرب أو ينياألول

  .تم الصالةي وقومي ونيسقط السجدتي

 القول بالبطالن و،هاريغ واألوىل نيل بي من التفصيفاكساإل وما عن الصدوق: الثالث

 إذا بالصحة و،األوىل عةك الرة يفي السجدة الثاندخل يف حىت وعكان السهو عن الركإذا 

  .األوىلعة ك الرري غان السهو يفك

  .األوىل عةك الريف حىت القول بالصحة مطلقاً: الرابع

 ،ن بعدهك ردخل يف حىت نك الرانيلقاعدة البطالن بنس ، األقوى هواألولالقول و

  :جلملة من النصوصو

 عكرين أ ىنسيسألته عن رجل :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  ح رفاعة، عن أيبيصحك

  )١(.ستقبلي: قوم؟ قالي وسجديحىت 

                                                

.١ حوعك الر يف١٠ باب ٩٣٣ ص٤ ج:لالوسائ) ١(



٦٥

عة من ك ركترنه أ قن الرجليأإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  ، عن أيبري بصعن أيبو

  )١(.وع استأنف الصالةك الركتر ونيقد سجد سجدت والصالة

ن أ ىنسي عن الرجل )عليه السالم(م يبراهإبا أسألت : سحاق بن عمار، قالإموثق و

  )٢(.ء موضعهيش لكضع ي حىت ستقبلي: ع؟ قالكري

ع؟ كرين أ يسألت عن الرجل نس:  قال)عليه السالم( جعفر ، عن أيبري بصيبأخرب و

  )٣(.عادةه اإليعل: قال

 ك رجل ش يف)عليه السالم( جعفر خبرب حممد بن مسلم، عن أيب: للقول الثايناستدل و

عة ك ال رني اللتنيلق السجدتيقن فلياستفإن : )عليه السالم(ع؟ قال كريمل نه أ بعد ما سجد

تم يانصرف فل وما فرغ  بعدالّإقن يستيان مل كن إ والتمام، على صالته على بينيهلما ف

  )٤(.هيء عليال ش ونيسجدت وعةكالصالة بر

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيبأو ) عليه السالم(  جعفرح حممد بن مسلم، عن أيبيصحو

 حىت  صالته يفيضمي: ع؟ فقالكريمل نه أ  بعد ما سجدك رجل شيف: قالنه أ حنوه اال

 بيني ووع هلماك ال رني اللتنيلق السجدتيع فلكريمل نه أ قنياست فإن ع،كريمل نه أ قنيستي

 عةكصل ريل وقميانصرف فل وال بعد ما فرغإقن يستيان مل ك نإ والتمام، على صالتهى عل

  )٥(.هيء عليال ش ونيسجدتو

                                                

.٣ حوعك الر يف١٠ باب ٩٣٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(

.٢ حوعك الر يف١٠ باب ٩٣٣ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

.٤ حوعك الر يف١٠ باب ٩٣٣ ص٤ ج:املصدر) ٣(

.٢ حوعك الر يف١١ باب ٩٣٤ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

.٢ حوعك الر يف١١ باب ٩٣٤ ص٤ ج:املصدر) ٥(



٦٦

 قال :ذاك ه)عليه السالم( جعفر  املستطرفات، عن حممد بن مسلم، عن أيبىقد روو

ء يال ش وقنيستي حىت هكش على يضمي: ع؟ قالكريمل نه أ  بعد ما سجدك رجل شيف

ال  و من صالتهيتم ما بقي و،عة معهماك ال رني اللتنيعتد بالسجدتيقن مل ين استإ و،هيعل

  )١(.هيسهو عل

عة ك ري عن رجل نس)عليه السالم(عبد اهللا حة نصر بن القاسم، قال سألت أبا يصحو

 سجد سجديتي وعكريقوم ي: ع؟ قالكريمل نه أ رك مث ذ،فرغ منها حىت من صالته

  )٢(.السهو

  :ات بأموريه الرواقد وجهت هذو

 متام اإلنياً بريان الشخص خمكن إناف، وياستحباب االست على احلمل: األول

الوجوب جمبور  على ةريخعدم داللة األ و: املستند قال يف،كما عن املداركناف، ياالستو

  )٣(. انتهى،نين احتمله بعض املتأخرإ وانتفاء االستحباب على مجاعبظاهر اإل

 صاحب مبىن على الوجوب مبين على عدم داللتها وات املشهور،ياة روريخمراده باألو

ن اجلملة أصول  األما حقق يف: هيف والوجوب، على ةياملستند من عدم داللة اجلملة اخلرب

  . الداللة عرفاً يفيقل من التساوأال  و،األمرالوجوب من  على دلأة ياخلرب

                                                

.٢ حوعك الر يف١١ باب ٩٣٤ ص٤ ج:املصدر) ١(

.٣ حوعك الر يف١١ باب ٩٣٥ ص٤ ج:املصدر) ٢(

.٣٠تاب الصالة سطر ك  يف٤٧٠ ص١ ج:املستند) ٣(



٦٧

ل من ي لو ال دلي الذلعريف هو اجلمع اكره صاحب املدارك ذيان فهذا الذكف كيو

عراض إفلو ال : )رمحه اهللا (ه اهلمداينيلذا قال الفق و القول به،نيعدمه لتع على اخلارج

خبار  سائر األل يفياب التأوكارت وان القول مبفادهاكحة حممد بن مسلم لياملشهور عن صح

  . انتهى،)١( وفق بالقواعدأاالستحباب  على ناف حبملهاياملتضمنة لالست

ان اجلمع كمإة بعد ي ال جمال للتق،ثبتيمل نه أ  إىله مضافاًيف وة،يالتق على محلها: لثاينا

، كالزم وجود القائل من العامة بذلية ال يالتق على ن احلملأره احلدائق من كما ذ و،الداليل

  .هيال فكش حمله اإلقد حقق يف. نهميأنا خالفت ب: )عليه السالم(لقوله 

 ورد ،ضةيالفر على خبار املشهورأ والنافلة، على  حممد بن مسلمحةيمحل صح: الثالث

 على  باالستقبالاألمر، خبالف محل يشاهد خارج إىل تاجحيل ي تأوكن ذلأ املصباح مبا يف

عدم بطالن  على هو ما دل و،يه بوجود الشاهد اخلارجيل علكشأ وحنوه، واالستحباب

ة مثل يفاكالم، عدم ك حمل الكن جواز ذلأىل  إمضافاً: اجلواب ومور،النوافل مبثل هذه األ

  .ضةي الفرات القول الثاينياره فهم العرف، بل املنساق من رواي معيهذا الشاهد للجمع الذ

ن االنصاف ك ل،هريغ و املعتربما فعله احملقق يفكات ي داللة هذه الروااملناقشة يف: الرابع

 ما ثبت يفك ، ضاررياجلهات غالضعف من سائر  وه،يها من جهة ما حنن فيعدم ضعف ف

   بق يفيمل   إذاًخذ،األ و الداللةة يفيع الروايصول من تقطاأل

                                                

.١٦ سطر ٥٣٣ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



٦٨

ا مردودة إقال املستند  حىت ،اتيثاً عن هذه الروايحد واًميعراض املشهور قدإال إاملقام 

  .ةي هلا من احلجنية املخرجميملخالفة الشهرة القد و،بالشذوذ

ه ال يامع علفإن  :خبار العالجأ  يف)عليه السالم(قوله ل يستفاد من تعليرمبا : أقول

طرح  و،خذ باملوافق للمشهور لزوم األة يفيالشهرة الروائكة يون الشهرة الفتوائك هيب فير

هذا بعد أن  ـ حسب الظاهر ـ ةيان املورد الشهرة الروائك نإ والعلة عامة إذ ما عداه،

  الدقة باحلملىنهما معارضة لدين بكن مل تإ و،ني الطائفتنينعلم وجود التعارض عرفاً ب

ه يلإان ما ذهب ك وإالّ مور فهو،ه مبثل هذه األين الفقأاطم فإن حنوه، واالستحبابعلى 

  .نيال هو املتعيم أو  قوالكاملدار

نقله  وأحوط، ووثقأ وأوضح وثركأ األوىل ن الطائفةأ الوسائل من ره يفكما ذو

 كتر فإن ،تعاد الث يات حبديرمبا عورض هذه الروا وه،ير ف منظو،هيتاً علك ساكاملستمس

  . املستثىنوع موجب لدخوله يفكالر

خرى أ بعبارة و،تعاد الث يخص من حدأانت كات لو متت ين هذه الرواإ: هيفو

 كبعد ذل وجاء به، وني السجدتىلغأ إذا وعكن الشخص آت بالرأ نيا تبه أليمة علكحا

 ال و،نيادة السجدتيث زي شامل للمورد من حتعاد الث ي حد:لقاي ألن  جماليبقي ال

ل كعام لنه أ  ملا عرفت من،ادةيشمل الزيث ال ين احلدأل من يما رمبا ق إىل  دفعهحنتاج يف

ما ك تعاد الث يحد على خيخبار الشأومة كرنا عدم بقاء اال حلكمنا ذإ وة،صينق وادةيز

  .ركذ

 على ما ال فرق بعد وضع اجلبهةكعدمه،  ورك بالذاإلتيان نين الظاهر عدم الفرق بإمث 

   يتيل من رواك  يفطالق لإل،عدمه و اقترانه بسائر الشرائطنيرض باأل



٦٩

   قبل الدخول فیها رجع وأتى به وصحت صالته،ٕان تذكرو

  

 ظهر ضعف القول الثالثي،  القول الثاينال يفكش اإلنيذ قد تبإ وخ،يالش واملشهور

وع بعد ما كت الرين نسإو : قالياستدل للثالث مبا عن الفقه الرضون إ و،الرابعو

 ،كمل تصح صالت األوىل كمل تصح لإذا  ألنه ،كعد صالتأ ف،األوىل عةكسجدت من الر

 األوىل ةيالثان أي اجعلها و،نيالثالثة، فأحذف السجدت أو ةيعة الثانكوع من الركان الرك نإو

  . مثل املقام خصوصاً يفيضعف الرضو إىل  مضافاً،)١(ةالرابعة الثالث وةيالثالثة الثانو

 ،ثالثة املغرب بأخبار املشهور ونيتاألول نيعتك الرالبطالن يف على ماأ: استدل الرابعو

 ة اليتيخبار الثان باألنيتريخ األنيعتك الر بالفائت يفاإلتيان وسقاط الزائدإالصحة ب على ماأو

 الشاهد ما بأن بيجأخبار بال شاهد، و األنه مجع يفأه بيورد علأرمبا  وخ،ياستدللنا ا للش

  .ه سهويدخل فينه ال أ و فرض اهللانيتاألولن أ على دل

  يفكخبار هو الش األك تلن املراد بالسهو يفأ ستعرف كنكل و:ه اهلمداينيقال الفق

  . تعاىل إن شاء اهللاأيتيما  على كذلكهو  و.ىانته ،)٢(عات، ال مطلق السهوكعدد الر

ة ي السجدة الثانيف أي }هايقبل الدخول ف{وع كان الري نسي املصل}ركن تذإو{

 ه يفيلإما مال ك }صحت صالتهو{ ني مث سجد سجدت} بهىأتو{وع كالر إىل }رجع{

  بل هو املختار جلماعة : ك املستمس قال يف،كاملدار واحلدائق

                                                

.١٠ ـ ٩ ص:فقه الرضا) ١(

.٥ سطر ٥٣٣ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ٢(



٧٠

موا ببطالن كن حي خالفاً للمشهور الذ.ى انته،)١( قارب عصرنا أو ممن عاصرناه

  .الصالة

 ك واحد هو فوات حمل تدارريح غين ظاهر املشهور بل صرإ: ه اهلمداينيقال الفق

  .هريغ واملشهور املستند إىل مك نسبة احلمثله يف وى، انته)٢(وع بالتلبس بالسجودكالر

 ما يفكالسرائر  وةيبيالنج وةي عن الغنكي احملمجاعاإل إىل استدل للمشهور، مضافاً

  : بأمور،اهراجلو

 ة يفيادة العمديان من الزك ني بالسجدتك بعد ذلىتأ فإن ع،كر وكلو تدار إنه :األول

الستلزام :  املستندالمها مبطالن، قال يفك وب،يان من خالف الترتكأت ين مل إ و،الصالة

من  ه اهلمداينيره الفقكما ذ و.)٣(مها مبطالن وهايعدمه النقص ف و، الصالةادة يفي الزكالتدار

بطالن  على ن مشول ما دلإ: وع بقولهك بالسجدة بعد الراإلتيانادة بي صدق الزاملناقشة يف

لو من خي فاسد ال ، به اجلزء املأيتك نشأت من تدارادة اليتيادة ملثل هذه الزيالصالة بالز

 قال بالفرقين أال إ ،ادةية زميقد جعل الشارع سجود العز وفكي  حمل تأمل.ىانته ،)٤(تأمل

  .خرحدمها باآلأقاس يهذا عن سهو فال  و عن عمد،كن ذلأو

   كذل ووع،كالر على قدم السجود ألنه ،بيآت خبالف الترت إنه :الثاين

                                                

.٣٩٧ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

  .٢٠ سطر ٥٣٣ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ٢(

  .٢٧ سطر ٤٧٠ ص١ ج:املستند) ٣(

  .٢٥ سطر ٥٣٣ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ٤(



٧١

  .املقدار املنصوص على لزم الوقوفي يفيقب التوك املريف فإن مبطل

سألته :  قال)عليه السالم(حة رفاعة، عن الصادق يصحكات، يمجلة من الروا: الثالث

  )١(.ستقبلي: قوم؟ قالي وسجدي حىت عكرين أ ىنسيل عن رج

ع؟ كرين أ يسألته عن الرجل نس:  قال)عليه السالم( جعفر ، عن أيبري بصيبأخرب و

  .ها ملن سجد سجدة واحدةإطالق ى بدعو،)٢(عادةه اإليعل: قال

 كتره نأ قن الرجليأإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  يبأ، عن  الثاينري بصيبأخرب و

  )٣(.وع استأنف الصالةك الركتر ونيقد سجد سجدت وعة من الصالةكر

ز ي حنه يفكل و،نيد بالسجدتيي التق ظهور هذا اخلرب يفىدعيقد :  املصباحقال يف

   .)٤(املنع

: ع؟ قالكرين ى أنسي عن الرجل )عليه السالم(م يبراهإسألت أبا : سحاق قالإموثق و

ء موضعهيل شكضع ي حىت ستقبلي)اإلتيان عدم صحة ح يفيالصركل يالتعل فإن )٥ 

  .ء موضعهيش لكوجب عدم وضع ي ألنه وع بعد السجدةكبالر

  مسلم بعد اخلالفري غمجاعاإل إذ  املتقدمة،دلة األما القائل بالصحة فقد ناقش يفأ

 عمجاة اإلين قلنا حبجإ و،س حبجةين حمتمل االستناد لأ حمله قد حقق يف واحتمال االستناد،و

   إذ ست تامة،يل األوىل املناقشة ون،ي املتأخركمسلعلى 

                                                

  .١ حوعك الر يف١٠ باب ٩٣٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حوعك الر يف١٠ باب ٩٣٣ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حوعك الر يف١٠ باب ٩٣٣ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٨ سطر ٥٣٣ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ٤(

  .٢ حوعكالر  يف١٠ باب ٩٣٣ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



٧٢

السجدة بعد  إذ  الصالة،ادة يفي من الزكس ذليل و،وعك السجدة بعد الركنقول بتدار

 ريادة سجدة غيتعاد الصالة من ز ال وة،ي عمدريادة غيا قبال زأتى  اليت و حملها،وع يفكالر

د الصالة من يعي ال : خرب منصور بن حازم يف)عليه السالم(قد قال الصادق  وة،يعمد

  )١(.عةكدها من ريعي وسجدة

  . عن سجدةإعادةان ك الصالة إعادةفلو قلنا بلزوم 

 وعاًكئاً من الصالة ريت شينسإذا  :بن سنانعبد اهللا ح ي صحيف: )عليه السالم(قال و

نه شامل ملا حنن إ ف،)٢( ـخ ل ـ سهواًـ   سواءك فاتياً فاصنع الذريبكت أو سجوداًأو 

  .ةي السجدة الثاندخل يف حىت وعكل املتقدم عدم الريمنا اخلارج منه بالدلإ و،هيف

ره املصباح من كال وجه ملا ذ و،نيد بالسجدتيي التق ظاهر يف الثاينري بصيبأن خرب أما ك

ون هذه ك ف،سجد سجدة واحدة أو هما،يز املنع، فمفهومه عدم البطالن في حونه يفك

  .ات املشهوريوا من رواك من وىلأات الصحة يمن رواة يالروا

 صيل التنصيونه من قبك املطلقات لك تلنيب ونهيتعارض ب النه أ  اجلواهر منما يفو

مؤنة  إىل ص احملتاجي ملثل هذا التنصيال داع إذ ال خيفى،ه ما يف . انتهى،)٣(فرادحد األأعلى 

 عةكرار الركث تيما رمبا توهم من حك  متنهال اضطراب يف و،طالقة اإليفاكزائدة بعد 

  ان قوله كاملة كعة الكالر ووع،كالر على ث تطلقيعة حكالر إذ وع،كالرو

                                                

  .٢ حوعك الرأبواب من ١٤ باب ٩٣٨ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حوعك الر يف١٢ باب ٩٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .وعكخالل بالرم اإلك ح يف٢٤٥ ص١٢ ج:اجلواهر) ٣(



٧٣

  ویسجد سجدتي السهو لكل زیادة ولكن األحوط مع ذلك

  

  .»عةك ركتر«: )عليه السالم(ان لقوله يل البيمن قب» وعك الركترو«: )عليه السالم(

نة ما ي بقرني السجدت املستثىناملراد بالسجود يف فإن ،دتعا الث يحد إىل ضافةهذا باإل

ال  و، منه املستثىن فاملسألة تندرج يف،نقصاناً وادةًيتضر ز ن السجدة الواحدة الأ على دل

فت ذه يوع مل كن حمل الر أذإ  املستثىنوع، فاملسألة داخلة يفكأت بالريمل نه  أهيرد علي

جل سجدة أانت من كدت ليعأ ولو ،الة من سجدة واحدةتعاد الص نه الإالسجدة الزائدة، ف

  . بالبطالنني للقائلعرف اجلواب عن االستدالل الثايني كمن ذل وواحدة،

حة رفاعة يصح و،ةي الثانري بصيبأة ي فقد عرفت حال روا، استدلوا اات اليتيما الرواأو

 ظاهر األول ري بصيبأخرب  و،»قومي وسجدي حىت«: قال ألنه ،ني بالسجدتاإلتيان ظاهرة يف

ضع يحىت  :)عليه السالم(ال داللة لقوله  و،سحاقإذا موثق ك ووع مطلقاً،كان الري نسيف

  موضعه ملا دلس يفية لي وقع بعد السجدة السهويوع الذكن الرأ على ،ء موضعهيش لك

وقعت  إذا ء موضعهيش لكون ك الصالة بالسجدة الواحدة الالزم من إعادةعدم على 

  .سهواًسجدة 

ه يل علكن أشإ ور املصنف من صحة الصالة،كظهر ما ذن األأعرف يله ك كمن ذلو

  .همريغ وياخلونسار واالصطهبانايت ويالربوجردك نيمجاعة من املعلق

 مبحث سجود السهو  يفأيتي ملا س،ةيادة السجدة السهوي لز} السهوسجد سجديتيو{

   ي الذ}كع ذلحوط من األكلو{وع ك ا قبل الرىتأ }ادةيل زكل{



٧٤

  .ىاألولتذكر بعد الدخول في السجدة  الصالة لو كان الإعادة

  

 ملا }األوىل السجدة ر بعد الدخول يفكان التذك الصالة لو إعادة{رنا من الصحة كذ

   .كذل على مجاع اإلىعملهم، بل دعو وات بعد اعتضادها بفهم املشهورطالقعرفت من اإل

نه خالف إقطع الصالة فين أ ال عادةاإل ومتاماإل اط يفين االحتأعرف يرنا كمما ذو

  . أيضاًاطياالحت

  



٧٥

لو نسي السجدتین ولم یتذكر إال بعد الدخول في الركوع من الركعة  ـ ١٥ـ مسألة 

  التالیة بطلت صالته

  

وع من ك الر بعد الدخول يفالّإر كتذيمل  وني السجدتيلو نس ـ ١٥ ـ مسألة{

  اجلواهر،ما يفكاً، إمجاعون كادت تكاملشهور شهرة   على}ة بطلت صالتهيعة التالكالر

 مجاع اإلىة دعويه، بل عن الغنيال خالف فنه أ ةيبيعن النج واملشهور، إىل  املستندنسبه يفو

 فصل السجود نسبة  اجلواهر تقدم يفتبه، بل يفك بعض خ يفيظهر من الشيخالفاً ملا  وه،يعل

  .مجاعة إىل اخلالف

 ب يفيما لو خالف الترتيات بعد قاعدة البطالن في من الروا جلملة،األولاألقوى و

  الصالةادة يفيانت من الزكوع ك بعد الرني بالسجدتأتىلو نه أ ما تقدم و،يفيقب التوكاملر

  .بيان خالف الترتكن مل تأت إو

 ىنسي الرجل  يف)عليه السالم( يبا احلسن املاضأسألت : س، قالي بن خنيخرب معلك

صالته، مث سجد  على بىن ووعه سجدهاكرها قبل ركذإذا  :ه؟ قالالسجدة من صالت

 ان السجدة يفينس و،عاد الصالةأوعه كرها بعد ركن ذإ و السهو بعد انصرافه،سجديت

  )١(. سواءنيتريخاأل ونيتاألول

ان سجدة يعدم بطالن الصالة بنس على نة ما دلية ولو بقريالظاهر من هذه الرواو

  .هما اجلنس ال الواحدةياملراد بالسجدة ف و،نيان السجدتيون املراد نسكواحدة، 

 )عليه السالم(با احلسن أسألت :  نصر، قاليبأمحد بن حممد بن أ، عن ينيلكما رواه الو

  نهأع كهو را وةي الثانر يفك، مث ذنيعتك ريصليعن رجل 

                                                

  .٥ ح السجود يف١٤ باب ٩٦٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٧٦

لسجدة  اكتر إذا :قولي )عليه السالم(احلسن  بوأان ك:  قال؟األوىل  سجدة يفك تر

  )١(. ثنتانكصح لي حىت لتباستق نيثنت أو أواحدة دريفلم  األوىل عةك الريف

ان ك ،وعك الردخل يف حىت ني السجدتكن الصالة باطلة بتركلو مل تنه أ وجه الداللة

  .انيت لإلي احملل املقتض يفكمن الش ألنه ،نيوع بالسجدتك بعد الرأيتين أالالزم 

حد أعلم بتوجه ي ألنه ،مجايلعدة العمل حسب العلم اإل القاىالبطالن فمقتض على ماأ

 الصالة إعادةما إ و، سجدة واحدةيان املنسكما قضاء السجدة الواحدة، لو إ ،هيلإ نيلفكالت

 هاؤلغاإلذا جاز  وده صالة،ي ما يف بأن نئذيعلم حي، فهو ال ني سجدتيان املنسكلو 

من املعلوم  إنه قالي بأن سجدة واحدة إىل ة هنا بالنسبيقاعدة التجاوز ال جتر و،االستقبالو

 القواعد إذ  ا لقاعدة التجاوز،اإلتيان األصلها، في فكوكة مشيالسجدة الثان و سجدة،كتر

 ال ي الذتعاد الث يحد و، حملهما سبق يفك ،مجايلطراف العلم اإلأ صول ساقطة يفاألو

 السجود ذاتاً ووعكل من الرك لل يفن اخلأالظاهر منه  فإن  املقام،اخلروج منه يف على ليدل

  .عادةشرطاً، موجب لإل أو باًيترتأو 

دها يعي و،د الصالة من سجدةيعي ال: )٢( خبرب منصور بن حازمكستدل لذليما رمبا ك

 إطالقن أب ي بتقر،نة مقابلته للسجدةي بقر،وعكعة الركن املراد بالرأ على  بناًءعةكمن ر

  عة قاض كعادا من رإ

                                                

  .)١٣٧٣( ٣ ح السجود باب السهو يف٣٤٩ ص٣ ج:ايفكال) ١(

  .٢ حوعك الرأبواب من ١٤ باب ٩٣٨ص ٤ ج:الوسائل) ٢(



٧٧

 منه ما حنن حتت ي الذي الباقيبق ووع مطلقاً، خرج منه ما خرج،كان الريا لنسعادإب

  .العموم

ت يتوبة فنسكت املي صلينإ :)عليه السالم(عبد اهللا  يبموثق منصور بن حازم، قلت ألو

: ، فقاليبل: ؟ فقلتالسجود ووعكمتمت الرأس قد يلأ: لها؟ فقالك  صاليتقرأ يفأن أ

اًينت ناسك  إذاكفقد متت صالت)دابامال باآلك اإلتيانمتام الظاهر من اإل فإن ،)١ 

وع، ولو من كخالل بالراملفهوم منه عدم التمام مع اإل فإن ب،ي منها الترتالشروط اليتو

  .دة هلذا املعىنيات املفيها من الرواريغ إىل ب،يث الترتيح

وع ك الردخل يف حىت ني السجدتين نسإنه أق بي بالتلفنيمن تبعه القائل وخياحتج للش

 ،اتي جبملة من الروا،نيتريخ األنيعتك الريف أو ما مطلقاًإ، ني بالسجدتىتأ ووعك الرىلغأ

 ،وعك بالرأيتي وهمايلغينه أ ونيسجد السجدت حىت وعكان الري باب نسمنها ما تقدم يف

ون ك ل، من باب واحدنيالسجدت ووعكالر فإن وع،كان الرية لنسي عدم خصوصىبدعو

فت يوع، فلم ك الصالة بعد الرجاء بسجديتنه أ بي بتقرتعاد الث يحبد و،نكما رهيلك

  .تعاد الصالة مبثله ال وبيال الترتإ

اً فاصنع ريبكت أو سجوداً أو وعاًكئاً من الصالة ريت شينسإذا  :ح ابن سنانيبصحو

:  نصر قالمحد بن حممد بن أيبأخ، عن يمبا رواه الوسائل عن الش و،)٢( سواءك فاتيالذ

   نيعتك ريصلي، عن رجل )عليه السالم(احلسن  باأسألت 

                                                

  .٢ ح القراءة يف٢٩ باب ٧٦٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حوعك الر يف١٢ باب ٩٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٧٨

 بوأان ك: )عليه السالم(؟ قال األوىل  سجدة يفكترنه أ عكهو را وةي الثانر يفكمث ذ

 نيثنت أو در واحدةي فلم ،األوىل عةك الر السجدة يفكتر إذا :قولي )عليه السالم(احلسن 

ون قد كن تأ سجدة بعد كالرابعة فتر و الثالثة يفانكذا إ و، ثنتانكصح لي حىت استقبلت

 على دلينه إ ف،سناد قرب اإل يفيري وحنوه عن احلم،)١(عدت السجودأوع كحفظت الر

  .ينيخراأل وينياألول نيل بيالتفص

ما أ ، املشهورأدلة مقابل تنهض حجة يف  الدلةئاً من هذه األين شأ ال خيفى نكلو

ال إ ،اسيان السجود قينس إىل مك فسحب احل،وعكان الريس ن يفيمنا هإق فيات التلفيروا

 عما قالوه، جبينأ فهو تعاد الث يما حدأ وه،يمدع على قطع بعدم الفرق فعهدتهيعند من 

قول املشهور،  على ثيدل احلديمنا إ و،ني بالسجدتاإلتيانوع بعد ك الرإعادةفتون بيم أل

جاب ي نصر فيبأة ابن يما رواأ و،صه مبا تقدميبد من ختص ما خرب ابن سنان فالأ و،ما مرك

ضبط، أر التتمة كذي مل ي الذينيلكال و املقوالت الثالثة،ظهور الوحدة يف إىل ضافةعنها باإل

ة ي رواصة يفيصالة عدم النقأ على ادةيصالة عدم الزأم كحين أال إفال اعتماد بالتتمة، اللهم 

قطعة  إىل اجية ملالحظة الناقل االحتي من الرواسقاط عمداًاإل أو السقوط سهواً إذ ،ينيلكال

 نيتاألول املصرح باستواء ىمعارض خبرب معل إنه ،ادةي خبالف الز، شائعيمنها دون الباق

خبار أ ل يفين التعلأقد تقدم  و،هذا شاذ واملشهور ألنه كخذ بذا فالالزم األ،نيخرتاألو

ة، هذا يشمل املشهور روايما ك ى، فتوشمل املشهوري هيب فيه ال ريامع عل بأن العالج

  ما احتمله صاحب مصباح  إىل ضافةباإل

                                                

  .٣ ح السجود يف١٤ باب ٩٦٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٧٩

 مما هو مرتب علیهما ًلو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاو

  .بعدهما

  

ما فرضه ي التعرض جلواب السائل فكتر وشي هذا اخلرب لوجود التشوة يفيه من التقيالفق

ما احتمله صاحب الوسائل بقوله إىل  و،مك احلر له يفيغافرض آخر م إىل ال بعد صرفهإ

، ستأنف الصالةي سجدة فكتر ونيتاألول نيعتك الرني بكشنه أ لعل املراد: )عليه السالم(

ون قد حفظت كن تأبعد  :نة قولهيعات ال السجدات بقرك الرنيالثنت والواحدةبفاملراد 

  )١(.وعكالر

 الًيون دليكن أن كمي ما كان هناكن إ وشهور،هو قول املفاألقوى حال  أي علىو

عرف له يمل نه أ ن منيمجاعة من املتأخر إىل اً لهب ناسكتبعه املستمس و املستند فما يف،خيللش

  .هي منظور ف،ليدل

 ركتذ بأن ،وعك الر الدخول يف}كقبل ذل{ نيان السجدتي نسي املصل}ركولو تذ{

 مث قام نيبالسجدت أي } ماىأتو{اجللوس ىل  إ}رجع{م ال أ أع سواء قركريهو قائم مل و

 أي }بعدمها{حات يالتسب والقراءة وامي من الق}همايأعاد ما فعله سابقاً مما هو مرتب علو{

  .صحت صالته و،نيبعد ما سجد السجدت

ظاهر  و،انيالب ورشاداإل والقواعد وىاملنته وقد نقل هذا القول اجلواهر عن النافعو

ة ريعن الذخ وما تأخر عنها، وائعرالش إىل رامةك مفتاح الة، بل نسبه يفيالدرة السن وةيلفاأل

  .هو املنقول عن ابن محزة و،األكثر إىل ك املداريف و،نياملتأخر إىل نسبه

  بل يف،مةيالشهرة العظ إىل  املستنديف واملشهور، إىل هي مصباح الفقنسبه يف و:أقول

  د باحملل للسهو ن املراأ على مجاعل اإليان حتصكمإاجلواهر 

                                                

  .٣ ح السجود يف١٤ باب ٩٦٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٨٠

 ما نقل عنهم املستندك، احلليب وياحلل ون آخر، خالفاً للمقنعةك رعدم الدخول يف

صالة أ إىل ه مضافاًيدل علي وره املشهور،كما ذاألقوى  و الصالة،إعادةجبوا أوه فريغو

ب يما تقدم من الرجوع لو فاته سجدة واحدة بتقرإىل  و،تعاد الث يحدإىل  والصحة،

 ه الوحدةيفرق في ال ي من جهة فهم بقاء احملل الذنيالسجدت و السجدةم يفكاحلاستواء 

ه مع ختلل كجاز تدار إذا نهإ فنيوع بعد السجدتك الركتدار على ما دلإىل  و،ةينيثناالو

 لعدم ،وىلأق يام خاصة بطري السجود مع ختلل القكن جاز تدارك مها رني اللتنيالسجدت

 السجدة إطالقن أقد عرفت  و صدر هذه املسألة، املتقدم يفسي بن خنى خبرب معل،تهينكر

 ،خلإ وعهكرها بعد ركن ذإو :)عليه السالم(ن قوله أال إ، نياالثنت ون مشل الواحدةإ وهايف

  .راداإ على نةيقر

 سجوداًأو  :)عليه السالم( قوله إطالق فإن ح ابن سنان املتقدم،ي صحإطالقذا كو

ماً عن ي سلي الباقىبقي و،ليوع للدلكالر إىل انياستمر النس إذا ماخرج ي ف،نيشامل للسجدت

وجب يال» فاصنع«ان كم» فاقض«:  بعض النسخ من قولهما يف وم،كاحلا واملعارض

 وعاًكرأو  :)عليه السالم(نة قوله ي بقر، ال القضاء املصطلحاإلتيان لقضاء مبعىنا  إذ،خدشاً

 موسى  قَضىفلما ﴿: ل قولهي فهو من قب، بعد الصالةوعكال قضاء للرنه أ  علىبعد االتفاق

  )٢(.مهاريغ و﴾فَِإذا قُِضيِت الصالةُ﴿: قوله و)١(﴾الْأَجلَ

                                                

  .٢٩اآلية : سورة القصص) ١(

  .١٠اآلية : سورة اجلمعة) ٢(



٨١

وكذا تبطل الصالة لو نسیهما من الركعة األخیرة حتى سلم وأتى بما یبطل الصالة 

   كالحدث واالستدبارً وسهواًعمدا

  

ن جاء إ ني بالسجدتاإلتيان وركنه بعد التذأبه ل فقد استدل ،ما القائل ببطالن الصالةأ

 على ات الدالةيبالروا وب،يان خالفاً للترتكأت ين مل إ وة،يادة العمديان من الزكمبا بعدمها 

لف كأت امليمل  إذا مايصالة البطالن فأب وتعاد الث يحدكان السجود يبطالن الصالة بنس

  .وجهه على يفيب التوقكباملر

 مبا هو أيتير كبعد التذ إذ ، املشهورأدلةمام أم يستقي ال كئاً من ذليش بأن رينت خبأو

 كتداري سابقاً سهو أتىادة، بل ما ي زكس تليل وهيح فيالتسب أو القراءة واميفه من القيلكت

ة يلرعا و، به بعدهاألمر طالقإل و،كذل على مجاع اإلى املستند ادعبسجدة السهو، بل يف

  .بيالترت

 على تعاد الث يحد وة،حية صري برواكات فلم نظفر هنايالروار من كما ما ذأو

 أو ةءالقرا واميادة القيتعاد الصالة لز  فال،لف بالسجودك املىتأقد  إذ ،دلأخالف املطلوب 

  .ليصالة البطالن فال حمل هلا بعد وجود الدلأما أ وح سهواً،يالتسب

بطل الصالة ي مبا ىأت وسلم حىت ةريخعة األكهما من الريذا تبطل الصالة لو نسكو{

بطل يو : املستند قال يفك القطع بذلىقد ادع و}االستدبار واحلدثكسهواً  أو عمداً

  )١(.الصالة بتخلل احلدث هنا قطعاً

ان موجباً كن إالسالم  إذ ،نئذي البطالن حال يفكش اإلينبغي ال:  قالك املستمسيفو

  ن إ و،ن فتبطلكنئذ فاقدة لريانت الصالة حكللخروج عن الصالة 

                                                

  .٤م سطر ير بعد التسلكما تذي ف٤٧٤ ص٢ ج:املستند) ١(



٨٢

  . البطالنً أیضا فاألقوى، بالمبطلاإلتیانٕوان تذكر بعد السالم قبل 

  

سهواً واقعاً  وان فعل املبطل للصالة عمداًك حمله، ري غونه يفك لكذلكن السالم يكمل 

  . انتهى،)١( أيضاًثنائها فتبطلأ يف

ن الصالة بوقوع  ببطالنيمذهب املشهور القائل على تم بناًءيمنا إن هذا أال خيفى و

ه، يما حنن فيقول بالبطالن فيله، فال يما تقدم تفصك كقول ذليما من ال أثنائها، أ حدث يف

 عةك رك من عدم البطالن لترني السجدتكة عدم البطالن لتريولوجود نص خاص، بل ألوال ل

  . الصالةنيب ونهاي بحدث يفأ أو  فخرج عن املسجد،سها عنها ما أشبه، مماأو 

 م يفكرسل احلألذا  ومقالة املشهور، إىل  هو الذهابنين املتعأفت سابقاً ن عركل

  .هية مناقشة فيرسال املسلمات بدون أإه ريغ واجلواهر

 املوجب للبطالن }املبطل باإلتيانبعد السالم قبل { نيتي املنسني السجدت}ركن تذإو{

  .سهواً وقع عمداً ال  إذابطليمببطل أتى  أو صالًأأت مببطل يمل سواء سهواً،  وعمداً

 واحد من ري عن غكيما اختاره املستند تبعاً ملا حك } البطالن أيضاًفاألقوى{

 جد يفأ مل ينإ :ريخ بل عن األ،اضيالر وك املدارصاحيب والذكرى د يفيالشهكصحاب األ

وافق  و،)٢(ظاهر مجاعة إىل نسب إنه ك املستمسيف وه،ي مصباح الفقما يفكم خالفاً، كاحل

 الي مه اهلمداينيالفق وخالفاً للجواهر و،ني من املعلقريثكاطاً ياحت أو ىم فتوك احلنف يفاملص

   السبد نيمن احملش و،قوالأو 

                                                

  .٤٠١ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

  .٤٠٢ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(



٨٣

  . النظرقرب يفهذا القول هو األ وموا بصحة الصالة،ك فحيالربوجرد

ون مشموال يكم فيخرج من الصالة بالتسل و،نكنه نقص الرأب: األولاستدل للقول 

  . الصالة عند فوااإعادة جتب  من اخلمسة اليتنين السجدتأث ي حتعاد الث يحلد

 النيب وجل به ورت اهللا عزكل ما ذك: ح احلليبي صح يف)عليه السالم(قال الصادق 

  )١(. فقد انصرفتنيعباد اهللا الصاحلعلى  وناين قلت السالم علإ وفهو من الصالة،

 إذا نيتاألول نيعتكسألته عن الر: ، قال)معليه السال(همس، عن الصادق ك  خرب أيبيفو

 ،اتهكبر ورمحة اهللا وها النيبي أيك السالم عل:نا جالسأ وهما للتشهد فقلتيجلست ف

عباد اهللا على  وناي السالم عل:قلت إذا نكل وال،: )عليه السالم(انصراف هو؟ قال 

ول اخلروج من الصالة حص على خبار الدالةحنومها سائر األ و،)٢( فهو االنصرافنيالصاحل

ما أ ، احملل وقع يفيمنا هو السالم الذإن السالم املخرج أ كذل على ردين كل وبالسالم،

ته بل دل ي خمرجدلة ألإطالقال نه أ  إىلضافةنه باإلإس مبخرج، في احملل فلري غ وقع يفيالذ

 تعاد الث ين حدأ ،ه سجدة السهويمنا علإ وسلم مل تبطل صالته وسهاإذا نه أ  علىليالدل

 فلم ، احملل ما يفىتأ بدون املبطل فقد ني بالسجدتىتألو  إذ ،عادةم لعدم لزوم اإلكحا

  هما كالسالم سهواً موجباً لتدار و بالتشهداإلتيانان كمنا إ وتفت السجدتان،

                                                

.١ حمي التسل يف٤ باب ١٠١٢ ص٤ ج:الوسائل) ١(

.٢ حمي التسل يف٤ باب ١٠١٢ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٨٤

  .ةيادة السهوي السهو للز، مث سجديتنيبعد السجدت

 بل ،شد املنعأرج عن الصالة قهراً ممنوعة ن السالم خمأ ىدعو إذ : اجلواهرلذا قال يفو

  .ى انته،)١(  حملهان يفكاملعلوم منه ما 

ن حتقق أات يظاهر الروا بأن ،ك املستمسه يفيل علكشأ وجه ما ظهر يليمل و

 إذ ، ظاهرري اجلواهر غ فما يف،ريخاجلزء األ ألنه  ال،هية فيم خلصوصياالنصراف بالتسل

 حىت ة مطلق السالمير خصوصكنيمنا إ والسالم،ة ير خصوصكني صاحب اجلواهر ال

ون كعدم  وره اجلواهر، من بقاء احمللكه ما ذيلذا استجود مصباح الفق و، منهيالسهو

  . حملهري غاً يفيل من سلم ساهيم خمرجاً من الصالة، بل هو من قبيالتسل

  :خرأستدل للقول بالصحة بأمور يرمبا  وهذا

 وىلأما تقدم، فالسالم كالة بوقوع احلدث خالله عدم بطالن الص على ما دل: األول

ن أ إىل ضافةات، باإلي الرواكه ما عرفت سابقاً من عدم عمل املشهور بتليخالل، وفبعدم اإل

  .اسيشبه بالقأه يما حنن ف إىل مكسحب احل

 أو وعاًكئاً من الصالة ريت شينسإذا  :)٢(حة ابن سنانيصحكات، يبعض الروا: الثاين

 لي دلكس هنايل و،هيه ملا حنن فإطالق ى بدعو سهواًك فاتياً، فاقض الذريبكت أو سجوداً

  .حةيخروجه من الصحعلى 

 من ىنسي، عن رجل )عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : م، قالكم بن حكحة حيصحو

   يقضي: ؟ قالكر بعد ذلكذيء منها مث يالش أو سجدة أو عةكصالته ر

                                                

.٢٨٧ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

.٣الركوع ح يف ١٢باب  ٩٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٨٥

  إعادةثم  ، بما هو مرتب علیهمااناإلتیثم التدارك  لكن األحوط

  

  )١(.ال: د الصالة؟ فقاليعيأ:  فقلت،نهي بعكذل

ون كبد من   فال، املضروب قاعدةتعاد الث يب عنهما مبعارضتهما حلديجأرمبا و

 ن العمل بظاهرمها يفكمي نه الأ عنهما به اهلمداينيجاب الفقأ واملراد ما السجدة الواحدة،

ل، فال ي التمثىره جار جمركذ فإن هما،يح به في وقع التصريسجود الذال حىت ء منهمايش

  .هلهأ إىل خبار رد علم مثل هذه األاألوىل ف،رادة خصوص السجدةإ على لهماين ترتكمي

معارض نه أ إ موافق هلما، التعاد الث ين حدأ ملا عرفت من ، نظرني اجلوابيفو

ال إ األمر س يفيل و، موافق للقاعدةكذلو فكيان العمل كمإنه ال وجه لعدم أل ومعهما،

  . ضارري غكذل و املشهور،ىعدم فتو

 أيتي وقومينه أ وعدم بطالن الصالة بالسالم بظن متام الصالة، على ما دل: الثالث

  .وىلأه ي ما حنن فيسجد للسهو، ففي ونيتي الباقنيعتكالر أو عةكبالر

لو مل تبلغ  ذإة ي فهم عدم اخلصوصدين املفأال إانت موجودة، كن إ وةيواألول و:أقول

ة، هذا ما ي العرف عدم اخلصوصىالظاهر لد وانت استحساناً،كهذا احلد  إىل ةيواألول

 أو قوليعند من  و، عند املصنف القائل بالبطالنك مع ذل}حوطن األكل{ه القاعدة يتقتض

 مبا هو اإلتيانمث { نيان السجدتيتإ ب}كالتدار{ه ريغ وه اهلمداينيالفقكالصحة  إىل ليمي

   إعادةمث {م يالتسل و من التشهد}همايمرتب عل

                                                

.٦ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٨٦

 ،ٕ وان تذكر قبل السالم أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسلیم،الصالة

  .بعضه وللتسلیم المستحب أو  لزیادة التشهد،وصحت صالته وعلیه سجدتا السهو

  

 املسألة خالف يفعن خمالفة امل وف قطعاً،يلك للخروج عن عهدة التكذل و}الصالة

ن أ قبل } ماىأت{قبل السالم  و بعد التشهدنيان السجدتي نس}ر قبل السالمكن تذإو{

 علله يف و واحد،ريما عن غك }صحت صالته وميالتسل ومبا بعدمها من التشهدو{سلم ي

، ك بذلفىتأ املستند بعد أن يف وعدم وجود مانع عن فعله، وف،يلكصالة بقاء التأاملصباح ب

  )١(.مكيح و ابن سنانحيتي صحإطالق و،طيالبس وبك املرمجاع لإل:قال

ان كمثله لو  و،وىلأ هذا الفرض ي الفرض السابق، ففث عرفت الصحة يفيح: أقول

م كثناء السالم حأم كن حأما كه، ريغ و املستندكما صرح بذلكثناء التشهد، أ ر يفكالتذ

ل كشي ما عند من الأ و بعد السالم، مال يفك عند من أش،أت باملخرجيمل  إذ قبل السالم

  .وضحأ األمرف

ر كما ذي ف}و بعضهأ{ر بعد التشهد كما ذي ف}ادة التشهديه سجدتا السهو لزيعلو{

ما ياته، فكبر ورمحة اهللا وها النيبي أيكالسالم عل هو و}م املستحبيللتسلو{ثناء التشهد أ يف

الم كل اليحث سجدة السهو تفص مب يفأيتيس ور بعده قبل السالم الواجب،كان التذكلو 

  . حمل وجوايف

  

                                                

.٢٩تاب الصالة سطر ك  يف٤٧٣ ص١ ج:املستند) ١(



٨٧

سواء تذكر في  ،تكبیرة اإلحرام بطلت صالته أو لو نسي النیة ـ ١٦ـ مسألة 

  . فیجب االستیناف،بعد الفراغ أو األثناء

  

 ما يفك بال خالف ،نكا ر بطلت صالته أل}ةي النيلو نس ـ ١٦ ـ مسألة{

 لةيما عن الوسك مجاعباإل و،رةكالتذ وىاملنتهما عن كافة ك العلماء إمجاعب و،املستند

  .حيما عن التنقكن، كست بريا لأحد بأقل يمل  و،ريالتحرو

ها ريغ وفوائد الشرائع وحيالتنق وديقواعد الشه والذكرى وةيالنها ورةكبل عن التذ

ال نه أ  لوضوحكذل و،ك املستمسما يفكسهواً  وها عمداًكبطالن الصالة بتر على مجاعاإل

  . املصباحما يفكة ي مع النالّإشرعاً  وة عرفاًصال

 إذ ،ال خيفىه ما ي ف، صالةيعم فهاأل على ماأح، يالصح على  مبينيالنف بأن القولو

 حيرتبط هذا املقام ببحث الصحيال  و للذمةئ املرب املقام يفالم يفكن الأ إىل ضافةباإل

 صالة فاسدة بل يست هيلإذ  ة،ياف لعدم التسمكة يعدم الن على ن االطالعأعم، األو

  .ست بصالةيل

  .تعاد الث ي حدف مل تستثن يفكيف: قالي ال

لذا مل تستثن  وة ال حتقق هلا،يبدون الن وث حتقق الصالة،يمفروض احلد ألن :قلت

  .بدوا ال حتقق هلا إذ ، أيضاًحرامة اإلريبكت

ال ما ك يالداع أو خطارا اإلأ سواء قلنا ب، العملة املعتربة يفية النين املراد بالنإمث 

  .خيفى

ثناء أ أي }ثناء األيف{حدمها أان ي نس}ركحرام بطلت صالته سواء تذة اإلريبكأو ت{

قة ي احلقهذا يف و}نافيجب االستيف{ منه }أو بعد الفراغ{ به بصورة الصالة العمل املأيت

 به ة مع املأيتي بال نوالًأ به أيت املني ذا االسم جمازاً للشباهة بيمنا مسإ و،نافاً للصالةيس استيل

 ري نقله عن غكاملستمس و،ما عن اجلواهركاً إمجاع و، املستندما يفك بال خالف ،معها

   املعترب وكاملدار وجامع املقاصد والذكرىكواحد، 



٨٨

 ك بل نسب ذل،هاريغ وةيالشاف وةيبيالنج وةيرشاد اجلعفرإ والدرة ورةكالتذ وىاملنتهو

  .ةريثكات ي رواكذل على دلي و،يوزاعاأل ويم، باستثناء الزهرسالعلماء اإلإىل 

ة ريبك تىنسي عن الرجل )عليه السالم(با جعفر أسألت :  قال)١(حة زرارةيصحك

  .ديعي :االفتتاح؟ قال

فتتح ي فلم يصلي الرجل يف:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  عفور، عن أيبي يبأة ابن يرواو

  )٢(.ربيكمل نه أ حفظ إذا د صالتهيعيال، بل : وع؟ قالك الرةريبكه تيزجي، هل ريبكبالت

م بصحة الصالة لقاعدة ك املوجب للحك مقابل الشد باحلفظ يفين القأال خيفى و

  .التجاوز

 قام الصالةأ عن رجل )عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : د بن زرارة، قاليموثقة عبو

  )٣(.د الصالةيعي:  افتتح الصالة؟ قالنيرب حيكن أ ينسو

ول أ رب يفيكمل نه أ ركذي ي الذ يف)هما السالميعل(حدمها أخرب حممد بن مسلم، عن و

  )٤(.قنيستيف كين كل وعد،يرب فليكمل نه أ قنياستإذا  :صالته؟ فقال

  .ريثكما هو كلعل االستبعاد لدفع وسوسة بعض الناس : أقول

  نأ ىنسي سألته عن الرجل : قال)عليه السالم(عبد اهللا  يبأح، عن يحسنة ذرو

                                                

  .١ ححرامة اإلريبك ت يف٢ باب ٧١٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ححرامة اإلريبك ت يف٣ باب ٧١٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ححرامة اإلريبك ت يف٢ باب ٧١٦ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ححراماإلة ريبك ت يف٢ باب ٧١٦ ص٤ ج:املصدر) ٤(



٨٩

  )١(.ربيك: قرأ؟ قال حىت ربيك 

ن أ ىنسي، عن الرجل )عليه السالم(سألت أبا احلسن : ، قالنيقطي علي بن حةيصحو

  )٢(.د الصالةيعي: ع؟ قالكري حىت فتتح الصالةي

مام فلم  خلف اإلى، عن رجل سه)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : موثق عمار قالو

  .هاريغ إىل )٣(. افتتاحريال صالة بغ ود الصالةيعي : قالفتتح؟ي

عبد   عن أيب،حة احلليبيصحك، عادة عدم لزوم اإلالظاهرة يف اتي مجلة من الرواكهناو

س يأل:  الصالة؟ فقالدخل يف حىت ربيكن أ يسألته عن رجل نس:  قال)عليه السالم(اهللا 

  )٤(. صالتهض يفميفل: نعم، قال:  قلترب؟يكن أته يان من نك

ل يزين أمام راد اإلألذا  و،م الأرب كن أ اً يفكون الرجل شاكاحملتمل  بأن هايل فكشأو

ث ي احلد يف)٥(»ذا حفظإ«: )عليه السالم(لذا قال  ورب،كنه أ اشفة عنكة يالن بأن هكش

  .قنيستيف كين كل وال،: قال والسابق

قلت :  قال)عليه السالم( الرضا  احلسن نصر، عن أيبمحد بن حممد بن أيبأحة يصحو

   )٦(.هأجزأ: وع؟ فقالكرب للرك حىت حرام االفتتاحة اإلريبكرب تيكن أ يرجل نس: له

                                                

  .٤ ححرامة اإلريبك ت يف٢ باب ٧١٦ ص٤ ج:املصدر) ١(

  .٥ ححرامة اإلريبك ت يف٢ باب ٧١٦ ص٤ ج:املصدر) ٢(

.٧ ححرامة اإلريبك ت يف٢ باب ٧١٦ ص٤ ج:املصدر) ٣(

.٩ ححرامة اإلريبك ت يف٢ باب ٧١٧ ص٤ ج:املصدر) ٤(

.١ ححرامة اإلريبك ت يف٣ باب ٧١٨ ص٤ ج:املصدر) ٥(

  .٢ ححرامة اإلريبك ت يف٣ باب ٧١٨ ص٤ ج:الوسائل) ٦(



٩٠

 إطالقان هلا كولو : ليملستحبة، قاات ريبكراد باالفتتاح التيها باحتمال أن يل فكشأو

  .خبار املتقدمة األكدها بتلييلزم تق

 ينس و الصالة، عن رجل قام يف)عليه السالم( اهللا عبدسألت أبا : ، قالري بصخرب أيبو

مض يع فلكن رإ و،ربيكع فلكرين أهو قائم قبل  ورهاكن ذإ: ة؟ قالء بالقراأرب فبديكن أ

  )١(. صالتهيف

 ،كاملراد به الش بأن اشفكوع كحالة الر وامي حالة القنيل بيالتفص بأن هيل فكشأو

  .بل االستحبايسب على امي به حال القاألمرف

ة ريبكول تأ ىنسيالرجل : قلت له: ، قال)عليه السالم( جعفر حة زرارة، عن أيبيصحو

 الصالة رها يفكن ذإ و،عك مث رأرب، مث قركوع كرها قبل الركن ذإ: من االفتتاح؟ فقال

رها بعد ما كذ فإن :، قلتبعد القراءة أو ة قبل القراءةريبك موضع التامه يفي قربها يفك

  )٢(.هيء عليال ش وقضهايفل: وصل؟ قال

ة االفتتاح ريبكها تية فريبكون املراد بالتكالت يالظاهر من هذه التفص بأن هايل علكشأو

ن صاحب أما كهلها، أ إىل اتيد علم هذه الروار ه اهلمداينيالفق واملستحبة ال الواجبة،

  .صلهأ على ة بناًءيالتق على احلدائق محلها

 يه وعادةة باإلمراآل القاعدة اجلمع حبمل ىان مقتضك خبارهذه األ ونا حننكلو : أقول

بد من  ما عرفت الك خبار أحدقل ذه األيث مل ين حكاالستحباب، ل على األوىلخبار األ

  ما تقدم نقل القول كة يالتق على محال أو اليخذ ا تأوعدم األ

                                                

.١٠ ححرامة اإلريبك ت يف٢ باب ٧١٧ ص٤ ج:املصدر) ١(

.٨ ححرامة اإلريبك ت يف٢ باب ٧١٧ ص٤ ج:املصدر) ٢(



٩١

 بأن بالركوع وكذا لو نسي القیام المتصل ،وكذا لو نسي القیام حال تكبیرة اإلحرام

  .ركع ال عن قیام

  

ث ي من جهة أخبار العالج ح ابتداًءىسقاطاً للتعارض املترائإ أو  عن بعض العامة،كبذل

ب يه ال ريامع عل فإن النادر دع الشاذ وكصحابأ نيخذ مبا اشتهر ب: )عليه السالم(قال 

  .ك ذلريغ أو )١(.هيف

 بأن وعكام املتصل بالري القيذا لو نسك وحرام،ة اإلريبكام حال تي القيذا لو نسكو{

وع كحد الر إىل وصل حىت اًيسهواً مث قام منحن أو ما لو جلس حلاجةك }اميعن ق ع الكر

  .اناًيحرام نسة اإلريبكرب تكذا لو جلس فك واستأنف الصالة من رأس،

ة ول منهما مبوثقلأل و،امية القينكر على ضة الدالةيات املستفمجاع باإلكاستدلوا لذلو

ه صالة من ي، عن رجل وجب عل)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : ث قالي حدعمار يف

هو  وفتتح الصالةي وقعدي:  قال،ركهو قائم، مث ذ وقام وافتتح الصالة حىت يقعود فنس

 يام، فنسيه الصالة من قين وجب علإ كذلك وهو قائم، وعتد بافتتاحه الصالةي ال وقاعد

ال  وهو قائم وفتتح الصالةيقوم، في وقطع صالتهين أه يقاعد، فعلهو  وافتتح الصالةحىت 

  )٢(.هو قاعد وعتد بافتتاحهي

ها ية فينكما استدل للرك ،امين عن قيكمل  إذا وعكمنهما بعدم صدق الر: للثاينو

ال ما خرج إة املأمور ا يفكي باليأت املصليمل  إذا  بطالن الصالةة مبعىنينكصالة الرأب

 ة،ينك الرن يفي واحد من املتأخرريال غكشإام ي مبحث القن قد عرفت سابقاً يفكل ول،يبالدل

   املوثقة ال تدل و،س حبجةي حمتمل االستناد فلمجاعاإلإذ 

                                                

.١ي ح صفات القاض يف٩ باب ٧٦ ص١٨ ج:املصدر) ١(

.١ حامي الق يف١٣ باب ٧٠٤ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٩٢

 الكشهذا اإل وة،ريبك التام شرطاً يفيون القكام بذاته بل من احملتمل ية القينكرعلى 

قه مثرة يحتق على ترتبيال  إنه :ه اهلمداينيلذا قال الفق وجة املطلوبة،يضر بالنتيان ال كن إو

  )١(. أصل املطلبال يفكشإنه أ الإ

عدم  على دليث ين صدر احلدأ يهو ،خرىأ  من جهةك ذلل يفكستشينعم رمبا 

 بد من محله هذا مما ال و،ف اجللوسيلكان التك إذا امي وقعت حال القة اليتريبكاالعتناء بالت

مقتضاه عدم البطالن  و،حنوه وضي الصالة للمرتنان يفجللوس اما  إذ،بعض احملاملعلى 

فه يلكام ملن تيالص أو مم امتناناً،يفه التيلك ملن تي مبحث التوض يفكروا ذلكما ذكام، يبالق

من  على  ومحل الصدريالباقمل يسقط  رذا سقط الصدإ و،ك ذلريغ إىل ،كذلكفطار اإل

الذهن شاذ  إىل  منسبقريفرد غ على  محل،ون حراماًيك حىت ام ضرراً بالغاًيضره القيان ك

 ، ال خيفىماك ،هيه منظور فريغ وما استدل به املستندكوع، كعدم صدق الر وته فتأمل،يغا

  .عكر إنه وعكحد الر إىل وصل حىت ملن قام: قالينه إف

ة ينكصالة الرأ وه،ية في ال حجينه تبادر بدوك ل،اميه عن قؤنشاإالذهن  إىل نعم املنسبق

 ىن االنصاف أن القول بالصحة لدكل و جماال هلا، هذاكتري  التعاد الث ين حدأال إتامة، 

 جامع املقاصد وىاملنته وريات من التحرمجاعال بعد استفاضة اإلكشة اإلي غاان يفيالنس

ن نوقش إ وهاريغ ولةيالوس ولثاملشف اك ونيب الديشرح جن والروض وةيرشاد اجلعفرإو

متام مث اط باإليق االحتيطر وها،يام فية القينك قالوا برحوال اليت األ يفنيباضطراب امع

  . واضحعادةاإل

  

                                                

.األولتاب الصالة السطر ك  يف٢٥١ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



٩٣

لو نسي الركعة األخیرة فذكرها بعد التشهد قبل التسلیم قام وأتى  ـ ١٧ـ مسألة 

   قام وأتم،ً وسهواًلو ذكرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما یبطل الصالة عمداو ،بها

  

 ىأت وم قاميرها بعد التشهد قبل التسلكة فذريخعة األكالر يلو نس ـ ١٧ ـ مسألة{

ث يه حديدل علي و،ك املستمسما يفكادة التشهد، يعدم بطالن الصالة بز على  ملا دل}ا

تعاد ال،ة يواألول إىل ة عشرة، مضافاًي املسألة احلادان السمط املتقدمة يفية سفيروا و

 الفرع  يفما تأيتكة بعد السالم، يعة املنسكالرر كذ إذا املستفادة من أخبار صحة الصالة

ما  إىل انيما بعد السالم صحت مع النس إىل عةكان الرينه لو صحت الصالة مع نسإ، فالتايل

  .بعد التشهد

 احلدثك }سهواً وبطل الصالة عمداًيم الواجب قبل فعل ما يرها بعد التسلكولو ذ{

ة يعة املنسكالر إىل }قام{الم كالكسهواً بطل عمداً ال ير بعد ما كضر الذيال  و،حنوهو

ذا ك واحلدائق، وك عن املدار املصباح ناقالًما يفكه، يصحت بال خالف ف و الصالة}أمتو{

  .هيمتفق علنه أ  منهمااألول ا عدم اخلالف، بل يفي ادعكاملستمس واجلواهر

 نقص ن منأ على مجاع اإلىلمام من دعوكستفاد من ين أن كمي مبا كاستدل لذلو

  .هين آخر وجب علك ردخل يفين أر قبل كذ وئاً للسهو عنهيش

  :اتيم مجلة من الرواكاحل على دليو

نا ينا صلإ :)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل: ، قالية النضرريح حرث بن املغيصحك

  :)عليه السالم( قال ،عدنا الصالةأ، فنيعتك رمام فسلم يف اإلياملغرب فسه



٩٤

 مل اعدمتو١(؟(  

 سلمت، فقال نيعتكت رين صلأ املغرب، فما صحايبأت بيصل: ، قاليخرب احلضرمو

 كلعل: ؟ فقال)عليه السالم(عبد اهللا  فاخربت أبا ،عدأ فنيعتكت ريمنا صلإ :بعضهم

  )٢(.عةكع ركتر ون تقومأ يكزجيمنا إ: ، مث قالك فضحنعم: ؟ فقلتعدتأ

عة من ك ري عن رجل نس) السالمعليه(عبد اهللا با أسألت : ص قاليح العيصحو

  .)٣(نيسجد سجدتي وعكريقوم في :ع؟ قالكرينه مل  أركفرغ منها، مث ذ حىت صالته

  )٤(. السهوسجد سجديتيو :هيف و السند، يفيريمثله بتغخرى أ ةيرواو

 عاتكثالث ر صلى  عن الرجل)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : موثقة عمار، قالو

 عةك ريصلي ورك ذصالته مىت على بيني :ا ثالث؟ قالأر كبع فلما سلم ذرأا أظن يهو و

  )٥(.قد جازت صالته و السهوسجد سجديتي وسلمي وتشهديو

 ني عدم الفرق بيقتضيات ي بعض هذه الرواإطالق وة،يتات اآليها من الرواري غىلإ

ة ملا يم خمتص بالرباعكن احلقال من اي أو توهميمها، فما رمبا ريغ وهاري من غينياألول وةيالثنائ

 من عن احلليب ن ماأما ك ، حملهس يفي لينياألول نيعتكدخل الريان السهو ال  على دل

   ركذيمل  وعةكمن نقص ر على عادة وجوب اإلإطالق

                                                

.٢ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٨ ص٥ ج:املصدر) ٢(

.٨ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٩ ص٥ ج:املصدر) ٣(

.٣ حوعك الر يف١١ باب ٩٣٥ ص٤ ج:املصدر) ٤(

.١٤ ح... اخللل الواقعأبواب من ٣ باب ٣١٠ ص٥ ج:الوسائل) ٥(



٩٥

ما هو كالبطالن  أو ل،يما قك املقام الصحة  يفاألصلهل  وه،ينصرف منظور فيحىت 

ب ك باملراإلتيان لزوم ى، مبقتض الظاهر الثاين،مهاريغ وكاملستمس والظاهر من املصباح

 املقام األصلخرج عن هذا نه أ الإل يالدل إىل تاجحي فصحة ما عداه ،وجهه على يفيالتوق

  .تعاد الث يحبد وى املدعمجاعاإلب ول املتقدميبالدل

حسب  إنه ثيالسالم خمرج، ح بأن االستدالل إىل تاج البطالنحي النه أ منه تعرفو

 املستفاد من ي الثانواألصلحسب  وئة الواردة،يل خمالفة للهكبطل الصالة ي األويل ألصلا

ما ك حمله ري غ اخلاصة ال تبطل الصالة بالسالم يفدلةمع الغض عن األ حىت ال تعادث يحد

  .تقدم

مل  بأن سهواً ول الصالة عمداًطبي مبا اإلتيانر النقص قبل كما لو تذيالم فكهذا متام ال

بطلها عمداً ال سهواً، ي مبا اإلتيانر بعد كما لو تذأشبه، أما  والماًكلم كتيمل  وث حدثاًدحي

  .مهك حعة، فقد اختلف الفقهاء يفكنقص رنه أ ركلم بعد السالم مث تذكما لو تك

 إنه ةيالغن واملهذب واالقتصار ولةيالوس والعقود واجلمل وةي املصباح، عن النهاقال يف

 عدم ىقو إنه  املبسوطخ يفيعن الش وه،ي علمجاعاإلاألخري  بل عن ،عادةه اإليب علجي

  . انتهى،)١( واحد الصحةريما ادعاه غك، واملشهور عادةاإل

   هذا هو و،)٢(شبه الصحةاأل و:، مث قالوالًأم ك احل الشرائع يفتردد يفو

                                                

  .١٤ خلل الصالة سطر  يف٥٤٢ ص٢ ج:هيقمصباح الف) ١(

  . اخللل الواقع يف٨٥األول صالقسم : سالمشرائع اإل) ٢(



٩٦

 له، حمري غالسالم يف والمكعدم بطالن مثل ال على ما دل و،تعاد الث يحلداألقوى 

 تقدمت بعضها ات اليتيمجلة من الروا إىل ضافةة شاملة للمقام، باإليت اآلطالق اإلكتلفإن 

  .أت باملبطل مطلقاًيمل  ور النقصكهو ما لو سلم مث تذ و الفرع السابقيف

 من نيعتكر صلى  رجل، يف)عليه السالم( جعفر بن مسلم، عن أيب حة حممديصحإىل و

تم ي: ؟ فقالنيعتكصل ريمل نه أ ركلم مث ذكت ومت الصالةأقد نه أ ىريهو  وتوبة فسلمكامل

  )١(.هيء عليال ش وأت به من صالتهي مل باليت

لم؟ كتي ونيعتك الرسهو يفي الرجل ، يف)عليه السالم( جعفر حة زرارة، عن أيبيصحو

السهو ن املراد أ على بناء ،)٢(هيء عليال ش ولمكتيمل  أو لمك ت، من صالتهيتم ما بقي: قال

 )٣(هيء عليال ش: )عليه السالم(قوله  و الصالة،اً يفيلم ناسكعن الصالة بظن الفراغ، ال الت

  . مثل املقاملزومها يف على  ال سجدة السهو بناًءعادةراد به اإلي

عليه (لم؟ قال كتي ونيعتك الرسهو يفيسألته عن الرجل : مضمرة الشحام، قالو

تم الصالة يمل  إنه علميلم فال كثالثاً مث انصرف فت أو نيتعكر صلى قنين هو استإ: )السالم

  )٤(. منهايتم الصالة ما بقين أه يمنا علإف

  أنا  و سفر يفصحاب يلأنت مع ك: ، قالينعمان الراز علي بن خربو

                                                

.٩ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٨ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .٩ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٩ ص٥ ج:املصدر) ٣(

  .١٧ ح اخللل يف٣ باب ٣١١ ص٥ ج:املصدر) ٤(



٩٧

ت بنا يمنا صلإ: صحايبأ، فقال نيعتك الرت م املغرب، فسلمت يفيصل ومامهمإ

عة كمت برأ وديعأ ال ينك ل:د، فقلتيما حنن فنعأ: قالوا، فلموينك ولمتهمك ف،نيعتكر

ان من أمرنا؟ ك يرت الذك فذ)عليه السالم(عبد اهللا ت أبا يتأعة، مث سرنا فكمتمت برأف

  )١(.ى ما صليدريد الصالة من ال يعيمنا إصوب منهم فعال، أنت كنت أ: فقال يل

 )عةكمت برأو ديعأ ال ينكل( :صالته بعد قولهأمت  ين الراوأث من ي هذا احلدما يفو

 صوبأونه ك وشبه،أما  و)القول( لفظة ما هو شائع يفك يالم النفسكن املراد به الأفالظاهر 

املقام  إذ  من القوم،يلم العمدكباعتبار ما قبل الت ـ )عليه السالم(مام ره اإلكما ذ على ـ

  .ضر باتصال الصالةي سهواً ال كن ما صدر منهم قبل ذلأان يلب

ورة املتضمنة لسهو كات املذيل بعض الروايذ وعرج،د األيحة سعينا ال نتعرض لصحإ مث

 ضر باالستدالل يفي  الكمثل ذل والذهن، على  لئال نشوش)سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب

ر خمالفة يصول من تقد األ، ملا تقرر يفنيصول املذهب عند احملققمع خمالفته أل واملقام،

ون يكن أن كه، فمن املميل علي بقدر ما قام الدلالّإة ي عدم التقاألصلإن  فصول بقدرها،األ

 ريهذا غ وة،يفقرة للتق وون فقرة للواقعكت أو ،سكبالع أو ،ةيل للتقيالدل واًيم واقعكاحل

لمون كتيم إ ف،ةيالتق ولمام عند الضرورةك ب العرف يفيأسال على مستغرب ملن اطلع

  الم الواحد كان الكحنوها، فرمبا  وةي موضع التق يفالإاالعتقاد  وحسب الواقع

                                                

  .٣ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٧ ص٥ ج:املصدر) ١(



٩٨

انت ك نإ وورةكث اخلاصة املذيحاد مواضع منه، مث األالواقع يف وةيالتق على مقسماً

ة من يعدم فهم اخلصوص وتعاد الث يحدك العامة دلةن عموم األأال إالم، كال إىل بالنسبة

بطل عمداً ال سهواً ي مبا اإلتيان و بالسهوطلقوا من عدم البطالنأ اخلاصة موجبان ملا دلةاأل

  .مهاريغ واءكالب وكالضحك

 أو سهواً؟ وملحق باملبطل عمداًنه أ هل و لصورة الصالة،ي املاحالم يفك الىبقينعم 

 س يفي لي باملاحيتن اآلأ باعتبار األوله؟ رمبا احتمل يون مما حنن فيك حىت باملبطل عمداً

 اتصال الم يفكال وعدم ضرر مثل السالم على  الدالةدلة األشمله ما تقدم منيال  والصالة،

ه يام، بل ظاهر الفقإطالقظهر من يما ك واملشهور الثاين بالبعض،املنسية بعض الصالة 

 الباب االلتزام ة ما يفيغا إذ )رمحه اهللا(ن، قال ي املتأخرنيه بية اخلالف في عدم معروفاهلمداين

ب يم بالتقري خصوص املقام مانعاً عن انضمام بعد تسليف الصورة سهواً، يون ماحكبعدم 

 عدم )رمحه اهللا(رتضى خنا امليقد احتمل ش ول،يه بعد مساعدة الدليال حمذور ف واملزبور

  يفاً لصورة الصالة مبطالًيان ماحكلو  و، سهواًريثكالفعل ال أو ليون الفصل الطوك

  . انتهى،)١(املقام

 قلت :، قال)عليه السالم(عبد اهللا   العالء، عن أيبيبأ بن ني خبرب حسكستدل لذليو

متمت، فلم أزل أ ينأ  قليب الفجر، فلما سلم وقع يفعة يفك برقد سبقين وماماإل إىل ءيجأا

مام قد ن اإلأرت كطلعت الشمس، فلما طلعت الشمس ضت فذحىت  تعاىل ر اهللاكذأ

   نت يفك فإن :عة؟ قالك برسبقين

                                                

  .ريخ السطر األ٥٤٢ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



٩٩

  .)١(عادة اإليكنت قد انصرفت فعلكن إ وعة،كمتم برأ فكمقام

  .حة حممد بن مسلم املتقدمةيصحو

 مل نقل مبا دل إذا ،ي املاح القول بالصحة يفإطالقن كميال  إنه ن االنصافكل: أقول

 يبأستفاد من خرب ي ما ىمنته إذ قل به املشهور،يما مل ك، نيولو بلغ الص حىت الصحةعلى 

 عة مث أخذ يفك فلو صلوا الصبح ر، املورد ال مطلقاً مثل مفروضحنوه الصحة يف والعالء

 خبار،ر من األك ملا ذن مشموالًيكر مل كب وقت املغرب مث ذيقر إىل املصارعة أو احةيالس

رنا ك ما ذنيب وضر،يات فال ي الرواك أمثال مورد تلني بي املاحل يفيظهر قوة التفصيمنه و

فال جمال  ،ال خيفىما كرناه ك ذيثل الذ منصرف عن متعاد الث يحد وضر،يمن املثال ف

ن كل و:ث قالي ح)محه اهللار (ه اهلمداينيرنا هو الظاهر من الفقكلعل ما ذ و،لالستدالل به

س مباح للصورة ي العالء لضمن خرب أيب أو  ضمنهتحقق يفي ين الفصل الذإقال ين أن كمي

  . انتهى،)٢(ثناء الصالةأ  مبثله يفاإلتيانوز جين طال، بل إو

 ىأت وثر فسلمكأ أو عةك ريصحة الصالة ملن نس على  املشهورأدلة الم يفكهذا متام ال

  .حنوه والمكالكبطل الصالة عمداً ال سهواً يمبا 

الم للصالة، كبطال الإهم فقد استدل هلم بؤمساأن تقدم يهم الذ وما من قال بالبطالنأ

نه إ، فيالم السهوكس من اليلالم كهذا ال و منه،ي املبطل هو السهوريالم غكن الإث يح

   ضافةخرج من الصالة، باإلنه أ لم بعذر زعمكتعمد بالت

                                                

  .١ ح اخللل يف٦ باب ٣١٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٤ سطر ٥٤٣ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ٢(



١٠٠

م متام الصالة عمتام الصالة ماح لصورة الصالة عرفاً، بعد زإالم بعد كن مثل هذا الأإىل 

 ألنه  شامل لهتعاد الث ين حدأة لصورة الصالة، مع ية املاحيمور اخلارجفهو مثل سائر األ

  .تعاد الا من يقد استثن والسجود ووعكعة شاملة للركالر فإن ،ىنمن املستث

من ـ تعاد ـ دها يعي ود صالته من سجدةيعي ال: )عليه السالم( قوله إطالقذا كو

  . من الشواهد املتفرقةك ذلريغ إىل ،)١( عةكر

  على اخلاصة املتقدمةدلة قبال األتقوم يف مور الن مثل هذه األأل كاجلواب عن الو

 نيفرق احلال بي ال إذ الم سهوكهذا ال إىل ضافة باإل، نفسهاوصحتها يف ركفرض داللة ما ذ

ان من كلم، كلذا لو ظن متام الصالة مث ت و، منشئهالسهو يف أو ء ذاته،ي الشالسهو يف

 ن السهو الأاً لصورة الصالة خمدوش بعد ما عرف يونه ماحك و،ي ال العمديالم السهوكال

 ه داخل يفيعة، بل ما حنن فك بالراإلتيان شامل له بعد ري غتعاد الث يحد و شرعاً،يحمي

: )عليه السالم(قوله  و،يالسالم السهو ويالم السهوكتعاد الصالة بال ال إذ  منه،املستثىن

عةكتعاد من رم الشارعك وصلت حبعة اليتكمثل هذه الر  مل تصل العة اليتك، معناه الر.  

 له ما سبق من عدم دخول السهو يفي فدل،ةي الرباعري غ يفعادةما التأمل بوجوب اإلأو

ما كعات، ك الر يفك عدم دخول الشك ذلن معىنأ إىل ضافةه باإلين فك ل تعاىل،فرض اهللا

    العالء املتقدميبأ بن نيمعارض خبرب حسنه إ ،فسر

                                                

  . ٣ حوعك الرأبواب من ١٤ باب ٩٣٨ ص٤ ج:الوسائل) ١(



١٠١

  .ولو ذكرها بعده استأنف الصالة من رأس

  

 الفرع نت يفيتد اآليعب وخرب ابن القماط و،األول صحاب دون معمول به عند األالثاينو

  .التايل

رها كذين مل إ واتي بعض الروار يفكما ذك بسجدة السهو، اإلتيانلزم ينه أ  ال خيفىمث

  . باب سجدة السهوالم حوهلا يفك الأيتيس واملصنف،

و  أبطل الصالة عمداًي مبا اإلتيانبعد  أي }بعده{ة يعة املنسكالر أي }رهاكولو ذ{

 ا بطلت باملفسدمتام الصالة السابقة ألإ إىل  بدون حاجة}ستأنف الصالة من رأسا{سهواً 

 ق احلدائما يفك املقنع، مة، بل املنقول اخلالف خاص بالصدوق يفياملشهور شهرة عظعلى 

  ظاهر يفرياشف اللثام عنه غك وياه السكان ما حكن إ وها،ريغ وكاملستمس واملصباحو

ضة، مث قمت ي من الفرنيعتكت رين صلإ: قال إنه  الثاينن يفك ل،ريخ األ يفماكاخلالف، 

 تعد الصالة، ، والني ما نقص، ولو بلغت الصكصالت إىل ضفأ، فك حاجة لفذهبت يف

  . انتهى،)١(الرمحن ونس بن عبدي هذه املسألة مذهب  الصالة يففإن إعادة

  .ما عنده من نسخ املقنعيجلة عدم وجدانه فر بعض األكذنه أ  املستندنعم يف

  )٢(:اتياملشهور مجلة من الروا على دلي ف،انكف كيو

 مث قام؟ نيعتكر صلى  عن رجل)عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا: ل، قاليح مجيصحك

ن رسول إ: ؟ فقالني الشماليث ذير له حدك الناس، فذيرويفما :  قلتستقبلي: قال

  )٣(.لو برح استقبل وانهكمن مربح يمل ) صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

                                                

  .١٣ سطر ٥٤١ ص٢ ج:املصباح) ١(

.٣٠ سطر ٤٧١ ص١ ج:املستند) ٢(

  .٧ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٨ ص٥ ج:ائلالوس) ٣(



١٠٢

سهواً  و عمداً باملنايفاإلتيانث يحادأن من يكمل إذا  ألنه ث هنايرنا هذا احلدكامنا ذو

  .االستحباب على محله أو لهيتأو أو لزم طرحه

ل عن رجل دخل مع ئس:  قال)هما السالميعل(حدمها أة حممد بن مسلم، عن يرواو

قد فاتته نه أ ركمام خرج مع الناس، مث ذ فلما فرغ اإلعة،كقد سبقه بر و صالتهمام يفاإل

ذا حول إ ف،ول وجهه عن القبلةحيمل  إذا كوز له ذلجي ،واحدةيعيد ركعة : عة، قالكر

  )١(.ستقبل الصالة استقباالًين أه يوجهه فعل

 مث قام نيعتكر صلى ، عن رجل)عليه السالم(عبد اهللا با أسألت : ، قالري بصيبأموثق و

  )٢(.نتقل من موضعهي مل )صلى اهللا عليه وآله(اهللا ن رسول إ:  حاجة؟ قاليففذهب 

 صلى ت مني أرأ:قلت: ث قالي حديف) عليه السالم(عبد اهللا  موثق مساعة، عن أيبو

:  قال،نيعتكرصلى نه أ ر بعد ما ذهبكانصرف مث ذ وربع فسلمأا أظن  ونيعتكر

وهلاأستقبل الصالة من ي. ٣( تقدمت بعضهاات اليتي الرواها منريغ إىل(.  

 بأن ، أيضاًول وجهه عن القبلةحيمل  إذا ات شاملة ملاي هذه الرواإطالقن أال خيفى و

ال إ عادة عدم اإل،دلةدها مبا تقدم من األيين الالزم تقكا باملبطل سهواً ال عمداً، ليتآان ك

ته يلكذا حول وجهه بإو :هايف و، املوردحة حممد يفيخصوص صح و،سهواً وباملبطل عمداً

    املستندذا يفك هستقبل الصالة استقباالين أه يفعل

                                                

  .٢ ح اخللل يف٦ باب ٣١٥ ص٥ ج:املصدر) ١(

  .١٠ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٩ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.١١ ح يف اخللل٣ باب ٣٠٩ ص٥ ج: املصدر)٣(



١٠٣

ح حممد يل صحييخ من تذي احلدائق عن الشيف و،نهمايمع بجين أال إ: ك املستمسيفو

ن أه ي فاذا حول وجهه عن القبلة فعل،ول وجهه عن القبلةحيمل  إذا كوز له ذلجي: بقوله

  . انتهى،)٢(خيالم الشك من كن ذلأن ظاهر الوسائل ك ل،)١(ستقبل الصالة استقباالي

ون كبان الالزم القول كثبت خرب حممد بن مسلم، ين مل إنه  أن االنصافكل وهذا

عدم بطالن الصالة  على د مبا دليمطلقات االلتفات تق إذ احلدث،كنه أ لم الكالتكالتفات 

 شامل مبستثناه تعاد الث يحدن أتوهم  و،حنوه وال تعادث ي من حد،ها سهواًيقع فيمبا 

 ،كذلكن الوقت أما ك اجلملة، عدم القبلة يف الظاهر القبلة مطلقاً ال إذ ه نظر،يللمطلب ف

ه يلذا نقل الفق و، جزء مبطلن عدمها ولو يفأعرف من اخلارج  إذ قاس بالطهارةيال و

بل عن الدروس ، األكثر إىل  من االلتفاتية السهويضان نسبة عدم ناقي عن الباهلمداين

 على ات الدالةي الرواإطالقبطال د عدم اإليؤيمما  و،املشهور عدم البطالن باالستدبار سهواً

  .عة مع تعارف حتول الوجهكان الري نسالصحة يف

 ،د من التأمليمز إىل تاجحينه مثل احلدث أ وون االلتفات مبطالًك فالقول ب،انكف كيو

ما إ ألنه ،قسامأثالثة  على  وسط الصالة املسلم يفنأر من ك ذيم الذيضر بالتقسيهذا ال و

  باملبطل عمداًأيتين أما إ والم،كالك باملبطل عمداً ال سهواً أيتي أو ،صالأ باملبطل أيتي ن الأ

   ىحدإ انت يفكمنا إاملناقشة  إذ سهواً،و

                                                

  .١٢٩ ص٩ ج:اجلواهر) ١(

.٤٠٧ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(



١٠٤

 ،اًاملبطل عمداً ال سهو أو  املبطل مطلقاً؟داخل يفنه أ هل و االلتفات،يه واتيالصغر

ة االلتفات يالم حول مبطلكل اليقد تقدم تفص و، وسطها سلم يفضر بالصالة اليتي الحىت 

  .ن قالوا بالبطالني قول املشهور الذالم يفك قواطع الصالة فراجع، هذا متام المطلقاً يف

عليه ( جعفر يبأ عن ،حة حممد بن مسلميصحكة، ريثكخبار أل الصدوق فهو يما دلأو

مام عة، فلما فرغ اإلكقد سبقه بر و صالتهمام يف عن رجل دخل مع اإلسئل:  قال)السالم

  )١(.عة واحدةكدها ريعي :عة؟ قالكفاتته رنه أ كر بعد ذلكخرج مع الناس مث ذ

ول وجهه عن القبلة حيمل  وريثكصدر منه فعل يمل  إذا ده مباييتق و: املصباحقال يف

  )٢(.ديبع

عة كر صلى  عن رجل)عليه السالم(عبد اهللا ا بأ سألت :د بن زرارة، قاليحة عبيصحو

  )٣(.يتم ما بقي: عة؟ قالكرصلى نه أ رك حوائجه مث ذخرج يف ومن الغداة مث انصرف

 الغداة يصليعن الرجل ) عليه السالم(عبد اهللا  باأسألت : د بن زرارة، قاليموثقة عبو

ف يضي: عة؟ قالكر  صلىمناإنه أ ر بعدهكذيء مث يجي وذهبي ونصرفيتشهد مث ي وعةكر

  )٤(.عةكها ريلإ

                                                

  .٣٧ ح... السهوأحكام باب ٢٣٠ ص١ ج:هيضره الفقحيمن ال ) ١(

  .٢٣ خلل الصالة سطر  يف٥٤١ ص٢ ج:هيمصباح الفق )٢(

  .٣ ح اخللل يف٦ باب ٣١٦ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح اخللل يف٦ باب ٣١٦ ص٥ ج:املصدر) ٤(



١٠٥

وفة كبال صلى سألته عن رجل: ، قال)عليه السالم( جعفر يبأحة زرارة، عن يصحو

: ؟ قالنيعتكرصلى نه أ ببلدة من البلدان، أو البصرة أو نةيباملد أو ةكهو مب ورك مث ذنيعتكر

نيعتك ريصلي.)١(  

 لمكت وما قام ر بعدكذي الرجل  عن)عليه السالم(عبد اهللا   عن أيب،موثقة عمارو

 بيني: املغرب؟ قال والعتمة والعصر و من الظهرنيعتكر صلى مناإنه أ  حوائجه يفىمضو

  )٢(.نيتمها ولو بلغ الصيصالته فعلى 

 ني فهم ب،صراحتها داللة وات بعد صحتها سنداًيقد اضطرب الفقهاء حول هذه الرواو

ة يالتق على  من احتمل محلهانيب و)رمحه اهللا( خيالشكة يمن محل مجلة منها حمامل تربع

لزم موافقة ي نه الأ وة،يالتق على  احلملب صاحب احلدائق يفي بتقر)رمحه اهللا( يالسك

االستحباب  على عادةة باإلمراآل من مجعها حبمل نيب ولقاء اخلالف،منا إلإ والعامة،

ما تضمن  و،اجلواز على خبارنها حبمل هذا األين اجلمع بكمي و: قالكصاحب املدارك

ما ما أ و:صاحب املستند، قالك من طرحها بالشذوذ، نيب و،)٣(االستحباب على نافياالست

 من نيب و،)٤( ما مر لشذوذها جداًايفيك فال ،موثقة عمار وحة زرارة،يصحكها بظاهره ينافي

خبار ن األأاحلق  و: قاله اهلمداينيالفقكنهما يلقاء التعارض بإح بعد يعمل قاعدة الترجأ

  عمال قاعدة إها بيناف أمر خبار املتعارضة اليت هذه املسألة من األالواردة يف

                                                

  .١٩ ح اخللل يف٣ باب ٣١٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢٠ ح اخللل يف٣ باب ٣١٢ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٠ سطر ٢١٥ص: داركامل) ٣(

.٢٨  سطر٤٧١ ص١ ج:املستند) ٤(



١٠٦

  من غیر فرق بین الرباعیة وغیرها

  

 وجه يانه بأكمإخبار جمرد  األني جواز اجلمع ب يفيفيكال  إذ ،ح ال اجلمعيالترج

ح يالترج و،يخارج أو ي بال شاهد داخلنيل من املتعارضك ظاهر حصل ولو بالتصرف يف

  )١(.المهكآخر  إىل ، القواطعأدلةعمومات  ومع املشهور للشهرة

ره كان ما ذك املقنع لري غالصدوق يف حىت هذا القول على لو ال تطابق املشهور: أقول

خبار املشهور أ ن يفإث ي حوىلأخبار الصدوق أ ميان تقدك مقدماً، بل رمبا كصاحب املدار

ن كحنوه، ل ونيبلوغ الص حىت د مبثلكيالتأ على خبار داللةأل هذه ايف وة،يالتق على شواهد

  . واهللا العامل،خبار لعمل املشهور األكح تليالالزم ترج

 اإلتيان وسط الصالة من عدم م يف الثالثة للمسلّحكامر من األكما ذي ف} فرقريمن غ{

 سهواً ضر عمداً اليء ي بشاإلتيان و ـخال السالم ما ـ اًإطالق الصالة نايفيء يبش

  .رواكما ذ على االلتفاتكسهوه  وضر عمدهيء ي بشاإلتيان والم،كالك

 ،صالة السفر واملغرب والصبحك }هاريوغ{العشاء  والعصر والظهرك }ةي الرباعنيب{

ة يرواكخصوص مجلة منها،  وما تقدمت،ك ىالفتاو و مجلة من النصوصطالق إلكذلو

ن إ وها،ية عمار فيذا رواك وة،ي الثالث يفيالراز وية النضررياحلرث بن املغ و،ةيالثنائيف د يعب

ما ال ية فيوجب سقوطها عن احلجي ة اليعراض عن بعض الروااإل فإن مل نقل مبضموا،

  عرف يذا  وه،يعراض فإ

                                                

  .٣٥ سطر ٥٤١ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



١٠٧

  .وكذا لو نسي أزید من ركعة

  

 ةيها دون الثنائيها بالصحة فريغ وةي الرباعنيصحاب بما فصله بعض األياملناقشة ف

ات ي بعض الروا بل يف،ك ذلالم يفكما تقدم الك ،ةي من الرباعينياألولدون  وة، بليثالثالو

  . سواءنيتريخاأل وينياألول م يفكن احلأاملتقدمة 

 نه إمناأ«ث عمار ي حدما تقدم يفك ،اًإمجاع و نصاً}عةكد من ري أزيذا لو نسكو{

 أو نيعتكرصلى نه أ قنين هو استإ«الشحام  و»العتمة والعصر و من الظهرنيعتكرصلى 

  .»نيعتك ريصليـ : )عليه السالم(قوله قال إىل ـ  وفةك باليصلأ«زرارة  و،)١(»ثالثاً

منا هو مبرتلة رجل سها إ «:)عليه السالم(ة القماط، عن الصادق يخصوص رواو

 إىل ،)٢(»صالته على بينين أه يمنا علإتوبة فكثالث من امل أو نيعتكر أو عةك رفانصرف يف

  .ع هذه الصوريات الشاملة جلمطالقاإل إىل ها، مضافاًريغ

سلم  ووعكما لو جلس قبل الركعة، كم للسالم وسط الركهر انسحاب احلان الظإمث 

خروجه  و بقاء الوقتنين الظاهر عدم الفرق بأما ك ،اتطالقاإل و للقاعدة،اشتباهاً

  .هريغ وستند املك صرح بذل، العالء املتقدمةيبأخصوص حسنة ابن  وللمطلقات،

 ألن  عمداً فالظاهر البطالنر املنايفكلو فعل بعد التذنه أ هو و،ءي املقام ش يفيبق

لم عمداً، كظهر منه جواز التيما ما أ و، سهواً املنايفلمات الفقهاء يفك وثيحادمساق األ

  لهايمها، فالالزم تأوريغ ومضمرة الشحام والنعمان علي بن خربك

                                                

  .١٧ ح... اخللل الواقعأبواب من ٣ باب ٣١١ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٥ ح... اخللل الواقعأبواب من ٣ باب ٣١٠ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



١٠٨

 جهل املسألة على خ من محل اخلربيما تقدم، فما عن الشك دلةاألو  القاعدةنايفي مبا ال 

قال بانصراف ين أال إه نظر، اللهم ي فيم الناسك حن اجلاهل هنا يفأ والم مضركالبأن 

  .كالم عن مثل ذلكة اليقاطع

خبار املتقدمة، بل عمومه املستفاد من  بعض األإطالق ىن مقض أن قول املستندأما ك

ن كل وبطال به عمداً، اإلدلةصحاب البطالن ألن ظاهر األكل و،لصحة االستفصال اكتر

ن الظاهر كل والبطالن، على مجاع لوال اإلاألصل إىل جعري ف،مر بالعموم من وجه عارضه ماي

 حىت مةك البطالن حمأدلة من هذه اجلهة فإطالق كس هنايل إذ ال،ك حمل اشى، انته)١(.حتققه

  .مجاعلو مل نقل باإل

  

                                                

  .٣١ سطر ٤٧١ ص١ ج:املستند) ١(



١٠٩

 حینئذ و، الصالة لم تبطل صالتهأجزاءلو نسي ما عدا األركان من  ـ ١٨ ـمسألة 

 وفي نسیان السجدة ،لم یبق محل التدارك وجب علیه سجدتا السهو للنقیصةفإن 

   بعد الصالةً أیضایجب قضاؤهما الواحدة والتشهد

  

 اًإمجاع } الصالة مل تبطل صالتهأجزاءان من كراألا  ما عديلو نس ـ ١٨ ـ مسألة{

 رسله يفأ و، اجلواهرذا يفك ،خبار جمموع األ، بل هو املستفاد من النظر يفمنقوالً وحمصالً

  .رسال املسلماتإها ريغ وكاملستمس واملصباح واملستند

 )عليه السالم( قول الباقر ،ةيتاآل وخبار اخلاصة املتقدمة عموماً قبل األكذل على دليو

 وع،كالر و،القبلة والطهور، والوقت،:  مخسةال منإتعاد الصالة  ال: حة زرارةي صحيف

  )١(.السجودو

ه ي وجب علكبق حمل التدارين مل إف{ان كران ما عد األي نسنيح أي }نئذيوح{

 حىت وعكر الركذ أو عكر حىت  الفاحتةيما لو نسك بعد الصالة، }صةيسجدتا السهو للنق

ل كعدمه ل ولسهوالم حول وجوب سجود اك الأيتيس وذا،كه ووعكرفع رأسه من الر

  . تعاىلشاء اهللا نإ فصله صة يفينق وادةيز

عات كربع رأربع سجدات من أ ين نسإ وعةك من ر}ان السجدة الواحدةي نسويف{

ن أما أ }بعد الصالة{سجدة السهو  على  عالوة} أيضاًب قضاؤهاجيالتشهد {ان ي نس}و{

 كصرح بذل و، املستنديفما كشهر ظهر األ األىان السجدة الواحدة موجب للقضاء فعلينس

  رشاداإل والقواعد والنافع واخلالف و املبسوطيف

                                                

  .٥ حوعك الر يف١٠ باب ٩٣٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(



١١٠

  .هاريغ واضيالر وكاملدار والدرة وةيلفاأل وياملنتهو

املقاصد  وةي بل عن الغن،)١(اًإمجاعون كادت تكمة ياملنقول شهرة عظ إنه  اجلواهريفو

 املصباح يف و، أيضاًك الشهرة املستمسىادع وه،ي علمجاعاإلالذكرى  ورةكالتذ وةيالعل

 ينياألول نيث فصل بيب حي التهذكي حمخ يفي خالفاً للش،رسال املسلماتإرساله إ

 القول إطالق من ينيلكسالم الثقة اإل وللعماين و،مها فالقضاء هلاري غنيب و،عادةفاإل

سجد سجدة ين أ يسألته عمن نس: ، قالري بصيبأهو املشهور خلرب األقوى  و،بالبطالن

ع كان قد رك نإع، فكريرها ما مل كذ إذا سجدهاي: هو قائم؟ قال ورهاكذواحدة ف

  )٢(.ه سهويس عليل وذا انصرف قضاها،إصالته، ف على مضيفل

عبد اهللا   عن أيب،موثقة عمار و،)عليه السالم(عبد اهللا  يبأ، عن ري بصيبأح يمثله صحو

: ع؟ قالكر وعد ما قامرها بك سجدة فذيسأله عن رجل نس إنه ثي حد يف)عليه السالم(

ذا سلم سجد مثل ما فاتهإسلم، في حىت سجدي ال و صالته، يفيضمي .قلت:  ر كذيمل فإن

  )٣(.رهكذ إذا  ما فاتهيقضي: ؟ قالك بعد ذلالّإ

ن  أركذيسألته عن الرجل : ، قال)عليه السالم( موسى هيخأجعفر، عن  علي بن خربو

  يفيضمي: صنع؟ قاليف كي بعض صالته ع يفكهو را وهايقضين أد يريه السجدة، يعل

  )٤(.ذا فرغ سجدهاإصالته، ف

                                                

  .٢٩٣ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

  .٤ ح السجود يف١٤ باب ٩٦٩ ص٤ ج:ئلالوسا) ٢(

  .٢ ح السجود يف١٤ باب ٩٦٨ ص٤ ج:املصدر) ٣(

  .٨ ح السجود يف١٤ باب ٩٧٠ ص٤ ج:املصدر) ٤(



١١١

سجد ي عن السجود يمن سهو ):هما السالميعل(خرب الدعائم، عن جعفر بن حممد و

  )١(.ركذي نيسلم حيبعد ما 

عليه ( سألت أبا احلسن : نصر، قاليبأمحد بن حممد بن أة يخ فهو روايما حجة الشأ

 ؟األوىل  سجدة يفكترنه أ عكهو را وةي الثانر يفك، مث ذنيعتكرلى  ص عن رجل)السالم

 فلم تدر ،األوىل عةك الر السجدة يفكتر إذا :قولي )عليه السالم(احلسن  ان أبوك: قال

 سجدة كالرابعة فتر أو  الثالثةان يفكاذا  و ثنتان،كصح لي حىت  استقبلتنياثنت أو واحدة

  )٢(. السجودوع عدتكون قد حفظت الركن تأبعد 

 ضافةه باإلين فك ل،خص منهاأ ألنه ،ات السابقة بهيد الرواييولو مت هذا اخلرب لوجب تق

  .ه باملعارضؤابتال و اضطرابه متناًى املدعمجاعخمالفته اإلإىل 

م من كهو ح و،ب سؤال السائلجي مل )عليه السالم(مام ن اإلما اضطراب املنت فألأ

نه أ كم من شك عن ح)عليه السالم(منا أجاب إ ووع،كر الهو يف و السجدةكترنه أ عرف

  .نيسجدت أو  سجدة واحدةكتر

 ـ وعك الران يفك نإ ألنه ة،يمن اجلواب مع الفقرة الثان األوىل مث عدم انسجام الفقرة

 ان يفك نإ و السجود بل قضائه،عادةن موضع إليكمل ـ  األوىل ما هو مفروض الفقرةك

ر الفقرة كذي مل )رمحه اهللا( ينيلكن الأ إىل  مضافاً،السائلان خالف سؤال كوع ك الرريغ

   .خلإ  الثالثةان يفكذا إو: هو قوله و،ةيالثان

                                                

  . الصالةالسهو يف رك ذ يف١٨٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .)١٣٦٤( ٥ ح...ني سجدة من السجدتكمن تري ف٣٦٠ ص١ ج:االستبصار) ٢(



١١٢

 املصباحكبعض  و،خالف ظاهره على الوسائلكبعض  وة،يالتق على لذا محله بعضو

  .ستفاد من ظاهرهي حممل الإىل 

ستبعد ي مل ي الذريرب بشخ و،يت اآلىه باملعارض فلخرب جعفر بن املعلؤما ابتالأو

 نيعتك الرسجد يفينه مل  أركحدهم عن رجل ذأسأل : حاً، قاليون صحيكن أ كاملستمس

 هو يف ورهاكذا ذإ و،نهضيسجدها مث ليفل: ، قالاألول التشهد هو يف وال سجدةإ نيتاألول

 أيتيس و،)١( السهوسجد سجديتي مث ،سلميسجدها مث يسلم فلين أ قبل التشهد الثاين

  .ةيان السجدة املنسك مالم يفكال

 ة،يعة الثانكة من الري السجدة الثانىنسي ي سألته عن الذ:خرب حممد بن منصور، قالو

ذا سلمت إة واحدة، فمرإال  كون وضعت وجهكن ال تأخفت إذا  :ها؟ فقالي فكشأو 

  )٢(. سهويكلس عيل و مرة واحدة،كتضع وجه وسجدت سجدة واحدة

  . املنتل بالتهافت يفكشي مثل املقام، فال  متعارف يففتذا خإـ  بريالتعبو

عليه ( ياحلسن املاض باأ سألت :س، قالي بن خني فهو خرب املعلما حجة العماينأو

 بين ووعه سجدهاكرها قبل ركذإذا  : السجدة من صالته؟ قالىنسي الرجل  يف)السالم

 عاد الصالةأوعه ك بعد ررهاكن ذإ و السهو بعد انصرافه،صالته، مث سجد سجديتعلى 

  )٣(. سواءنيخرتاأل ونيتاألول ان السجدة يفينسو

                                                

  .٧ ح السجود يف١٤ باب ٩٧٠ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح السجود يف١٤ باب ٩٧٠ ص٤ ج:املصدر) ٢(

  .٥ ح السجود يف١٤ باب ٩٧٠ ص٤ ج:املصدر) ٣(



١١٣

 على ان محلهكمإ إىل ضافةخبار املشهور لشذوذه، باإلأقاوم ي هذا اخلرب الو

اله كشإ و: بقولهكه املستمسيل علكشأ و، املصباحما يفكه الضعف ياالستحباب، مع ما ف

 ي احلسن املاضيبأ عن يرويف كي ف)ليه السالمع(اة الصادق ي ح قتل يفىن املعلأمن جهة 

ما مبالحظة يس ال ود،يه بعيبأاة ي حة عنه يفيالروا على محله و،)عليه السالم(اظم كهو الو

  . انتهى،)١(ى املعلريف من غيون التوصيكن أ الّإ، ي باملاض)عليه السالم(فه يتوص

 ملا عرفت ، نفسهحجة يفان ك لو ،مسقط عن احلجة إنه ره مبعد الكن ما ذأ يفخي وال

ون املراد بالسجدة يكن أب ين الترتأ إىل ضافة هذا باإل،المهك  يفنيالكشمن اجلواب عن اإل

 ما يفك ،طبق القاعدة على ةي الروام يفكون احليك ف،نية جنسها الشامل للسجدتي الروايف

  .هريغ واملستند

  :ربعةأه احتماالت ياء ففان القضكما مأ ،صل لزوم قضاء السجدةأ الم يفكهذا متام ال

  .ات املتقدمةيشهد له الرواي ون حمل القضاء بعد السالم،أما عن املشهور من : األول

سجد ثالث سجدات واحدة منها يوع فلكر بعد الركذإذا نه أ د منيما عن املف: الثاين

  )٢(.انيلإصل يما مل  إىل أما عولك: د، قالين نقل قول املفأبعد نه أ الذكرىعن  و،قضاء

   كفتوا بذلأم أ عن بعض العامة كين احملأ إىل ضافةهذا باإل: أقول

                                                

.٤١٠ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

  .١٢ سطر ٢٢٢ ص:ىركالذ) ٢(



١١٤

 اعتمدنه أ من احملتمل و مقابل قول املشهور،ة يفيالتق على ل لزم محلهي دلكان هناكفلو 

عة كت سجدة من الرين نسإو : ـ الوسائلك مستدرما يفك ـ نه قالإ، فيالرضوعلى 

وع كرا بعد الركذ فإن ،اسجدها وكوع فأرسل نفسكل الر الثالثة قبرا يفكذ وة،يالثان

رسل أ الرابعة، فرا يفكذ وعة الثالثةكانت السجدة من الركإن  وعة الرابعة،ك الرفاقضها يف

اسجدها بعد  وك صالتوع، فامض يفكرا بعد الركذ فإن ع،كاسجدها ما مل تر وكنفس

  )١(.ميالتسل

ان املنقول كقد  و،وركل املذي بعد التفص،مثل هذا على ن االعتمادكمي ن الكل و:أقول

  .عة املتأخرةك الر يفاإلتيان القول بإطالقد يعن املف

 كي حم قال يف،ة قبل السالمي بالسجدة املنساإلتيان من القول بايفكسما عن اإل: الثالث

ها ايإه كقن بتريأ فإن ،وعك الرك بترنيقي أهون من النيحد السجدتأ ك بترنيقيال: المهك

  .عادة اإلنيتاألول انت يفكاط إن ياالحت و الثالثة سجدها قبل سالمه،وعه يفكبعد ر

 ىنسإذا  :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  عفور عن أيبي حة ابن ايبيستدل له بصحيرمبا و

اً كان شاك نإ و،سلمين أقعد قبل يسجد بعد ما يها فلكقد ترنه أ قنيأ والرجل السجدة

  )٢(.سجدهايسلم مث يفل

 فال ،اطياالحت ألنه خل،إ اًكان شاك نإو ضر قولهي ال و املتقدم،ريخرب جعفر بن بشو

  عراض إالعمدة و. ايفكساإل حىت قول بهيما ال  على حة مشتملةين الصحإقال ي

                                                

  .٣ سطر ١٠ صعن فقه الرضا، و١ ح... اخللل الواقعةأبواب من ٢٣ باب ٤٨٣ ص١ ج:كاملستدر) ١(

  .١ ح السجود يف١٦ باب ٩٧٢ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



١١٥

ات املشهور ي روانيب وني هاتني بيريلقول بالتخاان ك وإالّ ،نيتي الروانياملشهور عن هات

  .هريغ وره املصباحكما ذك نيهو املتع

نه مل أبالذكرى قد اعترف  وعات،ك الرنيل بيه من التفصيبابو علي بن ما عن: الرابع

 لير التفصكن ذإث يح و،يالرضو إىل  استنادهه اهلمداينياحتمل الفق و،مستنده على ظفري

  .هي فراجع مصباح الفق،مها ملظانهناكال تريوجبان تطويل يالدلو

ن مما يك بالسجدة بدون شروطها مل ىتأالسجدة مسماها، فلو ن املراد بأ ال خيفى مث

  .صةينق وادةيل زكا لأة السهو لو قلنا ب    ه، بل الالزم سجديحنن ف

  .ان السجدةي نسالم يفكهذا متام ال

التشهد  أو األولان التشهد ك سواء ،ه بعد الصالةؤان التشهد، فاملشهور قضايما نسأو

 ه،ي علمجاعها اإلريغ واملقاصد وةيالغن وخيعن الش و،األكثرذهب م إنه ك املداريف و،الثاين

  .عاداإم ولز وانهيبطالن الصالة بنس إىل اتبكذهب الو

ب قضاء التشهد بعد الصالة، خارجاً جينه أ  مبعىن، مستقال مطلقيمث هل التشهد املقض

 إذا ماأ، الثاينمنا هو التشهد إ مستقالً ين املقضأم أ ،ما هو املشهوركعن سجدة السهو 

 ،كه صاحب املداريلإما مال ك ضمن سجدة السهو،  أتاه يفاألول التشهد يان املنسك

  .دياملف وني عن الصدوقكياستظهره احلدائق تبعاً للمحو

 يان املنسكن إنه أ هذا فاملتحصل من ظاهر جمموع النصوصعلى  و:ك املستمسيفو

ره بعده كن ذإ و،وعكره قبل الرك الوسط وذانكذا لو ك وه فتالفاه،يلإ رجع ريخالتشهد األ

  )١(.ال سجود السهوإه يس عليل

                                                

  .٤١٣ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



١١٦

 الرجل  يف)هما السالميعل(حدمها أح حممد، عن يروه، بصحكما ذ على استدل املشهور

 باً رجعيان قرك نإ :)عليه السالم(نصرف؟ فقال ي حىت  التشهديقد نس وفرغ من صالتهي

)١(.هيفاً فتشهد فينظاناً كطلب م وإالّ ،انه فتشهدكمإىل 

 من ي عن رجل نس)عليه السالم(عبد اهللا  باأسألت : م قالكم بن حكح حيصحو

:  قلت،نهي بعك ذليقضي: ؟ قالكر بعد ذلكذيء منها مث يالش أو سجدة أو عةكصالته ر

  )٢(.ال: د الصالة؟ قاليعيأ

 نيعتك الرمت يفقإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا   محزة، قال أبويبأ علي بن خربو

 ع فامض يفكتر حىت ركن مل تذإ وع فاقعد فتشهد،كن ترأرت قبل كمل تتشهد فذ ونيتاألول

 يهما مث تشهد التشهد الذيوع فكر  النيذا انصرفت سجدت سجدتإنت، فأما ك كصالت

  )٣(.كفات

ئاً من الصالة يت شينسإذا  :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  حة ابن سنان، عن أيبيصحو

ن أ وءيالشعموم  على  بناًء)٤(. سواءك فاتياً، فاصنع الذريبكت أو سجوداً أو وعاًكر

  .ورات من باب املثالكاملذ

 ين نسإ: ، قال)عليه السالم(عبد اهللا  اتب فقد استدل له مبوثقة عمار، عن أيبكما الأ

ن مل إ والته، فقد جازت ص،باهللا فقط وبسم اهللا: قالنه أ رك الصالة فذالرجل التشهد يف

  )٥(.عاد الصالةأئاً من التشهد ير شكذي

                                                

.٢ ح التشهد يف٧ باب ٩٩٥ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٨ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح... اخللل الواقعأبواب من ٢٦ باب ٣٤١ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح... اخللل الواقعأبواب من ٢٦ باب ٣٤١ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

  .٧ ح التشهدأبواب من ٧ب  با٩٩٦ ص٥ ج:الوسائل) ٥(



١١٧

  التشهدكسألته عن رجل تر:  قال)عليه السالم( موسى هيجعفر، عن أخ علي بن خربو

ن إ و،ه سجدتا السهويعل وتشهديسلم فلين أر قبل كن ذإ: صنع؟ قاليف كيسلم حىت 

ال  وليلم بقلكتين مل إ و صالته،ه يفأجزأبسم اهللا،  وال اهللا،إله إن ال أشهد أ: قالنه أ ركذ

  )١(.عاد الصالةأسلم ي حىت ريثك

ما كخبار املشهور أما تقدم من  ونهماين االستحباب مجعاً بيلعل أقرب احملامل للخربو

انه يتإ عن كة ذلياشفكما من جهة إورة، كار املذكذتفاء باألكن االأالظاهر  و املصباح،يف

 مبحث التشهد مجلة من ما تقدم يفك هذا املقدار ةيفاكمن جهة  أو امل،كبالتشهد ال

  .فيحال فهذا القول ضع أي على و، باب التشهدر يفكل ذكة يفاك على ات الدالةيالروا

ح ابن ي صحإطالق ب بوجوب قضاء التشهد مستقالًنياستدل للمشهور القائل إنه مث

  .كذل على مجاع اإلىما عرفت من دعو إىل ضافة محزة، باإليبأابن  و،مكخرب ح ومسلم،

ون ك ة يفحيات الصري فقد استدل هلم جبملة من الروا، املشهورري عن غكياما ما ح

 سألته عن : قالري بصيبأموثقة ك ،اني مقام البتة يفكالسا أو ،ياًافكتشهد سجدة السهو 

  )٢(.همايتشهد في نيسجد سجدتي:  قال،تشهدين أ ينسيالرجل 

 يصلي الرجل :قلت له:  قال)عليه السالم(اهللا عبد  قل، عن أيبيخرب احلسن الصو

لس من جي :ع؟ قالكهو را وركذيع فكري حىت  التشهدىنسيقوم في من الوتر، مث نيعتكر

  ضة ي الفرس قلت يفيلأ :، قلتتميفيقوم تشهد، مث ي هوعكر

                                                

  .٨ ح التشهد يف٧ باب ٩٩٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح التشهد يف٧ باب ٩٩٦ ص٤ ج:املصدر) ٢(



١١٨

تشهد ينصرف يما   السهو بعدسجد سجديت و صالته يفىع مضكما ر ره بعدكذا ذإ

  )١(.ضةيس النافلة مثل الفريل : قال؟همايف

 كرسل نفسأ الثالثة فرت يفكة فذيعة الثانك الرت التشهد يفين نسإو :يالرضوو

ذا سلمت سجدت إ، فك صالتعت فامض يفكرت بعد ما ركذ فإن ع،كتشهد ما مل ترو

  )٢(.كها ما قد فاتيتشهدت ف و السهوسجديت

 يصليسألته عن الرجل :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  ، عن أيبري بصحة أيبيصحو

 ،جلسي الثالثة فلره وهو قائم يفكان ذكإن : ها؟ فقاليلس فجيتوبة، فال ك من املنيعتكالر

  )٣(.لمكتين أهو جالس قبل  ونيسجد سجدتيتم صالته مث يع فلكري حىت ركذين مل إو

 احلليبو ليالفض وابن سنان وعفوري يبأخبار ابن أكة، ريثكات اليها من الرواري غىلإ

  .منا أوجبت سجدة السهوإ وان عن التشهد،ي مقام البتت يفكها مما سريغ و العالءيبأابن و

  الني السجدتون التشهد يفكاملصرحة منها ب بأن اتي هذه الرواقد ناقش املشهور يفو

عراض املشهور إنهضان حجة بعد يخرب احلسن ال  وري بصموثقة أيب إذ تقاوم املشهور،

 م،كح و ابن مسلميحيد بصحين تق أبد تة الكخبار السااأل و،في ضعيالرضو و،عنهما

 املشهور ناقشوا رين غأما ك ،ان متعدداًكاملطلق ولو  على ان واحداً مقدمكد ولو ياملقفإن 

  حاً يالعمدة صح بأن  املشهورأدلة يف

                                                

  .١ ح التشهد يف٨ باب ٩٩٧ ص٤ ج:املصدر) ١(

  .١٧ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٤ ح التشهد يف٧ باب ٩٩٦ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



١١٩

  ،قبل سجدتي السهو

  

 يف أو شهد بعد الصالةن حمل التأما أ ،لزوم التشهد على دالنيمها  ومكح وابن مسلم

 نيبيها ريغ وري بص فهما مطلقان من هذه اجلهة، فما تقدم من موثقة أيب،سجدة السهو

  .شارحة هلما وهمايمة علك حاية التشهد فهيفكيفسر يو

 السهو، بل هو ها تشهد سجديتيراد بالتشهد فين أ ا ال تأىبإ محزة فيبأة ابن يما رواأو

 اإلتيانرادة إ ظاهر يف أو  محزة مشعريبأ علي بن ن خربإ: مداينه اهليلذا قال الفق وظاهرها،

 لهين ترتأنصاف  فاإل،ي الرضوح به يفي حسبما وقع التصرنيان تشهد السجدتكبالتشهد م

لتزمون مبا ي ن اليمذهب املشهور الذ على قهيوفق بظاهره من تطبأمذهب اخلصم على 

  . انتهى،)١( القضاء عن السجودريتضمنه من تأخ

 فمن ، الطرفك ذامذهب املشهور، نعم الشهرة يف على  ال تدلدلةهذا فاألعلى و

 ىتفك ادلة األىمن عمل مبقتض و السهو، بالتشهد، مث سجديتاإلتيانالحظها احتاط ب

ما ك  عن الصالة بالتشهدنيفصل السجدت بأن القول و، السهو سجديت بالتشهد يفاإلتيانب

س يل وان سجدة السهو واجب املالصقة بالصالةك، لو اط تاميقول املشهور خالف االحتي

 بأن ن القولأما كن، ياألمر ني بيريل بالتخيق و،نياطي االحتنيرمبا عورض ب و.كذلك

 مقابل  اجتهاد يف، املشهورريقول غ على تداخل التشهدان هنايف كيلسجدة السهو تشهداً ف

  . من النصوصكقلنا باستفادة ذل النص لو

 التشهد ألن : قالوا} السهوقبل سجديت{ ينيالتشهد املنس وبالسجدة اإلتيانن إمث 

   باب سجدة  يفك ذلالم يفك الأيتيس و،التبعة على اجلزء مقدم و،السجدة جزءو

                                                

.٣٤ سطر ٥٥١ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



١٢٠

 بما هو مرتب علیه مما فعله اإلتیانثم ٕوان بقي محل التدارك وجب العود للتدارك 

 إما بالدخول في ركن بعده  وفوت محل التدارك، وسجدتا السهو لكل زیادة،ًسابقا

  على وجه لو تدارك المنسي لزم زیادة الركن

  

  . تعاىلشاء اهللا نإالسهو 

لغاء إ بياملنس إىل }وجب العود{ن آخر ك ردخل يفين مل أك }ك حمل التدارين بقإو{

 ،ك املستمسما يفك من باب وجوب االمتثال عقال بعد حرمة القطع }كللتدار{ به أتىما 

 ،ما قطع للصالةوزان ألجي ن الاألوال و،ك التدارنيب و القطعنيب وي املضنيئر ب دااألمرفإن 

  .كال التدارإبق يقد عرفت حرمة قطع الصالة، فلم و

ر رجع فقرأ احلمد مث السورة ك مث ذوالًأ فلو قرأ السورة }هي مبا هو مرتب علاإلتيانمث {

ل كل{ بعد الصالة }سجدتا السهوو{ب املأمور به يالترت على  حتفظاً}مما فعله سابقاً{

وفوت حمل {صة ينق وادةيل زكا لأ مبحث سجدة السهو من  يفأيتيما  على  بناًء}ادةيز

 ىنسين أك يء املنسيبعد الش أي }ن بعدهك رما بالدخول يفإ{ ألنه  له صور}كالتدار

ر هذا كا ذمنإ }نكادة الري لزم زي املنسك وجه لو تدارىعل{وع ك الردخل يفي حىت القراءة

 املسألة الرابعة  تقدم يفيالذ األوىل  السجدةدخل يف حىت وعك الرينس إذا د الستثناء مايالق

 لزم ي املنسكوجه لو تدار على سين الدخول لكن لك الرن دخل يفإ ونهإمه، فكعشرة ح

فإن  تعاد الث ين حلدك الر قبل الدخول يفياملنس إىل منا نقول بلزوم العودإ و،نكادة الريز

   ىلغينئذ يح وتعاد الصالة من مثله، ال وانيون من توابع النسيك به املأيت



١٢١

  . بهأيتي فيلمنسلان احملل ك يلغأ اذإ وه،يلإب بالنسبة ينه جاء خبالف الترتأل

 إىل نظر  املترتبة بالجزاءث التعرض خلصوص األين ظاهر احلدأ من ك املستمسما يفو

 على م بصحة صالة من قدم السورةكلذا حن وث عام،ياحلدذ  إه،ي منظور ف، قباهلاب يفيالترت

  .ء لضرب القاعدةيث جين احلدأ و خصوصاً،شبهأما  أو همايالقنوت عل أو احلمد

 ي املضنينئذ بي حاألمردور ي ف، الصالةإعادةم بعدم كحي تعاد الن إ: ن شئت قلتإو

 قراءة احلمد وحدها مث نيبو ،احلمد مث السورة إىل  الرجوعنيب و،عكري وتم السورةين أك

خذ  األنيتعيمسقط هلا ف ما مرتبة الء وجوب قراأدلةن ك السورة قبلها، لأقر ألنه وع،كالر

خالال إال  وؤثر خلالي وجه ال على يان املنسيتإان كمإ بكأنه مراد من استدل لذلك وا،

  .ة الصالةيمبه

اب بعضها جيع الصور إلي مج يفره املستند بقوله مبنع عدم اخلللكه ما ذيرد علي الو

  . انتهى،)١( خلليه و الصالةادة يفيالز

  .ان املأمور بهيتان، ال إليالنس إىل ادة مستندةيالز ألن كذلو

 ك صورة الشم يفكهذا احل على  ما دلى بفحوكة من االستدالل لذلريما عن الذخو

 ري غيه وك صورة الش يفمكعلمت علة احل إذا يمنا هإا أ املستند من ه، ملا يفيمنظور ف

  .ةيه مدخلي فكة الشيمعلومة خلصوص

وجود  و، من هذه املواردريثك  يفمجاعاإل أو  عدم اخلالف،ىدعو إىل ضافةهذا باإل

  . باملناطيلكم الكستفاد منها احلي مما  تأيت اخلاصة اليتدلةاأل

                                                

  .٤تاب الصالة سطر ك  يف٤٧٢ ص١ ج:نداملست) ١(



١٢٢

 سجود كالذكر في الركوع وال،ٕواما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل

  نسیه وتذكر بعد رفع الرأس منهماإذا 

  

ن املراد باحملل بالنسبة للسهو عدم أصحاب لمات األكالظاهر من تتبع :  اجلواهرقال يف

  )١(.كذل على مجاعل اإلين حتصكمين آخر، بل ك رالدخول يف

ن آخر ك ردخل يفين مل إ و} الفعلك فعل خاص جاز حمل ذلون حمله يفكما بإو{

نه قد فات حمل إ ف}ر بعد رفع الرأس منهماكتذ وهينس إذا السجود ووعكرال يف ركالذك{

ما إ ألنه كذل و،صةينق أو ادةيل زكا لأ علی ال سجدة السهو، بناًءإه يء عليش ر، والكالذ

ث ي خالف حداألول و حمله،ريغ يف  باحلالأيتي أو احلال، ود احملليعي أو د الصالة،يعين أ

تعاد ال،موجب للبطالنكذل والسجود، ووعكمثل الر يف نكادة الري لزالثانی موجب و  

هذا احملل  يف ون احلالك أدلةخالف  الثالث و،وجب من وجوده عدمه لغوي مبا األمرو

  . اخلاصةدلة من األأيتيما  إىل  هذا مضافاً،املخصوص

ب ر موجك الذكاً لتداريالسجود ثان ووعك بالراإلتيانون كرمت من كن ما ذإ: قالي ال

ادة ياً فهو زيافكس ير لك بدون الذوالًأتی به أما  إذ  تام،رين غكادة الريلبطالن الصالة لز

  .ةيسهو

 من باب كر املتروكمنا الذإ وادةين زكيتی به مل ما أ فإن ،كذلك األمرس يل: نا نقولأل

  تی أتعاد الصالة منه، فما  ال والصالة يف ضري الالذي ان يالنس

                                                

  .٢٨٢ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(



١٢٣

  .لسالم الواجبٕواما بالتذكر بعد ا

  

  .األمره يبه هو اجلزء املنطبق عل

ونه ك سواء قلنا ب}ر بعد السالم الواجبكبالتذ{ كون فوت حمل التداركب }ماإو{

 يف ما لو سلمك يخراج السالم السهود بالواجب إلييالتق وم،كيالسالم عل أو نايالسالم عل

راج السالم املستحب بعد خإل ، الكيالسالم علكخراج السالم املستحب إل ووسط الصالة،

بقی يالسالم خمرج عن الصالة، فال  ألن كذل وقد حتقق السالم الواجب قبله، إذ الواجب،

  .ك واحد منهم املستمسريذا علله غك هي، اجلزء املنسكحمل لتدار

قع يهو  إذ ،فوت السالم حملهماي ان التشهد، بل السجدة الينس بأن كل ذلكشأرمبا و

  وسط الصالة،ي فحال السالم هنا حال السالم السهو، مث السالمكم التدارلزيلذا  واشتباهاً،

سلم  و التشهدينه لو نسأهم بريغ وياحلل وابن محزة واجلمل وةيالنها وفتی اخلالفألذا و

 ،كر بعد السالم من فوت حمل التداركون التذكيعلی هذا فال  و،السالم وأعاد التشهد

 فإن ،السالم هنا و،الوسط اشتباهاً يف  السالمنيفرق ب إذ روه،كم ما ذياجلواب عدم تسلو

ون السهو عما كيث شرع يالسالم هنا ح و،ون سهواًكيشرع يث مل يالوسط ح يف السالم

غفل عنه، بل يمما نه أ ات معيالروا يف ير السالم بعد التشهد املنسكذيلذا مل  و،تقدمه

  . بالتشهداإلتيانها جمرد يور فكاملذ

: فقال. نصرفي التشهد حتی يقد نس وفرغ من صالتهيالرجل   يف:حة حممديصحك

هيتشهد فيفاً فياناً نظكطلب م وإالّ انه فتشهد،كم إىل باً رجعيان قركن إ)١(.   

                                                

.٢ ح التشهد يف٧ باب ٩٩٥ ص٤ ج:الوسائل) ١(



١٢٤

القیام  أو ،إعرابهما أو ،الترتیب فیهما أو ،بعضهما أو ،الذكر أو فلو نسي القراءة

  ركوع فات محل التدارك وذكر بعد الدخول في ال،الطمأنینة فیه أو ،فیهما

  

  . التشهد وحدهكتدار إىل لذا ذهب املشهور وها،ريمثلها غو

ة فراجع، ريخعة األكالر يف نيس مفوتاً حملل السجدتين السالم لأنعم قد عرفت سابقاً 

 رمحه اهللا(الم املصنف ك إطالقخراج هذا الفرد من  هنا إليد الربوجرديولذا علق الس

  .فتأمل

 }همايب فيالترت أو أو بعضهما{ع بحات األريالتسب أي }ركالذ أو فلو نسی القراءة{

السورة  أو ات احلمديقدم بعض آ أو قدم السورة علی احلمد ما لوكر، كالذ والقراءةيف أي 

ر علی اجلزء كقدم اجلزء املؤخر من الذ أو ،ميحقها التقداليت ات ي علی اآلريحقها التأخاليت 

  .ربكأاهللا  وال اهللاإله  إال وسبحان اهللا وما قرأ احلمد هللاكاملقدم، 

سها  بأن }همايام فيأو الق{، كشبه ذل أو حقه النصب، ن رفع ماأك }عراماأو أ{

 بل ،اميالق يف نةي طمأنرير من غكذ أو قرأ بأن }هينة فيأو الطمأن{ر كذ أو قرأ وفجلس

وع فات حمل كالر يف بعد الدخول{االشتباه  و هذا النقص}ركوذ{اً مضطرباً كمتحر

  .ثر هذه املواردكأ يف عدم اخلالف أو مجاع اإليقد ادع و}كالتدار

بعض  يف خبار خاصةأ إىل ، مضافاًتعاد الث يحنوه حد ومجاع قبل اإلكدل علی ذليو

عليه  (جعفر أيب حة حممد بن مسلم، عنيع، صحكان القراءة حتی رينسففي هذه املوارد، 

 كة سنة، فمن ترءل القراعج والسجود، ووعكرض الرجل ف ون اهللا عزإ:  قال)السالم

    القراءة فقد متت صالتهيمن نس وعاد الصالة،أة متعمداً ءالقرا



١٢٥

  )١(.هيالشیء علو

توبة كت امليصلإين  ):عليه السالم (عبد اهللا يبقلت أل: موثقة منصور بن حازم، قالو

بلی، : ؟ قلتالسجود وعوكمتمت الرأس قد يأل: لها؟ فقالك صاليت يف قرأأن أت يفنس

  )٢(.اناًيان نسك إذا كقد متت صالت: قال

 بعديالاليت ة ءان املراد خاصاً بالقراكن إ و مما تقدم بالعموم،ريثكدل علی يبل هذا اخلرب 

  .اركذاأل وعم من القراءةراد ا األين أ

 سهوي الرجل:  قلت)عليه السالم (عبد اهللا ة بن عمار، عن أيبيحة معاويمثلها صحو

 وعكمت الرأ: قرأ؟ قاليمل  إنه نيتريخ األنيعتكالر يف ركذي فينياألول نيعتكالر يف القراءةيف 

  )٣(.وهلاأ جعل آخر صاليتأن أره كأ ينإ:  قال،نعم: ؟ قلتالسجودو

ث يتوهم من جهة حديما رمبا ك، نيتريخاأل يف ة عن عدم لزوم قراءة احلمديناكهذا و

تابكالال بفاحتة إصالة  ال.)٤(  

 وعكح الريه تسبأجزأة يالثان ویاألول يف قرأين أ ينسإذا  :، قالريبص أيب موثقةو

  )٥(.صالته يف مضيها، فليقرأ فين أ يان الغداة فنسك نإ والسجود،و

جل منا شرعاً ألإر كالذ والقراءة فإن ،مقام اخلضوع يف جزاء، األجزاءلعل املراد من اإلو

  ح بصالة الغداة لدفع توهمين التصرأا مكتبتله،  وخضوع العبد

                                                

  .٢ ح القراءة يف٢٧ باب ٧٦٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح القراءة يف٢٩ باب ٧٦٩ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح القراءة يف٣٠ باب ٧٧٠ ص٤ ج:املصدر) ٣(

  .١٣ ح الصالة باب٢١٨ ص٢ ج: اللئايلعوايل) ٤(

  .٣ ح القراءة يف٢٩ باب ٧٦٩ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



١٢٦

  .دخلها الوهميا مما البطالا أل

 ةءسهو عن القراأ :قلت له: ، قال)عليه السالم (عبد اهللا  بن محاد، عن أيبنيخرب احلسو

، الثالثة يف اقرأ: ة؟ قاليالثان يف سهوأ: ، قلتةيالثان يف اقرأ :ی؟ قالاألولعة كالريف 

  )١(.كالسجود فقد متت صالت ووعكحفظت الرإذا  :لها؟ قالك يتصال يف سهوأ: قلت

عليه (ر، خصوصاً خرب القداح، عن جعفر كان الذيدل علی عدم البطالن بنسيو

سبح يمل  وعك سئل عن رجل ر)عليه السالم (اًين علإ: )عليه السالم (هيبأ، عن )السالم

  )٢(. متت صالته:اً؟ قاليناس

 يف حةي تسبيعن رجل نس )عليه السالم (األولاحلسن  باأت سأل: نيقطيعلي بن خرب و

  )٣(.كبأس بذل ال: سجوده؟ قال ووعهكر

مثله  و،تعاد العموم  و،دلة لفحوی األ،لكان الينسكان البعض ين نسأمن املعلوم و

خرب  يف حين املراد بالتسبإ  ـاملستند نقله يف ماكـ ل ي بل رمبا ق،اميلقاحات يان تسبينس

  .كح ذلالقدا

 كره املستمسكما ذ و،تعاد اله مضافاً علی الفحوی عموم يدل عليب، فيما الترتأو

 إىل انه راجعي، فنسعادة اإلي موضوعاً لنفتعاد الث يحد يف لحظيب مل ين الترتأمن 

  .انتهی ،)٤(كذلكصة ينق وةيادة سهويز

                                                

  .٣ ح القراءة يف٣٠ باب ٧٧١ ص٤ ج:املصدر) ١(

  .١ حوعك الر يف١٥ باب ٩٣٩ ص٤ ج:املصدر) ٢(

  .٢ حوعك الر يف١٥ باب ٩٣٩ ص٤ ج:املصدر) ٣(

  .٤١٦ ص٧ ج:كاملستمس) ٤(



١٢٧

  .ثيق الظاهرة للحدينه من املصادأ و،هيقد عرفت وجه النظر ف

 ،تعاد ال إطالق هي فيالغلط النحو وعرابان اإليدل علی عدم البطالن بنسينه أ امك

ه، ري غنيب و،بضم التاء» نعمتأ«وجب خالف املعنی حنو قراءة ي ما نيرمبا احتمل الفرق بو

منا إ و قراءة للحمد،األولس يل إذ ، دون الثايناألولبطل يبفتح الدال ف» نعبد«حنو قراءة 

  .لقرآن عمالء خارج عن ايلش

 بل ذهب بعض الفقهاء ،ئاً آخري شئقارنه أ  غلطاً الئقارنه أ ن املتفاهم عرفاًإ: هيفو

 من ريثك يف دن العواميما هو دكة الصدق عرفاً حتی تساحماً، يفاك إىل  النظريمن واسع

  .انيحاأل

ه ما أشب والبناء وعرابعم من اإلراد به األي» عراباإل«ره املصنف من كن ما ذإمث 

 حنوه، واناًي نس)لعمتأ(ما لوقرأ كلمة، ك جوهر اليريمثله تغ ورملون،يحروف  يف دغاماإلك

 ، بل استدل لهتعاد الث يح حديالتسب وام حالة القراءةيان القيدل علی عدم البطالن بنسيو

  .صةينق وادةيل زك السهو لتسجد سجديت :انياملصباح مبرسلة سفيف 

ال حتتاج الباطلة  وإالّ املفهوم منها الصحة، و،امل للمقامها شإطالق ألن كذل و:أقول

  . سجدة السهوإىل

 لو كب التدارجيهل  و،تعاد الث يام حديالق يف نةي الطمأنينس إذا دل علی الصحةيو

تی باملأمور أنه أ  من،حالة االضطراب؟ احتماالن يف تی بهأ ما يفكيوع، أم كر قبل الركتذ

 إذا تحققين االمتثال ال أمن  و،عادةاإل إىل تاجحي ان فاليالة النسنة ساقطة حيالطمأن إذ به

لذا قال  وقرب،هذا هو األ وع،كر إذا انكمنا إنان يسقوط االطم ألن املوضوع، يف ركتذ

   :الشرائع



١٢٨

 ال ،جزاءكان المنسي من األ إذا ، ویسجد سجدتي السهو للنقصان،فیتم الصالة

ٕ وان تذكر قبل الدخول في الركوع رجع ،بجزءلمثل الترتیب والطمأنینة مما لیس 

  وتدارك

  

ه حتی ينة فيالطمأن أو : ما لفظهني السجدتنيطمئن حالة اجللوس بيما لو مل يف 

  .)١(سجد

 من كشبه ذلأما  وعكرين أام حال القراءة قبل يان القير نسكعرف حال ما لو تذيمنه و

 تم الصالة،يف{وع كالر يف دخولر بعد الكذ و:ده املصنف بقولهي قكلذل وسائر الفروع،

ل ك من وجوا لأيتي ملا س}جزاء من األيان املنسك إذا  السهو للنقصان،سجد سجديتيو

 أو ،كيادة تدخل عليل زك يف السهو، تسجد سجديت :)٢(اني ملرسلة سف،نقصان وادةيز

ما لو كالقراءة،  والقنوت أو السورة، و احلمدني ب}بيالترت{ان ي نس}ملثل ال{ نقصان

  .ثنائهاأ أو قنت قبل القراءة

 ال جزاءاأل يف انيمرسلة سف يف  لظهور النقصانكذل و}س جبزءينة مما ليالطمأنو{

ب معناه يخالف الترت بأن القول و، اللفظإطالقذهن السامع لدی  إىل نه املتبادرإالشروط، ف

  .هيف ، قد عرفت ماكاملستمس يف ماكنقصان جزء  وادة جزءيز

 }كتدار ووع رجعكالر يف قبل الدخول{شبه أما  وبي الناقص من الترت}ركن تذإو{

ها قبل أن قرأقرأ السورة بعد احلمد بعد  أو نان،يمع االطم أو امي بالقراءة حالة القأيتين أك

  املروي جعفر علي بن  خرب ريخدل علی األيرمبا  و،احلمد اشتباهاً

                                                

.٨٦ ص:الشرائع) ١(

.٣ حل اخلل يف٣٢ باب ٣٤٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



١٢٩

 نعم في نسیان ،جزاء به من األوأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزیادة ما أتى

محلهما قبل الدخول فوت الذكر ونسیان الطمأنینة فیه ال یبعد  أو القیام حال القراءة

  ،ً أیضافي الركوع

  

تاب كخاه عن رجل افتتح الصالة فقرأ سورة قبل فاحتة الأل أس إنه :سنادعن قرب اإل

ما يتاب فك فاحتة القرأي وصالته يف يضمي: ما فرغ من السورة؟ قال ر بعدكمث ذ

  )١(.ستقبلي

  .صالته مبتدءاً من الفاحتة يف يضمي علی أن املراد بناًء

ن أرت قبل كت احلمد حتی قراءة السورة مث ذين نسإو : قاليصرح منه الرضوأو

  )٢(.كعت فامض علی حالتكر فإن عد السورة،أ و احلمدأع، فاقركتر

ان كقرأ ين مل إ و،الصالة يف ادةيان من الزك اًين قرأ السورة ثانإ ألنه فالقول بالبطالن

 ها قبل احلمد،أقراليت منا حتققت بإادة السورة يز فإن حمله، يف سيب عمداً ليخالف الترت

  .ءيه شين علكيان سهواً مل كث ي حكذلو

 قبل }مبا بعده{ و بالناقصي املصل}أتی{ب ير خالف الترتكذ إذا ،انكف يك }و{

  .ان املتقدمةي ملرسلة سف}جزاءادة ما أتی به من األي لز السهوسجد سجديتو{ن كالر

ان ينسو{ربعة حات األيالتسب أي }ركالذ أو ام حال القراءةيان القينس يف نعم{

 يف بعد فوت حملهما قبل الدخولي ال{ح يالتسب وام حال القراءةيالقيف  أي }هينة فيالطمأن

  ح يالتسب والقراءةانت كن إ وعكريعادا، بل إحتب   فال} أيضاًوعكالر

                                                

  .٩٢ ص:سنادقرب اإل) ١(

  .ريخقبل األ  سطر ما٩ ص:فقه الرضا) ٢(



١٣٠

 وكذا كون الطمأنینة واجبة ، فیهاً شرطاة ال حال القراءًالحتمال كون القیام واجبا

   وكذا الحال في الطمأنینة حال التشهد وسائر األذكار، فیهًحال القیام ال شرطا

  

ذا حتققت إ ف}هايام واجباً حال القراءة ال شرطاً فيون القكالحتمال {حالة اجللوس 

  .امين حمل للقكي مل القراءة

ونه كقبال القراءة ل يف اًيونه واجباً صالتكساعد علی ي الذوق العريف: كاملستمس يف قال

أنه ك والقراءة، وركقبال الذ يف نفسه عبادة يف  فهو،خضوعاً له و املولی،يدي ني بمثوالً

  .انتهی ،)١(القراءةوالذكر  قبال يف ام واجباًيصحاب علی عد القان بناء األك كجل ذلأل

ث يح و،ظرفاً أو ان شرطاًك لزومه مطلقاً، سواء يام تقتضي بالقاألمرات إطالق: أقول

  .ن وجه لالستغناء عنهكيفت مل ين حمله مل إ

أت يمل  و، بالصالة علی حسب املتعارفأيتي بأن لف مأموراًكان املك: ن شئت قلتإو

ة لو يفاكل علی اليالدل و،متثالهبد من ا  شامل له، والاألمراحملل باق، ف وهذا الشخص به

  .تفاءكوع فال جمال لالكر قبل الركما لو تذأر، كع مث تذكر

فی كنة يذا قرأ بدون الطمأنإ ف}هيام ال شرطاً فينة واجبة حال القيون الطمأنكذا كو{

ال إتحقق ي الالذي ات، فالالزم االمتثال طالقه ما عرفت من اإلين فكب العود، لجيومل 

  .اميمئناً حال القبالقراءة مط

   وعكالر يف حيالتسبك }اركذسائر األ ونة حال التشهديالطمأن يف ذا احلالكو{

                                                

  .٤١٨ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



١٣١

 ولو نسي الذكر ، بقصد االحتیاط والقربة ال بقصد الجزئیةاإلتیانفاألحوط العود و

   وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهماهالطمأنینة حال أو السجود أو في الركوع

  

 إىل }العود{ما عرفت كقوی  بل األ}حوطفاأل{ربعة حات األيالتسب والسجودو

ال بقصد { املطلقة }القربة واطيبقصد االحت{ ا }اإلتيانو{مطمئناً  أو القراءة قائماً

ن بأس كياط مل يان القصد االحتكث يح والصالة، يف ن القرآن جائزأقد تقدم  و}ةياجلزئ

  . اجلواز حتی علی القول بعدمنيسورت أو نيباجتماع محد

ان الالزم كنة، يطمأن أو امي به بدون قة املأيتيفاكن بناًء علی ما عرفت من عدم كل

 لعدم لزوم ،فیكه ريغ و ولو قصد القربة مطلقاً أعم من اجلزء،ةي ما بقصد اجلزئاإلتيان

  .هريغ وةيمبحث الن يف ما تقدمكة يقصد اجلزئ

 يف  ااإلتيانلزم ينة، فيها بدون الطمأننيب و،امي القراءة بدون القنيفرق بيرمبا  وهذا

ن كام، لي القأدلة خبالف ،شمل املقاميث ي حب،نةي الطمأندلةاستضعافاً أل ،الثاين دون األول

  .نهمايث عرفت لزومها فالظاهر عدم الفرق بيح

 أي }حاله{نة ي الطمأنينس أو }نةيالطمأن أو السجود أو وعكالر يف رك الذيولو نس{

ما أ ة،نيطمأنال وركحمل الذ أي }ر بعد رفع الرأس منهما فات حملهماكذو{ر كحال الذ

 ،تعاد الث يحد إىل ضافة، باإلنيقطيابن  وه خرب قداحيدل علينه أ ر فقد تقدمكالذ

  .انيمرسلة سفو

 بأن القول و،تعاد الث ياا حديل علی عدم الضرر بنسيالدل يف يفكينة فيما الطمأنأو

املستثنی ال املستثنی  يف نة فهو داخليء ما بدون طمأنيج إذا تحققايالسجود مل  ووعكالر

  نة خارجة يون الطمأنك دلةالظاهر من األ إذ ه،ي منظور ف،منه



١٣٢

 ولو ، بالذكراإلتیان وجب ،قبل الخروج عن مسمى الركوع أو ،ولو تذكر قبل الرفع

 وكذا لو ،ط والقربةكان المنسي الطمأنینة حال الذكر فاألحوط إعادته بقصد االحتیا

  نسي وضع أحد المساجد حال السجود

  

 ع حتیكقال ريلذا  و،شبهأما  والقراءة واميقة القيخروجها عن حقكقتهما يعن حق

اعتبار  ووع،كصدق الرية مل يقته ولو بنحو الشرطيحق يف انت داخلةكلو  و،طمئنين مل إو

 فاحتمال لزوم ،تبارها فراجع اعأدلة من كفهم ذليال  إذ س بنحو الدخل،يالشارع هلا ل

  . خمدوشكاملستمس يف ماكالسجود  ووعك الرإعادة

أو قبل اخلروج عن مسمی { من السجود }قبل الرفع{ر كان الذي نس}ركولو تذ{

 األول يف انيالنس و،هة لبقاء احمللي بد}رك بالذاإلتيانوجب {الرفع  يف ن أخذإ و}وعكالر

  .ي العمدكمن التر ألنه بطلت الصالة،رفع رأسه  وركذيس مسقطاً، فلو مل يل

رادة الرفع إر لالندفاع احلاصل من كحاهلما بعد التذ يف قدر علی حفظ نفسهينعم لو مل 

  .ركان الذيان من نسك و، صحتكتفق ذلياناً يحأما ك

 يف هو وركاناً، مث تذير مضطرباً نسكذ بأن }ركنة حال الذي الطمأنيان املنسكولو {

 }القربة واطيعادته بقصد االحتإ{قوی أن كي لو مل }حوطفاأل{جود الس أو وعكحال الر

  .عم من اجلزءالقربة املطلقة األ أو ،ةي، فالالزم قصد اجلزئكقوی ذلقد سبق أن األو

   لتحقق }حال السجود{ اجلبهة ري غ}ذا لو نسی وضع أحد املساجدكو{



١٣٣

  .تعاد الث يشمله املستثنی منه من حديمفهوم السجود بوضع اجلبهة ف

خالل به تبطل الصالة باإلالذي ن كن الرأ يف الظاهر عدم اخلالف: ه اهلمداينيقال الفق

داء أاً مبقدار يعظم مطمئناً باقأونه علی سبعة ك كما زاد علی ذل وسهواً هو مسمی السجود،

  )١(.ر ال مطلقاًكالتذ ونكمور اعتربها الشارع لدی التمأ ير الواجب فهكالذ

ن أهل  و،ال ظاهركشإال  وه،ياجلملة مما الخالف ف يف مك هذا احل:)٢(كاملستمسويف 

ضع يلو مل نه أ ن وضع اجلبهة من مقومات السجود حتیأ أو ،كذلكان وضع اجلبهة ينس

خمتار  واملصنف وظاهر الشرائع فإن ، احتماالن بل قوالن،ا بالسجودين آتكياجلبهة مل 

ها، بدعوی حتقق مفهوم السجود عرفاً ريغ وة اجلبهنيم بك واحد استواء احلريغ واجلواهر

ضع ي بل حتی ولو مل )٣(﴾يِخرونَ ِللْأَذْقاِن يبكُونَ﴿ قال سبحانه ،الذقن وبوضع مقدم الرأس

رض مطئطئاً فقد ذا احننی حنو األإة اخلضوع، فيالسجود عبارة عن غا ألن اً،إطالقالوجه 

 إذا شجرة سجدت: قاليلذا  ورض،ضع جبهته وال وجهه علی األي ولو مل ،سجد

  .تواضعت

عة ياملستفاد من الشر ألن  واحد عدم الصدق بدون وضع اجلبهة،ريقوی وفاقاً لغن األكل

 رينف غاأل أو  ولو وضع الذقنكون االخنفاض بدون ذلكيلذا  وون وضع اجلبهة مقوماً،ك

  .ه السجود عرفاًيصادق عل

                                                

  .٢٤ سطر ٥٤٦ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(

  .٤٢٠ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(

  .١٠٩اآلية : سراءسورة اإل) ٣(



١٣٤

  ل في السجدة الثانیة فات محلهولو نسي االنتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخو

  

  )١(.رض من األكنت جبهتكمأ إذا  واحدةكيزجيو :نيقطي ابن يحيصحففي 

  .ك ذلريغ إىل ،)٢(رض من األكن جبهتكذا سجدت فمإف: خرب اهلذيلويف 

 بعد ؤهلزم قضاينساه مما  إذا  للسجودك موضع اجلبهة فهو ترنيفرق بيعلی هذا و

 جبواز رفع سائر كستأنس لذليقد  وخر،حد املساجد األأ يالصالة خبالف ما لو نس

نه إرار السجود، خبالف ما لو رفع اجلبهة ووضعها فكوضعها بدون صدق ت وعضاءاأل

ه يصح السجود علي ما لو وضع جبهته علی ما الي املشهور فكفتی بذلأما كوجب التعدد، ي

  .اًيوضعها ثان و ال رفعها،ن الالزم جرهاأمن 

ة ك علی نبكوضعت جبهتإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا ة، قال أبويعاوحة ميصحويف 

  .ك ذلريغ إىل )٣(ن جرهاكل وترفعها فال

ام بعده يوع بدون قكالسجود من الر إىل هوی بأن }وعكولو نسی االنتصاب من الر{

 ماكن، كالر يف دخل ألنه مت الصالةأ و}ة فات حملهيالسجدة الثان يف ر بعد الدخولكتذو{

بل الثاين د للسجود بيي تقريمها من غريغ واملستند و الشرائعكفتی بذلأقد  و،كاملستمس يف

 ،السجود يف  بالدخولكن اتفاق الفقهاء علی عدم وجوب التدارأ إىل خ املرتضیيذهب الش

  رساهلم إهذا هو الظاهر من و

                                                

  .٣ حالسجود ووعك الرأبواب من ١٨١ باب ٢٢٣ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .١٨ حفعال الصالةأ  يف١ب  با٦٨٤ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١ السجود ح يف٨ باب ٩٦١ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



١٣٥

 سجدة واحدة  لعدم استلزامه إال زیادة،وأما لو تذكر قبله فال یبعد وجوب العود إلیه

بعد  ى وتذكراألولكذلك لو نسي االنتصاب من السجدة نه أ  كما،ولیست بركن

  الدخول في الثانیة

  

  .رسال املسلماتإالم كال

بعد وجوب ي ر قبله، فالكما لو تذأ{:  بقوله)رمحه اهللا(ره املصنف ك أما ما ذ}و{

فوات حمل  إىل ه مضافاًيفف ،}نكست بريل وادة سجدة واحدةيز الإه لعدم استلزامه يلإالعود 

 كتداريوع وال كمن توابع الرنه أ دلةالظاهر من األ إذ ،السجود يف االنتصاب بالدخول

 إعادة لزم )نكست بريلو: (ره بقولهكان ما ذكار لو ين املعأ ،ةيقد فات التابع إذ نئذ،يح

ست يل و واحدةادة سجدةيز الإر لعدم استلزامه كان بالذيتها لإلير فك الذيالسجدة، لو نس

جل النص  ألكذل بأن القول وما تقدم،ك كقول بذلي ن املصنف الأقد عرفت  و،نكبر

  .م علی طبق القاعدةكن احلأالظاهر منهم  إذ ،املخرج له عن قاعدة العود خمدوش

ر بعد كتذ ویاألول االنتصاب من السجدة يلو نس{ب العود جي }كذلكنه أ ماك{

 إىل لس منتصباً، بل رجعجينه مل كی، لاألولأسه من السجدة رفع ر بأن }ةيالثان يف الدخول

ال إستلزم يال ألنه ،ةيسجد الثانيلس مث جيوالثاين هدم سجوده ينه إة قبل اجللوس التام، فيالثان

ن أ إىل ضافةما قبله، باإل يف رناهكرد علی هذا ما ذي و،نكست بريل وادة سجدة واحدةيز

 وعك من الرني االنتصابينس إذا ني بسجدتاإلتيانواز ان جيقتضي السابقة إطالق وهإطالق

: ن املفهوم من قولهإقال ين أال إن، اللهم كادة الري موجب لزكذل و،یاألولالسجدة و

  مهما  إنه )نكست بريول(



١٣٦

 ولو نسي الطمأنینة حال أحد االنتصابین ، الصالةإعادةلكن األحوط مع ذلك 

  ةٕاحتمل فوت المحل وان لم یدخل في السجد

  

ال لسجدة إأت يعة مل كر يف نيان االنتصابيفعل، فلو اتفق نسين مل كادة الري زىاقتض

  . فتأمل،األولاً لالنتصاب كواحدة تدار

االحتجاج  وخيبة للشيتاب الغك مبا عن ،ره املصنفكح ما ذيستدل لتصحينعم رمبا 

 يريبن جعفر احلمعبد اهللا تب حممد بن ك:  قاليمحد بن داود القمأ، عن حممد بن يللطربس

غلط يذا سجد إظلمة، ف يف ليصالة الل يف ونكي يسأل عن املصلية املقدسة يالناحإىل 

عتد ذه ي هل ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة،نطع أو ضع جبهته علی مسحي وبالسجادة

ه لرفع رأسه لطلب يء عليستو جالساً فال شيما مل : عتد ا؟ اجلوابي السجدة أم ال

  )١(.اخلمرة

نتصب من السجدة ي فلو مل ،نه دل علی عدم صدق التعدد بدون االستواء جالساًإف

عدم تقدم معارض  وته سنداًير متاميث علی تقدين احلدإ: هين فكضر العود، وليی مل األول

 يف المناك إذ ،هي عما حنن فجنيبأهذا  و،ولیملة لألكة تين الثانأدل علی يمنا إه، يقوی علأ

  .ة بعد االنتصابيون الثانكلزم العود لالنتصاب حتی تيمنا إ وواً،ة لغيون الثانك

ی األولالسجدة  أو وعكل االنتصاب بعد الري لتحصعادة اإل}كحوط مع ذلن األكل{

ن الظاهر من أ بطال، بل قد عرفتادة السجدة احملتملة لإلي زكاب ذلجي إل} الصالةإعادة{

  .عادةإلقوی اان األك كذا فعل ذلإبطال، ف اإلدلةاأل

  وع، كانتصب من الر بأن }نيحد االنتصابأنة حال ي الطمأنيولو نس{

                                                

  .٢٣٣ص: بةيتاب الغكعن  وة املقدسة،حيعات الناي توق٤٨٤ ص:االحتجاج) ١(



١٣٧

 التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو  ولو نسي السجدة الواحدة،كما مر نظیره

  بعد السالم فات محلهماأو 

  

ما جلس من يذا فكه و،حال االضطراب يف السجود إىل ستقر واقفاً بل ذهبين مل كل

نة، ي الطمأنكدرالزم العود إلي فال }السجدة يف دخلين مل إ وفوت احمللاحتمل {السجود 

ثبت حال يمل  ومجاعنة هو اإليل علی اعتبار الطمأنيالدل يف ن العمدةإ: كاملستمس يف قال

  .انتهی ،)١(السهو

ذا رفعت إو :ريبص أيب حةيصح يف )عليه السالم (قوله فإن ،دلةاأل يف قصور ال: أقول

ذا إ و،كذا سجدت فاقعد مثل ذلإ و،ك حتی ترجع مفاصلكقم صلبأع فوك من الركرأس

 من السجود، فاستقم جالساً حتی ترجع كة فرفعت رأسيالثان ویاألولعة كالر يف نتك

  )٢(.كمفاصل

رج عن حمله خيمل  ويفعله املصليث مل يح ونان،يها دالة علی وجوب االطمريمثلها غو

 أيتيطمئن مث ياجللوس حتی  أو اميالق إىل جعري ف}هرينظما مر ك{ان الالزم العود لالمتثال ك

  .ني مجع من املعلقكفتی بذلأ أو قد احتاط و،بالسجدة

 }بعد السالم أو وعكالر يف ر بعد الدخولكذ والتشهد أو  السجدة الواحدةيولو نس{

ان احملل كان التشهد قبل السالم الواجب ير نسكلو ذ ألنه ،كدناه بذليمنا قإ و،الواجب

ره كما ذ وهما بعد الصالة،يقضيما تقدم فك }فات حملهما{ احملل نايفي فعل مايمل  ألنه اً،يباق

التشهد، مث مبا بعدمها  أو  بالسجدةاإلتيانلزم ي ف، من احتمال عدم فوت احمللنيبعض املعلق

  عة ك من الريان املنسكما يف

  

                                                

  .٤٢١ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

  .٩ حفعال الصالةأ  يف١ باب ٦٧٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



١٣٨

  ،ولو ذكر قبل ذلك

  

قال جاء ي في بعد املنسأيتيما  إىل نسب عرفاًي ان قدين النسأده يؤيان ك نإ وة،ريخاأل

ه يرد علين كتشهد، لين أجاء بالسالم سهواً قبل  أو ،سجدين أالسالم سهواً قبل  وبالتشهد

لذا  وما بعده، إىل ولی من نسبتهأمصبه  إىل نسبته و،التشهد وقة عن السجدةيان حقين النسأ

  .اناًين نسكتی بالرأ إنه :قاليال نكر يف لو دخل

 مبا بعد اإلتيانلو وجب  إنه ثي حب،املقام يف ات النصوص الواردةإطالق إىل مضافاً

، عن ريبص أيب موثقةيف ) عليه السالم (قولهك ،غفل عنه العامةيما يمهاال فإان ك ياملنس

  )١(.همايتشهد في نيسجد سجدتي: تشهد؟ قالين أنسی يالرجل 

ون قد كن تأت سجدة بعد كفتر: دخرب أمحيف ) عليه السالم (احلسن أيب قولو

  )٢(.عدت السجودأوع كحفظت الر

  .نفع املقامياملسألة اخلامسة عشرة ما  يف قد تقدمو

ث قلنا ي ح،نيان السجدتيالتشهد بنس وان السجدة الواحدةيقاس نسي النه أ فیخي الو

سالم قبل ال وشرع التشهديأن الشارع مل  ذإرمها بعد السالم، ك ببقاء حملهما لو تذكهنا

شرع السالم يما مل ك ،م بالصحةك حاتعاد الث يحد وهما،يون السهو فكي فنيالسجدت

السجدة  أو ان التشهديالسالم شرع عند نس فإن ه،ي خبالف ما حنن ف،بعد التشهد الوسط

  .الواحدة

  وع كالر يف  الدخول}كقبل ذل{السجدة الواحدة  أو  التشهد}ركولو ذ{

                                                

  .٦ ح التشهد يف٧ باب ٩٩٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح السجود يف١٤ باب ٩٦٩ ص٤ج :املصدر) ٢(



١٣٩

 عادةطمأنینة في التشهد فالحال كما مر من أن األحوط اإل ولو نسي ال،تداركهما

  الحتمال كون التشهد،ً أیضا الصالةإعادة واألحوط مع ذلك ،بقصد القربة واالحتیاط

  .متذكر نسیان الطمأنینة فیه بعد القیا إذا ًزیادة عمدیة حینئذ خصوصا

  

ة، مث يسجد السجدة املنسي واميهدم القيتی مبا بعدمها، فأ مث }هماكتدار{أو قبل السالم 

  . فراجعكذل يف قد تقدم الوجه وسجد سجدة،يمل نه أ التشهد يف ركلو ذ مثله ما و،قومي

سائر  يف }ما مركفاحلال {وع ك قبل الركر ذلك فذ}التشهد يف نةي الطمأنيولو نس{

 بقصد القربة{ للتشهد مطمئناً }عادةحوط اإلن األأمن {ها ينس إذا نةيقسام الطمأنأ

 ةيذا قصد اجلزئإ ف،نةيون قد فات حمل الطمأنكين أ الحتمال ،ةيبقصد اجلزئ  ال}اطيحتاالو

 طاعة للزوم اإلعادةبعد لزوم اإلي ن الك، لشرع التشهد الثاينيمل  إذ ان مبطال،كالصالة يف 

ر كالتذ والتشهد وان السجدةي نسأدلةاملستفاد من  فإن فوت احملل،ين حتی كر يف دخليمل و

  .ن احملل باق قبلهأوع كقبل الر

 متام بعد اإل} أيضاً الصالةإعادة كحوط مع ذلاألو{حسن قصد القربة املطلقة نعم األ

تی أ نيح أي }نئذية حيادة عمديون التشهد زكالحتمال {نة يان تشهد ثان مع الطمأنيتإو

  .نة حالهيل الطمأنياً لتحصيبه ثان

هو  وانير النسك خبالف ما لو تذ،}اميه بعد القينة فيان الطمأنير نسكتذ إذا خصوصاً{

:  من قولهكاملستمس يف ما و، أيضاًاميادة القيد لزكاط آيان االحتكلو قام  إذ جالس بعد،

   اإلتيانجوز ير فكالتشهد ذ ألن ف جداًين االحتمال ضعكل



١٤٠

اط ين االحتأال إحمله،  يف انك نإ و.انتهی ،)١(ركالذ و اجلزءنيبه بقصد القربة املرددة ب

  .له مساغ حتی مع ضعف االحتمال

ال لالمتثال بعد ي حتص،وعكظهر لزوم الرجوع مطلقاً قبل الرن األن قد عرفت أكل

تی به بدون أالذي  األولاملقام من التشهد  يف ل علی وجود منافيال دل و،ينيقيالشغل ال

  .اهللا العامل وح حاله،يالتسب أو اميالق أو نة،يالطمأن

  

                                                

.٤٢١ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



١٤١

  القراءةإعادةاإلخفات لم یجب التدارك ب أو  المنسي الجهرلو كان ـ ١٩ـ مسألة 

  الذكر على األقوىأو 

  

ما ي ف}خفاتأو اإل{ه يب اجلهر فجيما ي ف} اجلهريان املنسكلو  ـ ١٩ ـ مسألة{

علی {ربعة حات األيالتسبك }ركالذ أو  القراءةإعادة بكب التدارجيمل {ه يخفات فب اإلجي

 اضيالر ورةك التذمجاعاملستند، بل ادعی اإل يف ماكضاً يفمست واًيكاً حمإمجاع }قویاأل

  .اجلملة يف هياملصباح بال خالف ف ويف ها،ريغ واجلواهرو

 ينبغي ما اليرجل جهر فيف ) عليه السالم (جعفر أيب حة زرارة، عني صح:هيدل عليو

د نقض  فعل متعمداً فقكذلأي  :ه؟ فقاليخفاء ف اإلينبغي ما اليخفی فأ وه،يجهار فاإل

قد متت  وهي فال شیء عليدريال  أو اًيساه أو اًي ناسكفعل ذل فإن ،عادةه اإليعل وصالته

  )١(.صالته

 رجل جهر بالقراءة :قلت له: قال) عليه السالم (جعفر أيب خری، عنحته األيصحو

لقراءة  اينبغيما ي القراءة فكتر و،هيخفاء ف اإلينبغي ما اليخفی فأ أو ،هي اجلهر فينبغي ما اليف

ء ياً، فال شيساه أو اًي فعل ناسكذلأي  :ه؟ فقالي القراءة فينبغيما ال يقرأ ف أو ،هيف

  )٢(.هيعل

فی خي فال ،كاملستمس يف ماك ،الواجب يف ل الواجبينه من قبأ بكما االستدالل لذلأ

 ،تعاد الث يمنها حداليت  اخلاصة دلة الواجب موجب للبطالن لو ال األكتر إذ ،هيما ف

د وجوب ييالالزم تق بأن كذل يف الكشن اإلأما كث مغن من العلة، ياالستدالل باحلدو

  العلم فرع الوجوب  إذ ، معقولري غكذل وخفات بالعلماإل واجلهر

                                                

  .١ ح القراءة يف٢٦ باب ٧٦٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح القراءة يف٢٦ باب ٧٦٦ ص٤ ج:املصدر) ٢(



١٤٢

  .لم یدخل في الركوع إذا  كان أحوطٕوان

  

 يفاء املصلياشف عن استكالنص  ألن  موقعه،ريغ يف موضوعه يف ؤخذين أن كمي فال

  .ريان جهله عن تقصكان آمثاً لو كن إ، وعادةجمال بعده لإل ن املصلحة الملقدار م

  النصطالق إل،قویبعده علی األ أو وعكر قبل الركون الذك نيفرق ب ال إنه مث

 ما عن جامع املقاصدك }وعكالر يف دخليمل  إذا أحوط{ ك التدار}انكن إو{الفتوی و

 لو دخل ان القراءة مايانصراف نسكانصرافه  النص بدعوی إطالق علی املنع عن ه بناًءريغو

ان ين نسأ وخفات،اإل ومبحث اجلهر يف ل املسألةيقد تقدم تفص و،كذلكوع كالريف 

 ينبغي ما اليجهر ف: )عليه السالم ( خبالف مثل قوله،كذلكع كر إذا الإصدق ي القراءة ال

  .، فراجعهيجهار فاإل

  



١٤٣

  فصل

يف الشك

ٕ واما في ،ٕ واما في شرائطها،ه هل أتى بها أم الوهو إما في أصل الصالة وأن

  .ٕ واما في ركعاتها،أجزائها

  

  فصل{

  }كالشيف 

 نيالظن هو الطرف الراجح مع االختالف ب و ما تساوی طرفاه،:هو اصطالحاًو

القطع هو  و هو القطع املطابق للواقع،نيقين الأما كالوهم هو الطرف املرجوح،  و،نيالطرف

  .لواقعاطابق ين مل إ واجلزم

، ي خبالف هذا االصطالح علی حنو املعنی اللغوأيتياً ما ريثكث يحاداأل يف نكل

  . الوهم علی الظنإطالقك

  .ة غالباًي االصطالحالفقهاء املعاين والم املصنفك يف املراد هناو

 ،نيقي أو ظن أو ،وهم أو كش أو ،ظن أو كا شأدری ي لو حصل للشخص حالة ال

  . فتأمل، العدماألصل، فكوكما سواه مش وقنيمته  ألنضعف،بنی علی األ

 يف ماإو{خارجه  أو الوقت يف }م الأتی ا أنه هل أ وأصل الصالة يف ماإوهو {

  القراءة  ووعكالرك }جزائهاأ يف ماإو{الستر  والقبلة والطهارةك }شرائطها



١٤٤

  .كحنو ذل وربعاًأ أو در صلی ثالثاًين مل أك }عااكر يف ماإو{

رها كذي مل كأنه لذلك و،الشرائط يف كالش يف النواقض داخل يف كن الشألوم من املعو

  .مستقال

  



١٤٥

كان بعد مضي الوقت لم یلتفت  فإن ،هل صلى أم النه أ شك في إذا  ـ١ـ مسألة 

   سواء كان،صلىنه أ وبنى على

  

 الوقت مل يان بعد مضك فإن م ال،أهل صلی نه أ  يفكش إذا  ـ١ ـ مسألة{

الم مجاعة من كظهر من ي و:كاملستمس يف  قال.}صلینه أ بنی علیو{ه كش إىل }لتفتي

 خناي منهم ش،ونه من املسلماتك، األكثر وقل األنيلو ترددت الفائتة ب مسألة ما يف عاظماأل

 ،)١(ة من رسالة الرباءةية املوضوعيمبحث الشبهة الوجوب يف عظمخنا األيش واجلواهريف 

  .انتهی

   .)٢(البحار يف ماكبل هو املشهور، : ری قالكح الذيصر إىل بهن نسأاملستند بعد ويف 

 أو قنتيمتی است ):ليه السالمع (جعفر أيب ل، عنيالفض وح زرارةيصحعليه دل يو

ن إ و،تهاي مل تصل صلكنأوقت فوا يف  أو  مل تصلهاكنأضة يفر يف وقت يف تككش

ء حتی ي من شكي علإعادةقد دخل حائل فال  وت بعد ما خرج وقت الفوتككش

  )٣(.نتكحالة  أي  يفهاين تصلأ كيقنتها فعلياست فإن قن،يستت

بعد  أو  وقتهمضي أي ،هي بعد مضكالش إىل عمومات عدم االلتفات إىل هذا مضافاً

  )٤(.املستند يف ماكاخلروج عن موضعه، 

  ان كسواء {ماً كان استصحاب بقائه حمكخروج الوقت  يف كلو ش إنه مث

                                                

  .ك الش يف٤٢٣ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

  . املسألة الرابعة٢٦ سطر ٤٩٠ ص١ ج:املستند) ٢(

  .١ حتي املواقأبواب  يف٦٠ باب ٢٠٥ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٦ سطر ٤٩٠ ص١ ج:املستند) ٤(



١٤٦

  في الصالتین أو ، واحدةالشك في صالة

  

 ،نياملغرب ونيالظهرك }نيالصالت يف أو{املغرب  والظهرك }صالة واحدة يف كالش

ة لوقت كوكون الصالة املشكن تأ نيه بيفرق في النه أ ماك ،الفتوی و النصطالق إلكذلو

ة انه بصاليتإ أو انه بصالة الظهريتإ يف  بعد املغربكشين أفرق ي فال ،لوقت سابق أو متصل

  . أيضاًطالق لإلكذل والصبح،

 ،م ال؟ احتماالنأ يصليقد ال ويصلي بصالته ممن قد  املبايلريم لغكنحسب احليهل و

، املتعارف املبايل يف ث نزولهيالظاهر من احلد فإن ،من احتمال االنصراف و،طالقمن اإل

مجاعة ده يث قي ح،فيلكان املوجب لسقوط التيالنس إىل  بالنسبةكروا مثل ذلكما ذك

  . املبايلريغ إىل مكنسب احلي، فال باملبايل

علم ي الوقت قطعاً مث اليف ...  نيه حيلإف قد توجه يلكالت بأن كستدل لذليرمبا و

 ،ل مقطوعي دلكان هناك إذا الإقن فمقتضی القاعدة القضاء، يف املتيلكاالمتثال هلذا الت

  .هي فكوكحة ملثل املقام مشيمشول الصحو

احتمل  بأن ،م الأ الوقت ملتفتاً نيان حكهل نه أ علمي  من النيتمالاالح يف مثلهو

 ،شبههأراناً وما كس أو ه، بناًء علی لزوم قضائه،يمغمی عل أو ان نائماًك بأن ،الذهول املطلق

راد به يالذي  ،ث من باب محل فعل املسلم علی الصحةيون احلدكين أ الحتمال كذلو

 األمر و)١(حسنهأ علی كيخأ أمر ضع: )عليه السالم(وله ان الفعل، لقكم وعم من الفعلاأل

صل أ يف كشمل الشيالصحة، بل  يف ك شكون هناكين ألزم ي، فال كشامل ملثل هذا الش

  .ريفعل الغ و فعل النفسنيح املناط بعدم الفرق بيحمله بعد تنق يف ما حققكوجود الفعل، 

                                                

.٣ ح العشرةأحكام  يف١٦١ باب ٦١٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(



١٤٧

 ،صلى صالة الصبح أم النه أ  كأن شك في، بهااإلتیانٕوان كان في الوقت وجب 

  هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم ال أو ،هل صلى الظهرین أم الأو 

  

مطلق نه أ  أو، حتی نقول بوجوب القضاءكهل النص منصرف عن مثل ذل: احلاصلو

ن أصول من األ يف ما حققك ،مةك حمطالقصالة اإلأانت كرمبا  و، احتماالن،شمل املقامي

 املقرر } الوقتيف{م ال أصلی نه أ  يفك الش}انكن إو{ه ي فكش إذا صلاأل طالقاإل

 ويف هياستدل ف و،ما نقله املستند عن البحارك علی املشهور، } ااإلتيانوجب {ضة يللفر

علم باالمتثال، يال  و،كشمل هذا الشايف يلكالت فإن صالة االشتغال،أ بك لذلكاملستمس

  .ةينيقية الءرباال إىل تاجحيفاالشتغال املقطوع 

 إذا ان الصالة، حتیيتإه بيلف فكلف مكن املأمبا  أو هل االعتبار بالوقت مبا هو وقت،و

ن ظاهر أ احتماالن، من ،خارج الوقت يف كل الشيها من قبكان شكالوقت،  يف حاضت

من استفادة  و، فالالزم القضاء بعد زوال العذر،عدمه وهيف فيلكون التكعم من الوقت األ

 مما قد دخل حائلو :)عليه السالم( خصوصاً بعد قوله ،لف من املناطكصاص باملاالخت

رناها نقال عن كذ اليت دلة من سائر األكناس لذليد بعد االستي بعريهذا غ و،ستفاد منه العلةي

  .األولفرع ال يف املستند

هل صلی  أو ،ن أم اليهل صلی الظهر أو ،صلی صالة الصبح أم النه أ  يفكأن شك{

 بالصالة اإلتيانلزم ينه إالوقت باق، ف وكل ذلك }العصر بعد العلم بأنه صلی الظهر أم ال

  .اإلتيان علی بينينه إ، فك الشريثكان ك إذا الإة، كوكاملش

  .م سائر املوقتاتكهذا احل يف ةيوميمثل الو



١٤٨

 فیحتمل جواز البناء ،صلى الظهر أم النه أ صلى العصر ولم یدرنه أ ولو علم

  صالهانه أ على

  

ت يصالة امل يف كما لوشك ،خرج الوقت املضروب شرعاً إذا ما يف مثلها هي ما هلأ

 نيول وقتها حأهل صلی اجلمعة بعد نه أ يف أو ،يصالة الطواف بعد السعيف  أو ،بعد دفنه

 بعد كوقت خاص، مث ش يف  بالنافلةاإلتياننذر  مثل ما لو يف اً، بليان وقت الظهر باقك

ة يفاكبعد القول بالي ال ومسألة احلائض، يف ما تقدمك احتماالن ، ااإلتيانيف   الوقتكذل

  .دلة من األكملا استظهرناه هنا

باه صلی أ بأن ربك الولد األكما لوشك، ريف الغيلكت إىل م بالنسبةكانسحاب احلويف 

 ، وجهان،ه القضاءي أم ال حتی جتب عل،خارجه أو الوقت يف ن مث ماتيصالة الظهر

ه يمات داخل الوقت فف ما لويما فأظهر، أان املوت خارج الوقت كما لو  يف االنسحابو

  .تردد

صلی الظهر أم نه أ دريولو {ون الوقت باق كحال  يف }صلی العصرنه أ ولو علم{

 ألنه }صالهانه أ حتمل جواز البناء علیيف{املغرب بعد العلم بالعشاء  يف ك ومثله الش}ال

  .اًيصل الوقت باقأان كن إ واراً،ي هلا اخت بعد وقتها املقرركش

 نيقيجاء إذا  :، قال)عليه السالم(جعفر  أيب ز، عن زرارة، عنيه خرب حريدل عليو

ما يالظهر ف يف كش فإن عاً،ي مجكالش ولئاحلاويقضي  نيقيمضی علی ال وبعد حائل قضاها

ن أال إ ،صر فقد مضت العيصلين أ بعد كن دخله الشإ و العصر قضاها،يصلين أ نيب ونهيب

ال إ كان من الشكدع احلائل ملا ي الظهر، فال نيب ونهيما بيالعصر حائل ف ألن قن،يستي

  )١(.نيقيب

                                                

  .٢ حتي املواق يف٦٠ باب ٢٠٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(



١٤٩

   بل ال یخلو عن قوة، بهااإلتیانلكن األحوط 

  

 نقله ،صحابما هو املنقول عن األك }لو عن قوةخي  ا، بل الاإلتيانحوط ن األكل{

  .املستند عن البحار

  .مكتعرضوا هلذا احلي منهم مل ريثكال ذإ تأمال، كذل يف نكل: أقول

زرارة  وليحة املتقدمة عن الفضيعارض الصحياخلرب بأنه  يف لكشأان فقد كف يكو

  )١(.املستند يف ماك مع عدم الفعل األصل وبالعموم من وجه،

يف  كة الشيثيم حلكون احلكالثاين ظاهر  ألن ، بعدم التنايفكجاب عنه املستمسأو

 األول ألن ان،يتنافيمها ال  و،بعد فعل احلائل كون احلكم حليثية الشك األولالوقت، وظاهر 

  .كذلكهو  و.انتهی ،)٢(يل املقتضيمن قبالثاين  وي،ل الال مقتضيمن قب

، ري بعد دخول الغيخبار املضأمقتضی نه أ دهيؤي وم عن املعارض،يعلی هذا فاخلرب سلو

منا إء، ي بشكك شسيه فلريغ يف دخلت وءيش يف تككشإذا  :)عليه السالم(قوله ك

 كلذا استدل به ملا ش ول،كال وه شامل للجزءإطالق و،)٣( مل جتزه ءيش يف نتك إذا كالش

 ما لوكها، ي خاصة فأدلة  مما ال،تی ا أم الأنه أ علميف ال يالكت وعمال سابقةأ يف الشخص

شبه أما  أو ني احلكذل يف موالهأمخس هل  أو ،وائل بلوغهأ يف هل صام رمضاننه أ  يفكش

 كمنا الشإ: )عليه السالم(ه قوله ينطبق علي بعد التجاوز، فال كنه عرفاً من الشإ، فكذل

  .ملأالت والتتبع إىل  فاملسألة حمتاجةكمع ذل و،خلإ

  

                                                

  .٣١ سطر ٤٩٠ ص١ ج:املستند) ١(

  .٤٢٤ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(

  .٢ ح الوضوءأبواب  يف٤٢ باب ٣٣١ ص١ ج:الوسائل) ٣(



١٥٠

 أتى بها وشك فينه أ  وعلم،بل وكذلك لو لم یبق إال مقدار االختصاص بالعصر

ٕ وان كان احتمال البناء على ، بهااإلتیاناألحوط  فإن ؟ أم الًیضا أأتى بالظهرنه أ

 نعم لو بقي ،ٕ بها واجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابقاإلتیان

 ًشك فیه وكان شاكا أو  بهااإلتیانمن الوقت مقدار االختصاص بالعصر وعلم بعدم 

   بالعصراإلتیان بالظهر وجب اإلتیانفي 

  

ال مقدار االختصاص إبق يلو مل { بصالة الظهر اإلتيان يف مك احل}كذلك وبل{

 } ااإلتيانحوط األ فإن ، أم ال أيضاًأتی بالظهرنه أ  يفكش وأتی انه أ علم و،بالعصر

ص قاعدة التجاوز يختص وما عرفت،كز له يمشول خرب حر يف لقاعدة االشتغال بعد املناقشة

  .صل الوجودأ يف كشبه فال تشمل الشأما  وجزاءباأل

 بعد كم الشكجراء حإو{بصالة الظهر  أي } ااإلتيانان احتمال البناء علی كن إو{

ونه من كبعد ي ال إذ }هنا أقوی من السابق{ كوك باملشاإلتيان لعدم ي املقتض} الوقتيمض

 ی،األولة معناه خروج وقت ريخبقاء وقت االختصاص لأل فإن  بعد خروج الوقت،كالش

وجب احتمال بقاء وقت ي بالعصر اإلتياناحتمال  ألن الفرع املتقدم، يف كزم بذلجيمنا مل إو

نه ال إتی ا فأ إذا ماأضة ذات الوقت، يأت بالفريمل  إذا ونكيمنا إاالختصاص  فإن الظهر،

  .تيفصل املواق يف ما مركاختصاص 

 هي فكشأو   ااإلتيانعلم بعدم  و من الوقت مقدار االختصاص بالعصريبق نعم لو{

 ألنه ،اإلتيانلزم يمع العلم  ألنه } بالعصراإلتيان بالظهر وجب اإلتيان يف اًكان شاكو

  تقدمت من اليت الوقت  يف ك قاعدة الشي جتركمع الش و،وقتها



١٥١

  .ً أیضا لكن األحوط قضاء الظهر،ویجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر

  

  .ةينيقية الءاالرب إىل  احملتاجينيقياالشتغال ال

 لزوال وقته باختصاص الوقت }الظهر إىل  بعد الوقت بالنسبةكم الشك حيرجيو{

  . بعد الوقتكق الشي فهو من مصاد،بالعصر

 يف لولة الوقت مطلقاً بالدخوليل حيحمتمل الدل إذ } أيضاًحوط قضاء الظهرن األكل{

 نيضتي الفرني الوقت بكل اشترااحتما إىل لولة ذا القدر، مضافاًي ال احل،املغربكوقت آخر 

قد  و،خری نوع اختصاص بآخر الوقتلأل وول الوقت،أولی نوع اختصاص بان لألكن إو

وجهه  وجب،يه في فك الشنيب و،ب قضاء الظهرجي  بالعصر فالاإلتيان العلم بعدم نيفصل بي

  .علم خبروج وقت الظهر خبالف الثايني األول يف نأ

  



١٥٢

فهل يرتل مرتلة متام   وقد بقي من الوقت مقدار ركعة،ل الصالةشك يف فع إذا  ـ٢ـ مسألة 

  . أما لو بقي أقل من ذلك فاألقوى كونه مبرتلة اخلروج،األول أقوامها ، وجهان،ال أو الوقت

  

 ما لوك }عةك من الوقت مقدار ريقد بق وفعل الصالة، يف كش إذا  ـ٢ ـ مسألة{

 أو ،الغروب إىل عاتك مقدار مخس ريبققد  و بالعصراإلتيانعلم بعدم  والظهر يف كش

 السفر، يف ان العشاءيتإعلم بعدم  واملغرب يف كش أو ،عةك مقدار ريقد بق والعصر يف كش

ل ينصف الل إىل يقد بق والعشاء يف كش أو ما أشبه، أو ،عاتك مقدار ثالث ريقد بقو

ان يت لإلي املقتضالوقت يف كون من الشكي حتی }رتل مرتلة متام الوقتيفهل {عة كمقدار ر

 ؟ بالصالةاإلتيانلزم ي  بعد خروج الوقت فالكمنا هو مبرتلة الشإ و}ال أو{بالصالة 

 ،)١( الصالةكدرأعة من الصالة فقد ك دركدرأمن : )عليه السالم (ن قولهأ من }وجهان{

  يفكن الشأمة ما دل علی ي، بضماإلتيانتم لزوم ي والوقت يف لفكه، فامليشامل ملا حنن ف

منا إ وبق الوقتيقة مل ياحلقيف  إنه من والنص اخلاص، وان من القاعدةيتالوقت مقتض لإل

ن ك ل، بعد خروج الوقتكه، فهو مصداق للشيعرف سعته ملثل ما حنن فيل مل ي ترتكذل

  .ل لهيال وجه لعدم عموم الترت و لبقاء الوقت شرعاً،}األولقوامها أ{

ونه مبرتلة كقوی فاأل{عة ك الوقت لرفكيمل  بأن }ك أقل من ذليأما لو بق{

ن ظاهر النص املتقدم خروج متام أدعوی  وال،يال ترت وقةيبق ال حقيالوقت مل  إذ }اخلروج

  .يد الربوجرديالسك نيه بعض املعلقين تأمل فإ و، حملهاريغ يف الوقت دقة

  .مةكصالة البقاء حمأان كمقدار الوقت  يف كش لو إنه مث

  

                                                

  .٤ حتي املواق يف٣٠ باب ١٥٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(



١٥٣

 فالظاهر أن حكمه حكم الشك يف التفصيل بني كونه يف الوقت فعل الصالةلو ظن  ـ ٣ـ مسألة 

  .ا وكذا لو ظن عدم فعله،يف خارجهأو 

  

الوقت  يف ،م الأصلی نه أ دريما مل ي ف}لو ظن فعل الصالة ـ ٣ ـ مسألة{

 يف كم الشكمه حكأن ح{ كالش وقانيم باالستكل املعلق للحي من الدل}فالظاهر{

 ألن كذل و،اإلتيانلزم ي فال }خارجه يف أو{ اإلتيانلزم ي ف}الوقتيف  ونهك نيل بيالتفص

ما علم من عدم  إىل ضافة باإل،النص يف نيقي ملقابلته بالكم الشكمه حك املعترب حريالظن غ

 موهوماً اإلتيانان ك بأن }ذا لو ظن عدم فعلهاكو{س هذا منه يل وال ما خرجإاعتبار الظن 

  .تقدم ملا ، الطرف املرجوحعينأ

  



١٥٤

  .ءيلحقه حكم البقاشك يف بقاء الوقت وعدمه  إذا  ـ٤ـ مسألة 

  

 لالستصحاب }م البقاءكلحقه حيعدمه  وبقاء الوقت يف كش إذا  ـ٤ ـ مسألة{

 كوكعلم مشيمل  ما و، باقري فما علم غ،ن الوقت متصرمأال كشإ والوقت، يف  حتیياجلار

 املوضوع العريف بأن صولاأل يف  عنه قد عرف اجلواب،ان االستصحابكرأتتم  ه، فاليف

 ،كر هناكذالذي  هذا من اجلواب ريغ أو ضيالن دم احليس و ماء النهرنايجركباق، 

ة يالساعة الثان إىل الوقت باق بأن علمي، فقد كقسام الشأ ني بكذل يف ال فرقنه أ الظاهرو

ة يأ إىل بقیي الوقت نأعلم ي قد ال وورة أم ال؟كعلم هل صارت الساعة املذي نه الكعشرة، ل

  .نياألمرعلم بي قد ال و،ة عشرة قد حانتيالساعة الثان بأن علمينه كساعة، ل

 يف تاب احلج لزوم الفحصك يف أيتي وبعض املباحث السابقة يف نت قد عرفتأما ك

  .لية من هذا القبيالشبهات املوضوع

  .ستصحابجری االأجة ينت إىل صل فحصهيمل  فإن الوقت لزم الفحص، يف كفلو ش

وقت هو وقت  يف كضة الشيوقت الفر يف كون الظاهر من الشكين أن احتمال إمث 

ثبت ي ال ألنه ان استصحاب الوقتيان الناقصة املوجب المتناع جركضة بنحو مفاد يالفر

 خالف ،كاملستمس يف ماك املثبت األصلال علی إضة، ي هو وقت الفركون وقت الشك

 يف  من االستصحاباتريثكان كو فتح باب هذا االحتمال لالظاهر املستفاد من النص، ول

  .معرض التزلزل

  



١٥٥

كان يف الوقت املختص  فإن ؟صلى الظهر أم النه أ لو شك يف أثناء صالة العصر يف ـ ٥ـ مسألة 

  . ااإلتيان وإن كان يف الوقت املشترك عدل إىل الظهر بعد البناء على عدم ، ااإلتيانبالعصر بىن على 

  

 يف انك فإن صلی الظهر أم ال؟نه أ  يفأثناء صالة العصر يف كش لو ـ ٥ ـ ألةمس{

 ألنه بالظهر أي } ااإلتيانبنی علی {آخر الوقت  يف أن صالهاك }الوقت املختص بالعصر

ح يصح يف )عليه السالم( لصدق قوله ،)١(كاملستمس يف ماك بعد خروج الوقت كمن الش

 كي علإعادةقد دخل حائل فال  وما خرج وقت الفوت،ت بعد ككن شإو :ليالفض وزرارة

  )٢(.ءيمن ش

 العصر يصلين أ بعد كن دخله الشإو :)عليه السالم(صرح منها خربه، عن الباقر أبل 

  )٣(.فقد مضت

 يالوقت املقتض يف كمن الش ألنه }الظهر إىل  عدلكالوقت املشتر يف انكن إو{

ان ك و} ااإلتيانبعد البناء علی عدم {منا هو إر الظه إىل ن عدولهكل و،كوكان باملشيتلإل

د يس بقيل وه،ي باملعدول الاإلتيانبنی علی عدم  إذا الإعدل ي االنسان ال فإن عی،يد طبيهذا ق

  .هيل علي لعدم دليشرع

قاعدة  ومتام العصر ملا تقدم من ظهور النص،إ وبعد عدم العدولي ن الكل وهذا

   ميكد احليهذا هو الظاهر من الس و،ضاً أيقاعدة الفراغ و بل،التجاوز

                                                

.٤٢٨ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

  .١ حتي املواقأبواب من ٦٠ باب ٢٠٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ حتي املواقأبواب من ٦٠ باب ٢٠٥ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



١٥٦

  .تابكقة اليتعل يف يمركوه كد احلجة الياحتاط بالعدول الس و،كاملستمسيف 

  .ركما ذين في مثل الظهرنياملغرب يف مكواحل

م أتی بالظهر أنه أ  يفكش و،الوقت املختص بالظهريف نه أ ثناء العصرأ يف ولو التفت

 هو نيلتا الصورتك ويف ،أت ايمل  أو اً بالظهر قبل الوقتيان آتكما إ ألنه ناًيقيال؟ عدل 

  .اإلتيانر ي به قبل الوقت علی تقد لبطالن الظهر املأيت،ن مأمور بالظهراآل

  



١٥٧

 جيزيه ،امومل يدر املعني منه ،العصر أو صلى إحدى الصالتني من الظهرنه أ علم إذا  ـ٦ـ مسألة 

  يف خارجه أو  سواء كان يف الوقت، بأربع ركعات بقصد ما يف الذمةاإلتيان

  

 نيدر املعيمل  والعصر أو  من الظهرنيحدی الصالتإصلی نه أ علم إذا  ـ٦ ـ مسألة{

 }عاتكان بأربع ريته اإليزجي{انه بالظهر يتإاشتبه فصلی العصر قبل نه أ احتمل بأن }منهما

ل علی لزوم يال دل و،مجاالإة ية النيفاك ل}الذمة يف ما بقصد{السفر  يف نيعتكر واحلضريف 

ان قصد به ك نإتی به أما  ألن  بصالة العصر،اإلتيانة يفاكب: قالين أال إ، اللهم ينيالتع

  .ان قصد به العصر وقع ظهراً قهراً للنصكإن  و،الظهر فهو

 الصالة يف نتأ وراكت العصر، فذيت الظهر حتی صلين نسإو :حة زرارةيصحففي 

  )١(.ربعأان كربع مأ هي مناإ مث صل العصر، ف،یلاألوبعد فراغها، فانوها أو 

  .ت فراجعيمبحث املواق يف كقد تقدم حبث ذلو

ة، يالن يف علی القول بلزوم اجلزم الّإالذمة  يف  بقصد مااإلتيانة يفاك يف كش نعم ال

 إذ }خارجهيف  أو الوقت يف انكسواء { ،كل علی ذليموضعه عدم الدل يف نه حتققكل

 يف ماك مجايلمقروناً بالعلم اإل اً، الياً بدوك شكش إذا ماينفع فيمنا إت اخلروج عن الوق

صالة محل فعل  خارج الوقت، ألكان الشك إذا ماي بالعصر فاإلتيانة يفاكقال بيقد  و،املقام

 عادةاإل و ال الصحة مبعنی عدم لزوم القضاء،فةي بالوظاإلتيان مبعنی ،حياملسلم علی الصح

  ه يعل(لقوله عدم فعله احملرم، و

                                                

  .١ حتي املواق يف٦٣ باب ٢١١ ص٣ ج:الوسائل) ١(



١٥٨

 فينوي فيما ،نعم لو كان يف وقت االختصاص بالعصر جيوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهر

  .يأيت به العصر

  

  .شبهه ومجاعفعل النفس باإل إىل  بعد سحبه،)١(حسنهأ علی كيخأ أمر ضع: )السالم

 يف ك الشانكما لو يجلری ف وإالّ ،لك مشكصالة الصحة ملثل ذلأن مشول إ: هيفو

ظن ي ال وخارجه، و داخل الوقتنيها بيفرق في ور الكصالة باملعنی املذاأل إذ ، أيضاًالوقت

  . فتأمل،لتزم ا القائلين أ

تی به أن ما أوز له البناء علی جيفی وقت االختصاص بالعصر { ك الش}انكنعم لو {

  بعد خروج الوقت،كالظهر ش يف كالش ألن كذل و} به العصرأيتيما ي فينويهو الظهر، ف

 اإلتيانعدم  و، بالظهراإلتيان علی بينيثره، فأل ك يف ترتبي ف،الوقت يف كالعصر شويف 

  .كاملستمس يف ذاك ه،)٢(بالعصر

الصورة كالذمة  يف ع بقصد ماكربع رأ باإلتيان بلزوم نيه مجاعة من املعلقيورد علأقد و

تص العصر بآخر الوقت خيمنا إ وعصر،ال و الظهرني بكن الوقت مشترأان الوجه ك والسابقة،

علم باالختصاص حتی يهما فهو ال يأ باإلتيان يف كلف شاكن املأاملفروض  وأت به،يملن مل 

  .وقته يف العصر يف كالش والظهر خارج وقته، يف كون الشك ك علی ذلبيني

ال تعارض  و،املقام يف ةيصالة عدم فعل العصر جارأ بأن الم املصنف،كقرب يرمبا و

ذا ثبت إ الوقت بالعصر فص اختصاينفي الالثاين  األصل ألن صالة عدم فعل الظهر،أب

   بعد كانت قاعدة الشكاالختصاص 

                                                

.٣ ح العشرةأحكام من ١٦١ باب ٦١٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(

  .٤٢٩ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(



١٥٩

  سواء كان يف الوقت، مااإلتيان وجب ،صلى إحدى العشائني ومل يدر املعني منهمانه أ ولو علم

ه هو املغرب وأن لى أن ما أتى ب بىن ع، لو كان يف وقت االختصاص بالعشاء أيضاً وهنا،يف خارجهأو 

  .ءالباقي هو العشا

  

 ني ا، فال تعارض باإلتيانصالة عدم أمة علی كالظهر حا إىل الوقت بالنسبة

  .نيصالتاأل

 صل عدم فعل الظهر،أ وصل عدم فعل العصر،أ: مورأ ثالثة كن هناإ :ن شئت قلتإو

الظهر، فالقاعدة جتعل هذا صل عدم فعل أ ين قاعدة االختصاص تنفكقاعدة االختصاص، لو

  .ة عن املعارضيصالة عدم فعل العصر خالأ بعد الوقت، فتبقی ك من الشاألصل

آت بصالة نه أ مةي بضم، االختصاص بالعصريصالة عدم فعل الظهر تنفأن إ :هيفلكن و

، األصلم كالظهر حب هي ستيل و بالوجدان،نيضتيحدی الفرإتی بأمن  فإن بالوجدان،

  .ضوع عدم اختصاص آخر الوقت بالعصر فتدبرتحقق عنده موي

 للعلم } مااإلتيان منهما وجب نيدر املعيمل  ونيحدی العشائإصلی نه أ لو علمو{

ان يتس حمال إليهنا ل و، مااإلتيانال بإعلم بالفراغ ي ال وحدامها،إمجاال باشتغال الذمة بإ

 يف  ملا عرفت}خارجهيف  والوقت أ يف انكسواء {ما هو واضح كصالة مرددة لالختالف 

 وقت االختصاص بالعشاء بنی علی أن ما يف{ ك الش}انك لو  أيضاًهناو{املسألة املتقدمة 

ال كشقد عرفت اإل ون،يالظهر يف هري ملا تقدم نظ} هو العشاءيأن الباق وتی به هو املغربأ

  . أيضاً مااإلتيان كن مقتضی ذلأ وه،يف

  



١٦٠

تذكر  إذا  ا وجب عليه القضاءاإلتيان يف أثناء الوقت ونسي شك يف الصالة إذا  ـ٧ـ مسألة 

   مث تبني أن شكه كان يف أثناء الوقت،خارج الوقتنه أ شك واعتقد إذا  وكذا،خارج الوقت

  

 ا لقاعدة اإلتيان يقتضي مما }ثناء الوقتأ يف الصالة يف كش إذا  ـ٧ ـ مسألة{

ر خارج كتذ إذا ه القضاءي وجب عل، ااإلتيان{ ك بعد ذل}ينس{ن ك ل}و{الشغل 

 بعد خروج كس املقام من الشيل و،الفراغ يف كالش وفيلك للعلم بتعلق التكذل و}الوقت

علم  إذا هذا.  املمتد من داخل الوقتك احلادث ال الشك الشكمورد ذل إذ الوقت،

ان الوقت ك؟ م الأتی ا أان مث ير بعد النسكهل تذنه أ  يفكش إذا ماأان آخر الوقت، يبالنس

  . بالصالة داخل الوقتاإلتيان يف نئذي حكشا ألنه حائال،

ر كالس وغماءاإل والنومكحدث داخل الوقت الذي  ك املانعة بعد الشئن الطوارإمث 

  . أيضاًهايان فيالنس يف ل املتقدمياب الدلي النس،اني حاهلا حال النس،بعد الوقت إىل املمتد

ه كش أي }أو اعتقد أنه{ ا اإلتيان يف }كا شذإ{ بالصالة اإلتيانب جي }ذاكو{

 كالش والوقت يف كالش يف املدار إذ }أثناء الوقت يف انكه كن شأ ني مث تب،خارج الوقت{

ون االعتقاد خارج كن أ كذل يف فرقيهل  و،ايليخارج الوقت علی املوضوع الواقعی ال اخل

ان ك ما لوكم، كاحل يف جتهادمن باب تبدل اال أو ،ون من باب اجلهل باملوضوعكيالوقت 

ال  أو املغرب، إىل الغروب، مث اجتهد بامتدادمها إىل تدانمين ين وقت الظهرأاجتهاده السابق 

  ن؟ ياألمر نيفرق ب



١٦١

 ثم تبین أن ،ًسهوا أو ً بها عمدااإلتیان فترك ،في الوقتنه أ شك واعتقد إذا وأما

  .ء كان خارج الوقت فلیس علیه القضاشكه

  

 الالثاين االجتهاد  ألن كذل و باجلهل املوضوعی،اإلتياناختصاص لزوم  ولفرقالظاهر ا

  .ياملاض إىل ثره بالنسبةأه يترتب عليالوقت حتی  يف كه من الشكعل شجي

 لو كمثل ذل و،ان متعبداً باجتهادهك، احلال الثاين يف كحدث له مثل هذا الش إذا نعم

 اعتقد أو كش إذا ماأو{. قول باالمتداديلد من قول بعدم االمتداد، مث قيهو مقلد ملن  وكش

ه يس عليان خارج الوقت فلكه ك أن شنيسهواً مث تب أو  ا عمداًاإلتيان كالوقت، فتريف نه أ

  .اليم دائر مدار الواقع ال مدار اخلكن احلأ ملا تقدم من }القضاء

 األمره يلإتوجه نه أ إىل أنه نظرك ف،تابك اليبعض معلقك اإلتيانما من احتاط بلزوم أ

ه ين فك بعد الوقت مشوله ملثل املقام، لكاء الشغلإل يعلم من دلي ال و،ك حال الشيالظاهر

 النه أ الفرع السابق تعرف يف من ما تقدم وور،كال وجه لالحتمال املذ ومك حمطالقن اإلأ

 يملقتضاالثاين معذور حسب اجتهاده  ألنه ده،يتقل أو تبدل اجتهادهإذا  ه القضاءيب علجي

  .كلعدم القضاء ملثل ذل

. ك الترك عوقب علی ذل، مطابقاً للواقعاألولان اجتهاده ك و، عمداًكان الترك نعم لو

  . بعد االجتهاد الثايناإلتيانعلی عدم  ال

  



١٦٢

لتفصيل بني  فيجري فيه ا، بالصالة وعدمه حكم غريهاإلتيانحكم كثري الشك يف  ـ ٨ـ مسألة 

  .كونه يف الوقت وخارجه

  

اً هل ريثك كشي بأن }عدمه و بالصالةاإلتيان يف ك الشريثكم كح ـ ٨ ـ مسألة{

ثرة كة ليال مز و،م الأهل صلی نه أ  يفكشي ممن }هريم غكح{م ال؟ أتی بصالته الواجبة أ

تی أالوقت  يف كذا شإ ف}خارجه والوقت يف ونهك نيل بيه التفصي فيجريف{ هنا كالش

 دلة األطالق إلكذل و،اإلتيانبنی علی  وهكعنت بشيت مل خارج الوق يف كذا شإ و،بالصالة

، ني من املعلقريثكت علی املنت كس و،كاملستمس يف ماكه ريغ والوقت يف ك الشنيالفارقة ب

 بيني وهيلإلتفت ي صل فعل الصالة، الأ يف ك الشريثك كش لو: خالفاً لصاحب املستند قال

  .انتهی ،)١( ه العلة املتقدمةيدل علي و،نينا احملققخيما صرح به بعض مشاك ،علی الفعل

: قلنا له: حسنتهما، قاال أو ري بصيبأ وحة زرارةيصح يف ركمراده بالعلة ما ذ: أقول

نه إف: ، قلناديعي: ه؟ قاليال ما بقی عل ودری صلیي صالته حتی ال يف اًريثك كشيالرجل 

ث من يتعودوا اخلب ال: مث قال. هكش يف ضمي :؟ قالكعاد شألما ك كه ذليثر علكي

 يف مكحدأمض ي فل،ث معتاد ملا عوديطان خبيالش فإن م نقض الصالة فتطمعوه،كنفسأ

مث : ، قال زرارةكه الشيلإعد ي مرات مل كفعل ذل إذا نهإثرن نقض الصالة، فكيال  وومهه،

  )٢(.مكحدأ إىل عديذا عصی مل إطاع، فين أث يد اخلبيريمنا إ: )عليه السالم(قال 

   إنه )عليه السالم (جعفر أيب صرح منه داللة ما رواه الدعائم، عنة األيالروا: قولأ

                                                

  .١١ سطر ك الش يف٤٩٠ ص١ ج:املستند) ١(

  .٢ ح اخللل يف١٦ باب ٣٢٩ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



١٦٣

  . وإن كان يف الوقتاإلتيانين على يبنه أ وأما الوسواسي فالظاهر

  

عاد ألما كه ي علكثر ذلكينه إف: لي، قديعي: صالته؟ قال يف كشيل عن الرجل ئس

م بقضاء الصالة فتطمعوه كنفسأث من يخلباا وتعود ال: ، قالهكش يف يضمي: ؟ قالكش

  )١(.هيلإعد ي مل كن فعل ذلإنه إف

 هنا كثرة الشكون كحراز إتوقف علی يحة ياالستدالل بالصح بأن كل علی ذلكشأو

 نقض الصالة ال إىل يؤديان ك إذا طانيونه من الشك و ظاهر مطلقاً،ريهو غ وطانيمن الش

  .انتهی ،هريغ يف كذلكونه كلزم ي

 من كمنا ذلإ و،ار نقض الصالةيس املعيل إذ ل،ي من التعلطالقبعد استفادة اإلي الن كل

 دها، مضافاًيعي وتمهايمنا إ ونقض الصالةي من الي فكذلكم كفاحل وإالّ باب املثال املتعارف،

ات طالقن اإلإ: قاليحة، بل رمبا يطان من الصحي من الشكثرة الشكون كاستفادة إىل 

املطلق  إذ ك الشريثكالوقت منصرفة عن  يف كش إذا  بالصالةإلتياناالدالة علی لزوم 

  .منصب علی املتعارف ال النادر

ه املستند لعله يلإمة، فما ذهب ك حمطالقصالة اإلأانت ك، طالقمشول اإل يف كولو ش

 اإلتيانعم من أ قضاء الصالة ةلفظ فإن ده مبا عرفت عن الدعائم،ييظهر، خصوصاً بعد تأاأل

  .م الأهل صالها  إنه  يفك ا للشاإلتيان أو تی ا،أنه أها مع العلم بيل حدث فا خلل

 ريثكن أفی خي  ال}الوقت يف انكن إ واإلتيان علی بينينه أ أما الوسواسی، فالظاهرو{

   األول رجناان رمبا كن إ و،ي الوسواسرياملنت غ يف ورك املذكالش

                                                

  .ر السهوك ذ يف١٩٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(



١٦٤

 ذعان باملعلوماتة متنع عن اإليالة نفسن الوسوسة عبارة عن حأ كذلو ،الثاينلی إ

قد تترقی الوسوسة حتی متنع عن حصول  وها بعد حصول العلم ا،يلإنان النفس ياطمو

مقدمات  وسبابأتحصل العلم باخلالف من يقد تترقی حتی  وسبابه املتعارفة،أالعلم من 

  .ينيالسوفسطائكر صاحبها املعلومات كنيقد تترقی حتی  وة،ياليخ

ه دعوی ريغ وكاملستمس يف شرعاً اتباعها، بل ووز عقالجي  اليسة مرض نفسالوسوو

  .ك علی ذلمجاعاإل

ح ابن سنان، ي صح:ف عن مثلهيالك التأدلةانصراف  إىل ضافة باإلكه قبل ذليدل عليو

 هو رجل :قلت و،الصالة و رجال مبتلی بالوضوء)عليه السالم(عبد اهللا  أليب رتكذ: قال

 : فقلت لهطانيع الشيطي هو و عقل لهيأو :)عليه السالم(د اهللا عبعاقل؟ فقال أبو 

 من كقول لينه إ ف،ء هويش أي ه منيأتيالذي سله هذا : طان؟ فقاليع الشيطيف يكو

   )١(.طانيعمل الش

ق ثبوت ياملسألة الواحدة من فصل طر يف تاب الطهارةك يف  مما تقدمك ذلريغإىل 

  .قبله ويعتبار بعلم الوسواسال ا:  عند قول املصنف،النجاسة

  

                                                

  .١ ح مقدمة العبادات يف١٠ باب ٤٦ ص١ ج:الوسائل) ١(



١٦٥

 أو ،يف أثنائها أو ،فإما أن يكون قبل الشروع فيها ،شك يف بعض شرائط الصالة إذا  ـ٩ـ مسألة 

كان قبل الشروع فال بد من إحراز ذلك الشرط ولو باالستصحاب وحنوه من  فإن ،بعد الفراغ منها

  األصول

  

قبل { ك الش}ونكين أ ماإبعض شرائط الصالة، ف يف كش إذا  ـ٩ ـ مسألة{

ان واجداً للشرط حال كنه أ  هلكش بأن }بعد الفراغ منها أو أثنائها،يف  أو ،هايالشروع ف

نه أ  لوضوحكذل و} الشرطكحراز ذلإان قبل الشروع، فالبد من كن إف{م ال أالصالة 

ىل  إتاجحي هذا ال ولف به،كان امليتإعلم بي حراز ال فبدون اإل،ف متوقف علی الشرطيلكت

حراز ان اإلك }ولو{رسال املسلمات إرسلوه ألذا  وفی،خي ما الك الشرائط أدلة ريل غيدل

 ألن حنوها، و}صولمن األ{ة ياحلل وصالة الطهارةأ ونة،يخبار البإك }حنوه وباالستصحاب{

 فإن الشرط يف كصلی مع الش وعنتي ولو مل ،حماهلا يف ما حققكالشارع نزهلا مرتلة العلم 

 الشرط، يف ة للعلميال مدخل إذ ان الشرط موجوداً واقعاً صحت صالته،ك ولقربةمتشی منه ا

 فی،خيما ال كة يالعلم يف ة اليالواقع يف ف ظاهرةيالك سائر التأدلةك الشرائط أدلةفإن 

 زيالتم وف بالوجهيالك مرة من عدم اشتراط التري ملا تقدم غ، مضرريحنوه غ وفقداا للوجهو

  .حنومهاو

  القربةيصلی مع متش وظاناً بعدم اشتماله علی الشرط أو ان قاطعاًكلو نه أ معليمنه و

  فیكالواقع واجداً للشرط  يف انكو

  ؟مثل هذا احلال يف تمشی قصد القربةيف يك: قاليما الك

  ف املؤنة يون قصدها عندهم خفكي من الناس ني امللتفتريغ: نا نقولأل



١٦٦

   الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان بعد،كان يف األثناء إذا وكذا

  

صلون خبامت يلذا نری العصاة  وآداباً، وفاتي تشرحكامات األيرون خصوصيم إف

م لو علموا عدم أقصدون القربة بصالم حتی يم أشبه مع أما  وماء مغصوب والذهب

  .صلوهايالفائدة مل 

ان الشرط شرطاً ك نإ فقدانه، فنيصلی مث تب وتعبداً أو حرز الشرط علماًألو  إنه مث

اً يان الشرط علمك نإ و،عادةاإل والقضاء إىل احتاجت وشبه بطلتأما  والطهارةكاً يواقع

  .ا املسائل املتشتتة السابقةيثنا يف ما حتققكصحت 

وسط  يف كما لو شك }ثناءفی األ{ ك الش}انكذا إ{حراز  البد من اإل}ذاكو{

زاحته أم أ ساتره يهل بق أو ،القبلة إىل ههل هو متوج أو ،ان متطهراًكهل نه أ  يفالصالة

 ،ة الصالة بدون الشرطي ببقاإلتيانن من كتمي ال ألنه شترط االحرازيمنا إ وح مثال،يالر

  .حرازه اإليلإق يالطرو

م ع القطار بزيف صلى ما لوك، كان فاقداً له قبل ذلكنه أعلم ب وثناء، األحرز يفأولو 

ول أان كنما ي ب،ن صالته فعال واجدة للقبلة الحنراف القطارأثناء فعلم  األر يفكالقبلة مث تف

 ،فد وجداا الشرط فعاليمل  وبطلت الصالةواقعياً ان الشرط ك نإ مواجه هلا، فريشروعه غ

  .حراز عن الواقعة اإليفاكالفرض  وول الصالةأحرزه أ ألنه ،يفكاً يان علمك نإو

 مت الصالة،أ وباليثناء، مث مل  األ يفكلو ش نهأ  من املسألة تعلماألول الشق مما تقدم يفو

  .ركما ذك منه قصد القربة ىمتش إذا ،ىفك الواقع موجوداً ان يفكو

 بل عن ،الكشإال  و بال خالف}م بصحتهاكبعد الفراغ منها ح{ ك الش}انكن إو{

 جزاء األ يفك الشرسله املستند يفأ وه،ريغ وك املستمسما يفكه، يل عمجاع اإلىبعض دعو

  : واحد من النصوصريه غيدل علي و،ماتسال املسلّرإ



١٦٧

ه بعد يت فككلما شك:  قال)عليه السالم( جعفر يبأحة حممد بن مسلم، عن يصحك

  )١(.تعد  فامض والكما تفرغ من صالت

نصرف من ي بعد ما كشي الرجل  يف:)عليه السالم(عبد اهللا  ة، عن أيبيحته الثانيصحو

  )٢(.هيء عليال ش وديعي ال: )معليه السال(فقال : صالته؟ قال

عليه (عبد اهللا  يبقلت أل:  قالأيضاً) عليه السالم( عبد اهللا ، عن أيبىخرحته األيصحو

ال  وصالته على يضمي:  الوضوء بعد ما فرغ من الصالة؟ قال يفك رجل ش:)السالم

  )٣(.ديعي

 ثالثاًأدر يفلم صلى   الرجل بعد ماكشإذا  : قال)عليه السالم(حته الرابعة عنه يصحو

 انصرف نيان حك وعد الصالةي مل ،متأان قد كنه أ  انصرفنينه حيقيان ك وربعاًأم أصلى 

  )٤(.كاحلق منه بعد ذل إىل قربأ

ن أراد به املتعارف من ي ،خلإ  انصرفنينه حيقيان كو :)عليه السالم(قوله : أقول

 ر،كذأ العمل نينسان حن اإلأقرب أ ونهك معىن وسلم،ي نية صالته حينسان مطمئن بتماماإل

  .وجهه على  بالعملأيتيلذا و

  )٥(.ء مل جتزهي شنت يفك إذا كمنا الشإ: عفوري يبأموثق ابن و

   من ىلما مضك: قولي )عليه السالم(عبد اهللا  باأمسعت : موثق ابن مسلم قالو

                                                

  .٢ ح اخللل يف٢٧ باب ٣٤٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.١ ح اخللل يف٢٧ باب ٣٤٢ ص٥ ج:املصدر) ٢(

.٥ ح الوضوءأبواب  يف٤٢ باب ٣٣١ ص١ ج:سائلالو) ٣(

  .٣ ح اخللل يف٢٧ باب ٣٤٣ ص٥ ج:املصدر) ٤(

  .٢ ح الوضوء يف٤٢ باب ٣٣١ ص١ ج:املصدر) ٥(



١٦٨

  )١(.هي فيك علإعادةال  وراً فامضهكرته تذك فذكطهور وكصالت

 ىه مما قد مضيت فككلما شك:  قال)عليه السالم( جعفر يبأ، عن ىخره األموثقتو

  )٢(.ما هوكفامضه 

 :قال إنه ،)عليه السالم(ه ي، عن أب)عليه السالم (ات، عن جعفر بن حممديخرب اجلعفرو

هيء علي صالته بعد انصرافه فال ش يفكمن ش.)٣(  

ن سلم أء من الصالة بعد ي ش يفكن شإو : قال)عليه السالم(الدعائم، عن الصادق و

  )٤(.إعادةه ين عليكمنها مل 

 إعادةال  وءيس بشيل سهو بعد اخلروج من الصالة، فلكو :ي الفقه الرضويفو

  )٥(.هيف

نه هل مها أ وقاعدة الفراغ، و قاعدة التجاوزني الفرق بث تقدم البحث يفيح إنه مث

انت قاعدة ك مثل املقام لو وز يف قاعدة التجايهل جتر وقاعدتان، أم قاعدة واحدة؟

  .عادةل املقام باإلينط  ال؟مستقلة

ما لو حصل ي فكنفع ذلي فال ،جزائهاأع ين الظاهر لزوم الفراغ من الصالة جبمإمث 

  . به بعد السالماإلتيانلزم يتشهداً مما  أو سجوداً أو عةك ريقد نس وكالش

  حصل  و،نيعتكر  أوعةك براإلتيانلزم يعات مبا ك الرني بكنعم لو ش

                                                

  .٦ ح الوضوء يف٤٢ باب ٣٣١ ص١ ج:املصدر) ١(

  .٣ ح اخللل يف٢٣ باب ٣٣٦ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .كالش و باب السهو٥١ ص:اتياجلعفر) ٣(

  .ر السهوك ذ يف١٨٩ ص١ ج:الدعائم) ٤(

  .٢ سطر ٩ ص:فقه الرضا) ٥(



١٦٩

  .وإن كان جيب إحرازه للصالة األخرى

  

 كان من الشكمال الصالة ك ني ا، مث تباإلتيان الشرط بعد متام الصالة قبل  يفكالش

  . الصالة بالشرطإعادةلزم ي ك ذلنيمع عدم تب و،بعد الفراغ

حة الص على دلةاأل ألن }ىخرللصالة األ{اً يعلم أو  علماً}حرازهإب جيان كن إو{

 قبل هحراز شرطإل من لزوم األصل على يت العمل األىبقي ف،العمل السابق إىل  بالنسبةيمنا هإ

  . بهاإلتيان

  .ء مل جتزهي شنت يفك إذا كمنا الشإ: )عليه السالم(شمله قوله يبل 

ان جامعاً ك نإنه إ، فني املتالزمني بكاكن االنفكميف كي إنه هذا على لكستشيال و

ن كمن املم ألنه ، أيضاًاألوىل ف يفكمل ت وإالّ ة،ي الثانفت يفك األوىل ةللشرط حال الصال

  يفكز مثل ذليس عزيل و،امتناناً والًي تسهاألوىل بىتفكالشارع ا فإن ف،يالك الت يفككيفالت

  . حمله مفصالقد حقق يف و ال خيفى،ماكات يالشرع

  



١٧٠

قبل الدخول يف الغري املرتب يكون فإما أن  ،ء من أفعال الصالةشك يف شي إذا  ـ١٠ـ مسألة 

  اإلتيانكان قبله وجب  فإن ،وإما أن يكون بعده، عليه

  

أت يم مل أتاه أنه أ دريمل  بأن }ء من أفعال الصالةي ش يفكش إذا  ـ١٠ ـ مسألة{

ون يكما أن إو{ شرعاً ري الغك ذل}هي املرتب علري الغون قبل الدخول يفيكما أن إف{به 

ما كن حمصال يكن مل إلسان مجاعة  على اًكياً حمإمجاع }اإلتيان وجب ان قبلهك فإن ،بعده

 املصباح وره املستندكذ و، احلدائقما يفكالظاهر  على هيبال خالف ف و، اجلواهريف

  .هي علنيتك ساكاملستمسو

مفهوم مجلة من  و الفعل،كصالة بقاء اخلطاب املتعلق بذلأ و، لقاعدة االشتغالكذلو

مجهرة من النصوص  و،ء بعد اخلروج عن موضعهي للشكدم التدارالنصوص املصرحة بع

  :اخلاصة

هو قائم فال  وكشي الرجل :قلت:  قالخ، عن عمران احلليبي رواه الشيح الذيالصحك

  )١(.عكريفل: ع أم ال؟ قالك ريدري

 رجل رفع :)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل: ، قالعبد اهللا بن أيبعبد الرمحن ح يصحو

: سجد؟ قالي سجد أم ملأدر ي جالساً فلم يستوين أ قبل كمن السجود فشرأسه 

سجدي،ض من سجوده فش:  قلت سجد أم مل أدر ي قائماً فلم يستوين أ قبل كفرجل

  )٢(.سجدي: سجد؟ قالي

  هو  وك، عن رجل ش)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : ، قالري بصخرب أيبو

                                                

  .١ ح...هو قائمك و من ش٢٠٨ باب ٣٥٧ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .٤ ح...دري فلم ك باب من ش٢١١ باب ٣٦١ ص١ ج:االستبصار) ٢(



١٧١

  )١(.سجدي وعكري :؟ قالعكريم مل أع كدر ريقائم فلم 

در سجد ي فلم ى، عن رجل سه)عليه السالم(عبد اهللا ل أبو ئس:  قالخرب احلليبو

  )٢(.ه بعد انقضاء الصالة سجدتا السهويس عليلوخرى أ سجدي: ؟ قالنيم ثنتأسجدة 

 عن رجل )عليه السالم(عبد اهللا با أسألت : ، قالايفك عن الي املروري بصيبأخرب و

  )٣(.ا سجدتانأقن يستي حىت سجدي: ؟ قالنيدر سجد سجدتي فلم كش

در واحدة يه فلم يه عل، عن رجل شب)عليه السالم(عبد اهللا  خرب الشحام، عن أيبو

  )٤(.خرىأ سجديفل: ؟ قالنياثنت أو سجد

 يدري الرجل ال ، يف)عليه السالم(عبد اهللا  عاً، عن أيبي مجاحلليب وري بصيبأة يرواو

   )٥(.عكري: ع؟ قالكري م ملأع كرأ

  .خر بعضها اآلأيتي ات اليتيها من الرواريغإىل 

عليه (عبد اهللا  يبقلت أل: سار، قاليل بن يخ، عن الفضي رواه الشيح الذيما الصحأ

 ك صالتعت، فامض يفك قد رىبل :عت أم ال؟ قالك ريدرأم قائماً فال يستقأ :)السالم

  )٦(.طاني من الشكذلفإن 

  قد  وث،يل احلدي ذكذل على دليما كان الوسوسة، كه كن منشأ شأفالظاهر 

                                                

  .٢ ح...هو قائمك و من ش٢٠٨ باب ٣٥٧ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .١ ح...دري فلم ك من ش٢١١ باب ٣٦١ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٢ ح السجود باب السهو يف٣٤٩ ص٣ ج:ايفكال) ٣(

  .٤ ح السجود باب السهو يف٣٤٩ ص٣ ج:ايفكال) ٤(

  .٣ ح...هو قائمك و من ش٢٠٨ باب ٣٥٧ ص١ ج:االستبصار) ٥(

  .٤ ح...يدريهو قائم فال ك و من ش٢٠٨ باب ٣٥٧ ص١ ج:االستبصار) ٦(



١٧٢

 السجدة الواحدة ومل يدخل يف القيام أو شك يف السجدتني أو ،شك يف الركوع وهو قائم إذا كما

شك يف احلمد ومل يدخل يف  أو ، وهكذا لو شك يف تكبرية اإلحرام ومل يدخل فيما بعدها،التشهدأو 

   وإن كان بعده مل يلتفت.القنوت أو ل يف الركوعفيها ومل يدخ أو ،السورة

ما ال ير حمامل له فك ذه يفريغ و املستندثر يفكأ وه،ريغ وه اهلمداينيهذا الفقعلى محله 

  .هايلإحاجة 

  . احملل يفكان الشك إذا اتكوكقسام املشأ نيتقدم تعرف عدم الفرق ب  ماإطالقمن و

 أو ني السجدت يفكش أو ، قائمهو ووعك الريف أو ني السجدت يفكش إذا ماك{

النهوض كام يم مقدمات القك حالم يفك الأيتيس و}امي القدخل يفيمل  والسجدة الواحدة

 }التشهد{  يفك ش}أو{بعد احملل؟  أو  احملل يفكهل الش و،حالة القائم إىل قبل الوصول

منا هو إدة  السج يفك باب الشام يفيار القيون املعكن أال خيفى  وام،ي القدخل يفيمل و

مفوت  ألنه  التشهدار الدخول يفيان املعك وإالّ ها التشهد،ين فيك مل عة اليتكالر إىل بالنسبة

  .حملل السجدة

  يفكأو ش{ من القراءة } ما بعدهادخل يفيمل  وحرامة اإلريبك ت يفكذا لو شكوه{

 }القنوتو  أوعك الردخل يفيمل و{ السورة يف أي }هايف أو ، السورةدخل يفيمل  واحلمد

 كوكون املشك نيما ال فرق بكالواجب،  أو  اجلزء املستحب الدخول يفنيال فرق بإذ 

  .ىالفتو و النصطالق به إلىتأع كريمل  و القنوت يفكمستحباً، فلو ش أو جزءاً واجباً

تج حيمل  وهكش إىل }لتفتيمل { ري الغبعد الدخول يف أي }بعده{ ك الش}انكن إو{

  ثر من آثار أ أو قضاءأو  إعادة إىل كوكاملش



١٧٣

ما صرح ك عن مجاعة اً منقوالًإمجاع و،ال خالف والكشإسجدة السهو بال ك، كالتر

 كذل على دلي و،هاريغ وكاملستمس وهيمصباح الفق واملستند واجلواهر و احلدائقكبذل

  .ض النصوصيمستف

قد  وذان األ يفك رجل ش:)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل: حة زرارة قاليصحك

: رب؟ قالكقد  وقامةاإل وذان األ يفكرجل ش:  قلت،يضمي: قامة؟ قال اإلدخل يف

يضميقد قرأ؟ قال وريبك الت يفك رجل ش:، قلت :يضميالقراءة يفك رجل ش:، قلت  

 مث صالته على يضمي: قد سجد؟ قال ووعك الر يفكش: ، قلتيضمي: ع؟ قالكقد رو

  )١(.ءيس بشي لككه فشري غدخلت يف وءيشخرجت من  إذا ا زرارةي: قال

 كسألته عن رجل ش:  قال،)هما السالميعل(حدمها أحة حممد بن مسلم، عن يصحو

  )٢(. صالته يفيضمي: ع؟ قالكريمل نه أ بعد ما سجد

وع ك الر يفكن شإ: )عليه السالم(عبد اهللا بو أقال : ل بن جابر قاليمساعإحة يصحو

ه مما قد ي فكء شيل شك ،مضي السجود بعد ما قام فل يفكن شإ ومض،يبعد ما سجد فل

  )٣(.هيمض عليه فلري غدخل يف وجاوزه

  . مثله)عليه السالم(عبد اهللا  ، عن أيبري بصيبأخرب و

                                                

  .)١٤٥٩( ٤٧ ح السهوأحكام  يف٣٥٢ ص٢ ج:بيالتهذ) ١(

  .٥ حوعك الرأبواب من ١٣ باب ٩٣٧ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حوعك الرأبواب من ١٣ باب ٩٣٧ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



١٧٤

نا ساجد فال أ وكشأ :)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل: حة محاد بن عثمان قاليصحو

  )١(.مضها ،عتكقد ر: عت أم ال؟ فقالك ريدرأ

ه مما قد يت فككلما شك:  قال)عليه السالم( جعفر موثقة حممد بن مسلم، عن أيبو

  )٢(.ما هوكمضه ا فىمض

 به اإلتيان  يفكان شكسواء نه أ ىمما قد مض :)عليه السالم(املتفاهم عرفاً من قوله و

حة ال  الص يفك الشك من ذله اهلمدايني، فاستظهار الفقاإلتيان صحته بعد العلم ب يفكش وأ

  .صل الوجود حمل نظرأ يف

 من ىلما مضك: قولي )عليه السالم(عبد اهللا با أمسعت : خرب حممد بن مسلم قالو

  )٣(.هي فيك علإعادةال  وما هو،كراً فامضه كرته تذك فذكطهور وكصالت

ء من ي شت يفككشإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا بو أقال : د بن زرارة، قاليخرب عبو

  )٤(. امض،ءيس بشي مستأنف فلخذت يفأقد  وكصالت

ما رمبا كصالة مستأنفة،   ال،كوك املشكون بعد ذليك ي العمل الذ)املستأنف( معىنو

  .توهمي

قد  ون مل تؤذنأت ككن شإ كنإ:  قال)عليه السالم(مرسلة الصدوق، عن الصادق و

  ت ككن شإ و،ربت فامضكقامة بعد ما  اإلت يفككن شإ وقمت فامض،أ

                                                

  .٢ حوعك الرأبواب من ١٣ باب ٩٣٦ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح اخللل الواقعأبواب من ٢٣ باب ٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح الوضوءأبواب من ٤٢ باب ٣٣٦ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح... اخللل الواقعأبواب من ٢٠ باب ٤٨٣ ص١ ج:سائل الوكمستدر) ٤(



١٧٥

  تني واألخريتنياألولأتى به من غري فرق بني  إنه ىوبىن عل

  

 ،وع بعد ما سجدت فامضك الرت يفككن شإ وعت فامض،ك القراءة بعد ما ريف

ن أال إ كالش إىل تلتفت ال وفامض،خرى أ  حالةقد دخلت يف وهيت فككء شيل شكو

  )١(.قنيتست

السجود فلم  إىل ىوهأ رجل :)عليه السالم(عبد اهللا  يبالرمحان، قلت أل ح عبديصحو

  )٢(.عكقد ر: ع؟ قالكريم مل أع كرأدر ي

 ياملض ووجب عدم االعتناءي بعد احملل كن الشأات ين املستفاد من جمموع هذه الرواإف

 طالق إلكذل و}نيتريخاأل ونيتاألول{ نيعتك الر}ني فرق بري من غ، بهىأتنه أ لى عبىنو{

 ىنسي يسألته عن الذ: مد بن املنصور، قالخصوص خرب حم وتها،يما رأكالنصوص املتقدمة 

ون وضعت كن ال تأخفت إذا  :ها؟ فقالي فكش أو ةيعة الثانكة من الريالسجدة الثان

  مرة واحدةكتضع وجه و، واحدةةذا سلمت سجدت سجدإة واحدة فمرإال  كوجه

  )٣(. سهويكس عليلو

اً ما ريثك ألنه ا املوضع، مثل هذقال يفي  عريفري تعبخفتإذا  :)عليه السالم(قوله و

  .حنوه و ظناًاإلتيانون عدم يك

 أو ل سهوكمها، فقالوا بالبطالن بريغ وتبهك بعض خ يفيالش ودي املسألة للمفخالفاً يف

 كفراد الشأ بعض العالمة باملناقشة يف و عن ابن محزةك حنو ذلكيح و،نيتاألولتعلق بي كش

   نيتاألول يف

                                                

  .١٣ سطر ٥٢ ص:ةيتاب اجلوامع الفقهكة من ياهلدا) ١(

  .٦ حوعك الرأبواب من ١٣ باب ٩٣٧ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح السجودأبواب من ١٤ باب ٩٧٠ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



١٧٦

  على األصح

  

 املغرب والصبح ونيضة اهللا الشاملة لالولتي فرعدم دخول السهو يف  على ملا دلكذلو

  .صالة السفرو

 كمن ش و،نيقي على ونيك وفظحي حىت عادأ ينياألول  يفكمن ش :حة زرارةيصحك

  )١(. عمل بالوهمنيتريخ األيف

  )٢(.عدأ فينياألول ت يفككشإذا  :كريبن ب موسى ةيرواو

  )٣(.كعد صالتأ فينياألول نيعتكالرمل حتفظ إذا  :حة البقباقيصحو

  )٤(. استقبل صالتهينياألول نيعتك الرصل الفرض يفأ  يفكفمن ش: ية العامريرواو

نة فهم ي ولو بقرينياألول  يفكن الظاهر من الشأ إىل مضافاً إذ ال خيفى،ع ما ي اجلميفو

ان ينصور صاحل لبة حممد بن املين رواأ، جزاء األ يفكعات ال الشك الر يفكاملشهور الش

صحة الصالة بالسهو  على د مبا دليمؤنه أ ات، خصوصاً معيص هذه الروايختص أو املراد

 ينياألول من نيان السجدتين نسأ على ما دل و،ينياألولعن السجدة الواحدة ولو من 

  . سواءينيخراألو

دم ما تعرف عك }صح األىعل{ ينيخراأل وينياألول نيله تعرف عدم الفرق بك كبذلو

  ات ي الرواإطالق بأن قالية، بل رمبا يالرباع وةيالثالث وةي الثنائنيالفرق ب

                                                

  .١ ح اخللل يف١ باب ٢٩٩ ص٥ ج:املصدر) ١(

  .١٩ ح اخللل يف١ب  با٣٠٢ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .١٣ ح اخللل يف١ باب ٣٠٠ ص٥ ج:املصدر) ٣(

  .١٤ حعداد الفرائضأ  يف١٣ باب ٣٥ ص٣ ج:املصدر) ٤(



١٧٧

 يست هي لة اليتي من الرباعنيتريخخصوص األ على  عن احلملة تأيبريثكاملصححة ال

  .ستهجنص امليالتخصكنه إعة، فكال ستة من سبع عشرة رإ

 ري الغري فهل املراد بالغالثاينعلى  و،ري الغالدخول يف أو ،مث هل املصحح هو التجاوز

 القراءة، إىل وع بالنسبةكالرك ي الشرعري فالغ،يالعاد أو يمن العقل وعم منهاأل أو يالشرع

ان خامته كبدل مين أما لو اعتاد ك يالعاد ووع،كالر إىل  للسجود بالنسبةياهلوك يالعقلو

ث يه، حريغ ورائعما هو ظاهر الشكة التجاوز، يفاكخبار الباب أوع؟ الظاهر من ك الريف

ن انتقل عنه إ ومت،أ و بهى موضعه أتان يفك نإفعال الصالة، فأء من ي ش يفكش إذا :قال

  . انتهى،)١( صالته يفىمض

 يبأ خرب كذلك و،مما جاوزه :ليمساعإحة ي صح يف)عليه السالم( لظهور قوله كذلو

لما ك :خرآلخربه ا و.ىه مما قد مضيت فككلما شك: موثقة حممد بن مسلم وريبص

  .ن العربة بالتجاوزأ  يفكطهور وك من صالتىمض

: )عليه السالم( قوله مما جاوزه على اخلرب عطفا وحةين الصحأ كذل على رديال و

هري غودخل يف،إذ صل الوجود،أ  الصحة ال يف يفكشلن اأ ان يفاخلرب ظاهر واملوثقة و 

بق جمال يمل  وإالّ مما جاوزه لقوله ري عطف تفسهري غدخل يفوون كن الظاهر أاجلواب 

ن املستفاد عرفاً إث ي ح، عطف بعض اجلمل ببعضهذا هو املتعارف يف و،األوىل للجملة

  . للمتأخرةين املتقدمة مقدمأ ال ،حهاياملتأخرة لتوض وان املطلبيون املتقدمة لبك

  لعرف ا فإن  الصحة، يفكون الشكصها بيوجه لتخص النه أ أما املوثقة فقد سبق

                                                

  .٨٦ ص:الشرائع) ١(



١٧٨

  يفاًكان شك سواء ،ء السابقي املتعلق بالشكار هو الشين املعأ :كفهم من مثل ذلي

هذا هو املطابق للقاعدة  و،ءي باعتبار احملل ال باعتبار نفس الشياملض و، الصحةيف أو الوجود

ال أة، ير للقاعدة العرفيا تقرأة يالظاهر من الروا وح،ي صحين املاضأ على  تبينة اليتيالعرف

 ـ سهيعلم بصحة ختميمل  وسمخّنه أ علم أو ،س أم المخّنه أ  يفكن العرف لو شأ ىتر

 مثل ما ،الصحة على بيني و،كنيبال بأحد من الشيمل  ـ مخسه طبعاً على ان مواظباًكما يف

لزم القول  وإالّ  صحته،يف أو صل وجودهأ  يفك، سواء شري عمل الغالصحة يف على بيني

 موا بتعلقها م يفل عة اليتياخللق أو ةيهلسائر احلقوق اإل وباءناء مخس اآلبعطاء األإبلزوم 

  .وقت ما

مث «: ث قاليحة زرارة حين الظاهر من صحأه يرد علي ،لهك كسلمنا ذلإذا  إنه :قاليال

  .ي التراخالظاهرة يف» مث« بـ عطف إنه ثي حري الغلزوم الدخول يف» هري غدخلت يف

ن أالظاهر  إذ  استفادة هذا املطلب،يف» مث«لفظة  على عتمادن االكمي ال: نا نقولأل

 إىل  للتوطئة بالنسبةي ال باعتبار الزمان، فه،هريغ و الفعلنية بينة الذاتي ا باعتبار املباريالتعب

 حد به، مضافاًأقول يال  و لزوم الفصلاألولمبعناه » مث«ان ك نإف وإالّ ،»تككفش«: قوله

القراءة  وريبكالت وقامةاإل وذان األنيال فصل ب إذ ،ك ذلة تأىبي الروا صدرمثلة يفن األأإىل 

 ضرب يف األوىل  اجلملةكما صرحت بذلكء، ي فاملناط هو اخلروج من الشال خيفى،ما ك

لعل هذه  و»ىخرأ حالة وقد دخلت يف «:حة مثل مرسلة الصدوقيهذه الصح و،القاعدة

مما » قاعدة التجاوز« بـ ت هذه القاعدةي مسعريفاز الكاالرت إىل ضافةمثاهلا باإلأ وموراأل

  ن املناط أ إىل ريشي



١٧٩

  .ري الغالتجاوز ال الدخول يف

 باجلملة اإلتيانار التجاوز فقط، فما سر يان املعكلو  إنه :قالين أال إ املقام  يفىبقي الو

  شبه؟أما  وزرارة وليمساعإحة ي صحة يفيالثان

 ضافة باإل،ري الغال بالدخول يفإتحقق ي ز غالباً الالتجاو فإن ،يعي طبكن ذلإ: اجلوابو

  .ال مع الفصلإتحقق غالباً يء ال ي وجود الش يفكن الشأإىل 

  يفكالشكبعاض ات األي الروار يفكذيمل نه أ الكشإذا اعتربنا التجاوز ختلصنا من إو

م حول لك جمال التىبقي النه أ ماكذا، كه وخرات األي اآلما دخل يف  بعداألولات ياآل

   ؟يالعاد أو يالعقل أو ين املراد به هل الشرعأ و،ريالغ

ون من يكن؟ فال كالر أو الواجب أو ، له عنوان مستقلين املعترب هل اجلزء الذأأو 

 أو ن،كس بريما ل أو القنوتكس بواجب يما ل أو ة،ياآلك مستقل ريله عنوان غ التجاوز ما

 شارات الواردة يفل واحد منها مبختلف اإلكلوا ل استدقوال املتشتة اليت من األكشبه ذلأما 

  .اتيالروا

ف مل كينه أ ردي فال ،ها غالباًي فكقع الشيمثلة ملا أ يات فهي الروامثلة الواردة يفما األأ

 يوع بعد اهلوك الر يفكح زرارة الشي مثل صحر يفكذيمل  أو بعاض، األ يفكر الشكذي

عبد ل أث سيلذا ح وام،يالق إىل بعد النهوض السجود  يفكسه من الشكع أو ،حنو السجود

عليه (جاب أ ،ي اهلونيوع حك الر يفكهو الش و،األولعن ) عليه السالم(مام اإلالرمحن 

  . السجود خالف الظاهرالدخول يف إىل كل ذليتأو و،وعكان الريتإ على  بالبناء)السالم

 :)عليه السالم(اهللا عبد  يبقلت أل: القخر، اآلعبد الرمحن ح ي صحك ذلنايفينعم قد 

  سجد أدر ي جالساً فلم يستوي قبل أن كرجل رفع رأسه من السجود، فش



١٨٠

 فال يلتفت إىل الشك فيها ، كالسورة بالنسبة إىل الفاحتة،األولواملراد بالغري مطلق الغري املترتب على 

ىل اآلية وهو يف  بل وال إ،السورة وهو يف آخرمها أو  بل وال إىل أول الفاحتة،وهو آخذ يف السورة

  آخرهايف  بل وال إىل أول اآلية وهو ،املتأخرة

  

 يستوين أ قبل كفرجل ض من سجوده فش: ، قلتسجدي: سجد؟ قاليم مل أ

   )١(.سجدي: سجد؟ قاليم مل أسجد أدر يقائماً فلم 

س قاعدة يل إذ ،ه اهلمداينيده الفقيأ وحة،ي العمل ذه الصحك املدارقد استجود يفو

  .كال بأس بذل و،صي قابلة للتخصرية غي بعد جتاوز احملل قاعدة عقلكالش

ظهر يصرفنا النظر عما  و لو قلنا باعتباره}رياملراد بالغ{ن أله تعرف ك ك من ذل}و{

 إىل السورة بالنسبةك ،األول على  املترتبريمطلق الغ{ة التجاوز يفاكمن النصوص من 

 ولده، إىل  رسالتهد يفي وفاقاً للمف} السورةخذ يفآهو  وهاي فكالش إىل لتفتيالفاحتة، فال 

الدخول  و لصدق التجاوز،همريغ واملستند ويالس ويليردباأل وةريالذخ واملعترب وياحللو

 صحة النسبة نظر، قالوا ان يفك نإ واملشهور، إىل رمبا نسب و،كخالفاً للمدار و.ري الغيف

قد عرفت اجلواب عنه  و،عكقد ر وةء القرا يفكها شية، بل في الروال به يفيلعدم التمث

  .هية في ال حجين مثل هذا االستدالل من مفهوم اللقب الذأ إىل سابقاً، مضافاً

هو  وةياآل إىل  آخرمها، بل والهو يف والسورة أو  أول الفاحتةىلإ{لتفت ي }ال وبل{

  ما صرح به ك } آخرهاهو يف وةيأول اآل إىل ال وة املتأخرة، بلي اآليف

                                                

  .٢ ح...دري فلم ك باب من ش٣٦١ ص١ ج:االستبصار) ١(



١٨١

   كالقنوت بالنسبة إىل الشك يف السورة،مستحباً أو  واجباًاًوال فرق بني أن يكون ذلك الغري جزء

  

  . عنه البعد صاحب البحارىنف وةريصاحب الذخ ويليردباملستند ناقال عن األ

  يفكش إذا لمة الواحدةك احلرف من الم يفكجراء احلإبعد ي ال و: قائالاألول ىبل تعد

  . انتهى،)١( حرف آخردخل يفذا  إخراجه عن خمرجهإ

 ات ملثله،يعدم مشول الروا وة،يان القاعدة العقلي لعدم جر،ك ذلتردد يفيان رمبا كن إو

تلفظ يهو  و»احلمد«م من ي صحة امل يفكة، فلو شيمنا تقرر القاعدة العقالئإا أقد تقدم إذ 

  .حوطهو األ وبعد لزوم الرجوعيبالدال ال 

 إىل القنوت بالنسبةكمستحباً،  أو  جزءاً واجباًري الغكذلون يك أن نيال فرق بو{

جممع  وك عن املداركيهو احمل و،ةريالذخ إىل ما اختاره املستند ناسباً لهك } السورة يفكالش

تقدم من  ما على ، بلطالق ملا عرفت من اإلكذل وها،ريغ واضيالر وةيفاكال والربهان

  .صالأالم ك ال جمال هلذاىبقية التجاوز مطلقاً، اليفاك

 فقالوا بلزوم ،الروضة والروض وةيرشاد اجلعفرإ والذكرى عن كيخالفاً للمحو

ان كلو  ووعكالر وةء القرانيفصل بيحة زرارة مل يصح بأن استدل و املستحب، يفكالتدار

 دخل يفيفعال الصالة املعهودة فال أس من ين القنوت لأ وره،كالقنوت موجباً للتجاوز لذ

ام، يه قبل استتمام القي فكالسجود لو ش إىل العود على  دلتين موثقة البصرأب وخبار،األ

  .القراءة خبالف القنوت وامي لوجوب القوىلأفالعود هنا 

  حة يالصح إذ ل واضح،كاجلواب عن الو

                                                

  .٣٣ سطر ك الش يف٤٨٥ ص١ ج:املستند) ١(



١٨٢

 فلو شك يف شيء ،واالستعاذة بالنسبة إىل تكبرية اإلحرام واالستغفار بالنسبة إىل التسبيحات األربعة

 بني  أيضاًال فرق يف املشكوك فيه إنه  كما،ذكورات بعد الدخول يف أحد املذكورات مل يلتفتمن امل

   والظاهر عدم الفرق بني أن يكون ذلك الغري،الواجب واملستحب

ونه كعدم  و، الصالةأجزاءوضح أالقنوت من  و،ما تقدمكمثلة ع األي مقام مجست يفيل

 ن املوثقة حمل خدشةأ إىل ة ممنوعة جداً، مضافاًيواألول وته،يوجب عدم معهودي واجباً ال

  . موردهايفحىت 

 مثل ،مستحب إىل تعداها إذا  سائر الواجبات يفكم الشك تعرف حك من ذل}و{

 ك فلو ش،ربعةحات األيالتسب إىل االستغفار بالنسبة و،حرامة اإلريبك تىلإاالستعاذة بالنسبة {

 أحد  يفلبعد الدخو{حات يالتسب وحرامة اإلريبكت و القراءة}وراتكء من املذي شيف

  .ىمض و}لتفتيمل {االستعاذة  واالستغفار و القنوت}وراتكاملذ

  يفكن شأك }املستحب و الواجبني ب أيضاًهي فكوك املشفرق يف النه أ ماك{

 قد ذهب يف و االستغفاريف أو وع،ك الرهو يف و القنوتيف أو ،ةء القراهو يف واالستعاذة

حة زرارة يح صحي النص، بل تصرطالق إلكذل والرابعة، وعة الثالثةك الروع يفكالر

 كذانأ ت يفككن شإو :، قاليح املنقول عن الرضويمثل الصح و،ىالفتو وباملستحبات

  .آخره إىل )١(ربت فامضكقامة بعد ما  اإلت يفككن شإ و،قمت للصالة فامضأقد و

   لعدم االعتناء  املوجب}ري الغكون ذليك أن نيالظاهر عدم الفرق بو{

                                                

  .٣٣ سطر ٩ ص:فقه الرضا) ١(



١٨٣

 نعم لو ،االنتصاب منه بعد اهلوي للسجود مل يلتفت أو مقدماا فلو شك يف الركوع أو جزاءمن األ

  شك يف السجود وهو آخذ يف القيام وجب عليه العود

  

ة التجاوز يفاكما رجحناه من  على ماأ }مقدماا أو جزاءمن األ{ السابق كوكباملش

، ري الغاشتراط الدخول يف على ماأ و، فعلدخل بعد يفين مل إ و،كوكنه جتاوز عن املشفأل

  .ر ملا تقدمهايء مغاين مقدمات الشفأل

علم هل انتصب ينه ال كع، لكرنه أ علم بأن }االنتصاب منه أو وعك الر يفكفلو ش{

 للسجود يبعد اهلو{ للسجود ىوع بدون االنتصاب هوكم من الرأالسجود،  إىل ىمث هو

 الروض والذكرى وك عن املسالكي واحد، خالفاً للمحري به غىتفأما ك }لتفتيمل 

س من يمقدمات العمل ل و عمل آخردخل يفيمل  ألنه جبوا العودأواض، فيالر والروضةو

  .العمل

 الرمحان عن أيب ح عبدي، خصوص صحىالفتو و النصإطالق إىل هم مضافاًيرد عليو

 ،يحد السجود خالف ظاهر اهلو إىل ولالوص على محله و املتقدم،)عليه السالم(عبد اهللا 

صاً بال خمصص حمجوج يونه ختصكنه مع أ بالعود بني رد القائله يفي مصباح الفقلذا قال يفو

  .حةيبالصح

وع بعد ما سجد ك الر يفكن شإ: حة ابن جابري املستند مبفهوم صحاستدل عنهم يفو

 ح زرارةي صحا عرفت سابقاً يفمكباب املثال من هو  ومناإ و عدم املفهوم:هيف و،)١(مضيفل

  .هريغو

  السجود  إىل }ه العوديام وجب علي القهو آخذ يف و السجود يفكنعم لو ش{

                                                

  .٤ حوعك الرأبواب من ١٣باب  ٩٣٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(



١٨٤

املنت، بل قال  على تاًك ساكاملستمس وهي مصباح الفقيف وكعن املدار و اجلواهر،ما يفك

  .)١( وجوب الرجوعخمالف هنا يف على عثرأ مل ينإ: األول

عبد   بن أيبعبد الرمحنحة ياملشهور صح على دلي والرجوع،شارة عدم نعم ظاهر اإل

سجد؟ يدر أسجد أم مل ي قائماً فلم يستوين أ قبل كفرجل ض من سجود فش: ، قلتاهللا

  )٢(.سجدي: )عليه السالم (قال

ه مما قد يت فككلما شك: )عليه السالم(شارة قوله ه اإليلإما ذهب  على دليو

  .ىمض

   . مستأنفخذت يفأقد و :)عليه السالم (قولهو

  .ك ذلريغ إىل .خرىأ  حالةقد دخلت يفو :)عليه السالم (قولهو

 أدلةانت كالها ل، ولوخص منهاأا  أل،حةيات ذه الصحطالقص اإلين الالزم ختصكل

رد ي، بل ري الغلزوم الدخول يف على االستدالل مبا دل إىل ة بدون حاجةيافكالتجاوز 

عربة  ال: قالين أال إ اللهم ، السجود بعد ما قام يفكعدم االعتناء بالش على شارة ما دلاإل

  .املثال على كمثال ذلأحة ملا عرفت من محل يمبثل هذا املفهوم، لوال الصح

 ام، ولو قام مث احنىني القىما أشبه، بل صدق مسم وام االستقراريس شرط القيل إنه مث

ن جلس أاماً بعد يهو قائم ق ووعك الر يفكشلو نه أ ماكء احلائل، يمر فات احملل أل

  .جلهله حاجة فقام أل للسجود فبدا

                                                

  .٣٢٠ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

  .٢ ح...دري فلم ك باب من ش٣٦١ ص١ ج:االستبصار) ٢(



١٨٥

 فلو شك فيه بعد األخذ يف القيام مل ، إال أن األقوى خالفه،ويف إحلاق التشهد به يف ذلك وجه

   والفارق النص الدال على العود يف السجود فيقتصر على مورده،يلتفت

  

 ،تشهد أم النه أ  يفكلو شنه أ  حىت}ك ذليف{ بالسجود أي }حلاق التشهد بهإ ويف{

ها لعدم يون الرجوع فك ة يفيظهور الروا على  مبين}وجه{لزم العود يام ي القخذ يفآهو و

  )١(.ك املستمسما يفكص يم بالرجوع من التخصص ال التخصكون احليكحتقق التجاوز ف

ه قبل ي فكشهد فلو شما التأ و:ه، قالريغ واختاره املستند و}خالفه األقوى ال أنإ{

  . انتهى،)٢(ماله، فالظاهر عدم الرجوع ملا مركقبل است وامي القخذ يفاأل

بعد ي التشهد حال النهوض ال  يفكنعم لو ش: ث قالي التردد حظهر من اهلمداينيو

  .تأمليه، فليمدع على ن عهدتهأال إح املناط، ي استفادته منها بتنقىدعو

ما اختاره ك ،ار التجاوزيون املعك على ما بناًءأ قوى، األما اختاره املصنف هو و:أقول

 ر للسجود عقالًينه مغا فألري الغاعتبار الدخول يف على ما بناًءأ وناه فواضح،يقو ومجاعة

  . معلومريح مناط غيات رد تنقطالقد عن اإليشرعاً، فال وجه لرفع ال وعرفاًو

السجود  إىل  االلتفاتني ب}ارقالف و،لتفتيام مل ي القخذ يفه بعد األي فكفلو ش{

 ح عبد الرمحن بن أيبيهو صح و}النص{ كوكالتشهد املش إىل  عدم االلتفاتنيب وكوكاملش

   مورده على قتصري ف، السجودالعود يف على الدال{عبد اهللا 

                                                

  .٤٤٠ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

.٢٢ سطر ك الش يف٤٨٦ ص١ ج:املستند) ٢(



١٨٦

  . يف غريهويعمل بالقاعدة

  

منه  و،}هري غيف{ ري الغالدخول يف أو ة التجاوزيفاك على  الدالة}عمل بالقاعدةيو

تاب من الرجوع كال على نيخر من املعلقآبعض  ويد الربوجرديه السيلإن ما ذهب أتعرف 

  . معلوم الوجهريغ

  



١٨٧

فمن كان فرضه اجللوس  ، يف غري صالة املختار،األقوى جريان احلكم املذكور ـ ١١ـ مسألة 

  قيام مل يلتفت وهو يف حال اجللوس الذي هو بدل عن ال؟هل سجد أم النه أ مثال وقد شك يف

  

 بعد كوكاملش إىل  من عدم االلتفات}وركم املذكان احليجر األقوى  ـ١١ ـ مسألة{

ان كفمن {ص الصالة لعلة ي تنقهو املضطر يف و} صالة املختارري غيف{ ري الغالدخول يف

 هو بدل ي حال اجللوس الذهو يف و،هل سجد أم النه أ  يفكقد ش وفرضه اجللوس مثالً

س مبرتلة يون هذا اجللوس لكم بكث حي، حه اهلمدايني خالفاً للفق}لتفتي ام مليعن الق

ه ي عليجرين اجللوس بدل فأ على ن بناهاأ املسألة بعد تردد صاحب اجلواهر يف وام،يالق

 مث استظهر ، احملل يفكم الشكه حي عليجريام ساقط لالضطرار فين القأ أو ،اميم القكح

  .ها جماليال، بل للتأمل فكشإسألة ال ختلو من ن املأنصاف اإل و:، مث قالاألول

ال إام ي عن القون اجللوس بدالًيك ال: املنت بقوله على يد الربوجرديقد علق السو

  )١(.به صل التجاوز ا الحينئذ يح وحات،يالتسب أو  القراءةبالشروع يف

م بصدق كاحل ولعل منع االنصراف و:ث قالي املنت حما يف إىل  مالكاملستمسو

ز كوفق باملرتأ و،املتفاهم العريف إىل قربأ، كعدم االعتناء بالش و هذه املوارد،التجاوز يف

  )٢(.يالعقالئ

  

                                                

  .١١ مسألة ك الش فصل يف٦٥ص: ىالعروة الوثقي على د الربوجرديقة السيتعل) ١(

  .٤٤٢ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(



١٨٨

 جلوس للسجدة أو اجللوس الذي هو بدل عن القيامنه أ  نعم لو مل يعلم،شك يف التشهد إذا وكذا

   لعدم إحراز الدخول يف الغري حينئذ،للتشهد وجب التداركأو 

  

 ام،ي عن القون اجللوس بدالًك دلةالظاهر من األ إذ د رجحان قول املصنف،بعي ال: أقول

 لصدق اسم نيتعيما ال ك و،ري الغالدخول يف وصدق التجاوزيه، فأحكامه ي عليرجيلذا و

 توقف التجاوزي  الكذلك ،امي القراءة حال القشرع يفين أ ري الغالدخول يف والتجاوز

ة يعلم حال بقيمنه  وح حال اجللوس،يالتسب أو ةءلقرا االشروع يفعلى  ري الغالدخول يفو

فه القراءة من يلكان تكم املبدل منه، فمن كه حي عليرجيل بدل كن أ ونواع االضطرارأ

 ري الغم الدخول يفكره حكذ وتهءقرا على ير، لعدم عرفانه احلمد جركالذ أو سائر القرآن

نائماً  أو قاعداً أو اًء قائماًميإالسجود و وعكفه الريلك من تكذلك و حاهلا،ريبك الت يفكشإذا 

  .ذاكه ونيالسجود املتعارف ووعكم الركهما حي علىجر

ام مل ي هو بدل عن القيهو جالس جلوس القراءة الذ و} التشهد يفكش إذا ذاكو{

  . بالتشهداإلتيان على بىن ولتفتي

 أو اميلقهو بدل عن ا{ه ي فيجلوسه الذ أي }ياجللوس الذنه أ علمينعم لو مل {

  يفكما لو شيام فيم القكه حي عليرجي ال و}كللتشهد وجب التدار أو جلوس للسجدة

نه حمرز أقال بيرمبا  و}نئذي حري الغحراز الدخول يفإلعدم {بالتشهد  أو  بالسجدةاإلتيان

نا يتفكن اإ كذلك و،ري الغن اعتربنا الدخول يفإ هذا ،ري الغ عدم الدخول يفاألصلب

  .علم بالتجاوزيال   ألنهبالتجاوز



١٨٩

حد أنئذ بيلف حكنه مأ بمجايل للعلم اإلاألصلان ي لعدم جرك ذلل يفكشأرمبا  إنه مث

 يرجي  المجايلمع وجود العلم اإل و،حيالتسب أو ما القراءةإ والتشهد، أو ما السجدةإن، يأمر

  .طراف جانب من األ يفاألصل

ن ياألمرفه بيلكما تإمجاال إعلم ينه  ألحيالتسب أو قرأ احلمدينه أ وس،كتمل العحيرمبا و

 األصل و،حيالتسب ومر واحد هو القراءةأب أو ،حيالتسب أو التشهد، مث القراءة أو السجدة

  .واجب أو فه واجبانيلكت بأن من علمكة من الزائد، ءالربا

 لفاً بالسجدةكان مكن أحنوه بعد  ومجايلال جمال للعلم اإل إذ  ال خيفى، مانيالمك اليفو

ان ما كلذا  وحنوه، وصل التجاوزأال ب وعلم بالفراغ منها ال بالوجدانيال  وناً،يالتشهد تعو أ

  .ني هو املتع)رمحه اهللا(ره املصنف كذ

  



١٩٠

كان بعد الدخول يف  فإن اإلتيانلو شك يف صحة ما أتى به وفساده ال يف أصل  ـ ١٢ـ مسألة 

  الغري فال إشكال يف عدم االلتفات

  

أن علم ك }اإلتيان أصل فساده ال يف و بهى صحة ما أت يفكو شل ـ ١٢ ـ مسألة{

 صح السجودي ما العلى  أو هيصح السجود عليما  على علم هل سجدي نه الكنه سجد لأب

 عدم يف{ عند املشهور }الكشإ فال ري الغان بعد الدخول يفكن إف{اً ي ثاناإلتيانلزم يحىت 

 فعل املسلم صالة الصحة يفأ وعدة الفراغقا و بقاعدة التجاوزكاستدل لذل و}االلتفات

 مضر ري أصل الوجود غ يفكان الشكنه لو إة، فيواألولب و،نسانفعل نفس اإل حىت ةياجلار

 إىل كرجاع هذا الشإب و،وىلأق ي الصحة بطر يفكان عدم ضرر الشكبعد جتاوز احملل 

تربه الشارع  اعيح الذي الوجود الصح يفك الصحة ش يفكالش إذ صل الوجودأ  يفكالش

 ني واحد من املعلقريغ وه اهلمدايني اختاره الفقيهذا هو الذ وبعدم القول بالفصل، و،جزءاً

 :صالة الصحة قالأ املسألة ل يفيان جعل الدلكن إ وخمتار اجلواهر، إنه ماكتاب، كالعلى 

 م بالصحة يفكحي وهيقتصر عليصل الوقوع، فأ  يفك الشخبار يفتمل العدم لظهور األحيو

  )١(. األقوىلعله وقع من املسلم،يل فعل ك صالتها يفحمل البحث أل

 صل الوجود الأ  يفكقاعدة التجاوز خاصة بالش بأن  املتقدمة،دلة األل يفكشأرمبا و

 ان يفيمنا جترإصالة الصحة أ ون قاعدة الفراغأ و،ك املستمسما يفكح، ي وجود الصحيف

ة فال ية ظنيواألول ول جزء جزء منهك إىل بالنسبة العمل بعد الفراغ من جمموعه، ال  يفكالش

    يفكالش إىل كرجاع هذا الشإ وتنفع،

                                                

  .٣٢٥ ص١٢ ج:اجلواهر )١(



١٩١

   أيضاًوإن كان قبله فاألقوى عدم االلتفات

  

ل صأ  يفك ظاهرها الش اليتدلة األ يفكدخل مثل هذا الشي، فال يصل الوجود اعتبارأ

  .س حبجةيتمل االستناد ل احملمجاعاإل و،دلةعدم القول بالفصل ناش من هذه األ و،الوجود

 إىل  بالنسبةدلة األإطالقالظاهر  إذ ه حمل نظر،ي التجاوز ملا حنن فأدلةعدم مشول : قولأ

 قد قرأ وريبك الت يفكرجل ش :)١(ح زرارةي صح يف)عليه السالم(قوله  فإن ،ك الشيقسم

ت هل ككش إذا كنأ ىال ترأ الصحة،  يفكالش وصل الوجودأ  يفكشمل الشي ،شبههأما و

ربت أم كمل تعرف هل  إذا كنأما ك، ريبك التت يفككح؟ تقول شي صحرياً غريبكربت تك

  .ات املشاةيذا سائر الرواك و،كال؟ تقول مثل ذل

ء مث دخلت يذا خرجت من شإ «:مامنها اإلي بن املستفاد عرفاً من القاعدة اليتأما ك

 من ىلما مضك :)عليه السالم( قوله كصرح من ذلأ و،ءياخلروج عن حمل الش» هري غيف

  . قد عرفت سابقاً مشوله ملثل املقام وخل،إ كطهور وكصالت

 ،اتية حسب فهم العرف من الرواية قطعيواألول وىن الفحوأ إىل ضافةهذا باإل

ما لو ك }ان قبلهكن إو{ حملها س يفيم لك احلاملناقشة يفف ةديؤخر م األدلةصلح بعض األيو

عدم فاألقوى {ع بعد كريمل  وامي حالة القهو يف و به،ىأت ي صحة احلمد الذ يفكش

ق قوله ينه من مصادإالصحة لشمول مثل موثقة ابن مسلم له، ف على البناء و} أيضاًااللتفات

  )٢(.ما هوك فامضه ىه مما قد مضيت فككش: )عليه السالم(

                                                

.١ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ٢٣ باب ٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ٢٣ باب ٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



١٩٢

األذكار  أو كان من القراءة والتدارك إن ،وإن كان األحوط اإلمتام واالستيناف إن كان من األفعال

  .ما عدا تكبرية اإلحرام

  

 شبه له،أما  وليمساعإ وحة زرارةي عدم مشول صحك ذلضر يفي ال وخر،مثله خربه اآلو

  . بعد الفراغ من العملكختتص بالش ن املوثقة الأقد تقدم  و،ني القاعدتنيالمنافاة بإذ 

 واحد من ري قواه غيهو الذ، بل كالش إىل االلتفات و}متامحوط اإلان األكن إو{

 بعد ك ابن مسلم بالشيصصون موثقخيهؤالء  إذ ره،كه ظاهر ما ذيالوجه ف و،نياملعلق

 احملل، ان يفك إذا  ظاهرها لزوم الرجوع التجاوز اليتأدلةال إ املقام  يفىبقيالفراغ، فال 

  بعد التجاوزكلشال اإرج خيمل  و،ال ما خرجإ اإلتيان بيصل االشتغال املقتضأ إىل ضافةباإل

  .بعد الفراغأو 

ن إ كالتدار و،فعالان من األكن إناف ياالست{ون يكمنا إهذا فااللتفات  على }و{

  .وجههال خيفى ما ك السالم اعد ما و}حرامة اإلريبكار ما عدا تكذاأل أو ان من القراءةك

  



١٩٣

 ، بهكان آتياًنه أ ذلك مث تبني بعد ،شك يف فعل قبل دخوله يف الغري فأتى به إذا  ـ١٣ـ مسألة 

   بطلت الصالةكان ركناًفإن 

  

نه أ ك بعد ذلني به، مث تبى فأتري الغ فعل قبل دخوله يف يفكش إذا  ـ١٣ ـ مسألة{

 بال }بطلت الصالة{ نيالسجدت ووعكالر وحرامة اإلريبكتك }ناكان رك فإن اً بهيان آتك

لو  ونكادة الريالن الصالة بزبط على دلة ملا تقدم من األكذل و املستند،ما يفكخالف، 

 فإن مر به ظاهراًاحتمال عدم البطالن لأل و،هريغ و املقامني بك ذلال فرق يف وسهواً،

  ألن األمر تام،ري غ،م ببطالن الصالة اكحيف كيادة، فيذه الز أمر يالشارع هو الذ

شبه أما  وقبلةاستدباره ال وشف جناسة ماء وضوئهكلذا لو ان و،جزاء اإليقتضي اليالظاهر

شهادة  على  معتمداً الثاينيف و، مستصحب الطهارةاألول ان يفكن إ و،عادةوجبت اإل

  . الظاهريف أمر ان لهكشبهها مما  ونيالعدل

ان قد كنه أ ركع، مث ذكوع فرك الر يفكلو ش  ماي صورة واحدة هنعم اختلفوا يف

ادة ي لصدق الزكذل و،ملستند اما يفكن البطالن ي املتأخرنيشهر بظهر األاأل فإن ع،كر

 خي عن الشكيرفع، خالفاً للمحيوع أم مل ك البطالن، سواء رفع رأسه من الردلةاملشمولة أل

هم، بل عن ريغ ويليردباأل وكاملدار والذكرى والدروس واحلليب وياحلل وينيلكال وديالسو

وع أرسل ك الرر يفك تذنه لوإف: ، قالواه اهلمداينيبه الفقاستقر و،هي علمجاع اإلىة دعويالغن

 اًريادة مل تقتض تغيهذه الز بأن ك املداروجهه يف وتصح صالته، والسجود إىل رساالإنفسه 

  وع ك الرين حتقق مسمإ وون مبطلة،كب املوظف، فال تيال خروجاً عن الترت و،ئة الصالةيهل



١٩٤

ري فلم يلتفت مث تبني  وإذا شك بعد الدخول يف الغ،للزيادة  نعم جيب عليه سجدتا السهو،وإال فال

   بهاإلتيانعدم 

  

  )١(. انتهى،إمجاع أو هذا الوجه من نص على تهاديبطالن الصالة بز على دليالنتفاء ما 

وع سهواً كادة الرين عمدة املستند لبطالن الصالة بزإ:  املصباح قائالقد استوجهه يفو

 على مجاع اإلىوة دعي املقام، بل قد مسعت عن الغن حاصل يفريهو غ و،مجاعهو اإل

  . انتهى،)٢(خالفه

 استثىن ألنه تعاد الث يشمله حديال  و،هيادة شاملة ملا حنن فيات الزإطالقن كل: أقول

 املسألة، فلعلهم وجب التوقف يفيهم ؤمساأ املتقدم نيساطان ذهاب مثل األكن إ ووع،كالر

  .حاط واضيوجه االحت و،)٣( املستندما يفكهم يلإ لنص وصل كفتوا بذلأ

 ما يفكظهر شهر األاأل على فال تبطل الصالة{ناً كاً ري به ثانن املأيتيك }الإو{

  يفنيد الواردتيموثقة عب وحة منصوريخصوصاً صح وادةي ملطلقات الزكذل واملستند،

 كي للمحما ادعاه املستند، خالفاًكب ك املرمجاعها باإلريغ إىل ىتعدي وخصوص السجدة،

  . السجدة الواحدة يفيباحلل والعماين وديعن الس

نعم {: لذا قال ووجب سجدة السهو،أالقاعدة، بل رمبا  ومن النص ال خيفى  ما:هيفو

  .ادةيل زكقلنا بوجوا ل إذا }ادةيه سجدتا السهو للزيب علجي

  ان ك فإن } بهاإلتيان عدم نيلتفت، مث تبي فلم ري الغ بعد الدخول يفكذا شإو{

                                                

.٣٤ سطر ٢١٤ ص:كاملدار) ١(

  .٢٣ خلل الصالة سطر  يف٥٤٠ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ٢(

  .٣٥سطر : املصدر) ٣(



١٩٥

 بطلت كان ركناًفإن  وإالّ ،مل يدخل يف ركن بعده تداركه بأن قياًفإن كان حمل تدارك املنسي با

  .وجيب عليه سجدتا السهو للنقيصة، فال وإالّ ،الصالة

  

ان كن إبطلت، مث  وإالّ ،ناًك رين املنسيكن مل إ بعد متام الصالة صحت الصالة نيالتب

ء يه شين عليكمل  الإ و، بهاإلتيانسجدة السهو لزم  ووجب القضاءين مما ك الرري غياملنس

  .جزاءان األي نسحسب ما تقرر يف

 دخل يفيمل  بأن اً،ي باقي املنسكان حمل تداركن إف{ ثناء الصالةأ  يفنيان التبكن إو

ح ي تسبيان املنسكما لو كن، كادة الري موجباً لزي باملنساإلتيانان ك ال و}ن بعدهكر

 هو يفو احلمد  يفكه، فلو شيا حنن فان الشاملة ملي النسدلة أل}هكتدار{السجود  ووعكالر

ان يالنس و السهودلة ألكذل وها،أ بعد متام السورة عدم قراءة للحمد قرنيالسورة مث تب

 كوك باملشاإلتيان عدم  يفكة الشي بعد احملل موضوعك الشأدلةس املستفاد من يل و،املتقدمة

  .نيم تابعاً ملا تبكان احلكالف  اخلني فلو تب،ةيقيمنا الظاهر منها الطرإ و بعد احملل،كشإذا 

  يفكما لو شك }ناًكر{ ي املنس}انكن إف{اً ي باقي املنسكن حمل تداريك }الّإو{

ن أ ملا تقدم من }بطلت الصالة{ به ىن أتيكمل نه أ نير بعد السجدتكوع بعد احملل فتذكالر

 }فال{نا كن ريك }الّإو{ ،سهواً أو ان عمداًكنقصه مبطالن للصالة، سواء  ونكادة الريز

 ،السجدة الواحدة والتشهدكان له قضاء ك إذا  القضاء}هيب علجيو{تبطل الصالة 

  .ان قلنا ماكل مك  يف}صةيسجدتا السهو للنق{و



١٩٦

عدم  و احملل يفكل من التداركون ك دلةن ظاهر األأهو  وراده،يإه ال بأس بيهنا تنبو

  .هريغ وجلواهرما استظهره اكة ال رخصة، مياالعتناء بعد احملل عز

 كان الشكما يمة فكه حميحد طرفأ على ملا قام احلجة حىت اط الشاملةي االحتأدلةنعم 

ة الالحقة، ي اآلهو يف وة السابقةي اآل يفكما لو شكاط خلال، يوجب االحتي مما ال ،بعد احملل

ة مي عز بعد احمللك الش يفي باملضاألمرون يكن أاحتمال  واط بالرجوع،ينه ال بأس باالحتإف

 على توقفية ال ميونه عزكن إ:  بقولهه اهلمداينيره الفقكما ذ إىل ضافةخالف الظاهر باإل

ه كش بأن م الشارع،كح على ونه متفرعاًك ك ذل يفيفيك للوجوب، بل ي باملضاألمرون ك

 هذه القاعدة، على  متفرعاًي باملضاألمرها ي وقع فحة زرارة اليتي صحما يفكء، يس بشيل

  . انتهى،)١(ةيادة العمديملحقاً بالز وعاًية تشري بقصد املشروعون التاليفكاها مقتضفإن 

نه أ  فلو ظن،ي بعد احملل واقعياملض و احملل يفكم التداركن حأن مما تقدم تعرف إمث 

احملل  بأن ما لوقلنايف ام بعد احملليالق إىل ن النهوضأما لو ظن كة، يمكبعد احملل لشبهة ح

نه أ احلال ونه قد قنتأ السورة ظاناً ب يفكما لو شكة يلشبهة موضوعأو  ،للسجود بعد باق

 مهك حكالش على ة، فرتبيمكح أو ةي احملل لشبهة موضوعنه يفأظن ب أو ن قد قنت،يكمل 

 أو الصحة مع القضاء و من البطالنيم الواقعكالصالة احل على ان الواقع خالفه ترتبكقد و

   بدونه

                                                

  .ريخ السطر األ٥٥٨ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



١٩٧

  يفكذلكما هو كة، يم للواقع ال للصفة النفسكون احلك دلةألاملستفاد من ا ألن كذلو

  .ةي الشرعحكامسائر األ

  



١٩٨

بعد  أو يف التعقيب أو كان بعد الدخول يف صالة أخرى فإن ذا شك يف التسليمإ ـ ١٤ـ مسألة 

   باملنافيات مل يلتفتاإلتيان

  

 يف أو خرىأ  صالةان بعد الدخول يفك فإن مي التسل يفكش إذا  ـ١٤ ـ مسألة{

مل { لصورة الصالة يل املاحي منها الفصل الطو اليت}اتي باملنافاإلتيانبعد  أو بيالتعق

فعل يمن  فإن ه،يلإتفت لي  من الصالة اليأن املاض على  ما دلطالق إلكذل و،}لتفتي

 إذ مضت صالته السابقة،نه أ هيصدق عليب يشتغل بالتعقي أو خرى،أ  بصالةأيتي أو ،املنايف

ه مثل يصدق علي كذلك و احملل،يمض و الذاتيعم من مضأ ين املراد باملضأ قد عرفت

 كذلك و،)١(ءيس بشي لككه فشري غء مث دخلت يفيخرجت من شإذا  :حة زرارةيصح

  حالةقد دخلت يف وهيت فككء شيل شكو : مرسلة الصدوق يف)عليه السالم(قوله 

  )٢(.خرىأ

  بصالةاإلتيان نيب و،عتينيب فال ي بالتعقياناإلت ني بكل املستمسين تفصأذا تعرف و

  قاعدة التجاوز،يم، فال جتريالتسل على نيسا مرتبيما ل أل،، فموضع تأملباملنايف أو خرىأ

 منظور ،ي الفراغ البنائ الظاهر يفيحراز املضإ مع يمنا جترإا ال جمال لقاعدة الفراغ، ألو

  .هيف

التجاوز هنا متحقق، بل  و،ري الغ الدخول يفار هو التجاوز الين املعأذ قد عرفت إ

قد خرج من  إذ  عمل الصالة فارغ عن الصالة،ري عمل غمن هو يف إذ  صادق، أيضاًالفراغ

   قد دخل يف وهي فكشنه أ هيصدق عليذا كه وه،ري غدخل يف وءيش

                                                

  .)١٤٥٩( ٤٧ ح السهوأحكام  يف٣٥٢ ص٢ ج:بيالتهذ) ١(

  .٤ ح٥٧٥ ص٥ج: نقال عن اجلامع،  ٣٢ص:  للصدوق،ةياهلدا) ٢(



١٩٩

  .وإن كان قبل ذلك أتى به

  

  .ىخرأ حالة

 ا إذالإ ـ،لكه مشإطالقهذا ب: قي التعليف اينكيابلكد اجلمال الين قول السأظهر يمنه و

 عد يفين مل إ و به بعد الفراغ،اإلتيانان من عادته ك أو  آخر، العرف فعالً يفعد املنايف

  . آخرالعرف فعالً

 ،بد معه من صدق االنصراف عن حال الصالة عرفاً بل ال: يد الربوجرديقول السو

  .الكشإحمل 

ان خالف ك عادةلو قلنا باإل إذ الم،ك ملورد التعاد الث يمشول حد إىل هذا مضافاً

  . بسبب عدم السالم، فتأمليمنا هإانت ك لو عادةاإل فإن ،املستثىن

 ي احملل الذ يفكمن الش ألنه } بهىتأ{رناه ك ذي الذ}كقبل ذل{ ك الش}انكن إو{

  .اإلتيانمه كن حأعرفت 

  



٢٠٠

كان يئة املصلي مجاعة من  فإن ؟كرب لإلحرام أم النه أ شك املأموم يف إذا  ـ١٥ـ مسألة 

 وإن كان األحوط اإلمتام ،اإلنصات ووضع اليدين على الفخذين وحنو ذلك مل يلتفت على األقوى

  .عادةواإل

  

 يئة املصليان ك فإن حرام أم ال؟رب لإلكنه أ  املأموم يفكش إذا  ـ١٥ ـ مسألة{

 يئة املصلي هونه يفكاملهم  و}كحنو ذل ونيالفخذ على نيديوضع ال ونصاتمجاعة من اإل

  .ال خيفىما كم ك احلن يفيوركة للمذيفال مدخل وإالّ ره املصنف من باب املثال،كما ذو

نه إ ف، لقاعدة التجاوزكذل و} األقوىىعل{رب كنه أ  علىبىن وكالش إىل }لتفتيمل {

 ،يلئة املصي هان يفكن أ حمله بعد ي من صالته باعتبار مضى مضريبكن التأه يصدق علي

 فإن .قرأ املأمومين مل إ وا حالة القراءة، ألخرى،أ  حالةدخل يفنه أ هيصدق علي كذلكو

  .خرىأ  حالةحرام، بل دخول يفة اإلريبك عن حال تزمام جتاوئة املأموم بعنوان متابعة اإليه

اجلمال  واالصطهبانايت وة ابن العمي حاشيف و}عادةاإل ومتامحوط اإلان األكن إو{

 ك ذلالوجه يف و،ك املستمسه يفيما تأمل فك، كتري ال:  بقوهلمكذل على قي تعليناكيابلكال

  . الصالة الدخول يف يفكهذا من الش إذ ،ك التجاوز ملثل ذلأدلة مشول املناقشة يف

 االشتغال مبا هو مترتب إىل ه فال حاجةيعل و،دلةن قد عرفت الظهور عرفاً لصدق األكل

  )١(.ي الربوجردرهكما ذكحرام ة اإلريبكتعلى 

                                                

  .١٥ مسألة ك الش فصل يف٦٥ ص:ىالعروة الوثقي على قة الربوجرديتعل) ١(



٢٠١

ة ريبك بتينوين أاط ي االحت يفيفيكلعله  ول حال،ك على اط حسنينعم االحت

رها كن ذيكن مل إ ،حرامة اإلريبكعم من ت األ:كقوهلا بعد الشيخرى أ ةريبكت أو وع،كالر

  .رهاكان ذكن إر كة بعنوان الذريبكت أو وعكة الرريبكت و،واقعاً

  



٢٠٢

  .مل يلتفت هل شك يف بعض األفعال املتقدمة أم النه أ شك وهو فعل يف إذا  ـ١٦ـ مسألة 

   أم الىهل سه إنه وكذا لو شك يف

  

 بعض  يفكهل شنه أ يف{فعال الصالة أ من } فعلهو يف وكش إذا  ـ١٦ ـ مسألة{

حرام عند ة اإلريبك ت يفكهل شنه أ  السورة يف يفكما لو شك }فعال املتقدمة أم الاأل

 ألن ه،يء عليال ش وأمت صالته وكالش إىل }لتفتيمل {د أم ال  احلم يفكهل ش أو حملها،

 أت به سبب بطالن الصالة،يمل  إذا ي الذكوكان باملشيت املوجب لإلك عدم هذا الشاألصل

صالة أ إذ متام الصالة،إن من كتمي ال إنه قالين أ جمال ىبقي  الي املوضوعاألصلمع هذا و

خنا يره شكما ذ على ، املستقبلة بالصالةجزاءاأل حلوق  يفيفكت  السابقة الجزاءصحة األ

  .ك ذلال يفكش من اإل)رمحه اهللا(املرتضى 

نه ك اجلزء السابق، ل يفكالش إىل قةي احلقرجع يفي ، أم الكهل شنه أ  يفكن الشإمث 

  )١(.مكيد احليه السيما نبه علكثر، أن له يكان متجاوزاً عنه مل كملا 

 هذه ورة يفكظهر للفروع املذيمل نه أ قة مني التعليف يد الربوجرديره السكما ما ذأ

 ة يفريثك كوكمثل هذه الش إذ  معلوم الوجه،رير فغكالذ إىل تاجحي حمصل املسألة معىن

  .مها الزمكان حيب والصالة

وجب سجدة ينقص مما  أو  عن اجلزء املتقدم فزاد}هل سهانه أ  يفكذا لو شكو{

  .صل العدمأ يرجينه إ ف}أم ال{ عادةاإل أو القضاء للجزء أو السهو

                                                

  .٤٤٦ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٢٠٣

 نعم لو شك يف السهو وعدمه وهو يف ،ال أو سها عنهنه أ ء الذي شك يف الشيوقد جاز حمل ذلك

  .يه املشكوك فيه أتى به على األصححمل يتالىف ف

  

 }ال سها عنه أونه أ  يفك شيء الذي الشكقد جاز حمل ذل{ما لو ي فكن ذلك ل}و{

 ىهل سهنه أ  يفكثر، فلو شب األي حمل حمتمل السهو لزم ترتيف السهو ه يفكان شكلو إذ 

 ك املتعلق بالشك ما ملا عرفت من أن الشاإلتيان احملل لزم هو يف والتشهد أو عن السجدة

  .املسهو وكوك املش يفكالش إىل قةي احلقالسهو راجع يفأو 

 كوكه املشي فالىفتي حمل هو يف وعدمه و السهو يفكنعم لو ش{: )رمحه اهللا (لذا قالو

 ،اإلتيانلزم ي النه أ ون لدفع توهميكن أن كمي )صحاألعلى ( قوله و}صحاأل على  بهىتأه يف

مثل   الك احملل وحدة الش يفكش إذا هي فكوك باملشاإلتيان لزوم يلك الدالة دلةظاهر األإذ 

  .السهو أو ك بالشكتعلق الش

 االحتمال ال كأن ذل إىل ، مضافاًياناإلتة للزوم يافكن أصالة االشتغال إ :هين فكلو

  .هي فكوك املشكذل إىل جة راجعاًي بالنتكون الشكوجه له بعد 

ه يما نبه علك ) السهوال سهو يف(أن هذه املسألة ال ربط له مبسألة ال خيفى و

  .كاملستمس

علم ي نه الكل و حمله، الفعل السابق يف يفكنه شأ الفعل الالحق بهو يف ولو علم إنه مث

صالة أ ىان مقتضك ،أت بهيمل  وذهل بأن ه أم ال؟ي فكوكان املشيتإثر بن هل رتب األآلا

  يفكق الشي مصادندراجه يفا إىل ضافة، باإلاإلتيان على ح البناءيالصح على محل الفعل

  .الفعل بعد التجاوز



٢٠٤



٢٠٥

  

  

  فصل

يف الشك يف الركعات

:ةكوك املوجبة لبطالن الصالة مثانيالش ـ ١ـ مسألة 

  . كالصبح وصالة السفر، الشك يف الصالة الثنائية:دهاأح

  

  فصل{

  }عاتك الر يفك الشيف

 هذا إىل نقسمي كالش فإن }ةي املوجبة لبطالن الصالة مثانكوكالش ـ ١ ـ مسألة{

  تصح الصالة معهاكوكشإىل  و،كحة بدون تداريمنا الصالة صحإ و ال اعتناء اكوكشإىل و

  . خاصكتدار إىل نها حتتاجكلو

 ،عشاًء أو عصراً أو  ظهراً}صالة السفر والصبحكة، ي الصالة الثنائ يفكالش: أحدها{

اف كان املصنف بيتإلعل  و،صالة الطواف واتيصالة اآل ود،يالع ومثلهما صالة اجلمعةو

  .كه لذليالتشب

 بل ى، املنتهما يفك الصدوق ري غإمجاع بل ب،ليما قكبال خالف :  املستندقال يف

   السرائر جعله يف و،السرائر واالنتصار واالستبصار و عن اخلالفماكمطلقاً 



٢٠٦

  )١(.قرار بهب اإلجي ية الذيمامن اإليمن د

  يفي عن العالمة الطباطبائمجاع اإلكيما حكة، ي عن الغنمجاعة اإلياكح:  اجلواهريفو

  )٢(.اط من الفرائضيصالة االحت وة،ي الرباعري تعلق بغكل شك حه يفيمصاب

  )٣(.ه اشتباهيابن بابو إىل  اخلالفةن نسبأ و،ك ذل عدم اخلالف يفىادع: ئق احلدايفو

  )٤(.كذل على  الشهرةىادع: هي مصباح الفقيفو

  )٥(.هيمن ابن بابو الإ مجاعئة اإليعن اجلواهر املض: ك املستمسيفو

  :م مجلة من النصوصكاحل على دلي ف،انكف كيو

ال  ويصلي عن الرجل )عليه السالم(هللا عبد اسألت أبا : حة حممد بن مسلم، قاليصحك

  املغربيف و اجلمعةيف و،متأقد نه أ قنيستي حىت ستقبلي: ل؟ قانيأم ثنت صلى  واحدةيدري

  )٦(. السفر الصالة يفيفو

  صلى واحدةيدري  رجل ال:قلت له:  قال)هما السالميعل(حدمها أخرب زرارة، عن و

  )٧(.ديعي: ؟ قالنيثنتأو 

                                                

  .٢٦ر سط األوىل  املسألة٤٤٧ ص١ ج:املستند) ١(

  .٣٠٣ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

  .١٦٢ ص٩ ج:احلدائق) ٣(

  .٧ سطر ٥٥٣ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ٤(

  .٤٤٧ ص٧ ج:كاملستمس) ٥(

  .٧ ح اخللل يف١ باب ٣٠٠ ص٥ ج:الوسائل) ٦(

  .٦ ح اخللل يف١ باب ٣٠٠ ص٥ ج:املصدر) ٧(



٢٠٧

، )هما السالميعل(عبد اهللا  أيب و جعفرعفور، عن أيبي يبأابن  ويل اجلعفيمساعإة يرواو

  )١(. فاستقبلنيت أم اثنتياحدة صل أومل تدرإذا  :قال

سأل عن رجل مل  إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  ، عن أيبيبن الفضل اهلامشعبد اهللا خرب و

ه ين الفقأ ين ما رويأف:  له، فقالد الصالةيعي: ؟ فقال لهنياثنت أو  صلىاحدة أودري

  )٢(.ربعاأل و الثالث يفكمنا ذلإ: د الصالة؟ قاليعيال

مل تدر واحدة إذا  : صالة الغداة؟ قالسألته عن السهو يف: مضمرة مساعة، قالو

د يعين أه يمام فعلها اإلي فىسه إذا  أيضاًاجلمعة و،وهلاأن معد الصالة أ، فنيم اثنتأت يصل

د يعين أه ي، فعلىعة صلكم رك دريها، فلم ي فىسه إذا املغرب وان،عتكا رالصالة أل

  )٣(.الصالة

  )٤(.عدأ الفجر فت يفككن شإ وعد،أ املغرب فت يفككن شإو :يالرضوو

إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا   واحد، عن أيبريغ وياحلفص بن البختر وحة احلليبيصحو

  )٥(.عدأ الفجر فت يفككذا شإ وعد،أ املغرب فت يفككش

 الفجر ال يف و املغرب سهوس يفيل: )عليه السالم(عبد اهللا  ونس، عن أيبيمرسلة و

  )٦(.سهو

                                                

  .١٦ ح اخللل يف١ باب ٣٠٢ ص٥ ج:املصدر) ١(

  .٥ حخللل ا يف١ باب ٣٠٠ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .١٨ ح اخللل يف١ باب ٣٠٢ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .١٨ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ٤(

  .٥ ح اخللل يف٢ باب ٣٠٥ ص٥ ج:الوسائل) ٥(

  .٣ ح اخللل يف٢ باب ٣٠٤ ص٥ ج:املصدر) ٦(



٢٠٨

  املغرب سهوس يفيلو :ث قالي حد يف)عليه السالم(مرسلة الصدوق، عن الصادق و

  )١(. الفجر سهوال يفو

ن السهو ويك ال:  قال)عليه السالم( علي ة، عنائربعمث األي حدة اخلصال يفيرواو

 يف و الصبحيف و،توبةكل صالة مك من نيتاألول نيعتكالر واجلمعة و الوتريف:  مخسيف

  .اتيها من الرواريغ إىل ،)٢(املغرب

ا أل :)عليه السالم(ث قال ي مضمرة مساعة، حل يفين املستفاد من التعلأال خيفى و

 البطالن ن املناط يفأ )٤(نينتم اثأ صلى أواحدة: ي خرب اهلامشذا قوله يفك و بل،)٣(عتانكر

 اجلمعة، وة لصالة الغداةية، فال خصوصيالثان واألوىل بكتعلق الش أو ة،يون الصالة ثنائك

 كذل على لذا اتفق العلماء والطواف، وسوفكال ونيديالع إىل مكعرف انسحاب احليمنه و

  .ما قد عرفتك

ان عشر كل الفرض صأن أ ات الواردة يفي الروا:مك احلإطالق على دليرمبا و

صلى اهللا عليه (اهللا ادة رسول ين املراد زأقد عرفت سابقاً  ودخلها،ي ن السهو الأ وعات،كر

 يال وحإن هو إ ىنطق عن اهلوي ما )صلى اهللا عليه وآله( نهإاه، فيإهلامه إو تعاىل مرهأ ب)وآله

لذا  و تعاىل،هلام اهللاإ بيمنا هإه ريمن غ و)صلى اهللا عليه وآله(  منهي هالشفاعة اليتك ىوحي

   ي هماتة اليتاإل و،)٥(﴾قُلْ ِللَِّه الشفاعةُ جميعاً﴿: قال

                                                

  .٤٥ ح السهوأحكام  يف٢٣١ ص١ ج:هيضره الفقحيمن ال ) ١(

  .٥ربعمائة سطر ث األي حد٦٢٧ ص٢ ج:اخلصال) ٢(

.١٨ ح١ باب ٣٠٢ ص٥ ج:ملصدرا) ٣(

  .٥ ح١ باب ٣٠٠ ص٥ ج:املصدر) ٤(

.٤٤اآلية : سورة الزمر) ٥(



٢٠٩

  )١(.﴾هم ال يفَرطُونَتوفَّته رسلُنا و﴿: ما قال سبحانهكة، كن بواسطة املالئكمنه ل

مان، يبن سلعبد اهللا  خرب ي فف،هيما حنن ف على ات داللةي الرواك تلي فف،انكف كيو

 نزل بالصالة )صلى اهللا عليه وآله(اهللا ملا عرج برسول :  قال)عليه السالم( جعفر أيبعن 

صلى اهللا عليه (اهللا  زاد رسول )هما السالميعل( نياحلس و فلما ولد احلسن،عاتكعشر ر

 ك فمن ش)صلى اهللا عليه وآله(اهللا ما زاد رسول يب السهو فجيمنا إ وعات،ك سبع ر)وآله

  )٢(. استقبل صالتهنيتاألول نيعتكصل الفرض الرأ يف

العباد عشر  على  فرض اهللايان الذك: )عليه السالم(قال أبو جعفر : خرب زرارة قالو

 )صلى اهللا عليه وآله(اهللا  سهواً، فزاد رسول عينيهم  وهنيس فيل وهن القراءةيف وعاتكر

 ونيك وفظحي حىت عادأ نيتاألول  يفكهن قراءة، فمن شيس فيل وهن الوهميف وسلم سبعاًو

  )٣(. عمل بالوهمنيتريخ األ يفكمن ش و،نيقيعلى 

 السهو يف ونيتاألول نيعتك الر يفعادةاإل:  قال)عليه السالم( عن الرضا ،ة الوشاءيرواو

  .هاريغ إىل )٤(.نيخرت األنيعتكالر

 صاحب ىنف و،قلاأل على  البناءنيب وعادة اإلني بيري عن الصدوق القول بالتخكيوح

   بعد نقل ين ال اعتماد ذا النفكدائق خمالفة الصدوق للمشهور، لاحل

                                                

  .٦١اآلية : نعامسورة األ) ١(

  .١٤ حنوافلها وعداد الفرائضأ أبواب من ١٣ باب ٣٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١ باب ٢٩٩ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

.١٠ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١ باب ٣٠٠ ص٥ ج:الوسائل) ٤(



٢١٠

ما نقل عنه يتنحصر ف تب الصدوق الك فإن  عنه،ك ذلنيه من احملققريغ والعالمة

  . مقالهها صاحب احلدائق يفي استند علتب اليتك الري غ فلعلهم وجدوا فتواه يف،احلدائق

خبار املتقدمة  األنيذا القول هو اجلمع بون مستنداً هليكن أن كمي ي فالذ،انكف كيو

ن إ وصل االشتغال،أ إىل ضافةباإل ـ قلاأل على البناء على نما دليب والبطالن، على الدالة

قل خرب عمار األ على البناء على ات الدالةي الرواكفمن تل ـ ليان ال حمل له بعد الدلك

 أو نيعتكالفجر ر صلى دري مل  عن رجل)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : ، قاليالسابط

انت هذه ك نيعتكر صلى انك فإن عة،ك ريصليقوم فينصرف مث ي وتشهديل: عة؟ قالكر

  )١(.انت هذه متام الصالةكعة كر صلى نإ وتطوعاً،

 يدري الرجل ال  قال يف)عليه السالم(م يبراهإ يبأبن احلجاج، عن عبد الرمحن خرب و

  )٢(.عةكالرعلى  بيني: ؟ قالنيم ثنتأعة كرصلى 

 عن الرجل ال )عليه السالم(عبد اهللا  باأسألت : عفور قالي يبأبن عبد اهللا موثقة و

  )٣(.عةكتم بري: م واحدة؟ قالأ صلى نيعتك أريدري

 يدري عن رجل ال )عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا : قال، العالءيبأ بن نيخرب احلسو

  )٤(.تمي: أم واحدة؟ قال صلى نيعتكأر

                                                

  .١٢ ح اخللل يف٢ باب ٣٠٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢٣ ح اخللل يف١ باب ٣٠٣ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .٢٢ ح اخللل يف١ باب ٣٠٣ ص٥ ج:املصدر) ٣(

  .٢٠ ح اخللل يف١ باب ٣٠٣ ص٥ ج:املصدر) ٤(



٢١١

   )١(.عد الصالةأ فنيت أم اثنتيمل تدر واحدة صلإذا  :مرسلة املقنعو

  .ك ذلريغ إىل .عةكر على ابن يروو

 يرين اجلمع بالتخكمأن إ و تعارضاً حسب متفاهم العرف،ني الطائفتنين بأنصاف اإلو

  :حان منهيات املشهور ترجي روايف وحسب الدقة، فالالزم مراجعة باب العالج،

ص يختص و،ما عرفتكن خالف الصدوق مورد مناقشة أ حىت ذهاب املشهور: األول

 :)عليه السالم(العالج بقوله  اتي بعض رواورة يفكه العلة املذينافية يشهر رواالراجح باأل

 مع علفإنهيب فيه ال ريا)صول األما حقق يفك ،)٢.  

  . املشهور للعامةريات غيموافقة روا: الثاين

: الرمحان بن عوف قال سناده، عن عبدإحة بي صحعن املسلم يف احلدائق نقل يفف

  صلىدر واحدةي صالته فلم م يفكحدأ يسهإذا  :قولي )صلى اهللا عليه وآله( مسعت النيب

در ين مل إ و،نيثنت على نبيم ثالثاً فلأ صلى نيدر اثنتين مل إ وواحدة، على نبي فل،نياثنتأو 

 يقال البغو:  مث قال،سلمين أ قبل نيسجد سجدتي وثثال على نبيأم أربعاً فل صلى ثالثاً

ثر كأ: ن قالأ إىل ،أحكام على شمليث يور هذا احلدك شرح السنة بعد نقل اخلرب املذيف

  . انتهى،)٣(سجد للسهوي وقلاأل على بينينه أ  علىالعلماء

                                                

  .٣٢ الصالة سطر  باب السهو يف٨ ص:املقنع) ١(

  .١ي ح صفات القاض يف٩ باب ٧٦ ص١٨ ج:سائلالو) ٢(

.١٩٦ ص٩ ج:احلدائق) ٣(



٢١٢

 نه الكل ،ةيالتق على احلمل وخ، فهو تفاد عن الطرحيما عن الشكالنافلة  على ما احلملأ

  .ال خيفىما كة الوشا ي مثل روا يفىتمشي

مت الصالة أ وعنت بالبطالنية، فلو مل ي الثنائ يفكرنا بطالن الصالة بالشكقد ذ إنه مث

بطالن  على ليال دل إذ حة،يانت صحكة الصالة، ي متامني، مث تبنيحد الطرفأ على اًياً بانكشا

شبه أما  وكالش والعلم فإن ،كوكتفاء باملشك عدم االدلةمنا الظاهر من األإ و،كالصالة بالش

عليه (لذا قال االمام  وة هلا،ية ال موضوعيقيمور طرأم حسب املستفاد عرفاً كه احلياملعلق عل

 صلى  واحدةيدريها عمن ال ي وقع السؤال فحة حممد بن مسلم اليتيل صحي ذ يف)السالم

  )١(.متأقد نه أ قنيستي حىت ستقبلي :نيأم ثنت

 يدريمن ال يعفور الوارد في يبأ مثل خرب ابن  يفيجه لالنسباق مع الظهور البدوفال و

  .كالش على وال متض عدأ: )عليه السالم(من قوله  صلى مك

ما كاحلدث موجباً لبطالن الصالة، كس ي مبجرده لكن حدوث الشأمن هنا تعرف و

زل، يمل  وىلصالة لو ترود عن ايرفع اليا منإ و،نيظاهر آخر و،ح مجاعةي عن صركيهو احمل

ن املناط أاملستفاد من مجلة من النصوص  ألن كذل و)رمحه اهللا (ه اهلمداينيما اختاره الفقك

  .نين السابقياخلربك كالش على يد عدم املضي رفع اليف

   على ونيك وفظحي حىت عادأ نيتاألول  يفكمن شيف: خرب زرارةكو

                                                

  .٧ ح اخللل يف١ باب ٣٠٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢١٣

  )١(.نيقي

   )٢(.تثبتهما حىت عدمهاأ فنيتاألول سهوت يفإذا  :ري بصيبأخرب و

 ،)٣(هم وهنيس فيلو :)عليه السالم( من قوله يترائيخذ مبا  فال وجه لأل،ك ذلريغو

  .كالبطالن مبجرد الش وديشبه من رفع الأما و

  البطالن عدم الفرق يف،شبهأما  وهم وةي الثنائس يفيلنه أ اتإطالقن الظاهر من إمث 

نه أ علميأن مل ك ،الثالثة وةي الثاننيب أو ة،يالثان واألوىل ني بكن الشويكن أ نيد بيرفع الو

مل تدر واحدة إذا  : موثقة مساعة يف)عليه السالم(صلح مثل قوله يال  و أم ثالثاً،نياثنتصلى 

  .كداً لذلي مق،)٤( فأعد الصالةنيت أم ثنتيصل

 استفادة اف يفك ،)٥(هم وهنيس فيلو : خرب زرارة يف)عليه السالم(ن مثل قوله إف

 كالتمس واتي من الرواطالقستفادة اإلا  من التأمل يفكره املستمسك، فما ذطالقاإل

  . حمل تأمل، بعدم الفصلكثبات ذلإل

 وىلأده يدر أن ما بيمن مل ك به، عتىني ال ينه بدوكهم، ل وينياألول دخل يفيرمبا و

انت من الظهر كن إا أنف العصر، ألستي وتم بعنوان الظهرينه إة الظهر، فيثان أو العصر

 حلرمة البطالن إطالقضر السالم بعد عدم وجود يانت من العصر مل كن إ وصحت، ومتهاأ

   للوهم س دخوالًيقة لي احلقهذا يف وشمل مثل املقام،ي

                                                

  .١ يف الصالة حالواقع  اخلللأبواب من ١ باب ٢٩٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٥ ح اخللل يف١ باب ٣٠٢ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح اخللل يف١ باب ٢٩٩ ص٥ ج:املصدر) ٣(

  .١٨ ح اخللل يف١ باب ٣٠٢ ص٥ج :املصدر) ٤(

  .١ ح اخللل يف١ باب ٢٩٩ ص٥ ج:املصدر) ٥(



٢١٤

  . الشك يف الثالثية كاملغرب:الثاين

  

  .ال خيفىما كة ي الثنائيف

 )افكلا( }املغربكة ي الثالث يفكالش{ : الصالة املوجبة لبطالنكوك من الش}الثاين{

م قبل كاحل على دلي و أمثال هذا املقام،ما هو الظاهر يفك ،انيفادة املثال بل للبست إليل

 ما تقدم يفكها، ريغ والسرائر وةيالغن واالستبصار واخلالف و عن االنتصاركي احملمجاعاإل

  . مرت بعضها مجلة من النصوص اليت،األولالقسم 

 سألته عن السهو يف:  قال)هما السالميعل(خصوص خرب حممد بن مسلم، عن أحدمها و

  )١(.ست مثل الشفعيفظ أا لحي حىت ديعي: املغرب؟ قال

  .اتياملراد بالشفع الرباع: أقول

 سهوت يفإذا  :)عليه السالم ( قال)عليه السالم(عبد اهللا  ، عن أيبري بصخرب أيبو

  )٢(.عد الصالةأاملغرب ف

 الفجر؟  يفكشيسألته عن الرجل :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  خرب العالء، عن أيبو

  )٣(.سألهأ أن ري من غاجلمعة ونعم والوتر: املغرب؟ قال: ، قلتديعي: قال

إذا  : صالة املغرب؟ فقالسألته عن السهو يف: ل، قالير، عن الفضكبن ب موسى خربو

  .ك ذلريغ إىل ،كعد صالتأبع فراأل إىل  الثالثنيمل حتفظ ما ب

                                                

  .٤ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ٢ باب ٣٠٤ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ٢ باب ٣٠٤ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ٢ باب ٣٠٥ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



٢١٥

 على  املغرب مع ما دلدخل السهو يفيف مل كي: قالي ألن بعد هذه النصوص ال جمالو

 ني االثنني بكش إذا  الصحةيقتضي مما )صلى اهللا عليه وآله(  ما زاده النيبدخول السهو يف

  السفر،وط يفت من السقيما استثنك، حكامت عن مثل هذه األياملغرب استثن فإن ،الثالثو

  . وقت الغفلةا يفإث يأنه لالهتمام بشأا، حكو

قل األ على البناء وعادة اإلني بيري عن الصدوق القول بالتخكي فقد ح،انكف كيو

 :)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل:  مثل خرب عمار، قالنيب وات املتقدمة،ي الروانيمجعاً ب

ها يلإف يضيقوم فيسلم مث ي: م ثالثة؟ قالأ صلى نيعتكدر ري املغرب فلم  يفكرجل ش

  )١(.بداًأ يقضياهللا مما ال  وهذا: ، مث قالعةكر

الفجر  صلى دري عن رجل مل )عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا: خر، قالخربه اآلو

 نيعتكر صلى ان قدك فإن عة،ك ريصليقوم فينصرف مث ي وتشهدي: عة؟ قالكر أو نيعتكر

 هذا املغرب ىفصل: ، قلتان هذه متام الصالةكعة كر صلى ان قدكن إو ،ان هذه تطوعاًك

 صلى انك فإن عة،ك ريصليقوم فينصرف مث ي وتشهدي: أم ثالثاً؟ قال صلى نيدر اثنتيفلم 

هذه واهللا مما ال  وانت هذه متام الصالة،ك نياثنت صلى انكن إ وانت هذه تطوعاً،كثالثاً 

  )٢(.يقضي

ما ك ى،ة وفتويقاوم املشهور رواين أن كتميمثله ال  و واحد،ن خربين هذأك و:أقول

   لها،ي ذ يفتشابه اجلملة اليت إىل ة، مضافاًي الصالة الثنائعرفت يف

                                                

  .١١ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ٢ باب ٣٠٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح اخللل يف٢ باب ٣٠٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢١٦

  . الشك بني الواحدة واألزيد:الثالث

  

 يقضيعدم االعتداد بأنه مما ال  على هيمام أراد التنبن اإلكة، ليان تقكلعل أن الصدر و

فَِإذا قُِضيِت ﴿ : تعاىلما قالك، اإلتيان القضاء مبعىن فإن ره،ك ذي بالذتياناإلداً به عدم يمر

  )١(.﴾الصالةُ

 أو ،املغرب و نافلة الفجرةرادإ من ، الوسائلما يفكخ، ين مبا عن الشيه اخلربيما توجأ

 ،وجه االستحباب على عةكضافة الرإون يك و،األكثر على  غلبة الظنكون املراد من الشك

  .ال خيفىما كفاد عن الطرح  تكفذل

  )٢(.ع العامةيا جلممة ملوافقتهيالتق على نيثيقرب محل احلداأل و: الوسائلقال يف

عة كأتون بالري وقلاأل على بنونيم أ هل ىرأ حىت تب العامةكن  اآلضرينحيال : أقول

  .مك احلال يفكشإان فال كف كي وعة منفصلة،كأتون بالري واألكثر على مأمتصلة 

 على }ديزاأل و الواحدةني بكالش{ : املوجبة لبطالن الصالةكوك من الش}ثالثال{

اد كال شهرة تيحتص وصحاب نقال األنياملشهور بعلى  و املستند،ما يفكشهر ظهر األاأل

رشاد وإ ةيعن الناصر و،السرائر وةيالغن واخلالف و االنتصاره يفياه علكاً، بل حإمجاعون كت

 رياملشهور، بل غعلى  و، اجلواهرما يفكاملعترب،  ورةكظاهرا التذ وى،عن البشر وة،ياجلعفر

 ة من القدماءريثكاه مجاعة كاً حإمجاع و،هي مصباح الفقما يفكه ي علمجاع اإلىواحد دعو

   ما يفكن ياملتأخرو

                                                

  .١٠اآلية : سورة اجلمعة) ١(

  .١٢ ح اخللل يف١ باب ٣٠٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢١٧

عنوان  و،ةي الرباعييولأ  يفك هو الشنياألولن عنوان أ ال خيفى نكل وكاملستمس

  . املنت ما يفريخاأل

أبا : سألت: حة حممد بن مسلم قاليصحكضة، ي مستفكخبار بذل فاأل،انكف كيو

  )١(.ستأنفي:  قال؟األوىلعة ك الر يفك عن رجل ش)عليه السالم(جعفر 

 من نيتاألول نيعتك الر الرجل يفىسهإذا  :)عليه السالم(قال : موثقة مساعة، قالو

  )٢(.ديعين أه ي فعلنيم ثنتأ صلى در واحدةيالظهر والعصر، فلم 

  )٣(.كعد صالتأ فنيتاألول نيعتكمل حتفظ الرإذا  :قال يل: ، قالكاملل خرب عبدو

 نيتاألول نيعتك الرسهوت يفإذا  : قال)عليه السالم (عبد اهللا  عن أيب،ري بصيبأة يرواو

  )٤(.تثبتهما حىت عدمهاأف

عة كر صلى يدري  عن رجل ال)عليه السالم(عبد اهللا  باأسألت : حة رفاعة، قاليصحو

  )٥(.ديعي: ؟ قالنيأم ثنت

 صلى  واحدةيدري رجل ال :قلت له:  قال)هما السالميعل(حدمها أخرب زرارة، عن و

  )٦(.ديعي: ؟ قالنيأم ثنت

  عادةاإل: )عليه السالم(قال أبواحلسن الرضا : الوشا، قال ي علحسنة احلسن بنو

                                                

  .١١ ح اخللل يف١ باب ٣٠١ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٧ ح اخللل يف١ باب ٣٠٢ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .١٣ ح اخللل يف١ باب ٣٠١ ص٥ ج:املصدر) ٣(

  .١٥ ح اخللل يف١ باب ٣٠٢ ص٥ ج:املصدر) ٤(

  .١٢ ح اخللل يف١ باب ٣٠١ ص٥ ج:املصدر) ٥(

  .٦ ح اخللل يف١ باب ٣٠٠ ص٥ ج:املصدر) ٦(



٢١٨

  )١(.نيتريخ األنيعتك الرالسهو يف ونيتاألول نيعتك الر يف

 ت يفككشإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  بوأ قال يل: خرب عنبسة بن مصعب، قالو

  )٢(.عدأ نيتاألول نيعتكالر

 )هما السالميعل(عبد اهللا  أيب و جعفرعفور، عن أيبي يبأابن  ويل اجلعفيمساعإخرب و

   )٣(. فاستقبلنيت أم ثنتيمل تدر واحدة صلإذا : ما قاالأ

دخل ي عات الك عشر ريه ون فرض اهللاأ على خبار الدالةها مما تقدم من األريغإىل 

 ما ني بيريما نسب الصدوقان، فقد قال الصدوق بالتخ على  املسألةاملخالف يف وها الوهم،يف

 البناء على ات الدالةي الروانيب واتي هذه الروانيقل مجعاً باأل على البناء وتقدم من البطالن

  . العالءيبأ بن ني خرب احلسقل مناألعلى 

 مرسلة املقنع مما تقدم يف والرمحان بن احلجاج، ة عبديروا وعفور،ي يبأبن اموثقة و

ات يات لروايان مقاومة هذه الرواكمإقد عرفت عدم  وة،ي الثنائ يفكهو الش و،األولالفرع 

 بطالن من الكمن الش األوىل  املرةفصل والد الصدوق فوافق املشهور يف واملشهور،

  .ةي املرة الثاناط يفيصالة االحت وقلاأل على م بالبناءكح و،نافياالستو

 هي فف،يما عن الفقه الرضو ل عدايعرف مستند هلذا التفصيومل : ه اهلمداينيقال الفق

  ن إ و،كعد صالتأة، فيالثان واألوىل عةك الرت يفككن شإ: ما نقل عنهعلى 

                                                

  .١٠ ح اخللل يف١ باب ٣٠١ ص٥ ج:املصدر) ١(

  .١٤ ح اخللل يف١ باب ٣٠١ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .١٦ ح اخللل يف١ باب ٣٠٢ ص٥ ج:املصدر) ٣(



٢١٩

  .قبل إكمال السجدتني الشك بني االثنتني واألزيد :الرابع

  

ذا سلمت إ ف،ةية فاجعلها ثانيالثان إىل كمه وثركأان ك وهمايفخرى أ ت مرةككش

تشهدت  واألوىل جعلتها األوىل إىل كمه ون ذهبإ وتاب،كم الأ من قعود بنيعتكت ريصل

ة وزدت يانت ثانكها واحدة، يت علي بنن اليتأقنت بعد ما سلمت ين استإ وعة،كل رك يف

 ن اعتدلإ و،اخلامسة و الرابعةنيالتشهد حائل ب ألن ء،ي شيكن عليكعة مل ك رك صالتيف

  )١(.نت جالسأ ونيعتكر وإالّ ام،يعة من قكت رين شئت صلإار ينت باخلأ فكمهو

 ي الرضومعارضته مبا يف إىل ن مقاومته للمشهور، مضافاًكميه مما ال يما فال خيفى و

  )٢(.كعد صالتأة فيالثان ووىلاأل عةك الرت يفككن شإو :هي فف،نفسه

م أت يعة صلك، فلم تعلم رنيتاألول نيعتك الرذا سهوت يفإو : موضع آخرقال يفو

  )٣(.عد الصالةأ نيعتكر

 نيتاألولانت ك فإن ،نيم ثنتأعت كرعة كت فلم تدر رين نسإو : موضع آخرقال يفو

  . الوسائلكذا نقله عنه مستدرك ،)٤(عدأضة فيمن الفر

مال كإد قبل يزاأل وني االثنتني بكالش{ املبطلة للصالة كوك من الش}الرابع{

ان بعد ك إذا وجب البطالنيمنا ال إ كون ذلكن أ اشتراط املشهور يف على }نيالسجدت

   كي حمال من ابن طاووس يفإعرف اخلالف ي، بل مل نيمال السجدتكإ

                                                

  .٥ سطر ٥٦١ ص٢ ج:هيمصباح الفق .٥ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ١(

  .٥ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ٢(

  .١ سطر ٩ ص:فقه الرضا) ٣(

  .١٧ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ٤(



٢٢٠

 وع،كعة بالركمال الركإا بتحقق يفتأث ية، حي البغدادى الفتاواحملقق يف و،يالنبو

شمله ما ي، فنيمال السجدتكإعة بدون ك املشهور بالبطالن عدم حتقق الرى فتوالوجه يفو

: حة زرارةي صح يف)عليه السالم(قوله ك، نيياألول دخل السهو يف إذا البطالن، على دل

نيقي على ونيك وفظحي حىت عادأ ينياألول  يفكمن ش.)١(  

 من وهنيوز الوهم فجي ال: ن قالأ إىل ،عاتكعشر ر: )عليه السالم(مثله قوله و

  )٢(.ء منهن استقبل الصالةي شهم يفو

 استقبل ينياألول نيعتك الرصل الفرض يفأ  يفكمن ش: ية العامريذا رواكهو

  )٣(.صالته

 انكها حدثاً يحدث فألما كعتان ك صارت الركجل ذلأمن و :ةنيذأحة ابن يصحو

  )٤(.عادماإصاحبها على 

ها من ريغ إىل ،)٥(كعد صالتأ فينياألول نيعتكمل حتفظ الرإذا  :حة البقباقيصحو

  .نيمال السجدتكإال بإ ال حتققان ني اللتينياألوللزوم حفظ  على ات الدالةيالروا

   فقد نيمل السجدتكأمال مث كها قبل اإلي فكش إذا نساناإل بأن القولو

                                                

  .١ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١ باب ٢٩٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح...اد الفرئضعدأ أبواب من ١٣ باب ٣٤ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .١٤ ح...عداد الفرائضأ أبواب من ١٣ باب ٣٥ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .١٠ ح...ة الصالةيفكي أبواب من ١ باب ٦٨٠ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  .١٣ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١ باب ٣٠١ ص٥ ج:الوسائل) ٥(



٢٢١

 كما لو شي فكن ذلكمأ وإالّ ،كحلفظ بعد الشس هو ايار لياملع بأن حفظها، مردود

 إىل هكرجع شيحىت خرى أ عةك برأيتين أن كمي إذ ة،يالثان أو األوىل عةكده الريما ببأن 

ن جمرد أ» ها حدثاًيحدث فألما ك«: ظاهر قوله فإن ،كحد بذلأقول يال  والثالثة، وةيالثان

عة كخر من حتقق الرول اآلن ما رمبا استدل للقأما كحداث احلدث موجب للبطالن، إ

ات ي بعض الرواذا يفك وات،يوعات صالة اآلكر على عاتك الرإطالق ىلذا نر ووع،كبالر

 فعالال اموع من األإست يشرعاً ل وعة لغةًكالر فإن  جماز،طالقاإل ألن ه،يخر، منظور فاأل

  .اركذاألو

 ني بك موضوع الشيفمال كالثالثة قبل اإل وةي الثانني بكل باندراج الشيبل رمبا ق

 أو عةكرصلى نه أ يدريقة ال ي احلق يفكعة اسم للمجموع، فالشاكالر إذ ة،يالثان واألوىل

 نيالشارع ب بأن كد ذليأرمبا  و،عادةمر باإله املتضمنة لأليخبار الواردة فعمه األي، فنيعتكر

 ،ثالثة بالصحةال وةي الثانني بكم الشك حنيب وة بالبطالن،يالثان واألوىل ني بكم الشكح

  .ه بالبطالنيم علكما حيندرج فين أ وبد ح، الي الصحس مندرجاً يفين املوضوع لإث يحو

 ر يفكقد ذ و،نيعتكالر وعةك الرني بكش: ع ثالثةياملواض فإن ،ك ذلما يف ال خيفى نكل

ل كل و،مالكنهما بعد اإلي بكش ومال،كالثالثة قبل اإل وةي الثانني بكش وخبار،بعض األ

 ة،يالثان واألوىل ني بك الشريالثالث غ وني االثنتني بكن الشأمن املعلوم  ول خاص،ي دلمنها

  .ل واحد منهماك ل يفي لوجود الدل،ث البطالنيمهما واحداً من حكان حكن إو



٢٢٢

  .األزيد وإن كان بعد اإلكمال أو  الشك بني االثنتني واخلمس:اخلامس

  

 شاء اهللا نإ عند تعرض املصنف له ني السجدتمالكإتحقق به يما يالم فك الأيتيس إنه مث

  .تعاىل

 أو اخلمس وني االثنتني بكالش{ : املوجبة لبطالن الصالةكوك من الش}اخلامس{

  .شبهأما  والسبع والستك }ديزاأل

  :قال الشاعر

   حلائرينإ ويدرأفواهللا ما 

  ايم مثانأت العشا ي صلنيبثنت

 ا ن املأيتأدر ية، فلم يصبع الثان األ فراه يف خبامتهكعلم ذليان ك إنه :دباءقال بعض األ

  .ةيون مثانكت حىت  الطرفكم من ذلأ، نيون اثنتكت حىت من هذا الطرف

ن إ ألنه كذل و،ك املستمسما يفكاملشهور  على ني للسجدت}مالكان بعد اإلكن إو{

 ن حصل الوهم يفإبطالن الصالة  على ان مشموال ملا دلكمال، ك قبل اإلكان الشك

الشتغال ا إذ ن له وجه مصحح،يكمال، مل ك بعد اإلكان الشكن إ و،ينياألول نيعتكالر

اخلمس  على لو بىن ول،يان بال دلك نياالثنت على نه لو بىنإة، فينيقية ءبرا إىل تاجحي ينيقيال

  :مورأ وجه صحة هذه الصالة قال يفين أن كميما  وان موجباً للبطالن،ك

: هيف و،ينيخرأ نيعتكضافة رإمتام الصالة بإ و لالستصحاب،نياالثنت على البناء: األول

ما ك عالجاً آخر، كعات، بل جعل هناك باب الرلغاء الشارع لالستصحاب يفإن املشهور إ

  . بعض املسائلقد عرفت يف



٢٢٣

ال ما خرج إ ،ل مقامكقاعدة االستصحاب عامة شاملة ل بأن كذل على لكشأنه رمبا كل

عات ك مقام الر يفدلةات األيرة مما خرج، فمن استفاد من صغرست هذه الصويل ول،يبالدل

  .ه اتباع القاعدةيستفد فالالزم عليما من مل أم بالبطالن، كحين أه يان علكلغاء الشارع هلا إ

ا ي: ، قال)عليه السالم (عبد اهللا االستصحاب مبوثق عمار، عن أيب على وردأرمبا و

ذا سلمت فأمت ما إ، فاألكثرت فخذ بكك شىت م،نيلمتك له يفك السهو كع لمجأعمار 

ل ك  املرجع يفي هاألكثرصالة أن الشارع جعل أ على دلينه إ ف،)١( قد نقصتكنأظننت 

 ، مثل املقامحاً، ال يفي صحاألكثران كما ي فكون ذلكث ين الظاهر من احلدإ: هيف وسهو،

  .ال االستصحابإس يه ليفاملرجع ف

منا إ وبطل الصالةيالشارع مل  فإن اخلمس، وربع األني بكلشاستفادة املناط من ا: الثاين

 ربعاأل على بينيذا فكاخلمس ه وني االثنتني بكة فالشيذ ال خصوصإ و،كربع هنام باألكح

عدم استفادة مثل هذا املناط عن  إىل ضافةباإل: هيف واط،ي االحتعيتك برأيتي وتم الصالةيو

 على هيما حنن في فكبناء الشا فإن ،ني املقامنيرق ب وجود الف، مورد خاصة الواردة يفيالروا

 كاخلمس، خبالف الش أو عتانكن الرياألمرحد أ به املأيت بأن يلمجاربع خمالف لعلمه اإلاأل

 م الشارعكفهم من حيربع، بل األ على بين إذا الف علمهخيس ينه لإاخلمس، ف وربع األنيب

  . العلمحد طريفأرجح نه أ

  ضافةباإل ألنه :هيد الصالة، ففيعيث ال ي املقام حلدال يفال جمنه أ علميمنه و

                                                

  .١ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٢٤

 حىت اط،يس هنا جمال لالحتيربع، لاأل و الثالثني بكون املراد منه الشكما فسر ب إىل 

تمل حي مبا أيتي، مث األكثر على هاي فبيني  اليتكوكل حال، خبالف سائر الشك على تصح

  .ل حالك على نه مصحح للصالةإالنقص، ف

لزم العالج يمنا إ و،م نقصأعدم الضرر بالصالة زاد  على ات الدالةيالروا: لثالثا

م أم مخساً، أت يمل تدر أربعاً صلإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  يبأ، عن ح احلليبيصحك

هما ي فتشهد ف،ال قراءة ووعك رري بغنياسجد سجدت وسلم وم زدت، فتشهدأنقصت 

  )١(.فاًيتشهداً خف

عليه (عات، قال كمخس ر أو عاتكالعصر ست ر صلى حام، عن رجلد الشيموثق زو

 ربيكم نقص فلأاد أز يدري ان الكن إ وعد،يستاً فل أو مخساًصلى نه أ قنين استإ: )السالم

  )٢(.تشهدي آخر صالته مث تاب يفكهما بفاحتة الي فأقري نيعتكع ركريهو جالس، مث لو

 صالته فلم م يفكحدأ كشإذا  :)يه وآلهصلى اهللا عل(اهللا ح زرارة، قال رسول يصحو

 )صلى اهللا عليه وآله(اهللا مسامها رسول  و،هو جالس ونيسجد سجدتيدر زاد أم نقص فلي

  )٣(.نياملرغمت

 ني االثنتني بكالشا إذ ،هيات شاملة ملا حنن في هذه الرواأم نقص يف ادزأات إطالقن إف

  د هذه املطلقات ييتقلزم ي األمر ىم نقص، منتهأزاد أ يدرياخلمس ال و

                                                

.٤ ح اخللل يف١٤ باب ٣٢٧ ص٥ ج:املصدر) ١(

.٥ ح اخللل يف١٤ باب ٣٢٧ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح اخللل يف١٤ باب ٣٢٦ ص٥ ج:املصدر) ٣(



٢٢٥

  .األزيد أو  الشك بني الثالث والست:السادس

 اطاً،ي احتنيعتكان بريتربع موجب لإلاأل وني االثنتني بكن الشأ على  املقام مبا دليف

 نيسجدت واطاًي احتنيعتك برأيتي وربعاأل على بيني فهذا ،ني املسألت لوحدة املناط يفكذلو

  .دلة األني مجعاً ب،للسهو

 ربعاألكالتمام،  وادةي الز يفكالش على اتين الالزم محل هذه الرواأمن : قالي ما أماو

ه من يربع فال تشمل ما حنن فاأل والثالثكالتمام،  وصةي النق يفكالشعلى  أو ،اخلمسو

لو  ونة،يال بقرإه يلإصار ي خالف الظاهر ال كن ذلإ: هيادة، ففيصة والزي النقني بكمورد الش

  .ماًك حمطالقون اإليكا ذل و،عهاي مج يفيست هي بعضها فلنة يفيسلمت القر

بطالن  على  الدالةدلةشمله األيف صلى مكعلم يفراد ما ال أن هذا من إ: قاليرمبا و

  .كالصالة بذل

مل  وتيم صلك ينت ال تدركن إ:  قال)عليه السالم( احلسن خرب صفوان، عن أيبك

ال ه ما يف و،أم مخساً نياثنت صلى مك يدري نه الإ ف،)١(عد الصالة،أء فيش على كمه وقعي

 وإالّ ،اًريثك كطراف الشأون ك أو م اهول املطلق،كة يالظاهر من عدم درا فإن خيفى،

  .حدأقول به يال  و،ك مصداقاً لذلكل شكان ك

عالم ه بعض األيلإن مال إ و املقام الصحة يفىن اجلرأة بفتوأنصاف ن اإلكل وهذا

 مثال هذا الفرع يف أ إذ املشهور،ىنا مل حنقق فتوكن إ و، املشهورى بعد عدم فتو،لةكمش

  .اط واضحيوجه االحت و موجودة،ري راجعناها غتب اليتكثر الكأ

 أو الست و الثالثني بكالش{ : املوجبة لبطالن الصالةكوكمن الش }السادس{

   الصحة يف على  الدالةدلة األال يفكشوجه البطالن ما تقدم من اإل و}ديزاأل

                                                

  .١ ح اخللل يف١٥ باب ٣٢٧ ص٥ ج:املصدر) ١(



٢٢٦

  .األزيد أو  الشك بني األربع والست:السابع

  

  .كوكاخلامس من الش

نه ال أ بنيمال السجدتكإ قبل كوقع الش إذا  هذا الفرضالصحة يف على وردأرمبا و

  .ده السادسةيون ما بكه، الحتمال يلإ األمرعلم بتوجه ي ال إذ متام،ن من اإلكتمي

صالة أجرت  إذا متام خصوصاًلفاً باإلكان مك الصحة أدلةلو متت  إذ ه،يما فال خيفى و

  .ادةيعدم الز

 }ديزاأل أو الست وربع األني بكالش{ : املوجبة لبطالن الصالةكوك من الش}السابع{

  )١(.رمبا استظهر من املشهور العدم:  املصباحقال يف

ه، مع يام صحة الصالة فيجل عدم ب اخلامس ألك الشيف ون االستظهار هناأك و:أقول

  .حةي الصحكوكان الشيصدد بم بأ

 ةيلف شرح األكي حم يفاحملقق الثاين ولي عقيبأ املسألة ابن ان، فاملخالف يفكف كيو

حلاقاً له إاحتمله املختلف، فقالوا بالصحة  وتبهما،ك بعض د يفيالشه والعالمة إىل املنسوبو

  .اخلمس وربع األني بكبالش

صالة عدم أاخلمس من  وني االثنتنيب ك الش املتقدمة يفدلة باألكستدل لذليرمبا و

نه أ  علىما دل و،كقرب مناطاً من هناأاخلمس، بل هنا  وربع األني بكمناط الش وادة،يالز

  اجلملة، يفكقد عرفت اجلواب عن ذل و،كلها هنايما مر تفص على ،در أزاد أم نقصيمل إذا 

    البطالن يفه الوجقد عرفت ونيه من سائر املعلقريغ وك املستمسلذا وافق املصنفو

                                                

.١٣ سطر ٥٧٠ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



٢٢٧

  . الشك بني الركعات حبيث مل يدر كم صلى:الثامن

  

  .حوط اجلمعن األأو

م ك دريث مل يعات حبك الرني بكالش{ : املوجبة لبطالن الصالةكوك من الش}الثامن{

ات مجاعانت اإلك:  اجلواهريف و،)١( صرح به بعضهممجاعباإل:  املستند قال يف}ىصل

 أو ةيرشاد اجلعفرإما عن ظاهر  و،يظاهر املنته إىل  مضافاً،)٢(ة هناها من احلجريغ والسابقة

  .هي علمجاعه من اإلحيصر

  )٣(. واحدرياه غكظاهراً، ح أو اًحياً صرإمجاع: ك املستمسيفو

 قبل نياثنت أو  واحداًكطراف الشأان بعض ك إذا البطالن إىل ه مضافاًيدل عليو

اف ك كذل والصحة، على لي السابقة، عدم الدلدلة لألةيالثالث وةي الثنائان يفك أو مال،كاإل

  يفك الشىقل لداأل على البناء على ما دل وال االستصحاب،إ املقام س يفيل و البطالن،يف

  .األكثر وقلاأل

  السهو يف يف)عليه السالم(م يبراهإ  عن أيب،يعل وبن احلجاج،عبد الرمحن ة يرواك

  )٤(.لهاكحتتاط بالصلوات  وذ باجلزمتأخ ونيقيال على بينت: الصالة، فقال

 ت فابنككشإذا  :)عليه السالم( األولاحلسن  بوأ سحاق بن عمار، قال يلإح يصحو

  )٥(.نعم: صل؟ قالأهذا : ، قلتنيقيالعلى 

                                                

.٤٧٨ ص١ ج:املستند) ١(

.٣٣١ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

.٤٥٥ ص٧ ج:كاملستمس) ٣(

.٥ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

.٢ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:املصدر) ٥(



٢٢٨

ما هو الظاهر من خمتلف كعات ك الرس حبجة يفين االستصحاب لأن قد تقدم كل

  . الفقهاءكذلعلى  بىن و، هذا البابات الواردة يفيالروا

وجب يات بعمل ي سائر الروا املفسر يفنيقيون املراد ما الكتان، فالبد من يما الرواأو

ف كيف وإالّ ،أيتيما سكاط يعات االحتك براإلتيان، مث األكثر على  بالصحة بالبناءنيقيال

ول د أن نقنرلو مل  إنه  حىت الدارجةكقسام الشأ غالب م خبالفه يفكصال ما حأون يك

  .ما قد تقدمك العامة ىقل فتواأل على البناء ألن ة،يالتق على نيتي لزم محل الرواكبذل

  :اتي مجلة من الروا،ما تقدم إىل ضافةالبطالن باإل على دلي ف،انكف كيو

مل  وتيم صلك ينت ال تدركن إ: ، قال)عليه السالم( احلسن خرب صفوان، عن أيبك

  )١(.عد الصالةأء فيش على كمه وقعي

 يفأمل تدر  وتككشإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  عفور، عن أيبي خرب ابن أيبو

  )٢(.كالش على متض ال وعدأ ف،ربعأ  واحدة أم يف أم يفني اثنتثالث أنت أم يف

ال و صلى مك يدري ال حىت  صالتهاً يفريثك كشيالرجل : قلنا له:  قالري بصيبأخرب و

  )٣(.هك ش يفيضمي: ؟ قالكعاد شألما ك كه ذليثر عليك: لنا، قديعي :ه؟ قالي عليما بق

                                                

.١ ح اخللل يف١٥ باب ٣٢٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح اخللل يف١٥ باب ٣٢٨ ص٥ ج:املصدر) ٢(

.٣ ح اخللل يف١٥ باب ٣٢٨ ص٥ ج:املصدر) ٣(



٢٢٩

  .نئذي حك الشريثكق يمن مصاد ألنه ك ذل)عليه السالم(منا قال إو

  )١(.ىدر ما صليد من مل يعيمنا إ: ث، قالي حد يفينعمان الراز علي بن خربو

 قوم يفيسألته عن الرجل : ، قال)عليه السالم( موسى هيجعفر، عن أخ علي بن خربو

  )٢(.ستقبلي: ئاً أم ال؟ قاليش صلى يدريالصالة، فال 

ربعاً، أ أم ثالثاً أم نيأم اثنت صلى  واحدةيدريمن ال يه الصحة في عن ابن بابوكيقد حو

، عن نيقطيبن  ي علحةيان املستند له صحك و من جلوس،نيعتكر واميعة من قكر صلى مث

: ثالثاً؟ قال أو نيم ثنتأواحدة  صلى مك يردي ، عن الرجل ال)عليه السالم( احلسن أيب

فاًيها تشهداً خفيتشهد في و السهوسجد سجديتي واجلزم على بيني)على  حبمل اجلزم،)٣ 

  .اطيصالة االحت واألكثر على رادة البناءإ

 على بيني: قال إنه )عليه السالم(، عن الرضا ك ذلسع يفية سهل بن اليحنوها رواو

  )٤(.لسهو اسجد سجديتي ونهيقي

ع أم واحدة أم ك رنيعتك ريدري سألته عن الرجل ال: ة عنبسة بن مصعب، قاليرواو

 سجد سجديتي وتابكها بفاحتة اليقرأ فيعة واحدة كر على  صالتهبيني: ثالثاً؟ قال

  )٥(.السهو

                                                

.٤ ح اخللل يف١٥ باب ٣٢٨ ص٥ ج:املصدر) ١(

.٥ ح اخللل يف١٥ باب ٣٢٨ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .٦ ح اخللل يف١٥ باب ٣٢٨ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح اخللل يف١٣ باب ٣٢٥ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

.٢٤ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١ باب ٣٠٣ ص٥ ج:الوسائل) ٥(



٢٣٠

  )١(.األكثر على سهوت فابنإذا  :ة عماريرواو

  .صحة صالته على بينيم نقص أزاد أدر يمل إذا نه أ  علىات الدالةيالرواو

ن أ على  مما دلىفتو وةيتقاوم املشهور روا ات اليئاً من هذه الرواين شأ ال خيفى نكلو

ة ملا يالتق على ما محلهاإة بطلت الصالة، فالالزم يالثان أو األوىل عةكان طرفه الرك إذا كالش

  يفال مجع عريف ولها،هأ إىل رد علمها وأ ،قل مذهب العامةاأل على ن البناءأعرفت من 

 أو قلاأل على بينينه أ ودخله سهو،يال نه أ ن فرضإبعد من التناقض عرفاً ينه إاملقام، ف

خر، فخرب  البعض اآلعدم الداللة يف و بعضها، املنت يفاالضطراب يف إىل ضافة، باإلاألكثر

 نيقي هل هو النيقيالن املراد بأ سع جممل يفيخرب ابن ال و املراد من اجلزم،نيبي مل نيقطيابن 

 :)عليه السالم(ظهر املراد من قوله ية عنبسة مل يروا و، الوجدايننيقيال أو  باب الصالةيف

تابكها بفاحتة اليقرأ في.  

  املشهور،أدلةر عمومها مبا تقدم من يتقد على  خمصصةيها فهيما تل وة عماريما رواأ

 قلاأل على البناء و باالستصحابك املقام، فال جمال للتمسث عرفت وجود النقص يفيحو

  .هاي فكوكعات املشك بالراإلتيانو

  

                                                

.٣ ح من اخللل٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٣١

  :الشكوك الصحيحة تسعة يف الرباعية ـ ٢ـ مسألة 

 على الثالث ويأيت بالرابعة ويتم  فإنه يبين، الشك بني االثنتني والثالث بعد إكمال السجدتني:أحدها

  .صالته

  

الصحة  فإن  جماز،كالش إىل  نسبة الصحة}حةي الصحكوكالش ـ ٢ ـ مسألة{

 نهايانت بك سواء }ةيالرباع{ يتريخأ }يف{لها ك و}تسعة{ها ي فك حدث الشللصالة اليت

  .اخلمس وربع األني بكالشكها، ريغ و بعضهانيبأو 

د ذا ملا تقدم من ييالتق و}نيمال السجدتكإالثالث بعد  وني االثنتني بكالش: أحدها{

مال ك املراد باإلأيتيس و موجب للبطالن،كذل و، اهللاضةي فر يفكمال شك قبل اإلكن الشأ

 من نيشهر بظهر األاأل على  املستند يف،}تم صالتهي و بالرابعةأيتي والثالث على بينينه إف{

عن  وه،ريغ وظاهر السرائر واخلالف وح االنتصاري عن صرمجاعه اإليتأخر، بل عل وتقدم

  .قرار بهب اإلجي ية الذيمامن اإليجعله من د إنه  الصدوقمايلأ

 عن  أيضاًما نقلهك العزية ورةكعن التذ و،ىاملنته و املعتربما يفك ،اًإمجاع )١( اجلواهريفو

 ،كشبه ذلي ما كاملستمس و احلدائقيف وخبار به، تواتر األىعن احلسن دعو وجممع الربهان،

بل املشهور شهر، األعلى  و،صل صحة الصالةأ ما عن مجاعة نقله يفكاً، إمجاع املصباح يفو

  .الثالث على  البناءيف

 كمجع لأا عمار ي: قال له إنه )عليه السالم(عبد اهللا  يبأه موثقة عمار، عن يدل عليو

  مت أذا سلمت فإ، فاألكثرت فخذ بكك ش مىت،نيلمتك له يفكالسهو 

                                                

.٣٣٢ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(



٢٣٢

  )١(. نقصتكنأما ظننت 

 من السهو يفء ي عن ش)عليه السالم(عبد اهللا با أسألت : ، قالىخر األتهموثقو

 يكن عليكنقصت مل  أو متمتأ كنأرت كفعلته مث ذ إذا ئاًي شكعلمأال أ: الصالة؟ فقال

سلمت فقم فصل ما  وذا فرغتإ، فاألكثر على سهوت فابنإذا  :، قالىبل:  قلت،ءيش

 كنأرت كن ذإ وء،ي هذه ش يفيكن عليكمتمت مل أنت قد ك فإن  نقصت،كنأظننت 

  )٢(.متام ما نقصتت يان ما صلكنت نقصت ك

 ك من الشيكلما دخل علك: )عليه السالم (عبد اهللا  أبوقال يل: موثقته الثالثة، قالو

   )٣(. نقصتكنأمت ما ظننت أذا انصرفت فإف: ، قالاألكثر فاعمل عمل ك صالتيف

  .سحاقإ ةموثقو، سناد قرب اإليخرب وبل

 على بيني:  الثالثة، قال يفكش ونيعتكر صلى  رجل يف:األول  يف)عليه السالم(: قال

   .)٤(عة بفاحتة القرآنك رىصل وقام وذا فرغ تشهد،إ، فنيقيال

  الوجدايننيقي ال ال، الصالة املعترب يفنيقيرادة الإ على اط شاهدي بصالة االحتاألمرفإن 

  . االستصحابى هو مقتضيالذ

 :قلت: ، قالنيقيال  علىت فابنككشإذا  : الثاين يف)عليه السالم(قال أبو احلسن و

   باب الصالة من  يفنيقيون املراد اليك بأن ،)٥(نعم: هذا أصل؟ قال

                                                

.١ ح اخللل يف٨ باب ٣٠٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٤ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح اخللل يف٩ باب ٣١٩ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

.)١٠٢٥( ٤٢ ح الصالة السهو يفأحكام  يف٢٣١ ص١ ج:هيضره الفقحيمن ال ) ٥(



٢٣٣

  .اطي بصالة االحتاإلتيان، مث األكثر على البناء

أم  صلى  واحدةيدريقلت له رجل ال :  قال)هما السالميعل(حدمها أخرب زرارة، عن و

 بعد كن دخله الشإ: م ثالثاً؟ قالأ صلى ني اثنتيدريرجل ال : ، قلتديعي: ؟ قالنياثنت

  )١(.سلمي وهيء عليال ش وىخراأل صلى  الثالثة مث يفى الثالثة مضدخوله يف

 مما ني جتاوزه عن االثنت الثالثةبعد دخوله يف: )عليه السالم(ن املراد بقوله أالظاهر و

  . الثالثةة دخول يفيرفع الرأس عن الثان فإن ،نيمال السجدتكإتحقق بي

املراد بالصالة  و،رابعة أو وا ثالثةكة كوكعة املشكمتام الرإ الثالثة  يفيملراد باملضاو

  .اطي االحتىخراأل

 الثالثة؟  يفكش ونيعتكر صلى رجل: )عليه السالم(عبد اهللا  يبة العالء، قلت أليرواو

  )٢(.عة بفاحتة القرآنك رىقام قائماً، فصل وذا فرغ تشهدإ، فنيقيال على بيني: قال

ها من ريغ إىل ،األكثر على  البناءنيقيون املراد من الك نياط تعينة صالة االحتين قرإف

 ني االثنتني بك الشات الواردة يفي الرواكذل على دليات املشعرة باملطلب، بل يبعض الروا

 اريون هو املعيك ي الذيلكفهم منها املناط الينه إربع، فاأل وني االثنتنيب و،ربعاأل والثالثو

  حة مطلقاً ي الصحكوك الشيف

                                                

.١ ح اخللل يف٩ باب ٣١٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح اخللل يف٩اب  ب٣١٩ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٣٤

 عن مجاعة خمالفة كي فقد حكن مع ذلكالثالث، ل وني االثنتني بك منها الشاليت

 ني بيريعن والد الصدوق التخ وقل،األ على ة البناءي املسائل الناصرد يفياملشهور، فعن الس

  .كهذا الش عرض نيبطال حم باإلكعن املقنع احل و،األكثر على البناء وقلاأل على البناء

 على  نصتسحاق بن عمار اليتإموثقة كات، يقل جبملة من الروااأل على استدل للبناء

  .رناهكما ذك، ال نيقيقل من الرادة األإ بنيقيال على البناء

 يدري عن الرجل ال )عليه السالم(با احلسن أسألت : سع، قالية سهل بن اليرواو

تشهد بعد انصرافه تشهداً ي وأخذ باجلزمي وقصانالن على بيني: ؟ قالنيأم اثنت صلى ثالثاًأ

  )١(.آخرها وول الصالةأ  يفكذلكفاً يخف

  السهو يف، يف)عليه السالم(م يبراهإ  عن أيب،يعل والرمحان بن احلجاج خرب عبدو

  )٢(.لهاكحتتاط بالصلوات  وتأخذ باجلزم ونيقيال على بينت: الصالة؟ فقال

م أ صلى نيدر اثنتي فلم كن شإو :)هما السالميعل( خرب الدعائم، عن جعفر بن حممدو

  )٣(.هيلإمهه  وذهبي مما نيقيال على ثالثاً بىن

 تقول  الطائفة اليت،اتي من الرواني الطائفتني باجلمع بيرياستدل للقائل بالتخ إنه ماك

   على البناء على الطائفة الدالة و،ما هو املشهورك األكثر على بالبناء

                                                

.٢ ح اخللل يف١٣ باب ٣٢٥ ص٥ ج:املصدر) ١(

.٥ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:املصدر) ٢(

.ر السهوك ذ يف١٨٨ ص١ ج:الدعائم) ٣(



٢٣٥

 مصباح ما يفك ،ني واحد من املتأخرري هذا القول غىقد قو و،ديوله السقيما كقل األ

  . من الضعفني القولما يفال خيفى  وه نقله عنهم،ريغ و،هيالفق

عبارته املنقولة جمملة  إذ ه،يلإد ية ذهاب السيعدم معلوم إىل نه مضافاًإد، فيما قول السأ

موثقة عمار  فإن فة الداللة،يا له ضع استدل ات اليتين الرواأمن راجع، على ال خيفى ما ك

 البناء فإن ، أيضاًة سهل جمملةيروا وقول املشهور، على ن دالةكن مل تإمجاهلا، إقد عرفت 

عة مفصولة، بل رمبا كان ريتإ والثالث على م البناءأ نياالثنت على النقصان هل هو بالبناءعلى 

صالة  إىل اءميف اإليالتشهد اخلف وخذ باجلزمالظاهر من األ إذ املشهور، على قال بداللتهاي

  .اطياالحت

 ول الصالةأ  يفكذلك: )عليه السالم(ة من قوله يل الرواي ذن ما يفأهذا مع الغض عن 

نه مذهب العامة مما أ و، مما قد عرفت حالهينياألول  يفكاعتبار الش على دلي آخرهاو

  .يم الواقعكان احلي صدورها لب يفكوجب الشي

  القول بالبناءأدلةسقط إذا  إنه ماكالدعائم،  والرمحان تقدم تعرف حال خرب عبدومما 

  .يري جمال للقول بالتخىبقيقل ال األعلى 

عمال املرجحات إقل لزم  األأدلةلو متت نه أ  رد هذا القول منره املصباح يفكما ما ذأ

 ني بالتنايف إذ ة، صناعكذلكس ينه لك ذوقاً، لكذلكان كن إ ونهإ، فيريال القول بالتخ

 يرينهما بالتخين عرفاً اجلمع بكمي مما سبح ثالثاً وسبح واحدة ني ب مثل التنايفنيالطائفت

  .فتأمل

  د يحة عبيه صحيدل عليف ،هيلإصح ذهابه  فإن ما قول الصدوق بالبطالن،أ



٢٣٦

  ركعتني من جلوس أو مث حيتاط بركعة من قيام

  

م أ صلى نيعتكدر ريسألته عن رجل مل :  قال)عليه السالم(بن زرارة، عن الصادق 

  الثالث يفكمنا ذلإ: ه؟ فقاليد الصالة فقيعي  ال:قاليس يلأ: ، قلتديعي: ثالثاً؟ قال

  )١(.ربعاألو

 رد علمها أو ،عادةعدم اإل على  ما دلنيب وانهياالستحباب مجعاً ب على فالالزم محله

 كرادة الشإ أو ،خيما عن الشك املغرب  يفكلشا على محلها أو  املصباح،ما يفكهلها أإىل 

  .نةك من احملامل املمك ذلريغ أو ،هريغ وك املستمسما يفك نيمال السجدتكإقبل 

 على ز البناءيهو جتو و، منقول عن والد الصدوق، قول رابع خمالف للمشهوركهناو

  .األكثر على البناء وعةكل رك قل مع التشهد يفاأل

 قلاأل على تيشئت بن فإن ار،ينت باخلأ كمه ون اعتدلإو :ياستدل له بالرضوو

  )٢(.كعملت ما وصفناه ل واألكثر على تين شئت بنإ وعة،كل رك تشهدت يفو

  .ال خيفىما ك املشهور أدلةقاوم ين أن كمي  الين الرضوكل

 يف و احلدائق،ما يفكاملشهور  على } من جلوسنيعتكر أو اميعة من قكتاط برحيمث {

 كي، بل حمجاعادت تبلغ اإلكاملة ك شهرة الًيحتص وضاًي مستفاملشهور نقالًى  علاجلواهر

عرف أصحاب ال  األىهو فتو وشف الرموزكما عن كة يالغن واالنتصار و اخلالفه يفيعل

    ظاهر النافعه خمالفاً، بل يفيف

                                                

.٣ ح... اخللل الواقع أبواب من ٩ باب ٣٢٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.١٠ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ٢(



٢٣٧

  . انتهى،)١( ةيالروا إىل ح السرائر نسبتهيعن صرو

 خبار به، تواتر األ مث نقل عن العماين،)٢(رح به مجاعةما صكشهر، األ على  املستنديفو

ذا كه و مبا مر،ني منجربتنيمها مبرتلة مرسلت ونياألمرل من ك من ورود اخلرب بيعن احللو

  .مجاعاإل أو  الشهرةكاملستمس و املصباحنقل يف

 اتبك عن الكيهو احمل وام،يعة من القك رنيحدمها تعأ :ني آخرني قولكن هناإمث 

  .ياجلعف ولي عقيبأ عن ابن كيهو احمل و، من جلوسنيعتك رني تعالثاين و،يالقاض ودياملفو

 كن الشاأ على بظاهر ما دل و،خبار املتقدمةام، فباأليعة من قكما للرأاستدل للمشهور 

ع ي مج يفاألصلكاط يون االحتك  الظاهر يف،نقصنه أ  مبا ظنأيتي، مث األكثر على بيني

 مجاع من جلوس فباإلنيعتكما للرأ و قراءة احلمد،ني من تعثينال ما استإات ياخلصوص

  املقامنيبعدم القول بالفصل ب و،ما تقدم عن املستندك نياملرسلت والشهرة احملققة واملنقول

 بفهم املناط، أو ه،ي من جلوس فنيعتك ورد النص بريربع، الذاأل و الثالثني بك الشنيبو

  .ربعاأل وة للثالثيال خصوصإذ 

ربع شامل األ و الثالثني بكخبار باب الشأن بعض أه يره مصباح الفقكا ما ذمأو

قول املشهور بال بأس  و،هيما فال خيفى الثالث، ف وني االثنتني بكه لبعض صور الشإطالقب

  .دة مبا عرفتيبعد وجود املرسلة مؤ

                                                

.٣٣٦ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

. املسألة السابعة٣٢ سطر ٤٨١ ص١ ج:املستند) ٢(



٢٣٨

 وأحوط من ،قيام وأحوط منه اجلمع بينهما بتقدمي الركعة من ،واألحوط اختيار الركعة من قيام

   ويتحقق إكمال السجدتني،ذلك استيناف الصالة مع ذلك

  

 خبار الواردة يفام فوجهه األي القنيتعبما القول أن، يخر اآلنيظهر وجه القوليمما تقدم و

ربع بعد األ و الثالثني بكخبار باب الشأ اجللوس فوجهه ني القول بتعامأ وهذا الباب،

  املوردالصالة قائماً يف على نه ال وجه لطرح ما دلإ ف،ال خيفىه ما يف ووحدة املناط،

  . مورد آخرالصالة جالساً يف على خذ مبا دلاألو

: )رمحه اهللا( املورد هو الصالة قائماً، قال املصنف ن ما ورد يفأث عرفت يحو

ما كف يضع ألنه وجب اجللوس،أعارضه قول من يال  و}اميعة من قكار الريحوط اختاألو{

  .عرفت

وفق مبا ورد من الصالة قائماً أ ألنه }اميعة من قك الرمينهما بتقديحوط منه اجلمع بأو{

  .جنيباطها باألياحت وصل الصالةأ نيان حمتمال للفصل بك نيعتكلو قدم الر إذ  املورد،يف

 من نيعتكف الريلكون التك الحتمال }كناف الصالة مع ذلي استكأحوط من ذلو{

اطها ي احتنيب و الصالةنيام فصل بيعة من قك الرمي، فتقديف واجلعر العماينكما ذكجلوس 

  .فة جداًياطات ضعين هذه االحتأال خيفى ان كن إ و،جنيبباأل

مال كإ على الثالث متوقفة وني االثنتني بك الشن الصحة يفأقد عرفت  إذ }و{

  :قواالأه يف فإن }نيمال السجدتكإتحقق ي{ذا  مبانه أ اني فالالزم بنيالسجدت

    اجلواهرة، قال يفيونه برفع الرأس من السجدة الثانك : األقوىهو و،ولاأل



٢٣٩

  .بإمتام الذكر الواجب من السجدة الثانية على األقوى

  

 من عرف  أيضاً، بل لعله الظاهركاملدار والذكرىستفاد من يلعله ظاهر املشهور مما و

  . انتهى،)١(املتشرعة

 إنه قالين رفع رأسه يكلذا لو مل  و،ك بذلالإتتم  عة الكن الرأ ىريالعرف  ألن كذلو

 صلى ني اثنتيدري رجل ال :قلت له: ، قالكد ذليؤيح زرارة مما يلعل صح وعة،ك الربعد يف

 الثالثة حتقق الدخول يف فإن ،)٢(ى الثالثة مض بعد دخوله يفكن دخله الشإ: أم ثالثاً؟ قال

  . تعد منهامقدمات الثالثة  فإن ة،يرفع الرأس من السجدة الثان

  .ك ذل يفكة لو شياستصحاب الثان إىل هذا مضافاً

تاً حال كان ساك أو املستحب، أو ر الواجبك الذونه يفك نيعرف عدم الفرق بيمنه و

  .ةيتحقق متام الثانيرفع رأسه مل ينه ما مل إ فكالش

ن كتميلو مل  و،كعة ذلكاملتمم للر ألن عضاء،نعم االعتبار برفع اجلبهة دون سائر األ

شبهه، قام أما  أو وضع الذقن أو لصاق املسجد باجلبهةإفه يلكان تكمنا إ ومن وضع الرأس،

  .عة بتمامهكن متام الرأ مقام السجدة يف

املقاصد  وكاملسال والروضة وتبعاً للروض) رمحه اهللا ( اختاره املصنفيهو الذ و:الثاين

عن  وه،يلإل ي فوائد الشرائع امل يفعن احملقق الثاين و،األولد يالشه إىل رمبا نسب وة،يالعل

  علىةير الواجب من السجدة الثانكمتام الذإب{تحقق ين االمتام أهو  وبعض متابعتهم

  .ر الواجبكتم السجود بالذيمنا إ وس جزءاً من السجوديالرفع ل ألن كذل و}األقوى

                                                

.٣٣٧ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

.١ ح اخللل يف٩ باب ٣١٩ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٤٠

 ما مل هو حاصل و،نيتاألول  يفكن مناط البطالن دخول الشإ: هي مصباح الفققال يف

 ،)١( هو متلبسيال بالفراغ من الشخص الذإتحقق الفراغ منهما يال  وتحقق الفراغ منهما،ي

  .آخرهإىل 

 على سهوت فابنإذا  :)عليه السالم(ن االستدالل هلذا القول، بعموم قوله أظهر يمنه و

 نياألول  يفك الشريالعموم خمصوص بغ إذ  حمله،ري غ يفك املستمسما يفك )٢(.األكثر

  .اطاًياحت أو ى املنت فتوني من املعلقريثكرناه خالف كملا ذ وخبار،حسب ما عرفت من األ

 ةي البغدادى الفتاواحملقق يف و عن ابن طاوسكيوع، حكمال بالركحتقق اإل: الثالث

 ن السجدة مشتقة من السجود،أما كوع، كعة مشتقة من الركالر ألن كذل ومها،ريغو

وع ك حتصل بالرجزاءن معظم األأل وات،ي صالة اآل يفوعكالر على عةك الرطالقإلو

مثل  فإن ات له،ي الرواات يفطالقمشول بعض اإل وع،يثر مرتلة اجلمكال لألي به ترتيجتزيف

هو  وكه شامل ملن شريغ و،)٣( الثالثة يفكش ونيعتكر صلى رجل: )عليه السالم(قوله 

  .ني باالثنتعلمي ألنه الثالث أو الثايننه أ دريوع فلم ك الريف

 صالة  يفطالقاإل والتبادر عرفاً، و الفهمرياالشتقاق غ فإن ال خيفى،ع ما ي اجلميفو

  . املقامل مفقود يفيدل إىل تاجحيل يالترت ونة،يات جماز بالقرياآل

                                                

  .٤ سطر ٥٦٤ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(

.٣ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح اخللل يف٩ باب ٣١٩ ص٥ ج:املصدر) ٣(



٢٤١

 وكذا يف كل مورد يعترب إكمال ،عادةكان قبل رفع الرأس البناء مث اإل إذا وإن كان األحوط

  .السجدتني

  

ر يتقد على هذا ،مالكاشتراط اإل على دها مبا دلييات فقد تقدم لزوم تقطالقما اإلأ

  .اتطالقم اإليتسل

 السجدة تفاء بوضع اجلبهة يفكاالكلمات الفقهاء، كظهر من يخر أقوال أ كوهنا

ما  و بسجدة واحدةاإلتيانتفاء بكاال و،األوىل  السجدةتفاء بوضع اجلبهة يفكاال و،ةيالثان

 لمات اليتكشبه من الأما  أو ة السجوديحتقق مه أو عة،كصدق الر إىل رجعلها تك و،شبهأ

  .اجلواب عنها ورهاكالم حول ذكطالة الإ إىل بعضها، فال حاجة إىل شرناأ

 وجب،أ، خروجاً من خالف من عادة بعضها البناء مث اإل يف}حوطان األكن إو{

البناء مث {ما أ }الرأسان قبل رفع كذا إ{البطالن  األقوى نأان فقد عرفت كف كيو

 ال }نيمال السجدتكإعترب يل مورد ك ذا يفكو{ ،هي اختاره املنت فمنظور في الذ}عادةاإل

نه أما لو قطع بك ، الظاهريفيكمال أم كال برفع الرأس، مث هل املعترب واقع اإلإ كتحقق ذلي

 سجدة كترنه أ علم بكبعد ذل ومت الصالةأ و،ربعاأل و الثالثني بك، مث شنيسجد اثنت

ون ك األصل فإن ة للعلم هنا،يال مدخل وم منوط بالواقع،كاحل إذ األولبعد ي قطعاً، ال

  .ةيالية ال اخلي دائرة مدار املوضوعات الواقعحكاماأل

مام، مث ما لو اشتبه فرفع رأسه قبل اإلي اجلماعة ف جاء ا يف بالسجدة اليتيتفيكهل و

ماً ي جاء ا متابعة تتمم املعترب السجدة الثالثة اليتأ ،ةيمام ساجداً فسجد ثان اإلى فرأكش

   ألن ،األولبعد ي  ال،ةيللثان



٢٤٢

  األول وحكمه ك،موضع كان أي  الشك بني الثالث واألربع يف:الثاين

  

 ولو ، ماىتفكله االنفراد ا لذا لو بدا ونينه قد سجد االثنتإ، فيف شرعيلكة تيالثان

، مث كما لو قلنا بذليمام اشتباهاً فرفع رأسه للمتابعة فل اإلة قبيسجد الثان بأن س احلالكانع

ان كن إ و الفرع املتقدمر يفك، ملا ذ أيضاًاألولبعد ي ثنائها، الأ يف أو مامة اإلي قبل ثانكش

  .ىخفأ هنا األمر

 ني بكالش{ :عاجل للصحةيمنا إ و ال توجب بطالن الصالة، اليتكوك من الش}الثاين{

ها ريغ أو السجود أو وعكالر أو امي حالة الق يف}انكموضع  أي ربع يفاأل والثالث

 أو  عن جلوسنيعتك برأيتيمتام الصالة، مث إ وربعاأل على  البناء يف}األولكمه كحو{

  .اميعة عن قكر

  مجاعة، مث نقله عن اخلالفمجاعه اإلي بل نقل عل،)١(جدهأ اجلواهر بال خالف يفف

 املصباح وحنوه املستند و،الروض واملعترب والسرائر ومايلعن ظاهر األ وة،يالغن واالنتصارو

  .اتيه متواتر الروايدل علي وها،ريغ وكاملستمسو

 : قال)عليه السالم(عبد اهللا   العباس، عن أيبيبأ وابة،يالرمحان بن س حة عبديصحك

 يكرأن وقع إ و،الثالث على الثالث فابن على يكوقع رأ وربعاًأم أت يمل تدر ثالثاً صلإذا 

 نيعتك رصلّ و فانصرفكمه ون اعتدلإ وانصرف، وربع، فسلماأل على ربع فابناألعلى 

  )٢(.نت جالسأو

 ينت ال تدركن إو :ث قالي حد يف)عليه السالم(عبد اهللا  يبأ، عن خرب احلليبو

   نيعتكء فسلم مث صل ريش إىل كمه وذهبيمل  وربعاًأت أم يثالثاً صل

                                                

.٣٤٣ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

.١ حاخللل  يف٧ باب ٣١٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٤٣

 الثالث، فقم فصل الرابعة إىل كمه وذهب فإن ،تابك المأهما بينت جالس تقرأ فأو

 سلم، مث اسجد سجديت وربع فتشهداأل إىل كمه ون ذهبإ و، السهوال تسجد سجديتو

  )١(.السهو

  ومهه يفىاستوإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا   العالء، عن أيبيبأ بن نيخرب احلسو

 قصر يفيهو جالس  وتابك بفاحتة الربع سجداتأ ونيعتك رىصل وربع سلماأل والثالث

  )٢(.التشهد

  . واحدالمها مبعىنك و)قصري( بدل )قصدي(عن بعض النسخ و

 من اليف:  قال)عليه السالم (عبد اهللا  صحابنا، عن أيبأل، عن بعض يمرسل مجو

  الثالثاعتدل الوهم يف إذا : سواء، قال فقالك ذلومهه يف وربعاً،أم أ صلى  ثالثاًيدري

هو  وربع سجداتأ ونيعتكن شاء رإ وهو قائم، وعةكر صلى ن شاءإ ،اريبع فهو باخلراألو

  )٣(.جالس

الثالثة  إىل كذهب ومه وربعاً،أم أت يت، فلم تدر ثالثاً صلككن شإو :يالرضوو

  )٤(.نت جالسأ ونيعتك ر فصلّكن اعتدل ومهإ وام،يعة من قكها ريلإضف أف

 عةكالثالثة فصل ر إىل كن ذهب ومهإ: قنعة عن املية حممد بن مسلم املرويرواو

  اري فأنت باخلكن اعتدل ومهإ و قراءة،ري السهو بغاسجد سجديتو

                                                

.٥ ح اخللل يف١٠ باب ٣٢١ ص٥ ج:املصدر) ١(

.٦ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١٠ باب ٣٢٢ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١٠ باب ٣٢٠ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

.١١ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ٤(



٢٤٤

 إىل  مرةكذهب ومه فإن  من جلوس،نيعتكر الإ وام،يعة من قكت رين شئت صلإ 

م أهما بينت قاعد تقرأ فأ وربع سجداتأ ونيعتكصل ر وسلم وربع فتشهدأ إىل مرة وثالث

  )١(.القرآن

  . بالعطف بالواوكن ذهب ومهإو : بعض النسخيفو

  خربيالباق و قراءةريبغ: قوله إىل ة حممد بن مسلمين رواأالظاهر : املستدرك قال يف

  )٢(. حملهري غالم الصدوق فنقله يفكمعتقده فهو من على  وما نراه على هاريخربان غأو 

  .هاً ال بأس بهية توجيه الروا املصباح وجيفو

  .ال خيفىما كة يفاك وه غىنيء لوجود ما في شضرنا يفيمجاهلا ال إقلنا بلو و

 در ثالثاًي فلم كن شإو :)هما السالميعل(سالم، عن جعفر بن حممد خرب دعائم اإلو

انتا هاتان كثالثاً  صلى ان قدك نإسلم، فين أ جالساً بعد نيعتك ريصلينه إربعاً فأأم صلى 

انتا كربعاً أ صلى ان قدكن إ وربعاً،أمت الصالة أعة فك مقام رعتان اللتان صالمها جالساًكالر

  )٣(.نافلة له

 مث ، مطلقاًاألكثر على البناء على  تقدمت بعضها مما دلالعمومات اليت إىل ضافةهذا باإل

  .شمل املقام بالعمومينقصه مما نه أ  مبا ظناإلتيان واميالق

   :حممد بن مسلم قالح يصحك، كات توهم خالف ذلي املقام روانعم يف

                                                

.٥ الصالة سطر  باب السهو يف٩ ص:املقنع) ١(

. الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١٠ باب ٤٨٢ ص١ ج: الوسائلكمستدر) ٢(

.ر السهوك ذ يف١٨٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(



٢٤٥

در ي فلم ىمن سه و املرتلة،كربع بتلاأل وني االثنتيف و،ربعاأل و الثالثنيمنا السهو بإ

 يصلي وسلمي وتشهديلس فجيتم، مث يقوم في:  قال،هكاعتدل ش وربعاًأ أو  صلىثالثاً

سلم، مث قرأ  وربع تشهداأل إىل ثر ومههكأان ك أو هو جالس، وربع سجداتأ ونيعتكر

 ، ضنيالثنت إىل ان ومههكن إ و،سلم وتشهد ونيسجد سجدت وعكر وتابكحتة الفا

  )١(.سلم وتشهد ونيعتك ريصلو

 وأ ربع هوأ در يفي من مل :قلت له:  قال)هما السالميعل(حدمها أحة زرارة، عن يصحو

 تابكهو قائم بفاحتة ال وربع سجداتأ ونيعتكع ركري: ؟ قالنيحرز الثنتأقد  وني اثنتيف

ضاف أحرز الثالث، قام فأقد  وربعأ يف  ثالث هو أودر يفين مل إ وه،يء عليال ش وتشهديو

ال  و،نيقي ال يفكدخل الشيال  و،ك بالشنيقينقض اليال  و،هيء عليال شوخرى أ هايلإ

عتد يال  وهي علبيني فنيقيال على تمي ونيقي بالكنقض الشين كل وخر،حدمها باآلأدخل ي

  )٢(.االت حال من احل يفكبالش

 يريس التخيابن ادر والوايف و اختار الصدوقنيحين الصحيستظهر من هذيجل ما ألو

ن كمي النه أ  ال خيفىنك، لني الطائفتني هاتني مجعاً ب،األكثر على البناء وقلاأل على  البناءيني

  .بدو من ظاهرمهايما  على االعتماد

ات ي قبال رواقل يفاأل على البناء ه يفين االعتماد علكمينه ال إف: األولح يما الصحأ

 ره املصباحكفما ذ وإالّ ،الكشهذا عمدة اإل و،األكثر على البناء على ة الدالةريثكاملشهور ال

  خر، فال  األىالفتاو واتيه من منافاته بعض الرواريغو

                                                

.٤ ح اخللل يف١٠ باب ٣٢١ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٣ حربعة وأني اثنت يفك من ش٢١٦ باب ٣٧٣ ص١ ج:االستبصار) ٢(



٢٤٦

  . ومع اجلمع تقدميهما على الركعة من قيام،إال أن األحوط هنا اختيار الركعتني من جلوس

  

 يصليو  قولهبدل الواو يف أو نأ من ره الوايفكن ما ذأما ك املقام، ال يفكشدفع اإلي

  .األصلخالف  على  استظهارنيعتكر

 باب  يفنيقي، النيقيراد بعدم نقض الين أب ينه من القرإف: ح الثاينيما الصحأو

يه عل (مامان اإلك وما هو مذهب العامة،ك ، باب االستصحاب يفنيقيعات ال الكالر

دات كين داع هلذه التأيكمل  الّإ و،يم به من طرف خفك مع احلكخفاء ذلإراد أ )السالم

ة جزءاً كوكعة املشك بالراإلتيان عدم نيقي بالكالسبع، فاملراد من عدم خلط الش أو الست

ما ك الواقع تامة، انت الصالة يفكن إون نافلة كت حىت  ا خارجاًىؤتيمنا إ و،من الصالة

  .خر مما تقدمات األيالروا كصرح بذل

 إىل يوجهاً مما ال داع وجواباً واالًكشإ نيتي الروا)رمحه اهللا (ه اهلمداينيوضح الفقألقد و

  .هيلإجع ريل فليرادها، فمن شاء التفصيإ

 ح ا يفيعة قائماً للتصركر أو  جالساًنيعتك براإلتيان ني بك الشاريقد عرفت خت إنه مث

وا كام استضعافاً لنصوص اجللوس لي القنياً ملا عن مجاعة من تع، خالفىالفتاو واتيالروا

ن يملا عن آخر ونقص،نه أ ان ما ظنيتإ على خالف ظاهر العمومات الدالة واألصلخالف 

  ذه الصالة جالساًاإلتيان على ثرة ما دلكام ليالق على  اجللوس استضعافاً ملا دلنيمن تع

  .شذوذه واميالق على قلة ما دلو

ثرة كس الفرع السابق لك بع} من جلوسنيعتكار الريحوط هنا اختن األأ الّإ{

ام يعة من قكالر و من جلوسنيعتك الرني ب}مع اجلمعو{ما تقدم كه يات الدالة عليالروا

  ات ية روايثرك أل}اميعة من قكالر على هماميتقد{حوط ، األني بالقولأخذاً



٢٤٧

ست هلا ياطات لين هذه االحتأال خيفى  نكاط، لياالحت إىل قربأعله جياجللوس مما 

  .مةكة حميوجوه شرع

ون الظاهر من كالثالث من  ونيت االثنني بك باب الش ما تقدم يفىن مقتضأ ال خيفى مث

 ني بكون الشيكن أ فالالزم ،كذلك  أيضاًن هناأ، نيمال السجدتك بعد كون ذلكخباره إ

ما كل موضع ك لكمموا هذا الشن العلماء عك، لنيمال السجدتكربع بعد األ والثالث

  : لوجوهكذل و عبارة املنت،تقدم يف

  .خبار البابأ إطالق: األول

  .الثالث ونيت االثنني بك الشد بعد ما تقدم يفيفي  الطالقن اإلإ: قاليال 

نه أ هو فرض و، املقامك ذلد يفيوجد املقنه أ الإ، طالق نقول باإل أيضاًكهنا: قالينه أل

  الثالثعدم دخول الوهم يف على ليال دل إذ د،يس مقي املقام فلما يفأدخله الوهم، ي ال

  .الثالث ونيت االثنني بك املقام دون مقام الشخبار يفات األإطالق بكلذا نتمس والرابع،و

من  ألنه طالقمنا نقول باإلإ ومال،ك بعد اإلكمنا تشمل الشإخبار الباب أن إ: الثاين

 حال ربع يفاأل و الثالثني بك فلو ش،الثالث ونيتثن االنيمال بك بعد اإلكق الشيمصاد

ن هذا أ ال خيفى نكم ثالث، لأعتان ك به هل هو رىتأ ين الذأ  يفكنه شاإام مثال، فيالق

  .ل جداًك مشكخبار فالقول بذل األكد عن مساق تليبع

 هنا د هلايال مق و للمقام،األكثر على ة بالبناءمراآل كخبار الشأات إطالقمشول : الثالث

  .الثالث وني االثنتني بك باب الشد يفيان هلا املقكمثلما 



٢٤٨

 على األربع ويتم صالته مث حيتاط بركعتني  فإنه يبين، الشك بني االثنتني واألربع بعد اإلكمال:الثالث

  .من قيام

  

 }مالكربع بعد اإلاأل وني االثنتني بكالش{ :حةي الصحكوكمن الش }الثالث{

تم ي وربعاأل على بينينه إف{ة ي حتققه برفع الرأس من السجدة الثاننأ تقدم ي الذنيللسجدت

نه أ  مناألول ك الشمال ملا عرفت يفكونه بعد اإلك و،}امي من قنيعتكتاط برحيصالته مث 

  .مجاعاإل و مبطل بالنصكذلو ، تعاىل فرض اهللا يفكمال دخل الشكن بعد اإليكمل إذا 

ه، يجده فأ اجلواهر بال خالف معتد به يف و،ئق احلداما يفك هو املشهور كم بذلكاحلو

 مايلأاض عن ي الره، بل يفي علمجاعظاهر السرائر اإل وعن االنتصار و اخلالفبل يف

شهر، مث نقل ظهر األاأل على  املستنديف وقرار به،ب اإلجي ية الذيمامن اإليمن د إنه الصدوق

 مجاع، مث نقل اإلكذلك ك املستمسيف واملشهور، إىل ه املصباح نسبيف و عن مجاعة،مجاعاإل

 من ك مورد الش يفاألكثر على البناء على ما دل إىل ه مضافاًيدل علي وه،يعن مجاعة عل

  ،املطلقات

ت ي صلنيمل تدر ثنتإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  ، عن أيبحة احلليبيخصوصاً صح

م أهما بي سجدات تقرأ فربعأ ونيعتكء فسلم، مث صل ريش إىل كذهب ومهيمل  وربعاًأأم 

نت كن إ و،ربعانتا هاتان متام األك نيعتكت ريمنا صلإنت ك فإن تسلم، وتاب، مث تشهدكال

  )١(.انتا هاتان نافلةكربعاً أت يصل

   ، عن رجل)عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : حة حممد بن مسلم، قاليصحو

                                                

.١ ح... اخللل الواقعأبواب من ١١ باب ٣٢٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٤٩

 نيعتك ريصليقوم فيمث سلم ي: ربع؟ قالأ أو يعتان هك ريدري فال نيعتكرصلى 

  )١(.ءيه شيس عليل ونصرفي وتشهديتاب فكبفاحتة ال

 صلى يدري ، عن رجل ال)عليه السالم(عبد اهللا با أسألت : عفور، قالي يبأخرب ابن و

هما يقرأ فيربع سجدات، أ ونيعتك ريصليقوم فيسلم مث ي وتشهدي: ربع؟ قالأ أو نيعتكر

 نيعتكر صلى انكن إ و،انت هاتان نافلةكان أربعاً كن  فإسلم،ي وتشهديتاب مث كبفاحتة ال

  )٢(. السهوسجد سجديتيلم فلكن تإ وربع،انت هاتان متام األك

ع كري: ؟ قالنيحرز الثنتأقد  وني ثنتيف ربع هو اوأ در يفيمن مل : حة زرارةيصحو

  )٣(.هيء عليال ش وتشهدي وتابكهو قائم بفاحتة ال وربع سجداتأ ونيعتكر

 ،ربعاًأأم  صلى نيدر اثنتي فلم كن شإو :)عليه السالم (لدعائم، عن الصادقخرب او

 ،انتا متام صالتهك نيعتكر صلى مناإان ك فإن تاب،كهما بفاحتة اليقرأ في نيعتك رىصل وسلم

 السهو سجد سجديتين أء من هذا يل شك ه يفيعل و،انتا له نافلةكربعاً أ صلى انكن إو

  )٤(.بعد السالم

  ء يش إىل كذهب ومهيمل  وربعاًأم أت ي صلنيذا مل تدر اثنتإو :يالرضوو

                                                

.٦ ح... اخللل الواقعأبواب من ١١ باب ٣٢٤ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١١ باب ٣٢٣ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١١ باب ٣٢٣ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

.ر السهوك ذ يف١٨٨ ص١ ج:الدعائم) ٤(



٢٥٠

 فإن ،تسلم وتاب مث تشهدكم الأهما بيربع سجدات تقرأ فأ ونيعتك ريفتشهد، مث تصل

انتا هاتان كربعاً أت ينت صلكن إ وربع،انتا هاتان متاماً لألك نيعتكت رينت صلك

  )١(.نافلة

 موصولة فالالزم نيعتك بالراإلتيان على  داللتهاىدعين أن كمي ات اليتيما بعض الرواأ

  . عرفاً اجلمع الداليلىمقتض ألنه ات السابقة،يالروا على محلها

، نيعتكم رأت يربعاً صلأمل تدر إذا  : قال)عليه السالم(، عن الصادق ري بصخرب أيبك

  )٢(.نت جالس مث سلم بعدمهاأ ونياسجد سجدت و، مث سلمنيعتكع ركار وفقم

 :قال وإالّ ،ني مفصولتنيعتكون الرك فقم: )عليه السالم(ن ظاهر قوله إ: قاليمبا بل ر

  .مت الصالةأ

در ي فلم ك رجل ش:قلت له:  قال)عليه السالم( جعفر ، عن أيبنيعأن ب كريخرب بو

سجد يسلم مث ي وربع سجداتأ ونيعتكع ركري: هو قاعد؟ قال ونيأم اثنت صلى أربعاً

  )٣(.هو جالس ونيسجدت

 كون ذلك ل،ةيالتق على ان الالزم محلهماكقل، األ على ن البناءين ظاهر اخلربأولو سلم 

  ناً، كان ممكن إ ونياألمر ني بيرياجلمع بالتخ و،مذهب العامة

                                                

.١٨ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ١(

.٨ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١١ باب ٣٢٤ ص٥ ج:ئلالوسا) ٢(

.٩ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١١ باب ٣٢٤ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



٢٥١

طبقه  على ن الصادرأ  يفكشي موافقاً للعامة ال نيحد الطرفأان كما ين العرف فكل

ة عالج يالتق و،العالج على  مقدمن اجلمع الداليلأن نهم مي ما اشتهر بنايفيهذا ال  وة،يللتق

 ان العالج مقدماًكان العرف خمالفاً كذا إمنا هو لالستفادة من العرف، فإ كن ذلإ إذ ال مجع،

ال أة، يمور خارجأان ذهنه مشوباً بك إذا ،هيساعد العرف علي ال ي اجلمع الذكمثل ذلعلى 

نه أ  مرة، فسمع العبد من املوىليمكس حبي فليائعدأما مسعته عن : قال إذا ن املوىلأ ىتر

 على ابن: قالنه أ مسع عن العدو وقل،األ على ابن: قالنه أ مرة و،األكثر على ابن: قال

 مناسبات كن هناكما مل تي اجلمع فنايفيهذا ال  وة،يالتق على  الثاينالم املوىلكقل، محل األ

  .ةيخارج

ة يالتق على كمثال ذلأها من ريغ و،بوبة القرصيبغخبار الغروب أملثل هذا محل الفقهاء و

 ريما قال به بعض غك املقام  يفاألكثر وقل األني بيريان اجلمع عرفاً، فالقول بالتخكمإمع 

 ني بك صورة الش الصالة يفإعادة بفىتأنه أ  عن الصدوق منىكحي ما كذلك وه،يوج

  .ربع مطلقاًاأل ونياالثن

 أم نيعتكر صلى يدريسألته عن رجل ال : ، قالح حممد بن مسلميستدل له بصحيو

  )١(.د الصالةيعي: أربعاً؟ قال

 كيما حك ألنه ،عادةاإل وه املشهوريلإ ما ذهب ني بيريون فتواه التخكن تأبعد يال و

   نيعتكصل ريقوم فيسلم فينه أ يروو : قالعادة باإلىعنه بعد الفتو

                                                

.٧ ح الصالة اخللل الواقع يفأبواب من ١١ باب ٣٢٤ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٥٢

  ع بعد اإلكمال الشك بني االثنتني والثالث واألرب:الرابع

  .يريلذا استظهر منه مجاعة التخو

  : هذا اخلرب احتماالتيان ففكف كيو

  .خيما عن الشكالصبح  وصالة املغرب على ونه حمموالك: األول

  .كتبعهم املستمس وما عن مجاعةك ،مالك قبل اإلكان الشك إذا مايونه فك: الثاين

  .خبار األني مجعاً ب،عادةإلاط مث ايان االحتيتإاالستحباب ب على احلمل: الثالث

 نية اجلمع بين قضإ: تبعهما املصباح، قال وديالشه وما احتمله العالمةك يريالتخ: الرابع

 األكثر على ون البناءك و،عادةد من جواز اإليخبار هو االلتزام مبا احتمله العالمة والشهاأل

  )١(.من باب الرخصة

  .صحاب عنهألعراض اإ وشذوذه وضمارهطرح اخلرب إل: اخلامس

 القاعدة االستحباب مجعاً ىن مقتضأ وأيتيعدمه، فس و لزوم سجدة السهوالم يفكما الأ

 ماي فاإلتيان على ن ما دلأن احتمل إ و،اإلتيانعدم  على  ما دلنيب واإلتيان على  ما دلنيب

  .اهللا العامل و،خبارظاهر األ إىل قربأ األولن اجلمع كلم، لكتيمل إذا 

 ني االثنتني بكالش{ : ال توجب بطالن الصالةحة اليتي الصحكوكلشمن ا }الرابع{

   قد عرفت حتققه ي الذني للسجدت}مالكربع بعد اإلاأل والثالثو

                                                

.٥٦٦ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



٢٥٣

   وركعتني من جلوس،فإنه يبىن على األربع ويتم صالته مث حيتاط بركعتني من قيام

  

  .ةيبرفع الرأس من السجدة الثان

 } من جلوسنيعتكر وام،ي من قنيعتكتاط برحي مث تم صالتهي وربعاأل على بينينه إف{

 كاملستمس واملصباح واملستند واجلواهر و هنا من احلدائقمجاعاإل و الشهرةىدعوو

  .عادةاإل إىل  فال حاجةني السابقتنياملسألتك

  :اتيم مجلة من الرواكاحل على دليو

 صلى نيدر اثنتيفلم  صلى  رجل يف:)عليه السالم( عن الصادق ،ري عميبأمرسلة ابن ك

  من جلوسنيعتك ريصليسلم مث يام، مث ي من قنيعتك ريصليقوم في: أم ثالثاً أم أربعاً؟ قال

  )١(.ربعمتت األ وإالّ ،عتان نافلةكانت الركعات كانت أربع رك فإن ،سلميو

عليه (عبد اهللا  يبقلت أل:  قال،ميبراهأ يبأبن احلجاج، عن عبد الرمحن حة يصحو

ام مث ي من قنيعتك ريصلي: ربعاً؟ فقالأم ثالثاً أم أ صلى ني اثنتيدري ال رجل :)السالم

  )٢(.هو جالس ونيعتك ريصليسلم مث ي

 مثل املقام نه يفإنقص، فنه أ  مبا ظنأيتيتم الصالة ين أبعد نه أ  علىعموم ما دل و

 نيق عن الصدوكياملظنون نقصه، خالفاً للمح ألنه ،عتان من جلوسكر واميعتان من قكر

  من جلوس،نيعتكر واميعة من قكاط بريفجعلوا االحتالذكرى  ، وقواه يفايفكساإلو

  الصالة  فإن  القاعدة،ىنه مقتضأ بكاستدل لذلو

                                                

  .٤ ح...اقع اخللل الوأبواب من ١٣ باب ٣٢٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.١ ح... اخللل الواقعأبواب من ١٣ باب ٣٢٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٥٤

 انضمت نيعتكان نقصها ركن إ و،ام موقعهايعة من قكعة وقعت الركان نقصها ركلو 

  .نيعتكقامتا مقام الر وجالسة بعضها ببعض والصالة قائمة

» اميعة من قكر«بعض النسخ رواها  فإن  عبدالرمحان بن احلجاج املتقدمة،حةيبصحو

  .»امي من قنيعتكر«ان كم

 اميعة قك فصل ر،م ثالثاً أم أربعاًأت ي صلنيت فلم تدر اثنتككن شإو : قاليبالرضوو

  .)١(نت جالسأ ونيعتكرو

 على دليال  لعموما و،حةيتقاوم الصح  اليه وال املرسلةإ ك قبال ذلقوم يفيال  و:قالوا

 قد ذهب صاحب الوسائل وة،يفكيال على دليال  و مبحتمل النقص،أيتين أد من يأز

خذت أهما يبأأنه لقاعدة ك و عنوان الباب،عة يفكالر ونيعتك الرني بيريالتخ إىل كاملستدرو

  .كسع وميمن باب التسل

ان كمإنصاف عدم اإل و،حةيالم حول الصحك ال) اهللامرمحه( طال الفقهاءألقد : أقول

ون ك مرجحات ليل صاحب رأكر كن ذإ و، املنتها بعد هذا االختالف يفياالعتماد عل

 )ميبراهإ يبأ( بعضها حذف يف ألن  سندها،االضطراب يف إىل ضافة باإل،ذاكالنسخة 

 املستند ما يفك) عليه السالم( عن الصادق )عليه السالم(اظم كة الياستبعاد روا إىل ضافةباإل

  .فتأمل

 ري عميبأ قبال املرسل من مثل ابن س حبجة خصوصاً يفيهو ل وي اال الرضويبقيفال 

  .ديم املسانكله حيملراسالذي 

                                                

.١٢ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ١(



٢٥٥

قول  على س هلا داللةيقول املشهور فل على ن مل تدلإا إنصاف ما العمومات، فاإلأ

 ىقوألوس  من جنيعتكر وامي من قنيعتك براإلتيانه املشهور من يلإ فما ذهب ، املشهورريغ

  .هريغ و املصباحما يفك

  .هايال فكشقد عرفت اإل وة،ي فهو فرع احلجيريما التخأو

ق يربع من مصاداأل والثالث وني االثنني بكالشا بأن  املشهورريستدل لقول غيرمبا و

ان كقد  و،ربعاأل و الثالثني بكق الشاي من مصادكذلكو، الثالث وني االثنني بكالشا

ذا إ ف،هي علنيحد العنوانأعة من باب انطباق كانه بالريتإعة فال بأس بك براإلتيانفهما يلكت

ن إ :هيف و جالساً،نيعتك برأيتيربع فاأل و الثالثني بكق الشايان من مصادكعة ك برىتأ

  . املقامقد عرفت وجوده يف ول اخلاصي فرع عدم الدلكذل

 له االستصحابيلعل دل و،قلاأل على  البناءك هذا الشد يفي عن ابن اجلنكين احملإمث 

  .ل اخلاصي الدلكقاوم ذليال  و،شبهأما و

 ديذهب املف و، لظاهر النص املتقدمنيتريخ األنيعتك الرن املشهور لزوم اجللوس يفإمث 

عليه (أنه لقوله ك و،عةك الرام يفيلزوم الق إىل  منهمكي احمل العباس يفوأب ويلميالدو

 كن هذا الشأل و،اميعة من القكاملظنون نقص الر فإن  نقصتكنأمتم ما ظننت أ: )السالم

دفعها ين النص اخلاص إه يف وام،يه القيوز فجي وربعاأل و الثالثني بكق الشيمن مصاد

  .امي القنيتع  اليريلزم التخيق يونه من املصادكن أ إىل ضافةباإل



٢٥٦

  . تأخري الركعتني من جلوس،واألحوط

 فيبين على األربع ويتشهد ويسلم مث ،ال السجدتني الشك بني األربع واخلمس بعد إكم:اخلامس

  . السهويسجد سجديت

  

 معلوم رين غياألمر ني بيري بالتخىد من الفتويالشه و من العالمةكين ما حأ ظهريمنه و

  .الوجه

  املقنعةد يفيما عن املفك } من جلوسنيعتك الرريتأخ{ ىن أقويكن مل إ }حوطاألو{

 ريخن، بل عن األي املتأخريمجع من متأخر وةيلفاأل وانيالبو الروضة و،هيحد قولأ د يفيالسو

ما عن كهما شاء يأ مي تقد يفريتخيل يق و، لظاهر النص العاطفكذل واملشهور، إىل نسبته

 كنأمتم ما ظننت أ لصدق كذل واملشهور، إنه  املستندمجع آخر، بل يف و االنتصارد يفيالس

  .ربعاأل و الثالثني بكالش والثالث وني االثنتني بكق الشيونه من مصادك ونقصت

 ألنه عةكلعله لغلبة احتمال فوات ر و، جالساًنيعتك الرمي قول بتحتم تقدكهناو

  . هو احتمال واحدي الذنيعتكفوات ر إىل احتماالن بالنسبة

ام يعة من قكجعل الرنه أ  تقدميصله الذأ على عة قائماًك رميد قول بتحتم تقديللمفو

 لعطف اللفظ )مث(ون ك وبعد ورود النص،ال خيفى ع ما ي اجلميف و جالساً،نيعتكبدال من ر

 ىفمقتض وإالّ قوال، األكاط املصنف من أجل تليلعل احت وب خالف الظاهر،يال للترت

  .مورد النص على القاعدة الوقوف

مال كإاخلمس بعد  وربع األني بكالش{ :حةي الصحكوكمن الش }اخلامس{

  ظهر األ على } السهوسجد سجديتيسلم مث ي وتشهدي وربعألا على بيني ف،نيالسجدت



٢٥٧

 بل )صلى اهللا عليه وآله( آل الرسول إىل  نسبتهعن العماين و املستند،ما يفكشهر األ

 اجلواهر احتمال يف واملشهور، إىل  نسبتهك املستمسيف وه،ي علمجاعة اإليعن املقاصد العل

 اإلتيانن الظاهر منه الصحة مع إث يالصدوق ح املسألة املخالف يف وة،يإمجاعون املسألة ك

  . بالبطالنفىتأث ي اخلالف حخ يفيالش وسجود السهو، أو  جالساًنيعتكبر

إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  بن سنان، عن أيبعبد اهللا ة ياملشهور روا على دليو

لم  مث سكمي السهو بعد تسلت أم مخساً، فاسجد سجديتي أربعاً صلينت ال تدرك

  )١(.بعدمها

ت أم مخساً، يمل تدر أربعاً صلإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  ، عن أيبري بصخرب أيبو

  .نت جالس مث سلم بعدمهاأ وكمي السهو بعد تسلفاسجد سجديت

ت أم مخساً يمل تدر أربعاً صلإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  ، عن أيبحة احلليبيصحو

هما يال قراءة تتشهد ف ووعك رري بغنياسجد سجدت وسلم وهدأم زدت أم نقصت، فتش

  )٢(.فاًيتشهداً خف

قال رسول : قولي )عليه السالم(مسعت أبا جعفر :  قال،حة زرارةيبل رمبا استدل بصح

سجد يدر زاد أم نقص فلي صالته فلم م يفك أحدكشإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  )٣(ني املرغمت)صلى اهللا عليه وآله( اهللامسامها رسول  و،هو جالس ونيسجدت

                                                

.١ ح... اخللل الواقعأبواب من ١٤ باب ٣٢٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح.... اخللل الواقعأبواب من ١٤ باب ٣٢٧ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح اخللل يف١٤ باب ٣٢٦ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



٢٥٨

  .)عليه السالم(حنوه عن الدعائم، عن الصادق  وشمل املقام،يه إطالق فإن 

لذا خصص الفقهاء ذه  وعة،كمتام الرإ تيصل: )عليه السالم(ن ظاهر قوله إمث 

  .الصورة

 لسألته عن رج: ون مستنده هو مضمرة الشحام قاليكن أن كميق فما وما الصدأ

 عديستاً فل أو مخساًصلى نه أ قنين استإ: عات؟ قالكمخس ر أو عتكالعصر ست رصلى 

هما بفاحتة يقرأ في نيعتكع ركريهو جالس مث ل وربيك أزاد أم نقص فليدريان ال كن إو

  )١(.تشهدي آخر صالته مث تاب يفكال

 سلمو نقصت، فتشهد أو  أم زدت،ت أم مخساًين مل تدر أربعاً صلإو :يالرضوو

  .كميأنت جالس بعد تسل وأربع سجدات ونيعتكصل رو

هما تشهداً يتشهد ف وال قراءة وكوعك بعد رنيتسجد سجدت: ث آخري حديفو

  )٣(.املقنع للصدوق مثله: ، مث قالك املستدرذا نقله يفك ،)٢(فاًيخف

نقص ربع أم األ على  أزادزاد أم نقصأ:  املضمرة يف)عليه السالم( قوله لعل معىنو

  .ادةيعن الز

 املشهور بعد أدلةقام يان فمستند الصدوق ال كف كي و، هذا املعىنريفسر بغيرمبا و

 تها يفيصحاب عن مضمرة الشحام مع عدم حجعراض األإ و،ي سند الرضوال يفكشاإل

  .نهما داللةيال منافاة ب إذ ن اجلمع،كم ألكلو ال ذل و،ل املشهوريث تقاوم دلينفسها حب

                                                

.١٧ ح اخللل يف٣ باب ٣١١ ص٥ ج:لوسائلا) ١(

.٢٠ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ٢(

.١ ح...الواقع اخللل  أبواب من ١٣ باب ٤٨٢ ص١ ج: الوسائلكمستدر) ٣(



٢٥٩

   فإنه يهدم،شك بني األربع واخلمس حال القيام ال:السادس

  

ر كات مع ذي الروا يفنيعتكر الركن عدم ذإث ي داللة، حره بعض من التنايفكذ ما ماأو

ن إلذا قالوا  و،كد ذلياملق و املطلقين مقتضإه ياشف عن العدم، ففكمثل سجدة السهو 

 كيما حكلقول ببطالن الصالة،  ااان املطلق متعدداً، أمكلو  وديقيان واحداً كلو  ودياملق

 على املستفاد من النصوص البناء بأن وجهين أال إظهر وجهه، اللهم يخ فلم يعن خالف الش

االستصحاب ساقط فاالشتغال  و،كن هنا ذلكميال  وحة،ي الصحكوك باب الش يفاألكثر

الصحة  على  الدالةةلدقاوم األين أن كمين هذا ال ك ل،ةينيقيالرباءة ال إىل تاجحي بالصالة ينيقيال

  .ال خيفىما ك

املشهور تبعاً لظاهر النصوص  فإن ،ك هذا الش وجوب سجدة السهو يفالم يفك اليبق

 سالر والصدوقان و اخلالفخ يفيالش ودي املف:ىكحيما كاملخالف  و،املتقدمة أفتوا بالوجوب

هذا  على أم زدت أم نقصتعطف  بأن  املصباحرمبا احتج هلم مبا يف وأبو الصالح،و

ال جتب سجدة  إذ  عن الوجوب،األمرسقاط ظاهر ، موجب إلحة احلليبي صح يفكالش

  .صةينق وادةيل زكالسهو ل

وجب سقوط الظهور يل خارج ال ي بعض الفقرات لدلن عدم الوجوب يفإ: هيفو

 اغتسل للجمعة(مثل  بأن لذا قال الفقهاء ول،يها هذا الدليس في لالفقرات اليت إىل بالنسبة

 عدم وجوب الغسل للجمعة ،اجلنابة إىل  الوجوب بالنسبة يفاألمرضر ظهور ي ال )اجلنابةو

  .ل خارجيبدل

 ري من غ}امياخلمس حال الق وربع األني بكالش{ :حةي الصحكوكمن الش }السادس{

  ام ي الق}هدمينه إف{بعده  أو  أثنائهيف أو ركونه قبل الذك نيفرق ب



٢٦٠

ركعة  أو ربع فيتم صالته مث حيتاط بركعتني من جلوساألالثالث ووجيلس ويرجع شكه إىل ما بني 

  .من قيام

  

ربع لدخوله األ على اًي بان}تم صالتهيربع فاأل و الثالثنيما ب إىل هكرجع شي ولسجيو{

ما هو ك }اميعة من قكر أو  من جلوسنيعتكتاط برحيمث { ك القسم من الشك ذليف

صحاب، بل عن  األنيم هو املشهور بكا احلهذ و،ربعاأل و الثالثني بكل شاكف يلكت

  .هي علمجاع اإلىبعض دعو

 الثالث إىل هكنقلب شي ولسجينه أ ال يفكشإال  وال خالف إنه الظاهر:  احلدائققال يف

ما ك املستند بالخالف يف وصحاب،ظاهر مجلة من األ إىل  اجلواهرنسبه يف و،)١(ربعاألو

ما عن مجلة من ك ك املستمسيف و،)٣(واحد ري املصباح صرح غيف و،)٢(صرح به مجاعة

  : وجوهاًك هذا القسم من الشر الفقهاء لوجه الصحة يفكقد ذ و،)٤(صحاباأل

ربع األ و الثالثني بك موضع الشداخل يفنه أ هو و من الفقهاء،ريثكره كما ذ: األوىل

عات ك هل الريدريال نه أ هياخلمس صدق عل وربع األني بكشإذا  ألنه ام،يقبل هدم الق

ان اخلامس فقد كلو  و، بالثالثىان الرابع فقد أتكده لو يما ب ألن ربع،أ ا ثالث أم املأيت

لذا  و:م هدمه، قالواده لزيما ب إىل ه بالنسبةيلإ األمرعلم بتوجه يث ال يح وربع، باألىأت

    الثالثني بك بأنه شاريون التعبيك

                                                

.٢٤٧ ص١٢ ج:احلدائق) ١(

.٦ سطر ك الش يف٤٨٣ ص١ ج:املستند) ٢(

.ريخ السطر األ٥٦٨ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ٣(

.٤٦٥ ص٧ ج:كاملستمس) ٤(



٢٦١

  .هايلإه كشرجع ي بأنه بعد اهلدم ري من التعبوىلأربع األو

  عمومات البناء داخل يفكشلحال انه أ  من)رمحه اهللا(ى خنا املرتضيره شكذ ما: ةيالثان

وع لزم رفع ك الردخل يفيث مل يح و،أا اخلامسة على  البناءك ذلىمقتض فإن ،األكثرعلى 

 صالته لزم  نقصاً يفكتمل بعد ذلحيث يح وربع،األ على البناء وعة باجللوسكد عن الريال

  .اطي بصالة االحتاإلتيانه يلع

  : العموماتره مجع من الفقهاء من دخوله يفكما ذ: الثالثة

 ه قطيعاد الصالة فقأما :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  خرب محزة بن محران، عن أيبك

  )١(.دهايعي ال حىت دبرهاي وتال هلاحيحىت 

أم   أزاديدريان ال كن إ وعديستاً، فل أو مخساًصلى نه أ قنين استإ: مضمرة الشحامو

  .خلإ ،)٢(هو جالس وربيكنقص فل

ت أم يمل تدر أربعاً صلإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا   عن أيب،حة احلليبيصحو

ال قراءة تتشهد  ووعك رري بغنيم واسجد سجدتسلّ و فتشهد، أم زدت أم نقصت،مخساً

   )٣(.فاًيخف اًهما تشهديف

  .هي شاملة ملا حنن فاتيات هذه الرواإطالقفإن 

ن إ وادة،يعة احتمل الزكمت الرأن إ هذه الصورة بأنه  صحة الصالة يفل يفكشأرمبا و

  .ينيقية بعد أن علم باالشتغال الينيقين من الرباءة الكتميصة فال يهدمها احتمل النق

                                                

.١ ح اخللل يف٢٩ باب ٣٤٤ ص٥ ج:وسائلال) ١(

  .٥ ح اخللل يف١٤ باب ٣٢٧ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .٤ ح اخللل يف١٤ باب ٣٢٧ ص٥ ج:املصدر) ٣(



٢٦٢

ني االثنتني  فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إىل ما ب، الشك بني الثالث واخلمس حال القيام:السابع

  واألربع

  

 ك موضوع الشداخل يفنه أ ماأء منها لالستناد، يصلح شيمت، فال يقأ  اليتدلةما األأ

 ربع األني بك فصل الشره الفقهاء يفكلذا ذ و،خالف الواقع إنه :هيربع، ففاأل و الثالثنيب

  . مشمول للنصوصرياخلمس فهو غو

ا دلته، ألأ خالف ظاهر كن ذلإ :هيف ف،األكثر على  عمومات البناءداخل يفنه أ ماأو

 ،األكثر على ب أثر الصحةيل ترتيان فاسداً بدلكحاً، ال ما ي صحاألكثران كتشمل ما 

  .س املقام منهيلو

 ربع،األ و الثالثني بك الشة محزة واردة يفيروا فإن ات،يمشمول للروانه أ ماأو

مجال من إها يحة فيالصح و، السابقة املسألة معمول ا ملعارضتها ملا عرفت يفرياملضمرة غو

  . املقام ا يفكن التمسكمي، فال م نقصتأم زدت أجهة 

، فال مانع من ضايفإة محزة ي روا يفريالتفس إذ ها،ين العمومات ال غبار فكل: أقول

وا معارضة من ك و،كث هذا القسم من الشي معارضة من حرياملضمرة غ ومشوهلا للمقام،

 ،اني مقام البحة مطلقة يفيالصح و، ا من هذا اجلهةك جواز التمسنايفيث آخر ال يح

 ذاكمت فأن إنه أال بكش جمال لإلىبقيبعد هذا ال  و، املورد املعلوم خروجهري غ ا يفكتمسيف

  .ذاكن هدم فإو

هدم ينه إ ف،امياخلمس حال الق و الثالثني بكالش{ :حةي الصحكوكمن الش }السابع{

  ان ثالثاً صار كلو  ألنه }ربعاأل وني االثنتنيما بىل  إهكرجع شي واميالق



٢٦٣

  .فيبين على األربع ويعمل عمله

 ويرجع شكه إىل الشك بني ، فيهدم القيام،الشك بني الثالث واألربع واخلمس حال القيام: الثامن

  االثنتني والثالث واألربع

  

  .ان مخساً صار أربعاًكلو  ونياثن

 وجهه ما تقدم يف وه،ريغ و اجلواهرك بذلفىتأما ك }عمل عملهي وربعاأل على بينيف{

رمبا  و،كالم هناكالك هنا نيالم من الطرفكال و،امي حال القاخلمس يف وربع األني بكالش

 املورد  يفالّإام ي القوجوب االستمرار يف على ليال دل إذ ن اجللوس ال بأس به،أد هنا يز

الشارع  أمر ياملورد الذ أو ،ه منهيفس ما حنن يل ووجب اجللوس بطالن الصالة،ي يالذ

 ني االثنني بكن شا فهو اآل،هكذا جلس انقلب شإ، فكعلم بذليال  وام،يباستمرار الق

  .ربعاألو

ان للقول ك لدلةات األإطالقلو ال  و،ك الفروع املشاة لذلالم آت يفكهذا ال: أقول

نه أ بي بتقر،األصلخر ب بعض الفروع األيف و هنا،كن من متسأما كه، يبالبطالن وجه وج

 الثالث على  فال مانع من البناء، باب الصالةسقوط االستصحاب مطلقاً يف على ليال دل

  .اطي باالحتاإلتيانمتام الصالة بدون إو

 كتمسيلذا مل  وعات،ك باب الر يفاألصل عدم تدخل دلةن املستفاد من األإ: هيرد علي

 أدلة إطالق  يفاًك شكحداث ذلإل من قأال  وها،ي فكمورد من موارد الش أي به يف

  . فتأمل،أخذون باالستصحابين العامة أ واالستصحاب ملثل املقام، خصوصاً

ام، ياخلمس حال الق وربعاأل و الثالثني بكالش{ :حةي الصحكوكمن الش }الثامن{

  ربع األ والثالث وني االثنتني بكالش إىل هكرجع شي واميهدم القيف



٢٦٤

  .هفيتم صالته ويعمل عمل

 فريجع شكه إىل ما بني األربع ، فإنه يهدم القيام، الشك بني اخلمس والست حال القيام:التاسع

 ،فثالث مرات وإالّ ،التسبيحات أو  فيتم ويسجد سجديت السهو مرتني إن مل يشتغل بالقراءة،واخلمس

  وإن قال

  

ل يالدل و،هريغ و به احلدائقفىتأما ك }عمل عملهيو{ربع األ على اًي بان}تم صالتهيف

 على  املستند االتفاقىقد ادع و طابق النعل بالنعل،كوك السادس من الش ما تقدم يفكلذل

 قلاأل على ة البناءرياختار هو تبعاً للذخ وربع،األ والثالث ونيثنتال إىل الرجوع وعةكهدم الر

الرباءة  إىل ينيقياج االشتغال اليالبطالن ملا تقدم من احت إىل ذهب مجع و السهو،سجديتو

  .صحة مثل هذه الصالة على ليال دل وة،ينيقيال

هدم ينه إام فيالست حال الق و اخلمسني بكالش{ :حةي الصحكوكمن الش }التاسع{

ان يتإ الصالة ب}تميف{ نيمال السجدتكإ بعد }اخلمس وربع األنيما ب إىل هكجع شريام فيالق

  .السالم والتشهد

ان مورد كما كاخلمس  وربع األنيب ك مرة للش}ني السهو مرتسجد سجديتيو{

الم كال ومها،ريغ واملستند و بصحة هذه الصورة اجلواهرفىتأقد  وام الزائد،يمرة للق و،ةيالروا

 على لين الدلأما ك، استدالالً وجواباً واالًكشإ كوك السادس من الش ما تقدم يفك ذليف

 ني بك الشها يفلزوم على خصوص ما دل وصة،ينق وادةيل زكسجدة السهو عمومات ل

  .اخلمس مما تقدم وربعاأل

فثالث  وإالّ ،حاتيالتس أو شتغل بالقراءةين مل إ{ ني بسجدة السهو مرتاإلتيانن إمث 

  ن قال إو{ به  أيتيح الذيالتسب أو الثالث لقراءة احلمد و}مرات



٢٦٥

 :من قوله وثالث مرات لكل من الزيادات ، مرة للشك بني األربع واخلمس،حبول اهللا فأربع مرات

  التسبيحات أو  والقراءة، والقيام،حبول اهللا

  

سجد للسهو ي }ـف{ر كة ال بعنوان مطلق الذيامه بعنوان اجلزئي حال ق}حبول اهللا

: ادات من قولهيل من الزكثالث مرات ل واخلمس، وربع األني بك مرة للش،ربع مراتأ{

ادة مل يل زكوب سجدة السهو للو قلنا بوج و}حاتيالتسب أو القراءة و،اميالق و،حبول اهللا

 من كره املستمسكن ما ذأقد عرفت  وات،طالق لزومها للمستحبات لإلال يفكشإن يك

  . تامرية املستحب غي جزئال يفكشاإل

 اجلواهر و احلدائقده املراجع يفجيال يال طوي هذا الباب تفصن الفقهاء فصلوا يفإمث 

قلنا  إذا قلاأل على البناء و، مطلقاًالصحة إىل رجعيمهم كها، وحاصل حريغ واملستندو

 هذا  االستصحاب يفرمل جن إذا البطالن مطلقاً وه،يعات مما ال نص فك باب الر يفكبذل

مل نستند  إذا  البعضالبطالن يف و البعض الصحة يفنيل بيالتفص وه،يما ال نص فيالباب، ف

عتمد االستصحاب ي مثال من  اخلاصة،دلةمشول األ على منا اعتمدناإ و،ني السابقنيالوجهإىل 

ل اخلاص يعتمد الدليمن  ووع،كاخلمس حال الر وربع األني بكش إذا قول بصحة الصالةي

  بالصحةفىتأوجده  فإن ل اخلاص،يلتمس الدليئاً منهما يعتمد شيمن ال  وقول بالبطالن،ي

  . بالبطالنفىتأوإالّ 

حوال أ خمتلف ضرا يف مبالحظة ،نية رمبا جتاوزت اخلمسريثكان، فالصور كف كيو

 يل الذيث عرف املستند ال وجه للتفصيح وبعدمها، ونيبعده قبل السجدت ووعكالر واميالق

   ضافة السابقة، باإلدلةرار األكعن تخرى أ هو عبارة



٢٦٦

 كما أن األحوط يف الشك ، أيضاً الصالةإعادةواألحوط يف األربعة املتأخرة بعد البناء وعمل الشك 

  األربع واخلمس والشك بني الثالث واألربع واخلمس العملبني االثنتني و

  

  .اهللا العامل وقوال املتضاربة،ر األكذإىل 

ما  على }بعد البناء{ها ي ال نص ف اليت}ربعة املتأخرةاأل{ الصور }حوط يفاألو{

  :ني آخرني املسألة قوليف ألن } أيضاً الصالةإعادة{ما تقدم ك }كعمل الشو{رناه كذ

 إىل تاجحي بالصالة ينيقيالن، لعدم مشول النصوص هلذه الصور، فاالشتغال الالبط: األول

  .ةينيقيالرباءة ال

ها االستصحاب بعد عدم يم فكقل، لعدم مشول النصوص هلا، فاحلاأل على البناء: الثاين

  الصور املنصوصةمه يفك حىمنا امللغإ و، هذه الصور يفاألصلم ك حىن الشارع ألغأم يتسل

من على ال خيفى ما ك واحد من الفقهاء، ري هذه الصور غلذا احتاط يف ومنها،س هذه يلو

  .تبهمكراجع 

 دري ملن مل عادةلزوم اإل على  الدالة،حة صفوان املتقدمةياط بصحيد االحتيرمبا أنه إ مث

  املنصوصة،ريذا سائر الصور غكه وستاً، أو مخساً صلى يدريلف ال كامل فإن ،ىم صلك

لزم  وإالّ ثالثة، أو  هلا طرفان اليتكوكس مثل هذه الشيحة ليظاهر من الصحن الإه ين فكلو

  .حدأ كقول بذليال  و،حة خمصصةي الصحكوكون الشكن تأ

 نيمال السجدتكإ بعد }اخلمس وربعاأل وني االثنتني بك الشحوط يفن األأما ك{

  العمل {ان كموضع  أي  يف}اخلمس وربعاأل و الثالثني بكالشو{



٢٦٧

  شكني الجبمبو

  

  .ني منصوصكنيب من شك مرك الشاألول الفرض ي فف}كنيمبوجب الش

  .اخلمس وربع األني بكالش: الثاين وربع،األ وني االثنتني بكالش: األول

 ربع األني بكالش و،ربعاأل و الثالثني بكب من الشك مركالش:  الفرض الثاينيفو

 أيتي، مث األول الفرض يفربع األ على بينين أ كنية العمل مبوجب الشيفكي واخلمس،و

 نياً بكونه شك السهو، لربع مث سجديتاأل وني االثنتنيا بكاط باعتباره شي االحتعيتكبر

 أو عة قائماًك برأيتي، مث  الفرض الثاينربع يفاأل على بيني ومال،كاخلمس بعد اإل وربعاأل

 ني بك من الش)رمحه اهللا(ره املصنف كذيما مل يذا فكه و،سجد للسهوي مث ، جالساًنيعتكر

  قائماًنيعتك برأيتيربع، مث األ على بينيمال كاخلمس بعد اإل وربعاأل والثالث ونياالثنت

 ربع،األ والثالث ونينب االثنتي كب من الشكمر ألنه  السهو،سجديت و جالساًنيعتكرو

 ربعاأل و الثالثني بكالشكخر ذا بعض الصور األكه و،اخلمس وربع األني بكالشو

اخلمس  وربعاأل والثالث ونيه االثنتكجع شريهدم في ،امي حال القالست يف واخلمسو

  .الصور السابقةكون يكف

صحاب  األني هذه الفروض هو املشهور ب يفكوكالش أو كنين العمل مبوجب الشإمث 

  .هميلإما نسب ك

 يشهرمها، بل املشهور ممن تعرض له الصحة، بل عن العالمة الطباطبائأ:  املصباحقال يف

 الصحة إىل  بالنسبةكوك الشة يفيئة االجتماعي اهلريعدم تأث على مجاعاإل: )رمحه اهللا(

    البناءيف وهما،يب تابع لبسائطه فك املركالبطالن، فالشو



٢٦٨

  .فمث االستئنا

  

  .هريغ و)٢(كذا نقله املستمسك ،)١(اطية االحتيفكي واألكثر وقلاألعلى 

املطلق شامل  فإن ،كوك الشأحكام دلةأ إطالقالصحة ب على هريغ واستدل احلدائق

  .االجتماع و االنفرادلصوريت

حالة  وحالة انفراده إىل ان مطلقاً بالنسبةك ،داًيرم زكأ: لو قال املويلنه أ ىال ترأ

 الثالث، على الثالث فابن وني االثنتنيت بككش إذا قال إذا كذلك وه،رياجتماعه مع غ

ل واحد منهما مطلقاً من كان كربع، األ على ناخلمس فاب وربع األنيت بككش إذا :قالو

  .االنفراد عنه وخرث االجتماع مع اآليح

ن أدفعه ي ،حيل منهما صحك كنيش على ا مشتملةإقال يما  و: اجلواهرن قال يفكل

 املنصوصة االنفراد ال مع اجتماع كوكظاهر أخبار الش: ن قالأ إىل  االنفراد،رياالجتماع غ

  .هى انت،)٣( ها معهاريغ

 على اس باملثال املتقدميالق ود،يس ببعي واحد لريتبعه غ وره اجلواهر،كما ذ و:أقول

  .تردده هنا وطالق اإلكفهم العرف هنا و،ة العبادةيفي لتوق، حملهس يفيرام العامل لكإ

ات ي برواك من متسكذلك و،كقول هنا بذلين أن كميقل، األ على نعم من قال بالبناء

م نقصأم زاد أ كقول هنا بذاين أن كمي.  

 كوكالش  أوكني الشىمقتض على  بعد العمل}نافيمث االست{حوط ان فاألكف كيو

  .هريغ و املصباحما يفك

  

                                                

.٢٠ سطر ٥٧٠ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(

  .٤٦٩ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(

  .٣٦٠ ص١٢ ج:اجلواهر) ٣(



٢٦٩

 لكن ، موجب للبطالن كما عرفت،الشك يف الركعات ما عدا هذه الصور التسع ـ ٣ـ مسألة 

  ،مس واألربع والست باطال كالثالث واخلاألكثر وكان الطرف األقل صحيحاً إذا األحوط فيما

  

موجب { املتقدمة }عدا هذه الصور التسع عات ماك الر يفكالش ـ ٣ ـ مسألة{

ه يلإشار أه ما ين فكحة تسعة فقط، لين الصور الصحأر كث ذي ح}ما عرفتكللبطالن 

 مل قسام اليتم سائر األكعرف حية فال ي الثمان الباطلة يفكوكحصر الشنه أ  منكاملستمس

املستفاد من  ألن ،األكثر على  املنصوص عدم جمال للبناءري غبطالن يفوجه ال ور،كتذ

قل األ على ال لبناء ول صورة،ك رت الك ذ الصور اليتي هاألكثر على  البناءالنصوص يف

 ي الذينيقي االشتغال الالّإبق يما تقدم وجهه، فلم كعات ك باب الرلسقوط االستصحاب يف

  .علم صحتهيمبا  اإلتيانال بإال تربء الذمة منه 

ن أ على هياً التنبحيتلو واًحيلماتنا السابقة تصرك ي مطاوقد مر يف: ه اهلمداينيقال الفق

عات ك املتعلقة بعدد الركوكرد نص بصحته من الشيل ما مل ك  يفاألصل ىمقتض

  .انتهى، )١(البطالن

 }مساخل والثالثك باطال األكثر وحاًيقل صحان الطرف األك إذا مايحوط فن األكل{

 إىل كرجع الشي وهدمينه إام فيقد عرفت صحته حال الق إذ بعده، أو وعك حال الريف

 إىل هكرجع شيجلس  إذا امي حال القيف ألنه  مطلقاً}الست وربعاألو{ ،ربعاأل ونياالثنت

  .ال عالج له واخلمس والثالث

                                                

  .١٨ سطر ٥٧٠ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



٢٧٠

ثالث واألربع والست جيوز  ويف مثل الشك بني ال،عادةاإل  مث،ك البناء على األقل واإلمتاموحنو ذل

البناء  أو ،عادة مث اإل، واإلمتام وعمل الشك بني الثالث واألربع، الصحيح وهو األربعاألكثرالبناء على 

  على األقل وهو الثالث مث اإلمتام

  

مها ريغ واملستند وةريما اختاره الذخك }عادةمتام مث اإلاإل وقلاأل على  البناءكحنو ذلو{

 ىبقيتشمل املقام ف  اليه و،األكثر على  البناءأدلةال إراد لالستصحاب  ال ألنه ، اجلملةيف

  .االستصحاب بال مانع

هو  وحي الصحاألكثر على وز البناءجيالست  وربعاأل و الثالثني بك مثل الشيفو{

 أدلةستأنس له بي حىت ثركأال  وشمله االستصحاب،ي حىت قلن هو األيكن مل إ و}ربعاأل

  .حةي الصحكوك سائر الش يفراألكث على البناء

عة كر أو  جالساًنيعتكان ريتإ ب}ربعاأل و الثالثني بكعمل الشو{ للصالة }متاماإلو{

  .قائماً

 صحتها ك الشايدري ال د عن الصالة اليتيرفع ال إذ كمنا قلنا جبواز ذلإ و}عادةمث اإل{

 }هو الثالث وقلاأل على أو البناء{اط يها بعنوان االحتي فيرم املضحي حىت ةميس عزيل

  )١(.هيعاد الصالة فقأما : )عليه السالم(لقوله  و،استصحاباً

 الواقع الثالث فقد ان يفكن إ ألنه ،نئذياط حيصالة االحت إىل اجي بال احت}متاممث اإل{

  .عاتكر أو عةكادة ريستاً فقد بطلت بز أو ربعاًأان كن إ و،فهيلك بتىتأ

                                                

.١ ح اخللل يف٢٩ باب ٣٤٤ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٧١

  .عادةمث اإل

  

هلذه الصور  و، اة املأيتيفاك على لي بعد عدم دل،ةينيقية الء للرباالي حتص}عادةمث اإل{

  .طالةناها خوف اإلكل تريرها املصنف تفاصك ذاليت

  



٢٧٢

 بل ال بد من التروي ،البناء مبجرد حدوثه أو ال جيوز العمل حبكم الشك من البطالن ـ ٤ـ مسألة 

  .يستقر الشك أو ،والتأمل حىت حيصل له ترجيح أحد الطرفني

  

أو { الباطلة كوك الش يف} من البطالنكم الشكوز العمل حبجيال  ـ ٤ ـ مسألة{

 أي }يمبجرد حدوثه، بل ال بد من الترو{حة ي الصحكوك الشه يفريغ واألكثر ي ع}البناء

 ألن بالراجح عملي ف}نيح أحد الطرفيصل له ترجحي حىت التأملو{ر كالف وةيعمال الروإ

بعد أن  إنه ثيعمل مبقتضاه خالفاً للحدائق، حي ف}كستقر الشيأو {فعال حجة  األالظن يف

د ييتق و،كة من ذليخبار خالاأل بأن ريأنت خب و: قالي لزوم الترود الثاينينقل عن الشه

  . انتهى،)١( رهكحوط ما ذان األكن إ ول،كل مشي دلريها من غإطالق

وهلما ألو خي ال ،جهان ووز له القطع قبله؟جي أو يه الترويب علجيفهل :  اجلواهرقال يف

 ما دون يفيك أو قدر خبروجه من الصالة مثالًي، فهل ير وجوب الترويتقدعلى  ومن قوة،

  . انتهى،)٢( فتأملك مثل ذل به الناس يفيتفيك مقداراً ىتروي، فبعد الثايني؟ ال كذل

  .هريغ وهيمثله مصباح الفق و،)٣( األقوىهو و: املستند قائالقواه يفو

عدم جواز  على مةك حايصالة عدم لزوم التروفإن أ ،األصلب: األولول استدال للق

  ألحكام املعلقة دلةات األإطالقب و،كبطال الصالة مبجرد عروض الشإ

                                                

  .٢٠٩ ص٩ ج:احلدائق) ١(

  .٣٠٦ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

.ريخ قبل األ٣ سطر ٤٨٧ ص١ ج:املستند) ٣(



٢٧٣

 ك بعمل الشاإلتيان أو  من البطالن،حكام األك فتترتب تل،حنوه وك بلفظ الشكالش

ان كلو  إذ ،عدم لزومهشف عن يك مما يخبار حلد الترور األيبعدم تقد ومبجرد عروضه،

  .ئاً معلوماً حمدوداًيس شينه لإ ف،اني مقام البوتاً يفكان سكر كذيمل  والزماً

وجب يحنوه مما  واحلدثك كون الشك إذ س،ك قاض بالعاألصلن إ :كذل على رديو

ان يد البيري املقام  يفإطالقال  و،األصلم آخر للصالة خالف كح أو حدوثه ترتب البطالن،

لذا قال  وما أشبه استقراره، والظن ونيقيالك كاملنصرف من الش فإن هة،من هذه اجل

ده يأ و،)١(البدار وهو املستقر ال مبجرد اخلطور واملكال إىل نصرفي طالقاإل: املستند

 إذ ،ال خيفىما  ـ ةيم مبجرد الصفة النفسك ترتب احليف أي  ـهين فأ على :اجلواهر بقوله

 سر يفيتيول التفات الذهن ال أآخرها ب إىل ول الصالةأمن الظن  أو نيقياشتراط حصول ال

  . انتهى،)٢(وقاتغلب األأ

 )٣(دلة األإطالقخذ بوفق بالقواعد األفاأل:  بقولهكره املستمسكن ما ذ أظهريمنه و

  .هيمنظور ف

 مقداراً متوسطاً ىريالعرف  فإن  ظاهر عرفاً،كذل فإن ،ير حد الترويأما عدم تقد

  الم كم خروج الزخبار ل األاء يفيشان مثل هذه األيلو لزم ب و،كلذل

                                                

.ريخ قبل األ٤ سطر ٤٨٧ ص١ ج:املستند) ١(

  .٣٠٦ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

.٤٧١ ص٧ ج:كاملستمس) ٣(



٢٧٤

استقرار  وام عد تروبال إقن، يمت أو ظان أو كنا شاأ: قوليالعرف ال  فإن عن املتعارف،

 ،ي مبجرد عروض احلالة بدون التروكلذا استدل القائلون باللزوم بعدم صدق الشا واحلالة،

  . فتأمل،احلدثك من املبطالت كالش بأن م أحدكحيبأنه مل  وما عرفت،ك األصلبو

  .اًك شايجل عدم املض أليمنا هإ ك الشأحكامن أ على  الدالةدلةبظواهر األو

  )١(.متأقد نه أ قنيستي حىت ستقبلي: حة حممد بن مسلميصحك

  )٢(.كالش على ال متض وعدأ: عفوري خرب ابن أيبو

  )٣(.نيقي على ونيك وفظحي حىت أعاد: خرب زرارةو

  )٤(.تثبتهما حىت عدمهاأ: ري بصخرب أيبو

ن ذهب إو :قوله و.الثالث على يكوقع رأ: )عليه السالم( قوله كبل أصرح من ذل

  .يال بعد التروإطلق عرفاً يشبه مما ال أما  وكومه

  .يما هو املشهور من لزوم التروفاألقوى هذا على و

 كوكالش واملبطلة كوك الشني بيله تعرف عدم الفرق من لزوم التروك كمن ذلو

  المهم ك ور يفك من املذك املستمسكما استظهر ذلكحة، يالصح

                                                

.٧ ح اخللل يف١ باب ٣٠٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حلل اخل يف١٥ باب ٣٢٨ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .١ ح اخللل يف١ باب ٢٩٩ ص٥ ج:املصدر) ٣(

  .١٥ ح اخللل يف١ باب ٣٠٢ ص٥ ج:املصدر) ٤(



٢٧٥

حيصل اليأس من  أو ،بل األحوط يف الشكوك غري الصحيحة التروي إىل أن تنمحي صورة الصالة

  .ى جواز اإلبطال بعد استقرار الشك وإن كان األقو،الظن أو العلم

  

 املبطلة دون كوك الش يفيلزوم الترورامة، فاحتمال الفرق بك مفتاح ال يفكياحمل

  . حملهري غحة يفيالصح

 أو ، صورة الصالةين تنمحأ إىل يحة التروي الصحري غكوك الشحوط يفبل األ{

  .ني بأحد الطرف}الظن أو أس من العلميصل الحي

اط فهو اجلمع ي أما وجه االحت،}كبطال بعد استقرار الشجواز اإل األقوى انكن إو{

صل حي حىت تاًك سايبقي ف،بطال الصالةإ عن ي النهنيب و،ك مع الشيملض عدم جواز انيب

اً من يالحتمال وجوب البقاء مترو ووجبه،أخروجاً من خالف من  و.يل املاحيالفصل الطو

  .تنقطع بنفسها حىت ىبقيمنا إ ولفكقطع الصالة امليجهة حرمة القطع، فال 

رج خي مل ي الذك جبواز اهلدم مع الشىالفتو و النصطالق فإل، العدمما وجه القوة يفأو

م كا واردة مورد ح النصوص أل يفإطالقنه ال أالقول ب وال مقدار ما قبل االستقرار،إمنه 

 قبل كبطالل مبجرد عروض الشن عدم جواز اإلأقد عرفت  إذ ه،يما فال خيفى آخر 

جرد عروض بطال مبجواز اإل إىل قد ذهب صاحب احلدائق والم،كان حمل الكاالستقرار 

  .بطال بعدم االستقرارقال بعدم جواز اإليف كي فك املستمسهستبعديمل  و،كالش

  ل ي الفصل الطوىن ما جعله املصباح أوجه الوجوه من مسم أمنه تعرفو



٢٧٦

 مسماه؟ يفيك أو ليتحقق الفصل الطوين أ إىل يب التروجيهل  و:ه، قاليمنظور ف

  . انتهى،)١(وسطهاأوجهها أوجوه 

هل : أنه قالك أوال فكلم عن ذلكت إنه  إذ،ي التروى مسم)مسماه( بـ س مرادهيلو

 الفصل أم ىل أم مسميلزم الفصل الطويهل : ار الوجوب قاليبعد اخت وم ال؟أ يب التروجي

   ب الفصل أصال؟جيال 

  .ة، فتأمليفاكات طالق اإليان، ففكف كيو

اً ك شكما لو شك مبطل؟ انيتإبدون خرى أ  بصالةاإلتيان وزجيهل نه أ الم يفك اليبق

فصل  إىل كتاج ذلحيما أشبهه، أم  أو ليبدون فصل طوخرى أ رب لصالةك ومبطال فقام

 لعدم ل بالثاينيق و.ك ذل لظهور املطلقات يف،هريغ و، وفاقاً للمصباحاألولمبطل؟ الظاهر 

 إذا ةي الصالة موجب لعدم انعقاد الثان من هذه اجلهة فاستصحاب البقاء يفطالقحراز اإلإ

  .بدون مبطل األوىل ختللت

  .ري املتحك للشايم الفعلكان احلي بالنصوص ظاهرة يف ألن ،ال خيفىه ما يفو

  

                                                

  .٢٥ سطر ٥٥٤ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



٢٧٧

 فإنه يف الركعات ، ال ما يشتمل الظن،املراد بالشك يف الركعات تساوي الطرفني ـ ٥ـ مسألة 

  .تني واألخريتنياألوليف الركعتني  سواء ،حبكم اليقني

  

  املتقدمة من البطالن،حكاموم باألك احمل}عاتك الر يفكاد بالشاملر ـ ٥ ـ مسألة{

ال ما {لف ك ذهن امل يف}ني الطرفيتساو{اط يبدون االحت أو اط،يالصحة مع االحتأو 

الترجح  ويعم من التساواأل على شرعاً وعرفاً واً لغةًريثك كطلق الشيما ك }شتمل الظني

 املستند يف و، احلدائقصحاب يفح األيتصر  إىلك نسب ذل}نيقيم الكعات حبك الرنه يفإف{

  )١(.وجديبال خالف 

 مجاعه اإلحيصر أو  بل عن ظاهر اخلالف،)٢( اليحتص واملشهور نقال على  اجلواهريفو

 أي ،اض صرح بهي الر بل يف،هي علمجاعاإلالذكرى  وةيعن الغن وحي املصابه، بل يفيعل

  .انتهى .ةيالثالث وةيالثنائ ونيتاألولدا ما عيجده فأ مجاعة بال خالف معتد به مجاعباإل

  .الشهرة إىل  نسبتهك املستمسيف و املصباح،ه يفي علمجاعاإل وم بالشهرةكحو

 خالفاً ،هاريغ وةيالثالث وةي الثنائسواء يف و}نيتريخاأل ونيتاألول نيعتك الرسواء يف{

  . هذه املوارد الثالثةعترب الظن يفيتبعه احلدائق، فلم  وس،يالبن أدر

                                                

.ريخ قبل األ٢ سطر ٤٨٦ ص١ ج:املستند) ١(

  .٣٦٢ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(



٢٧٨

نت ال كن إ:  قال)ماله السيعل( احلسن حة صفوان، عن أيبياملشهور صح على دليو

  )١(.ء فأعد الصالةيش على كقع ومهيمل  وتيم صلك يتدر

مل إذا  : العباسيبأ وابة،يالرمحان بن س خرب عبدك موارد خمصوصة، ات خاصة يفيرواو

 على يكن وقع رأإ و،الثالث على الثالث فابن على يكوقع رأ وأربعاً أو تيتدر ثالثاً صل

  )٢(.نت جالسأ ونيعتكصل ر و فانصرفكن اعتدل ومهإ و،انصرف أو ربع فسلماأل

ء يش إىل كذهب ومهيمل  وت أم أربعاًي ثالثاً صلينت ال تدركن إو :خرب احلليبو

  )٣(.نت جالسأ ونيعتكفسلم مث صل ر

ء فسلم يش إىل كذهب ومهيمل  وت أم أربعاً،ي صلنيمل تدر اثنتإذا  :حة احلليبيصحو

  )٤(.نيعتكمث صل ر

أم  صلى نيدر اثنتي فلم كن شإو :)عليه السالم(خرب الدعائم، عن جعفر بن حممد و

  )٥(.هيلإذهب ومهه ي مما نيقيال على ثالثاً بىن

 ذهب يالذ على بيني: )هم السالميعل( عن بعضهم ي املقنع، روخرب الصدوق يفو

  )٦(.هيلإومهه 

                                                

  .١ ح اخللل يف١٥ باب ٣٢٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١ حلل اخل يف٧ باب ٣١٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح اخللل يف١٠ باب ٣٢١ ص٥ ج:املصدر) ٣(

.١ ح اخللل يف١١ باب ٣٢٢ ص٥ ج:املصدر) ٤(

  .ر السهوك ذ يف١٨٨ ص١ ج:الدعائم) ٥(

.٣٥ الصالة سطر  باب السهو يف٨ ص:املقنع) ٦(



٢٧٩

 ري السهو بغاسجد سجديت وعةكالثالثة فصل ر إىل كن ذهب ومهإ: ة ابن مسلميوارو

  )١(.ةءقرا

الثالثة  إىل كذهب ومه و،ت أم ثالثاًي صلنيت فلم تدر اثنتككن شإو :يالرضوو

  .هيقل فابن علاأل على كن ذهب ومهإو :ن قالأ إىل ها الرابعةيلإضف أف

 إىل كن ذهب ومهإو :ربعاأل والثالث واحدة الوني بك الشيف،  موضع آخرقال يفو

  )٢(.واحدة فاجعلها واحدة

 تقدمت بعضها، ات اليتيسائر الروا و،ي الرضوورة يفكها من املواضع املذري غىلإ

  .صحابتب األك ن يفيورك املذينيالنبو إىل ضافةباإل

  .هينب عليل و،الصواب إىل كذل ىرأح نظري الصالة فلم يفكحدأ كشإذا  :أحدمها

  .فليتحر الصوابم كحدأ كشإذا  :خراآلو

 حة صفوانيصحك طالقما باإلإ ،ع الصلواتيات شاملة جلميهذه الروا بأن رينت خبأو

  .يالنبوو

 بالفهم العريف أو ،شبههأما  وينياألول  يفكالش إىل  بالنسبةيالرضوكص يأو بالتنص

  .اتيظهر من سائر الروايما كحسب االستقراء 

  عدم دخول  على احلدائق، فهو ما دل وسيدرإتج البن حين أن كميأما ما 

                                                

  .٩ ح اخللل يف١٠ باب ٣٢٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.١٣ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ٢(



٢٨٠

  .ةيالثالث وةيالثنائ وينياألول السهو يف

العباد  على  فرض اهللايان الذك:  قال)عليه السالم( جعفر حة زرارة، عن أيبيصحك

صلى اهللا عليه (اهللا  فزاد رسول ، سهواًعينيهم،  وهنيس فيل وةءهن القرايف و،عاتكعشر ر

 فظحي حىت  أعادنيتاألول  يفكة، فمن شءهن قرايس فيل وهن الوهم،يف و سبعاً،)لمس ووآله

  )١(. عمل بالوهمنيتريخ األ يفكمن ش و،نيقي على ونيكو

عدم  على  دالكذل و،ينياألول  يفنيقيالظاهر لزوم ال فإن ،ها مما تقدم بعضهاريمثلها غو

  .ة الظنيفاك

دان يقي فني املطلقيالنبو وح صفوانيمن صحة أخص ين مثل هذه الرواأمن املعلوم، و

  . نفسهته لالستناد يفيعدم صالح ويعن سند النبو ضالغا، بعد 

 ، طرفه الواحدةي الذكان خاصاً بالشكن إ واء،كصلح سنده لالتي، فال يما الرضوأ

لو  حىت  مثل هذا املقامس حبجة يفياالستقراء ل و،نيتريخخبار خاصة لألأات يسائر الرواو

  . اجلملةته يفينا حبجقل

 مةك حاي بل ه،صي قابلة للتخصريحة صفوان غيصح فإن ،ال خيفى االستدالل ما يفو

الشارع جعل الظن  فإن عات،ك الرك تلعدم دخول الوهم يف على خبار الدالة األكتلعلى 

  .كذلكن يما جعل الشاهدك ،عاتك الرقائماً مقام العلم يف

                                                

.١ ح اخللل يف١ب  با٢٩٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٨١

 على حة دلتين الصححة صفوان، فأليص صحيصخبار لتخ األكة تليأما عدم صالح

 أو األوىل دهيمنا بأدر يما عام شامل ملن مل  إكاملراد بذل و،أعاد صلى مكدر ين من مل أ

 وىلما شامل لألإن املنطوق أ أعين ،هاريغ أو ده الثالثةي ما بيدريما خاص مبن ال إ و،هاريغ

  .الرابعة وخاص بالثالثة أو ةيالثانو

قد  والرابعة، و الثالثة يفك الش يفعادة اإلكالزم ذل إذ ون خاصاً،يكن أن كمي نه الكل

العالج  على دلةقد دلت األ و،هيد الصالة فقيعيال نه إن الصالة ال تعاد بسببها، فأعرفت 

 عدم لزوم كالزم ذل وون املنطوق عاماً،يكن أالرابعة، فالالزم  و املتعلقة بالثالثةكوك الشيف

 ة الوهم يفيفاكذا ثبت إ وء،يش على ان وقع ومههكنه كل و،ىم صلك دري ملن مل عادةاإل

  .ة، لعدم القول بالفصليالثالث وةي الثنائة يفيفاك ثبت الينياألول

ف كيما ظن  على بينيسهو في، عن الرجل )عليه السالم(جعفر  علي بن حيما صحأ

  يفىان قد سهكن إ و،قامةإ وذانأه يهل عل و،قرأي وربيكقوم فيم أفتح الصالة يأصنع ي

 انكما  على بيني: رب؟ قاليك أو سبحين أه يته هل علءقد فرغ من قرا ونيخراو األنيعتكالر

  )١(.ان فرغ من القراءةكن إصلى 

 على  ـن البناءأب ي بتقرينياألول ان استدل به لعدم اعتبار الظن يفكن إ ومجال،إ :هيفف

 ونه يفك عدم بعد الفراغ من القراءة مبعىنان كمنا إ ـ )عليه السالم(مام جاب اإلأما 

   الئم ال االفتتاح مبعىنيالظن ال  على البناء ألن كذل و،ينياألول

                                                

.٣ ح اخللل يف٧ باب ٣١٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٨٢

ن أ إىل هذا مضافاً ـ نيتريخ األان يفك إذا  ـتاطحي رب مبعىنيكن أال  و،عادةاإل

  .صلح مستنداًي نفسه ال ان يفكن إ وطبقه، على د للمطلب بعد عمل املشهوري مؤيالرضو

 ينياألول ني من الفرق ب،احلدائق وين ما قواه املستند تبعاً للحلأله تعرف ك كمن ذلو

 اخلالف واملبسوط وةيالنها واملقنعة وهيالفق وينيلكل هو ظاهر اليبل ق: ن، قاليريخاألو

ظاهر  ون،ينا املتأخرخياختاره بعض مشا و،حمتمله أو هو ظاهر االنتصار، و،النافع وىاملنتهو

  .يس بقوي لى،انته ،)١(ةريالذخ ويليردباأل

  .ليخالف ما استظهر منهم الق على انكالم بعض هؤالء فكأما النسبة فقد راجعنا و

  : املسألة قوالن آخرانيفنه أ الم يفك اليبق

ة يالثان واألوىل عةك الرت يفككن شإ و:ث قالي عن والد الصدوق، حكيما ح: األول

 هاية فابن عليالثان إىل كثر ومهكأان ك واهيفخرى أ ت مرةككن شإ و،كعد صالتأف

 إىل كن ذهب ومهإ و،تابكم الأ من قعود بنيعتكت ريذا سلمت صلإة، فياجعلها ثانو

  )٢(.عةكل رك تشهدت يف واألوىل جعلتها األوىل

 تمي وهي علبينيحصل الظن بالثالث إذا  إنه الثالث وني االثنتني بك مسألة الشقال يفو

   و السهو،سجد سجديتي و،عة قائماًك راطي صالة االحتيصليو

                                                

  .١٩ سطر ٤٧٨ ص١ ج:املستند) ١(

.٥ ح اخللل يف١٠ باب ٣٢١ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٨٣

  )١(. املشهورأدلة مقابل صلح حجة يفي كذل على ل معتمديال دل

  .ما أشبهه أو ،يالرضو أو ه،ي الفقى لفتوكنعم ال بأس بالقول باستحباب بعض ذل

  الثالثني بكمن ش على  السهواب سجديتجيإ عن الصدوق من كيما ح: الثاين

  .ربعظن األ وربعاألو

 مها يفريمعارضتهما بغ وعراض املشهورهما، إليس العمل عليتان لي املقام روا يفنعم

عليه (، عن الصادق مها خرب احلليب و ال بأس بالقول باستحباب بعض ما ضمناه،اجلملة

 فسلم ،ءيش إىل كذهب ومهيمل  وت أم أربعاً،ي ثالثاً صلينت ال تدركن إ:  قال)السالم

 الثالث فتمم فصل كن ذهب ومهإ و،تابكم الأهما بيقرأ فنت جالس تأ ونيعتكر  صلّمث

سلم مث  وربع فتشهداأل إىل كذهب ومه فإن  السهو،سجد سجديتيال  وعة الرابعةكالر

  . السهواسجد سجديت

 كربع بتلاأل وني االثنتيف وربعاأل و الثالثنيمنا السهو بإ: ح حممد بن مسلم قاليصحو

 تشهديلس فجيتم مث يف: ه قالكاعتدل ش وربعاًأ أو  صلىدر ثالثاًي فلم ىمن سه واملرتلة،

 ربع تشهداأل إىل ثر ومههكأان كن إ و،هو جالس وربع سجداتأ ونيعتك ريصلي وسلميو

ان كن إ وسلم، وتشهد ونيسجد سجدت و مث قرأ،سجد وعكر وتابك فاحتة الأسلم مث قرو

  .سلم وتشهد ونيعتك رىصل و ضنيالثنت إىل ثر ومههكا

  

                                                

.٤ ح اخللل يف١٠ باب ٣٢١ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٨٤

 والشك ، كالشك بني االثنتني والثالث،يف الشكوك املعترب فيها إكمال السجدتني ـ ٦ـ سألة م

 أو شك مع ذلك يف إتيان السجدتني إذا ، والشك بني االثنتني والثالث واألربع،بني االثنتني واألربع

 ألنه ، بطلت الصالة،التشهد أو إحدامها وعدمه إن كان ذلك حال اجللوس قبل الدخول يف القيام

  ،بأحدمها فيكون قبل اإلكمال أو  مااإلتيانحمكوم بعدم 

  

تصح الصالة  حىت }نيمال السجدتكإها ي املعترب فكوك الشيف ـ ٦ ـ مسألة{

 ني بكالش وربعاأل ونيثنت االني بكالشو{ة ي الرباع يف}الثالث وني االثنتني بكالشك{

مال كإه ي اعترب فياخلمس الذ وربع األني بكم الشك حأيتيس و}ربعاأل والثالث ونياالثنت

  .ما عرفتك نيالسجدت

 بأن }عدمه وحدامهاإ أو نيان السجدتيتإ يف{عات ك الر يفك الش}ك مع ذلكذا شإ{

  يفاألولان كون شيك ف،ة أم اليدر جاء بالسجدة الثانيمل  أو ، أم النيدر جاء بالسجدتيمل 

  . السجدة يفالثاين وعاتكالر

التشهد بطلت  أو امي القحال اجللوس قبل الدخول يف{ ك الش}كان ذلكن إ{

 احملل  يفكث شي ح}نهأل{ه يما عرفت من توقف البطالن عل على ي بعد الترو}الصالة

الثالث  وني االثنتني بك من الش}ونيكبأحدمها ف أو  مااإلتيانبعدم { شرعاً }ومكحم{

بقاعدة  و،األصل حمرز بمالكونه قبل اإلك و حمرز بالوجدان،كالش إذ }مالكقبل اإل{

  . احملل يفكالش

  مال ك بعد اإلكتحقق الشي حىت نيالسجدت أو  بالسجدةأيتين أاحتمال و



٢٨٥

 فيكون بعد ، شرعاًاإلتيانحمكوم ب ألنه ،التشهد مل تبطل أو وإن كان بعد الدخول يف القيام

  ،عادةحوط اإلمتام واإل واأل،تقدم أحدمها على اآلخر أو  وال فرق بني مقارنة حدوث الشكني،اإلكمال

  

 عن يعمال، فقد تقدم النه ال حالة بعد بعض األكار حدوث الشياملع إذ ح،ي صحريغ

  .ينياألول نه ال وهم يفأ وك الش يفياملض

 أو امي القبعد الدخول يف{حدمها أب أو ني بالسجدتاإلتيان  يفك الش}انكن إو{

 بعد احملل كهو من الش إذ }اً شرعاإلتيانوم بكنه حمأل{ الصالة }التشهد مل تبطل

املعلوم كمال كوم شرعاً باإلكاحمل و}مالكبعد اإل{الثالث  وني االثنتنيه بك ش}ونيكف{

نة قائم مقام يام البين ق أعلميمنه  ومال العلم صفة،ك موضوع اإلؤخذ يفيمل  إذ ماله،كإ

  .العلم

 مقارنة حدوث نيب{مال املوجب لبطالن الصالة ك قبل اإلكون الشك  يف}ال فرقو{

م ال؟ أسجد نه أ هل والثالثة؟ أو ةيده الثانين ما بأ وقت واحد هل  يفكش بأن }كنيالش

 أو ا الثالثةأ  يفك مث ش،هل سجدنه أ  يفالً أوكن شأك }خراآل على حدمهاأأو تقدم {

  .قسام الثالثة األ الطراد وجه البطالن يفكذل و؟سكبالع أو ،ةيالثان

وجهه  و،ك بعد ذل}عادةاإلو{ للصالة }متاماإل{ ك ذل مع}حوطاأل{ن ك ل}و{

مال كعات بعد اإلك الرني بكون الشيك فنيالسجدت أو ون آت بالسجدةيكن أاحتمال 

 اط جارين االحتأ موضعه نه قد تقرر يفإمال، فكوماً ظاهراً بعدم اإلكان حمكن إ وواقعاً،

 أو وم الطهارة،كاالجتناب عن حماط بيوز االحتجيلذا  وخالفه، على لي ما قام الدل يفحىت

  .قاعدما أو احلل و الطهارةيصلأة بياحلل



٢٨٦

  .ةتقدم الشك يف الركع أو  املقارنة معخصوصاً

  

ن ينه ال جمال هلذإ فال خيفى،ه ما ياستصحاا، فف وصالة الصحة ألكذل بأن أما القول

 كني للش}ع املقارنةخصوصاً م{ احملل  يفك الشقاعدة الشغل يف و،اإلتيانصالة عدم أبعد 

ون يك السجدة  يفك صورة تقدم الشن يفأة يوجه اخلصوص و}عةك الر يفكأو تقدم الش{

م الشارع بعدم ك بعد حاًكان شكعة بعده ك الر يفكذا جاء الشإوماً بعدم السجدة، فكحم

نه إعة، فك الر يفكتقدم الش و التقارنمتام، خبالف صوريتاط باإليضعف االحتي ف،مالكاإل

  .مالكوم بعد اإلكاحمل على عةك الر يفكرد الشي مل

 فإن ،اطية االحتيولوة ال تصلح سبباً أليأن مثل هذه الوجوه االعتبارال خيفى ن كلو

  .شرعاً أو مال وجداناًكالعربة بتقدم نفس اإل

 لو احتاط ،س مثل احلدث موجباً للبطالني لكث عرفت سابقاً أن الشي حكنإمث 

 ن زائدكأت بريمل  ومالكان بعد اإلك ك أن الشني مث تب،متام باإلنيم املتقدكني بالشكالشا

  .اًي به جمزىان ما أتكأمت الصالة  و اىأت و سجدة واحدة يفاًكان شكبأن 

 بطلت الصالة ،كاً ما قبل الشيان آتكنه أ ني مث تبك بعد الشني بالسجدتنعم لو أيت

  .نكادة الريمن جهة ز

 كقد ش ومال لو حدث،ك قلنا بصحته بعد اإلياخلمس الذ وربع األني بكن الشإمث 

 مانع، بل ري غكان ذلك مطلقاً كقلنا بصحة مثل هذا الش فإن ،نيالسجدت أو  السجدةيف

   تم الصالةيهما، مث يف أو هاي فكوك املشنيالسجدت أو  بالسجدةأيتي



٢٨٧

ان كمال كإلحال بعد ا وامين قلنا باختصاص الصحة حبال القإ و السهو، بسجديتأيتيو

  .الالزم القول بالبطالن

  



٢٨٨

علم حال  إذا ،يف الشك بني الثالث واألربع والشك بني الثالث واألربع واخلمس ـ ٧ـ مسألة 

جيب عليه هدم القيام لتدارك  ألنه ،سجدتني من الركعة السابقة بطلت الصالة أو ترك سجدةنه أ القيام

  ل فريجع شكه إىل ما قبل اإلكما،السجدة املنسية

  

 }اخلمس وربعاأل و الثالثني بكالش و،ربعاأل و الثالثني بك الشيف ـ ٧ ـ مسألة{

 أو  سجدةكترنه أ اميذا علم حال القإ{  أيضاًامي حال القن تقدم صحة الصالة معهما يفيالذ

 أو  سجدة،كنه ترأهو قائم مث علم ب وعةك الر يفكش بأن }عة السابقةك من الرنيسجدت

 إىل بالنسبة األوىل عةكها ال من الري هو فعة اليتكملتصلة ذه الرعة اك من الرنيسجدت

  .السجدة الواحدة

 على ي بعد الترو}بطلت الصالة{خرى أ  فهو مبطل من جهةنيالسجدت إىل أما بالنسبة

 نيثنت أو انتك واحدة }ةي السجدة املنسكام لتداريه هدم القيب علجينه أل{ما عرفت سابقاً 

بعد نه أ ، الكذل إىل  آئلكرجع أن الشي معىن و}مالك قبل اإلما إىل هكجع شريف{

  .مالك بعد اإلكالش إىل نقلبياجللوس 

ه يلإشار أ تبعاً ملا سبق مما كه املستمسيلإه ما أشار يرد عل و،كان مراده ذلكنعم لو 

 ري غام يفيال عربة بالق إذ مال،ك قبل اإلكه قبل اهلدم شكبل ش: ه بقولهريغ واجلواهر

  . انتهى،)١(هحمل

مل يكعة قبل أن ك الر يفكشنه أ  إذ، واضح)رمحه اهللا( ره املصنفكوجه ما ذو

  .دخلها الوهميضة ال ين الفرأقد تقدم  وة،ي الثانسجديت

                                                

  .٤٧٧ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٢٨٩

  .بعده أو  البناء على األربعوال فرق بني أن يكون تذكره للنسيان قبل

  

 بعد كمن الش ألنه عنت،يال؟ مل  أو نيسجدت أو  سجدةكهل ترنه أ  يفكنعم لو ش

  .مالكعة بعد اإلك الره يفكون شيك ف،اإلتيانوم بكهو حم و،احملل

  أيضاًوماً بالبطالنكان حمك ،ةيالثان أو األوىل عةكما من الرإ سجدة، كترنه أ لو علمو

بطال إ أو ،ةي بالسجدة املنساإلتيان ومتام الصالةإما إه، يلإ نيفيلكحد التأ بتوجه مجاالًإللعلم 

  .نافهاياست وةالصال

 ربعاأل على قبل البناء{ نيسجدت أو  لسجدة}انيره للنسكون تذيك أن نيال فرق بو{

 ة فائتة احمللي السجدة املنسكعل تلجين البناء ال أوجه عدم الفرق  وة،ي الن بناًء يف}بعدهأو 

بع فقد راأل على بىن إذا نهأها، خالفاً ملن توهم بكاجللوس لتدار إىل لزم الرجوعيال حىت 

م الشارع ال من كال من الثالثة حبإه للسجدة كون تريكم الشارع بأا الرابعة فال كح

  الواقعانت يفك ثالثة ،متام هنام باإلكم بأا الرابعة، بل حكحين الشارع مل إه يف فإن ة،يالثان

  .خلإ نقصت أو ن زدتإئاً ي شكعلمأال أ: لذا قال و،رابعةأو 

 ، واقفاًكبطال حال عروض الشوز له اإلجيبطل صالته، بل يلس مث جين ألزم يال  إنه مث

اً ما مل تبطل الصالة، ملا يان آتكنه أ وباً،ك مران جهالًكن قطعه  أركلو جلس فتذنه أ ماك

  .م احلدثكمه حكس حي لكن الشأعرفت من 

ها بعد ؤب قضاجيمنا إ و،ع مضت صالته لفوت حملهاكن رأاا بعد يولو علم بنس

  .الةالص

  



٢٩٠

 مث بعد ذلك انقلب شكه إىل ، فبىن على األربعشك بني الثالث واألربع مثالً إذا  ـ٨ـ مسألة 

   عمل مبقتضى ولو ظن الثالث مث انقلب شكاً،الظن بالثالث بىن عليه

  

حة ي الصحكوكه من الشريغ أو }ربع مثالاأل و الثالثني بكش إذا  ـ٨ ـ مسألة{

 كذل و}هي علالظن بالثالث بىن إىل هك انقلب شكمث بعد ذلربع األ على فبين{الباطلة  وبل

 ،ىالفتو و ظاهر النصف مدارمها يفيلك لدوران التبقاًء والظن حدوثاً وكاالعتبار بالشألن 

 ،)١(ماتمن املسلّنه أ ظهر من بعضي وه ظاهر،يال فكشإبال : ك املستمسلذا قال يفو

  .انتهى

وماً من قبل الشارع كان حمكربع األ على لبناءبعد انه أ تمل اخلالف باعتبارحيرمبا و

عة ك براإلتياناط، ال يعة االحتكر وربع من السالماأل و الثالثني بكعمال الشأجناز إب

  .موصولة

نه إ ال حدوثاً فقط، فبقاًء وم مدار املوضوع حدوثاًك ما تقدم من دوران احل:هيفو

ة يمدخل فإن ،ثركأ أو نيضوعمو على مكل علق احليل دلك كذلك و،دلةخالف ظواهر األ

 خالف ،هرين زال تغإ وري جناسة املتغما قالوا يفكم حدوثاً ال بقاًء، ك احلاملوضوع يف

  . املقامل املفقود يفيالدل إىل تاجحي واملتفاهم عرفاً،

  يفكنه لو شإل، في لنفس الدلكذلك  أيضاً الباطلةكوكن حال الشأرنا كنا ذإمث 

  .ةيذا الصلوات الثنائكه و الطرف،كوماً بذلكان حمكد أطرافه عات املغرب، مث ظن بأحكر

   ىعمل مبقتض{ربع مثال أ أو ثالثنه أ دري فلم }اًكولو ظن الثالث مث انقلب ش{

                                                

  .٤٧٧ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٢٩١

 فلو شك وهو قائم بني الثالث واألربع فبىن ،الشك ولو انقلب شكه إىل شك آخر عمل باألخري

 وكذا ،االثنتني واألربع عمل عمل الشك الثاينعلى األربع فلما رفع رأسه من السجود شك بني 

  .فإنه يعمل باألخريالعكس 

  

 كون الشيكن أ ني بك ذلال فرق يف ول،ي الظن ملا عرفت من الدلى ال مبقتض}كالش

 كما لو شك نيحمط أو ،نياملثالك حمط واحد خر يفخالف اآل على حدمهاأالظن املتواردان و

ربع مث انقلب ظن األ بأن سكانع أو ،ربعمث انقلب ظناً باألمال كالثالث بعد اإل وني االثنتنيب

  .ل املتقدمي الطراد الدلكل ذلك ،الثالث وني االثنتنيا بكش

ذا لو انقلب كه و،ل املتقدمي لنفس الدلظن آخر عمل بالثاين إىل  ظنه}ولو انقلب{

 ري غ من،نيخمتلف أو نيباطل أو نيحيانا صحك سواء }ريخ آخر عمل باألكش إىل هكش{

  . صورة االختالف يفالثاين أو األول بطالن نيفرق ب

ربع فلما رفع رأسه من السجود األ على ربع فبىناأل و الثالثنيهو قائم ب وكفلو ش{

ون يك ل)...فلما (: ده بقولهي ق)رمحه اهللا(ان املصنف ك و}ربعاأل وني االثنتني بكش

 متام الصالةإ وربع،األ  على من البناء} الثاينكعمل عمل الش{ نيحيان صحكالش

  . قائماًنيعتكاط برياالحتو

من  ألنه  املقام تبطل الصالة،يف و}ريخاأل{ ك الش}ـ بعملينه إس فكذا العكو{

  .، فتأمليقة الربوجردي تعلما يفكمال كإلا قبل كالش

لو  و،الثالث بطل ونياالثنت إىل مال مث انقلبكربع قبل اإلاأل و الثالثني بكلو شو

   الثالث إىل مال مث انقلبكالثالث قبل اإل وني االثنتني بكش  بأنسكانع



٢٩٢

 ني االثنتنيمال مث انقلب بكالثالث قبل اإل وني االثنتني بكلو ش وربع صح،األو

  .باطل إىل ان انقالباً من باطلكالست و

 ني االثنتني بكنه لو شإ ال انتقاله، فك الشني االنقالب تبدل عن معىنأال خيفى و

  .كان انتقاال ال انقالباً للشكربع األ و الثالثني بكعة مما جعل الشك برىتأ الثالث مثو

  



٢٩٣

 كان ذلك ، لبعض الناس كما يتفق كثرياً،شك أو لو تردد يف أن احلاصل له ظن ـ ٩ـ مسألة 

  شكا

  

ما ك كش أو ظن{ة ي من احلالة النفس}ن احلاصل لهأ لو تردد يف ـ ٩ ـ مسألة{

ة يحواهلا الوجدانأ على مكمنا حتإا إمن جهة اضطراب النفس، ف }اً لبعض الناسريثكتفق ي

ن إ وم،كن حتأن ك تتمالسفسطة فال إىل ةي حالة االضطراب املنتهما يفإ حالة استقامتها يف

  .مةي النفوس املستقة يفيوجدان وةيانت احلالة نفسك

لو مل : ه، مثالي علكب آثار الشيلزم ترتي فكم الشكوماً حبكحم أي }اك شكان ذلك{

  من البناءكم الشكحدمها رتب حأظان ب أو الثالث، وني االثنتني بكهل هو شانه أ علمي

 )رمحه اهللا( ره املصنفكما ذيالعلة ف واط،يعة االحتك براإلتيان ومالكالثالث بعد اإلعلى 

 عة عملكالر إىل قيه طريقام لد أو ن من علمأ ن املستفاد من النص حسب الفهم العريفأ

 فإن ،كم الشكه حي عليجري فكوماً بأنه شاكان حمك كقم عنده ذليمن مل  وبقه،طعلى 

لذا  و،كالش على م املرتبكد من احلي رفع ال يفيفيكق ال ياحتمال الطر أو احتمال العلم

 ،أربعاً مثال أو ى ثالثاً صليدرين من ال أاملستفاد من جمموع النصوص : ك املستمسقال يف

ون متام املوضوع يك فاألكثر على بىن وإالّ ،هين عول علياألمرأحد  إىل قين قام عنده طرإ

احتمال  والواقع اهول، فمع اجلهل بالواقع إىل قي هو عدم الطراألكثر على لقاعدة البناء

  . انتهى،)١(صالة عدمهأ إىل رجعيه يق عليوجود الطر

                                                

.٤٧٨ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٢٩٤

 بىن ظناً أو كان شكاًنه أ  يدروكذا لو حصل له حالة يف أثناء الصالة وبعد أن دخل يف فعل آخر مل

   إن كان فعال ظاناكان ظناًنه أ  وبىن على، شاكاًإن كان فعالً كان شكاًنه أ على

  

ان هو احلالة ك إذا  من استصحاب الظناالصطهبانايت وكره املستمسكن ما ذإمث 

بعد ال جمال لالستصحاب هنا  إذ لو من نظر،خيال ...  ةكوكطرو احلالة املش على السابقة

  . املوضوع يفكالش

ت له ءلف عاملاً به مث طركان املك و،ءي شم الشارع باتباع العلم يفكلو حنه أ ىال ترأ

ثر العلم حبجة أه يرتب علين أز له جيظن، مل  أو  علم نفسه فعالًن ما يفأ هل كحالة ش

 ىجرلو  إذ صهما االستصحاب بالظن السابق،يعلم وجه ختصيال  واستصحابه للعلم السابق،

  . أيضاًكانت احلالة السابقة الشكما ياً فيان جاركاالستصحاب ل

اط ي من االحتي اخلونساريد حممد تقيقة السي تعل ملا يف أيضاًال وجهنه أ ظهريمما تقدم و

 كالش و من الظنالًكن أخر من لزوم مراعاما حبجة القول اآل أو ،نيفتية الوظيبرعا

ه ترتب آثارمها خروجاً يحدمها لزم علإ بمجاالًإ ذا علمإم خاص، فكموضوع مستقل له ح

  .نهمايف املعلوم بيلكعن الت

ان كنه أ دري فعل آخر مل بعد أن دخل يف و أثناء الصالةذا لو حصل له حالة يفكو{

ان فعال كن إ{ه أحكام وكه آثار الشيترتب علي }اكان شكنه أ  على بىن،ظناً أو اكش

على  ألنه } ظاناان فعالًكن إ{آثاره  وهأحكامه يب علترتي }ان ظناكنه أ  علىبىن و،اكشا

   الالحقة مل تتبدل احلالة، و السابقةني احلالتنير املوافقة بيتقد



٢٩٥

حصل له الظن بالثالث فبىن نه أ تردد بني االثنتني والثالث وبىن على الثالث ومل يدر إنه مثال لو علم

طرأ له نه أ الفعلية وإن علم بعد الفراغ من الصالة يبين على احلالة ،بىن عليه من باب الشك أو ،عليه

  حالة تردد بني االثنتني والثالث

  

ه ال يلإن االعتبار باملنقلب أ قد عرفت يان من االنقالب الذكر املخالفة يتقدعلى و

مال كالثالث قبل اإل وني االثنتني بكون حالته السابقة الشكن تأاحتمال  واملنقلب عنه،

لو من خي ال ك املستمسله يفك فما استش، ضار لقاعدة التجاوزري غك ذلان ظاناً بعدك نيح

  .الكشإ

حصل له نه أ دريمل  والثالث على بىن والثالث وني االثنتنيتردد بنه أ مثال لو علم{

ه من باب ي علأو بىن{اط بعد الصالة يه االحتيون عليكال  حىت }هي علالظن بالثالث فبىن

ان ك فإن }ةياحلالة الفعل على بيني{اط بعد الصالة يالحته صالة ايلزم علي حىت }كالش

  .أت ايان ظاناً مل كن إ واطي بصالة االحتىن أتاً اآلكشا

ان كم إل،احلال إىل السابق، ال بالنسبة إىل ن بالنسبةة اآلين املعترب حالته النفسأال خيفى و

 على ربع لبنائهأا أ يدري نه الكا أربعة، لأن ب لو ظن اآلنهما، مثالًيحصول االختالف ب

انت حالته السابقة ظناً بالثالث مل ك ألنه ربعأ أو ،اًكانت حالته السابقة شكث يالثالث ح

علم يمل  وربعاشتغل ذمته باأل ألنه اط،ي باالحتاإلتيان عدم ربع يف باأليفد هذا الظن الفعلي

ال ظن له بأربع  إذ الظن،ة يفاكس هنا جمال ليل واط،يأت بصالة االحتيمل  إذا باالمتثال

  .عات، فتأملكر

   الثالث وني االثنتني تردد بةله حال طرأنه أ عد الفراغ من الصالةبن علم إو{



٢٩٦

كان من باب البناء يف الشك فالظاهر عدم  أو حصل له الظن بهنه أ وأنه بىن على الثالث وشك يف

  .ط صالة االحتياط عليه وإن كان أحووجوب

  

ه يلزم عليال  حىت بالثالث أي }حصل له الظن بهنه أ  يفكش وثالثال على أنه بىنو

  .اطيصالة االحت

عة كه ريلزم علي حىت }ك الشمن باب البناء يف{الثالث  على هؤ بنا}انكأو {

قاعدة االشتغال  وصالة الرباءة، أل}هياط عليفالظاهر عدم وجوب صالة االحت{اط ياالحت

  .كتمس املسما يفك ،)١(ومة بقاعدة الفراغكحم

 ني واحد من املعلقريقواه غ أو  بل أوجبه}أحوط{عة كان ريتإاط بي االحت}انكن إو{

علم نه أ ملا عرفت من األقوى هو و،ياخلوانسار ويمركوه كال ويد الربوجرديالسك

ال  ألنه الظنكق معترب يه طريال قام لد و،علم الفراغ منهايمل  وعاتكف بأربع ريلكبالت

  . بهيدري

 ير نقصان الصالة هيتقد على اطي صالة االحتعة املفصولة يفكن الرأ من املعلومو

 صورة ضة يفي الفرمنا فصلها الشارع الحتمال دخول النافلة يفإ وعة املوصولة السابقة،كالر

ما ال جمال لقاعدة كمة، كة بل قاعدة الشغل حمءصالة الربالذا ال جمال أل ومتام الصالة واقعاً،

  . الصالةعلم بطرو احلالة يف إذا ماي ال ف، بعد الفراغكشذا  إماي فيه إذ الفراغ،

  ثر منا األإ و ال أثر هلما،ك الشن طريفإقال ي ألن ال حملنه أ منه تعرفو
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٢٩٧

 يقتضي املقام  يفمجايلإ فال علم ،ك صورة حمض الشالثالث يف على هو البناء وحدمهاأل

 يليمنا بالعلم التفصإ و،مجايلبالعلم اإلاط يثبات االحتإراد يال  إذ  االحتمال، بطريفاإلتيان

  . ال خمرج منهيعات الذكربع رأباالشتغال ب

  



٢٩٨

 مثال لو ،بىن على الثاين ،للبناء أو  للبطالنلو شك يف أن شكه السابق كان موجباً ـ ١٠ـ مسألة 

كان نه أ ركعة أخرى شك يف أو  بني االثنتني والثالث وبعد أن دخل يف فعل آخرشك سابقاًنه أ علم

  كان بعد اإلكمالنه أ  بىن على،بعده حىت يكون صحيحاً أو ،قبل إكمال السجدتني حىت يكون باطال

  

أو { للصالة }ان موجباً للبطالنكه السابق ك أن ش يفكلو ش ـ ١٠ ـ مسألة{

علم ينه ال إ لقاعدة التجاوز، ف}الثاين على بىن{حة ي الصحكوكان من الشك بأن }للبناء

هل نه أ  يفكثر من حال من شكس حاله أيل والصحة، على بينيالصالة ف ان مبطل يفيتإب

 علم حاالًي احملل، مث مل وع يفك الر يفك هناكعلم بأنه ش أو عة السابقة أم ال؟ك الرع يفكر

 ىلما مضك«: )عليه السالم(حنوه مشمول لقوله  وكذل فإن ، حمله أم ال؟ع يفكهل رنه أ يف

  . التجاوزأدلةه من ريغ و)١(»وما هك فامضه كطهور وكمن صالت

 } فعل آخربعد أن دخل يف و،الثالث وني االثنتني سابقاً بكشنه أ مثال لو علم{

 إىل  بالنسبةكصدق التجاوز املوجب لعدم االعتناء بالشي حىت }ىعة أخركأو ر{التشهد ك

ون يك حىت{ حصل له ي الذك الشك ذل}نيمال السجدتكإان قبل كنه أ  يفكش{السابق 

 بصالة اإلتيانمنا الالزم إ و}حاًيون صحيك حىت أو بعده{ مبطال للصالة  مبعىن}طالبا

   كذل و}مالكان بعد اإلكنه أ  علىبىن{اط ياالحت

                                                

.٦ ح الوضوء يف٤٢ باب ٣٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(



٢٩٩

  .ةكان ذلك بعد الفراغ من الصال إذا وكذا

  

  .لقاعدة التجاوز

للعلم  ، الصالةإعادةاط مث يعة االحتك براإلتيان ومتام الصالةإاط بيالقول بلزوم االحتو

 ري غمن لزوم الصالة مستأنفاً، يف وعةكر ومالكه من لزوم اإليلإ نيفيلكمجاال بتوجه أحد تإ

م ال؟ ال أع كهل رنه أ  بعد التجاوز يفكلذا لو ش و،قاعدة التجاوز موجبة لالحنالل إذ حمله،

ان كن إمتام  بلزوم اإلمجايلن هذا العلم اإلأناف، مع ياالست ومتاماط باإليه االحتيلزم علي

  . أيضاً املقامع موجود يفكن ريكن مل إناف ياالست و،عكر

بعد الفراغ {ثناء الصالة حاصال أ  تقدم حصوله يفي الذك الش}كان ذلك إذا ذاكو{

  . بقاعدة الفراغ هنامجايلحنالل العلم اإل ال}من الصالة

  .عادةاإل ومتام باإلاط االصطهبانايتيال وجه الحتنه  أمنه تعرفو

  



٣٠٠

كان بني  بأن ، للركعةأن شكه هل كان موجباً لو شك بعد الفراغ من الصالة ـ ١١ـ مسألة 

 إعادة ما مث اإلتيانحوط  فاأل،كان بني االثنتني واألربع بأن  للركعتنيموجباً أو ،الثالث واألربع مثالً

  .ةالصال

  

ان كه هل كأن ش{قبل الفراغ  أو } بعد الفراغ من الصالةكلو ش ـ ١١ ـ مسألة{

أو موجباً {الثالث  وني االثنتنيب أو }ربع مثالاأل و الثالثنيان بك بأن ،عةكموجباً للر

  يفك مبثل هذا الشكشين أن كمينه أ قد عرفت و}ربعاأل وني االثنتنيان بك بأن نيعتكللر

 نيعتكر وعة مفصولةكبر أي } مااإلتيانحوط فاأل{ التشهد خذ يفاآلكنفس الصالة 

عة الحنالل العلم كثر من ركأ احتمال عدم لزوم كهنا و،مجايلعلم اإل للكذل و،نيمفصولت

قد نه أ ال خيفىن كة، ليعة الثانك الر يفي البدوكالش وعةك بلزوم ريلي التفصنيقي بالمجايلاإل

 صوم يفين أنذر نه أ علمين أنحل، فهو مثل ي  المجايلن مثل هذا العلم اإلأصول  األحتقق يف

 اإلتيان يفيكال  و، مااإلتيانه يب علجيث ي ح، احلجة عشرةي ذيف أو اميشوال مخسة أ

  .كثر من ذلكعلم أينه ال أاً بكل شهر متسك خبمسة يف

 جنيباط باألياملقدار الالزم من االحت و الصالةني الحتمال الفصل ب} الصالةإعادةمث {

د اجلمال ي السفىتأ وس،كالع أو نيعتكقدم الريعة فك الواقع الرون الالزم يفيكن أك

  .عادةاط بدون اإلي باالحتاينكيابلكال

 ،قدح الفاصل على بناًء حىت ال تعاد من العمل بعموم كره املستمسكنه ملا ذأكو

  .الحتمال عدم حتقق الفصل

 ني بكمن شيف  نيعتكالر وعةك بالراإلتيان على ستأنس له مبا دلين أن كمي و:أقول

  .ةيو من وجه لعدم فهم اخلصوصلخيهذا ال  وربع،األ والثالث ونيالثنت



٣٠١

لكن مل يدر كيفيته من  ،طرأ له الشك يف األثناءنه أ لو علم بعد الفراغ من الصالة ـ ١٢ـ مسألة 

احنصر يف الوجوه الصحيحة أتى مبوجب اجلميع وهو ركعتان وركعتان من جلوس وسجود  فإن ،رأس

  ، وإن مل ينحصر يف الصحيحعادة مث اإل،السهو

  

ن مل ك ل،ثناء األ يفكطرأ له الشنه أ لو علم بعد الفراغ من الصالة ـ ١٢ ـ مسألة{

ان من القسم كلو  و،الباطلة أو حةي الصحكوكان من الشكنه هل أ ب}ته من رأسيفكيدر ي

  .}حةي الوجوه الصحن احنصر يفإف{ح ي الصحك فما هو الشاألول

 }عتانكهو رو{ كبذل مجايل للعلم اإل}عي مبوجب اجلمىأت{حدها أان كنه أ ن علمأب

 ني بكون الشك الحتمال }عتان من جلوسكرو{ربع األ وني االثنتني بكالحتمال الش

 الثالث وني االثنتنيونه بكاحتمال  و،ربعاأل و الثالثنيونه بكاحتمال  و،الثالث ونياالثنت

بعد اخلامسة  و الرابعةني بكون الشك الحتمال }سجود السهوو{هما معاً يلإربع احملتاج األو

اط ياالحت نيب و الصالةنية بياطيعات االحتك الحتمال فصل الر}عادةمث اإل{مال كاإل

  .لف بهكامل

ن املصنف هنا كاطاً، لين احتياألمر نيون اجلمع بك املسألة السابقة  ما تقدم يفىمقتضو

ما  على ون قد اعتمديكن أال إ ظاهر ريوجهه غ واط،ياالحت إىل ريشين أ بدون ك بذلفىتأ

  . املسألة السابقةه يفنيب

 هذا كما لو شك ، داخل الصالة يفكان ذلك إذا كذلكم كن احلأرنا تعرف كمما ذو

 املسألة السابقة قوة احتمال عدم لزوم قد عرفت يف و،ريخ التشهد األ يفكالنحو من الش

  .عادةاإل

  ح ي الصحيف{طرافه املقطوع حصوله أ احملتمل ك الش}نحصرين مل إو{



٣٠٢

  .مل يدر كم صلى ألنه ض الوجوه الباطلة استأنف الصالةبل احتمل بع

  

: ك املستمس قال يف}استأنف الصالة{حة ي مع الصح}بل احتمل بعض الوجوه الباطلة

ون يك فكموجب الش أو ،عادة بوجوب اإلمجايللقاعدة االشتغال املوجبة الحنالل العلم اإل

  .انتهى ،)١(ةءصالة الرباأ ك احتمال وجوب موجب الشاملرجع يف

 للعلم ك ذليالقاعدة تقتض ون،ياألمر نيروا لزوم اجلمع بك ذنين غالب املعلقكل

 ،ناف الصالةياست وحي الصحك الشى مبقتضاإلتيان ،نيفيلكه أحد التيلإنه توجه أ بمجايلاإل

ن كميال  ونيفيلكحد التأعرف  ألنه ،مجايلن قاعدة االشتغال من حل العلم اإلكال تتمو

  .همايلك باإلتيانال بإالتخلص منهما 

 درجه يفي حىت }ىم صلك درينه مل أل{:  بقولهك ذل)رمحه اهللا(أما ما علله املصنف 

ن له يك ما مل كذل ألن ه،يما فال خيفى ، فىعة صلكم ركته ي هو عدم دراي املبطل الذكالش

 ى ترالأ ذه العلة،  أوىلك الفرض السابق، بل ذاانسحبت هذه العلة يف وإالّ ،وجه مصحح

م ك يدريال نه أ  بصدقوىلأمخس  أو أربع أو ثالث أو نيعتكرصلى نه أ يدرين من ال أ

ونه ك الثالث ذا احتمايل وني االثنتنيه بكان شكن ك لىم صلك يدرينه أ علمي، ممن ىصل

  .مالكبعد اإل ومالكقبل اإل

 البطالن احتماالت ألن ة احتماالت الصحة فقط،ي من رعايقة اخلوانساري تعلما ما يفأ

 اط،يلف باالحتكنه مأ بمجايلال جمال للقاعدة بعد العلم اإل إنه هي فف،مدفوعة بقاعدة الفراغ

  .نافياالستأو 
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٣٠٣

 وشك يف ،طرأ له حالة تردد بني االثنتني والثالث مثالنه أ علم يف أثناء الصالة إذا  ـ١٣ـ مسألة 

 يرجع إىل ، حيصل له الظن فبىن على الثالثمل أو ،هل حصل له الظن باالثنتني فبىن على االثنتنينه أ

  وإن مل يدخل فيها، شاكا بني الثالث واألربعدخل يف الركعة األخرى يكون فعالً فإن ،حالته الفعلية

  .يكون شاكا بني االثنتني والثالث

  

الثالث  وني االثنتنيطرأ له حالة تردد بنه أ ثناء الصالةأ علم يف إذا  ـ١٣ ـ مسألة{

 صل له الظن فبىنحيمل  أو ،نياالثنت على  فبىننيهل حصل له الظن باالثنتنه أ  يفكش و،مثال

 ىري ف}ةيحالته الفعل إىل رجعي{الرابعة مثال  أو ده الثالثةين ما بأ يدري فال }الثالثعلى 

قد  إذ ،عمل ذه احلالة املوجودة فعالًي و،نيئيحد شأ  يفكشا أو ءي بشظان فعالًنه أ هل

 دة،يها، بل الالزم اتباع احلالة اجلدريغ إىل  انقلبتال أثر للحالة السابقة اليتنه أ عرفت سابقاً

  .بقاًء وم دائر مدار املوضوع حدوثاًكاحلألن 

دخل ين مل إ و،ربعاأل و الثالثنياً بك شاون فعالًيك ىخرعة األك الرن دخل يفإف{

 يريهو التخ وهمايم فكاحلث قد عرفت وحدة يح و}الثالث وني االثنتني باًكون شايكها يف

 من نيره بعض املعلقكبق جمال ملا ذي من جلوس مل نيعتكبر أو اميعة من قكاط بري االحتنيب

  .اميعة من قكان الريتإاط بيلزوم االحت

 حمل مجايل للعلم اإلنيفيلكان التيتإاط بي من االحتكره املستمسكن ما ذ أظهريومنه 

  .نظر

  



٣٠٤

 ،نسياا أو  الشكوك ومل يعلم حكمه من جهة اجلهل باملسألةعرض له أحد إذا  ـ١٤ـ مسألة 

   مث بعد، وإن مل يترجح أخذ بأحد االحتمالني خمرياً،ترجح له أحد االحتمالني عمل عليهفإن 

  

 مه من جهة اجلهل باملسألةكعلم حيمل  وكوكعرض له أحد الش إذا  ـ١٤ ـ مسألة{

  قال يف}هيعمل عل{نهما ي بكان الشكن يذ ال}نيترجح له أحد االحتمال فإن ،ااينسأو 

 ألنه  نظر العقل،خذ بالظن يف األنياط فتعيان االحتكمإعدم  وحلرمة القطع: كاملستمس

استنتاج  و ملقدمات االنسدادىة جمريون الواقعة الشخصك فت،ل الواقعيحتص إىل قربأ

  . انتهى،)١(جتهاينت

 على ليال دل ألنه املظنون فهو،طبق  على ان مراد املصنف جواز العملكن إ: أقول

ال  إنه هي فف،كما استظهره املستمسكان مراده الوجوب، كن إ و برجاء املصادفة،كحرمة ذل

 كتمسي حىت  مطلقري غمجاعاإل فإن شمل املقام،يل حرمة القطع ال يدل إذ ،كذل على ليدل

من مقدماته  إذ اد،ال جمال ملقدمات االنسد و،ك قاصرة عن ذلدلةاأل وه،يبه ملثل ما حنن ف

  مثل املقام،اا يفيمن املعلوم عدم جر وشبه،أما  واحلرج والعسر ونيلزوم اخلروج من الد

تمل لزوم حيرمبا  و، أيضاً بالطرف املرجوحاإلتيان رجاًء جاز ياملض واإلتيانان كث يحو

  . النصما ورد يفك ك مع الشيوز املضجيال  إذ القطع،

ترجح ين مل إو{اط ياالحت وتفاء ال بقصد الرجاءك بقصد االين الظاهر املضإ :هين فكل

  مث بعد {ما عرفت كوز القطع جي ونهماي ب}اًري خمنيبأحد االحتمال
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٣٠٥

  يف صورة املوافقةعادة واألحوط اإل،أعاد الصالة وإالّ ، فهوكان موافقاً فإن الفراغ رجع إىل اتهد

  .أيضاً

  

  لقول اتهد}موافقاً{ به ى ما أت}انكن إف{ كاملدرإىل  أو }اتهد إىل الفراغ رجع

أعاد {ن موافقاً يك }الإو{ه كق املأمور بسلوي للطران مطابقاًك إذ }فهو{ كللمدرأو 

 إىل تاجحيف املقطوع يلكالت فإن ،مةكصالة االشتغال حمأ ف،جزائهإ على ليال دل ألنه }الصالة

طاعة  اإلجزاءإ الحتمال عدم } أيضاًفقة صورة املوا يفعادةحوط اإلاألو{ة ينيقيالربائة ال

  .ك املستمسما يفكة يطاعة اجلزمان اإلكمإة مع ياالحتمال

ن من كتميت ذه الصالة؟ فال يتأمل : قال لهيان خمالفاً للواقع كرمبا وجه بأنه لو و

  .هايل عليه دليال قام لد و،علم بصحتهايمل  إذ جابة،اإل

  .ال خيفىه ما يف وة،احلج إىل ا مستندةإ فعادةأما اإل

  



٣٠٦

  لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصالة إىل شك آخر ـ ١٥ـ مسألة 

  

م ك فهل احل} آخركش إىل ه بعد الفراغ من الصالةكلو انقلب ش ـ ١٥ ـ مسألة{

 بصالة اإلتيان و الشروعنيفرق بي أو  مطلقاً، الثاينكللش أو ، مطلقاًاألول كتابع للش

 إىل كنقلب الشين أ نيفصل بي أو ،م للثاينكه فاحلري غنيب و،ولم لألكاط فاحلياالحت

  :قوالأ و وجوه،نقص فالثايناأل واألكثر أو ،األولاملماثل ف

ذا انقلب إ ف، خاصاً أوجب عمالًكالش بأن فقد استدل له: األولالقول  إىل اهبذأما ال

 بعد كلو شنه أ ماك به، فعتىني ال ي بعد الفراغ الذكصل الشأم كان حبكه بعد الفراغ كش

 ني الصالة ب يفك لو شكذلك ،الفراغ حائل ألن ،عتينيثالثاً أم أربعاً ال صلى نه أ الصالة

عة ك برأيتينه إربع فاأل وني االثنتنيما ب إىل هكالثالث مث بعد الصالة انقلب ش ونياالثنت

  يفكشعدم االعتناء بال على ن ما دلأ املصباح من ه مبا يفيورد علأ و،ىفك واطياالحت

 اختاره ال لزعم الفراغ، بل تعبداً يتناول مثل هذا اخلروج الذيء بعد اخلروج منه ال يالش

تحقق الفراغ من ي فما مل ،ونه تتمة هلاكتمل حيادة بفعل ما يلحقها زين أصوناً للصالة من 

عدم  على ه ما دليلإنصرف ين أ فضال عن ،علم حبصول الفراغ من الصالةياط ال ياالحت

  . انتهى،)١(هكناء بشاالعت

  فرغ من ي الصالة ما مل نه بعد يفأب: القول الثاين إىل استدل الذاهبو

                                                

  .٢٥ سطر ٥٧٥ ص٢ ج:هيمصباح الفق) ١(



٣٠٧

ذ قد إ واطاً،يال احتص منفكوكان املشيتإم الشارع بكمنا حإ و،اط لقاعدة الشغلياالحت

ه من يان ما حنن فك ، الصالةحصل يف إذا  االنقالبى لد الثاينكتقدم لزوم اتباع الش

 ألن ك قبل الفراغ منصرف عن ذلكاالعتناء بالش على ما دل بأن هيرد علوأ وقه،يمصاد

 به أيتيون ما ك و الحتمال متام صالته،س هذا منهيل و الصالة،ونه داخال يفكظاهره حال 

  .األولف يلكاستصحاب الت إىل نافلة، مضافاً

م كالة حب الص يف فهو بعد،اط وفق االشتغالياالحت إذ راد،ي اإلما يفال خيفى ن كلو

  صورة التمام واقعاً،عدم التداخل يف على م الشارع حتفظاًك به منفصال حبىتأن إ و،األصل

  .األولف يلكمعه ال جمال الستصحاب التو

ون قد فرغ من الصالة، يكاط ينه بعد الفراغ من صالة االحتأب: استدل للقول الثالثو

 أمر هو امتثل إذ فيلكه التيون قد تنجز عليكها ي الشروع فنيح و بعد الفراغكفالش

  .ل القول الثايني دل فالالزم االنقالب ملا عرفت يفكما قبل ذلأ ،مكنقلب احليالشارع فال 

ما  إىل هك مثال فانقلب شنيعتكوجب الريما ياً فكان شاكلو :  جناة العبادكي حمقال يف

 ده نافلة يفي  يفمت ماأ ولتفتيبعد الفراغ منه مل  أو اط،يثناء االحتأ وجب الواحدة يفي

  . انتهى،األول

ل يدل إىل ضة حتتاجيالفر وبة من النافلةكن الصالة املرأ إىل  مضافاًال خيفى،ه ما يفو

  . املقاممفقود يف

   ني االثنتني بكالشكاملماثل  إىل كانقلب الش إذا نهأب: استدل للقول الرابعو



٣٠٨

  الصالة فال يلتفت إليه ك الثاين بعد والش، قد زالاألولالشك  ألن فاألقوى عدم وجوب شيء عليه

  

  . بالصورة السابقةأيتيم فك احلريتغيربع، مل األ و الثالثني بكالش إىل نقلبيالثالث و

 أو ربعاأل ونياالثنت إىل نقلبيالثالث  وني االثنتني بكالشكاملخالف  إىل انقلب إذا أما

  .نياالثنت أو غناء الواحدةعلم بعدم ي ألنه ، الثاينى مبقتضاإلتيانلزم ينه إس، فكبالع

ن الالزم أ ومجع آخر من القول الثاين وه اهلمداينيما اختاره الفق األقوى نكل: أقول

ن إ ألنه كذل واط أم قبلها،ي صالة االحتان االنقالب يفك، سواء  الثاينكب أثر الشيترت

ون ك ل الصالة مقتض يفكن انقالب الشأ، ملا عرفت من كم ذلكان احلك الصالة ان يفك

اط نافلة مل يانت صالة االحتك بأن انت الصالة تامة واقعاًكن إ وه،يلإم تابعاً للمنقلب كاحل

  . السابقكم للشكن حيك

 ، القول الثاينأدلةما عرفت من  إىل  السابق، مضافاًكم للشكح ر، اليتقد أي علىو

 بعض صوره،  يفاألولانتخاب القول  إىل ل الراجعيالتفص واألولن القول أظهر ي كبذلو

  . حملهس يفيل

  .ثر لقاعدة الفراغأن له يكاط مل يان االنقالب بعد صالة االحتكنعم لو 

 عند }فاألقوى{ه كلو انقلب ش: شرح املنت فنقول إىل  فلنرجعكذ قد عرفت ذلإو

قن بعدم يتإذا نه أ من املعلوم و} قد زالاألول كالش ألن ،هيء عليعدم وجوب ش{املصنف 

بعد الصالة { حدث } الثاينكالشو{مه كب حيه ترتيب علجي الصالة ال  احلادث يفكالش

  . لقاعدة الفراغ}هيلإلتفت يفال 



٣٠٩

 لكن األحوط ،بعد الفراغ منها أو يف أثنائها أو سواء كان ذلك قبل الشروع يف صالة االحتياط

   الصالةإعادة مث ،عمل الشك الثاين

  

  .ال شرعاً ورج من الصالة ال علماًخينه مل إس بعد الصالة، فيل إنه ن قد عرفتكل

صالته قد  بأن مكحين الشارع مل ما شرعاً فألأ وعلم بتمام الصالة،ينه مل أما علماً فأل

زول ينه رمبا ال أه بي علك املستمسل يفكشأ و،نية لالحتمالياط رعايم باالحتكمنا حإ و،متت

 كالش إىل نقلبيربع، ألا و الثالثني بكالشك ،كنيان مشتركان الشك إذا  باملرة،كالش

 فما ،خارجها إىل احتمال عدم فعل الرابعة مستمر من الصالة ألن ،ربعاأل وني االثنتنيب

ذه الصالة املشكن املوجب لالاملؤم ةكوكتفاء.  

بعد  أو  أثنائهايف أو ،اطي صالة االحتقبل الشروع يف{ االنقالب }كان ذلكسواء {

 ريخ األان قاعدة الفراغ يفي جلرريخ األنيب و،نياألول نيقد عرفت الفرق ب و}الفراغ منها

 الصالة بعد املوجب لالعتناء ونه يفك الحتمال } الثاينكحوط عمل الشن األكل{دوما 

  . قد زالي الذاألوله، دون كبش

ذا مل إ ف، حسب االستصحاباألول ك الحتمال لزوم العمل بالش} الصالةإعادةمث {

  الثالثني باألوله كان شكعادا، مثال لو ة املوجب إلعمل به احتمل بطالن الصالي

  الثاينكاط حسب الشيربع، مث عمل بعد الصالة باالحتاأل وني االثنتني بالثاين وربع،األو

 البعض ك بذلما أفىتك ، ااإلتيانفه يلكن تأ وعة،كان من احملتمل نقصان الصالة رك

  . موجباً لبطالانيعتك بالراإلتيانون يكف



٣١٠

شك بني االثنتني واألربع مث بعد الصالة  إذا  كما،مل ينقلب إىل ما يعلم معه بالنقيصة إذا كن هذال

 أو ،شك بني االثنتني والثالث واألربع مثال مث انقلب إىل الثالث واألربع أو ،انقلب إىل الثالث واألربع

انقلب إىل االثنتني والثالث شك بني االثنتني واألربع مثال مث بعد الصالة  إذا  وأما،الصورتني عكس

  .فالالزم أن يعمل عمل الشك املنقلب إليه احلاصل بعد الصالة

  

ن يكمل عادة إذا اط باإليال وجه لالحت:  بقولهيد الربوجرديره السكن ما ذ أظهريمنه و

  .هي منظور ف. انتهى،)١(ما هو املفروضك املبطلة كوك من الشالثاين

 ني بكش إذا ماكصة، يعلم معه بالنقيما  إىل نقلبي ذا ملإ{رناه ك ذي الذ}ن هذاكل{

 ال يما بعده مثال للنف و هذا}ربعاأل والثالث إىل ربع مث بعد الصالة انقلباأل ونياالثنت

س كع أو ربعاأل والثالث إىل ربع مثال مث انقلباأل والثالث وني االثنتني بكأو ش{ يللمنف

 انقلب أو ربعاأل وني االثنتنيما ب إىل  انقلبربع مثاأل و الثالثني بكش إذا ماك }نيالصورت

  .رناهكم ما ذكون احليكأمثاهلا  و هذه الصورنه يفإربع فاأل والثالث وني االثنتنيما بإىل 

 ني االثنتىلإ{ه ك ش}ربع مثال مث بعد الصالة انقلباأل وني االثنتني بكش إذا أماو{

ه احلاصل يلإ املنقلب كعمل عمل الشين أفالالزم { أت بالرابعةيمل نه أ علمي مما }الثالثو

  شار أما ك }بعد الصالة

                                                

  .١٥عات املسألة ك الر يفك الش فصل يف٦٦ ص:ىالعروة الوثقي على قة الربوجرديتعل) ١(



٣١١

 ففي الصورة املفروضة يبين على الثالث ويتم ،لتبني كونه يف الصالة وكون السالم يف غري حمله

  ، ويسجد سجديت السهو للسالم يف غري حمله،ركعتني من جلوس أو وحيتاط بركعة من قيام

  

  .داينه اهلميالفقورتضى خ امليه الشيإل

 ني بكونه الشك به بظن ىتأ ي الذ}ون السالمكو{ بعد } الصالةونه يفك نيلتب{

 ني بك لعموم من ش}الثالث على بيني الصورة املفروضة ي فف، حملهري غيف{ربع األ ونياالثنت

حات ية التسبيفاك وحرامة اإلريبكان الرابعة بدون تيتإ الصالة ب}تميو{الثالث  ونياالثنت

 ني االثنتني بكما هو شأن الشاك } من جلوسنيعتكر أو اميعة من قكاط برتحيو{ربع األ

  .الثالثو

 ،ك من وجوا لذلأيتيما  على } حملهري غ السهو للسالم يفسجد سجديتيو{

 ب سجدة السهو يفجي حىت اًيم، ال ساهي التسلان عامداً يفك ألنه احتمال عدم الوجوبو

 ما يف أو ءي ذات الشون السهو يفيكن أ نيسهو ب وجوب سجود الال فرق يف إذ  حمله،ريغ

سجد ي وتشهدي ولسجي ه فإنر عدم التشهد،كتشهد فقام عمداً مث تذنه أ زعم ما لوك ،سببه

  .اً به عمداًيان آتكن إ و حمله،ري غام يفي السهو للقسجديت

 ثنائهاأ ان يفكن إ واط،ي بصالة االحتاإلتيانان االنقالب قبل كما ين هذا فأال خيفى مث 

عم من راد به األي حمله ري غون السجدة للسالم يفكن أما كمه، ك حأيتيبعدها فسأو 

  .السالم سجدة قال ا هنا ول من التشهدكمن أوجب ل والتشهد،



٣١٢

  .ة الصالإعادةواألحوط مع ذلك 

  

ما ك املنقلب عنه، كون املتبع هو الشك الحتمال } الصالةإعادة كحوط مع ذلاألو{

 عة املوصولة،كاط ال الري بصالة االحتاإلتياننئذ يه حيون الواجب عليكض فعرفته عن بع

 عرفان النقصان قبل ني فرق بري من غك ذلن زدت أم نقصتإ إطالق ىمقتضألن 

  .نهيح أو بعده أو اطياالحت

  



٣١٣

مث بعد الفراغ انقلب شكه ، بني االثنتني واألربع أو واألربعشك بني الثالث  إذا  ـ١٦ـ مسألة 

  ىل الثالث واخلمس واالثنتني واخلمسإ

  

 }ربع مث بعد الفراغاأل وني االثنتنيب أو ربعاأل و الثالثني بكش إذا  ـ١٦ ـ مسألة{

 نياالثنت واخلمس والثالث إىل هكانقلب ش{اط ي بصالة االحتاإلتيانمن الصالة قبل 

صة من ي النقىض مبقتاإلتيان الصالة نايفي صورة عدم صدور ما اط يفيان االحتك }اخلمسو

جل العلم  مبحتمل النقص ألاإلتيانس يل و الصالةإعادة موصولة مث نيعتكالر وعةكالر

انت زائدة بل للعلم السابق ك لو عادةباإل أو ،انت ناقصة بهك به لو اإلتيان بلزوم مجايلاإل

 مجايل اإلن العلمإ: قالي بل رمبا ،أت ايمل  واملةك بالصالة الاإلتيانه بيلإف يلكبتوجه الت

 ،مجايلعات قبل العلم اإلكان الريتإلف بكنسان ماإل فإن ه قبال،يحد طرفأ مؤثر لتنجز ريغ

 رجب مث ه يفيوم علينسان بوجوب صوم علم اإلين أل يف، فهو من قبيلكنجز التيمثله ال و

 علم يناء الذاإلك و،وم من شعباني أو كه ذليالواجب عل بأن مجايل من جهة العلم اإلكشي

 منجز من جهة عدم ريمثل هذا العلم غ فإن نينائحد اإلأ جاسته مث وقعت قطرة جنسة يفبن

  .داًيفاً جديلكحداثه تإالعلم ب

ة ءجراء الرباإن كمأ إذا مايمنا هو فإعدم تنجز مثل هذا العلم  فإن ،ال خيفىه ما ين فكل

س ما يل والنجاسة، الطرف للمعلوم ناء الثايناإل و،صوم شعبانكخر الطرف اآل إىل بالنسبة

 ادةيصالة عدم الزأ على نه متوقفإ فعادةة عن اإلءجراء الرباإن كميال  إذ ،كذلكه يحنن ف

  .ما عرفتكعات ك باب الر يفي ال جتريهو



٣١٤

  .بالزيادة أو  للعلم اإلمجايل إما بالنقصانعادةوجب عليه اإل

  

  .اًياطيماً احتكان حك عادةم مث اإليرناه من التتمكن ذإمث 

 دهيبطال ما بإ ب}عادةه اإليوجب عل{: من قوله) رمحه اهللا (ره املصنفك ما ذأما

ن إ }ادةيأو بالز{ثالثاً  أو نيده اثنتيان ما بكن إ }ما بالنقصانإ مجايلللعلم اإل{نافها ياستو

النقصان ال  إذ  مؤثر،ري هنا غمجايلن العلم اإلإه ين من عالجه، ففكتميان مخساً فال ك

  .متاموجب اإليمنا إ وعادةوجب اإلي

 باب صة يفي من جهة سقوط استصحاب النقعادة القاعدة اإلىان، فمقتضكف كيو

  . مثل املقام فال مصحح هلذه الصالةء يفيش على البناء على ليعدم دل وعات،كالر

  .متامة باإليده قاضيحرمة قطع ما ب: ن قلتإ

  موجودري غمجاعاإل إذ ،شمل املقاميث ي حرمة قطع الصالة حبأدلة  يفإطالقال : قلت

 هلا وجه رادته منها هو الصالة اليتإ نيمنا املعإ و،دلته ال تشمل مثل هذه الصالةأسائر و

  .الصحة شرعاً

  



٣١٥

 مث شك بني الثالث البنائي ،شك بني االثنتني والثالث فبىن على الثالث إذا  ـ١٧ـ مسألة 

  الثنتني والثالث واألربع وجهانحكم الشك بني ا أو  فهل جيري عليه حكم الشكني،واألربع

  

 الثالث ني بك مث ش،الثالث على الثالث فبىن وني االثنتني بكش إذا  ـ١٧ ـ مسألة{

  .علم وجداناً بالثالثنه أ نه ثالث الأم شرعاً بك حيالذ أي }يالبنائ

م كون حبيكقد  واً،يون وجدانيك الثالث قد ك الشحد طريفأون كن إ: احلاصلو

 إىل تعداه أو هي عل بىنيده هو الثالث الذين ما بأدر يغفل فلم  بأن }ربعاألو{الشارع 

 ني االثنتني بكم الشكجراء حإوماً بكون حميك حىت }كنيم الشكه حي عليرجيفهل {الرابع 

 من نيعتكر أو نيام مرتيعة من قك برأيتين أمثره  وربعاأل و الثالثني بكالش والثالثو

حب حسب ما عرفت أهما يأ من جلوس مقدماً نيتعكر واميعة من قكر أو كذلكجلوس 

  .ربعاأل و الثالثنيب والثالث وني االثنتني بكل من الشك يف

 نيعتكر وامي من قنيعتك برأيتي حىت }ربعاأل والثالث وني االثنتني بكم الشكأو ح{

  .}وجهان{من جلوس 

الثالث  ونيت االثننيه بكاط حسب شيان االحتيتإلفاً بكن صار مأبعد  إنه :األولوجه 

  .مهكل واحد حك لني منفصلكني شكنه شإف آخر، فيلكت إىل ن وجه النقالبهيكمل 

نه أ  علىما دل وربع،األ والثالث وني االثنتنين ب اآلك شاين املصلإ: وجه الثاينو

حدث  أو  دفعةك مطلق شامل ملا حدث الشيذائكم الك باحلك مثل هذا الشوم يفكحم

  .اًجي تدركالش



٣١٦

  .لثاينأقوامها ا

  

ربعاً فالالزم أ أو ثالثاً أو نياثنتصلى نه أ  هليدرين ال لف اآلكامل فإن }أقوامها الثاين{

  .ثرهأب يترت

عات ك الر يفكن موضوعها الشأ كوك الشأحكام أدلةظاهر  ألن :ك املستمسقال يف

  . انتهى،)١(ةيعم البنائية ال ما يالواقع

  . أيضاًكل الصالة بعد ذإعادة بنياحتاط بعض املعلقو

  

                                                

  .٤٨٨ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٣١٧

شك بني االثنتني والثالث واألربع مث ظن عدم األربع جيري عليه حكم الشك  إذا  ـ١٨ـ مسألة 

 ولو ظن عدم ، ولو ظن عدم االثنتني جيري عليه حكم الشك بني الثالث واألربع،بني االثنتني والثالث

  .ه حكم الشك بني االثنتني واألربعالثالث جيري علي

  

مل  أي }ربعربع مث ظن عدم األاأل والثالث وني االثنتني بكش إذا  ـ١٨ ـ مسألة{

  .عاتك الرة الظن يفيان ظنه حجة ملا عرفت من حجكأت بالرابعة، ي

تاط حي وتمي وخرى،أ عةك برأيتي ف}الثالث وني االثنتني بكم الشكه حي عليرجي{و

 أدلة و،األول كم الشكوماً حبكصار حمنه  أاحتمال و من جلوس،نيعتكر أو اميعة من قكبر

 أدلة طالق حمله إلري غ يف،ية الظن ال تشمل مثل املقام، بل املنصرف منها الظن البدويحج

  .ه ال للمنقلب عنهيلإم للمنقلب كعل احلجي الصالة ن االنقالب يفأقد عرفت سابقاً  والظن،

ل ي لنفس الدل}ربعاأل و الثالثني بكم الشكه حي عليرجي نيلو ظن عدم االثنتو{

  .رناهك ذيالذ

ن أال خيفى ن كل و}ربعاأل وني االثنتني بكم الشكه حي عليرجيولو ظن عدم الثالث {

 أما لو حصل بعدمها فال ،اطي االحتيف أو ني الصالتنيب أو  الصالةث حصل الظن يفيهذا ح

اط يتم االحتينه ما دام مل أ ورناه من استواء الصور الثالث قد تقدم وجههكما ذ وم له،كح

  . الصالةيفنه أ مكح فهو يف

  



٣١٨

فتيقن عدم الثالث  شك بني االثنتني والثالث فبىن على الثالث وأتى بالرابعة إذا  ـ١٩ـ مسألة 

 الفعلي بني االثنتني هوشك بني الواحدة واالثنتني بالنسبة إىل ما سبق يرجع شكه بالنسبة إىل حال

  والثالث فيجري حكمه

  

قن ي بالرابعة فتىأت والثالث على لثالث فبىنا وني االثنتني بكش إذا  ـ١٩ ـ مسألة{

ه السابق كن شأمن املعلوم  واحلال، إىل الثالث بالنسبة وني االثنتني ب}كش وعدم الثالث

 اليت ـ  ظنهء الرابعة يفي قبل جم}ما سبق إىل  بالنسبةنياالثنت و الواحدةنيب{ما  إىل رجعي

ان ك ي الفعل}هكرجع شي{ إذ ،صالةوجب بطالن الي ال كن ذلكل ـ  احلال الثالثة يفيه

قال ببطالن الصالة يرمبا  و}مهك حيجريالثالث ف وني االثنتني بيحاله الفعل إىل بالنسبة{

  .نياالثنت و الواحدةني بكشنه أ من جهة

 صورة تردده أوال يف إذ  حال من احلاالت، يفنياالثنت و الواحدةني بكشيمل  إنه :هيفو

 كالش و،نيعتكان ريتإان علم بكاً ي صورة تردده ثانيف وثالث،ال وتني االثنني بكان الشك

  .ي الفعلك الشدلةظاهر األ إذ ضر،ي اليريالتقد

الثالثة  وةي الثاننيلوهم باذ  إ.ضة اهللاي فرة الواقع لصدق دخول الوهم يفياحتمال مدخلو

 موضوعة ظلفااأل وضة،ي الفرس يفيلنه أ كنذايان زعم حكن إ و،ضة اهللاي فران واقعاً يفك

ضة اهللا، الوهم ي فردخل يفين الوهم ال أ على الظاهر مما دل إذ للواقع ال للمتوهم، خمدوش

س له طرف من ي ليمال، ال الوهم الذك قبل اإلنياالثنت والواحدةكضة ي طرفه الفريالذ

  . هلذا الوجهك بعد ذلعادةاط بعض الفقهاء باإليأن احتك وضة اهللا،يفر

  



٣١٩

 من جهة العجز عن القيام فهل رض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالساًع إذا  ـ٢٠ـ مسألة 

 بني ركعة  وركعتني جالساً فيتخري يف موضع التخيري بني ركعة قائماً،احلكم كما يف الصالة قائماً

  أحد الفردين املخري بينهما إنه  من حيثركعتني جالساً أو ، بدال عن الركعة قائماًجالساً

  

 ال ،م خاصك هلا ح اليت}حةي الصحكوكعرض أحد الش  إذا ـ٢٠ ـ مسألة{

 كال فرق هنا إذ ،ما أشبه واملأموم ومام اإلني بكالشكم هلا ك ال ححة اليتي الصحكوكالش

  .ال خيفىما كحناء الصالة أ نيب

 من } الصالة قائماًما يفكم ك فهل احل،امي جالساً من جهة العجز عن القيللمصل{

  .نيعتك الراجللوس يف وعةك الرام يفيث القيمن ح ، النيعتكالر وعةكث الريح

 ني بكهو الش و} جالساًنيعتكر وعة قائماًك رنيب{ للقائم }يري موضع التخ يفريتخيف{

 أو ،عة قائماًك عن الرعة جالساً بدالًك رنيب{ربع األ و الثالثني بكالش والثالث ونياالثنت

أحد  إنه ثيمن ح{عة جالساً كأما الر و،األصل ىعتان جالساً فعلكما الرأ } جالساًنيعتكر

 نيعتكالر و،عة قائماًكالر على  الدالةيري التخأدلة نياجلمع ب فإن }نهماي برين املخيالفرد

ل واحد ك جواز يقتضي مورد االضطرار ام يفية اجللوس عن القي بدلأدلة نيب و،جالساً

ل ي، بل هو من قب أيضاًكلزم ذلي ال أو عة جالساًك الرة يفي لزم قصد البدلاألمر ىمنهما، منته

    القصرني بيريالتخكنهما فرق يان بك إذا خص باألاألكثر وقل األني بيريمطلق أقسام التخ



٣٢٠

 ففي الفرض املذكور يتعني ركعة ،يتعني تتميم ما نقص أو أو يتعني هنا اختيار الركعتني جالسا

ويف الشك بني االثنتني والثالث واألربع ، اً ويف الشك بني االثنتني واألربع يتعني ركعتان جالس،جالسا

   وركعتانيتعني ركعة جالساً

  

  .يري مواضع التخالتمام يفو

 ي صورة تعذر أحد فردة يفيلك للقاعدة ال} جالساًنيعتكار الري هنا اختنيتعيأو {

  .خر الفرد اآلنيتعينه إ، فريالواجب املخ

ن من أ ىتر الأح، ي تعذر الصح صورةمنا هو يفإالبدل  إىل ن الرجوعأمن املعلوم و

منا إ و الوقت،ك ذل ا يفأيتين أن كتميضة بعض الوقت ال ي أصل الفرام يفيه القيتعذر عل

فراد  األني بيري بالفرد الناقص حبجة التخاإلتيانصح يال  وام،ين من القكتميث ي ا حأيتي

 صورة منا هو يفإ البدل ن أالسر و،ة من هذه اجلهةيالعرض وةي الطولنيال فرق ب وة،يالطول

 إىل  عدم الترتلحال شق املبدل منه حال نفسه يف فإن  املقام،ال اضطرار يف و،االضطرار

  .ال عند تعذرهإالبدل 

 }عة جالساًك رنيتعيور ك الفرض املذيفف{اطاً ي جالساً احت}م ما نقصي تتمنيتعيأو {

  . قائماًياط خاصة باملصلي صالة االحت يفيري التخأدلةفإن 

ماً ملا نقص ال أربع ي تتم}عتان جالساًك رنيتعيربع األ وني االثنتني بك الشيفو{

  .اميعة من قك مقام رنيعتكل ركعات جالساً تقوم كر

عة قائماً ك بدل الر}عة جالساًك رنيتعيربع األ والثالث وني االثنتني بك الشيفو{

هو استصحاب  وجه رابعرمبا احتمل هنا و و قائماً،نيعتك بدل الر}عتان جالساًكرو{

   رياط غي االحتأدلة ن، أل باحملتمل نقصه موصوالًاإلتيان والنقص



٣٢١

  األول وجوه أقواها ،جالساً

  

 ،نيبعض املعلق و عند املصنف}األولأقواها {قوال أ و}وجوه{شاملة للصالة جالساً 

  .مهاريغ واالصطهبانايت ويالثالث عند الربوجرد وه،ريغ وي عند اخلونسارالثاينو

عة من كالر فإن  ملا تقدم، هو الوجه الثاينىقوي قد يالذ و،قوالقد عرفت وجه األو

  .خر اآلنيحدمها تعأذا تعذر إف، ينييري ختنيانتا واجبك من جلوس نيعتكالر واميق

اطاً قائمتان يعتان احتكالر إذ عات،كون صالته ذات مخس ركن تألزم ي إنه هيرد عليال و

  .عات جالسةكثالث ر وعة قائمةكبة من ركان صالته مرك ف،اميعة واحدة من قكمقام ر

ما قال كاط جابرة، يعة االحتكن رأ على ن الظاهر من ما دلإ: قالين أال إهذا، اللهم 

اط يون االحتك لزوم )١(خلإ نقصت أو ن زدتإئاً ي شكعلمأال أ :)عليه السالم(مام اإل

 يبقيعة فك مقام رنيعتكام رية بقيفيك الاالختالف يف على ج منه ما دلأصل الصالة خرك

عة كنة وجود الريشمل املقام بقري يري التخدلة ألإطالقال  وهو املشاة، واألصل حتت يالباق

اه املستند عن ك تبعاً ملا ح،نيقرب، وفاقاً جلمع من املعاصرهذا هو األ و،اتي الرواام يفيمن ق

  .نيه احملققخيبعض مشا

فه الصالة قائماً، يلكمن تيالعجز عن العقود فك ،لعجزقسام اأعرف حال سائر يمنه و

العجز من  و،اميعة من قكام، بل الالزم الري من قنيعتكر واميعة من قك رني بيرينه ال ختإف

 أو اًيأصل الصالة مستلقك بالناقص حسب ما ظن أيتينه إاالستلقاء ف واجللوس باالضطجاع

  .ذاكه ومضطجعاً

   يفف{: ث قاليح) رمحه اهللا (ع املصنفيتفر  تعرف وجوه النظر يفكمن ذلو

                                                

.٣ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٣٢٢

 وكذا يف الشك بني ،ركعتني جالساً أو ففي الشك بني االثنتني والثالث يتخري بني ركعة جالساً

 ويف ، بدال عن ركعتني قائماً ويف الشك بني االثنتني واألربع يتعني ركعتان جالساً،الثالث واألربع

   بدال عن ركعتني قائماًتعني ركعتان جالساًالشك بني االثنتني والثالث واألربع ي

  

أو {ام املعذرة يعة قك عن ر بدالً}عة جالساًك رني بريتخيالثالث  وني االثنتني بكالش

  .عة جالساًك الرنيتعياملختار على  و،األصلفه يلكت على } جالساًنيعتكر

 ظن نقصها  اليتيا ه أل،عة جالساًك برأيتي }ربعاأل و الثالثني بك الشذا يفكو{

  .ت األدلةما دلعلى 

 ره املصنفكرناه ال ملا ذك ملا ذ}عتان جالساًك رنيتعيربع األ وني االثنتني بك الشويف{

صل الصالة أ عيتكة عن ريد البدليرين أال إ } قائماًنيعتكبدال عن ر{: بقوله) رمحه اهللا(

  .دينه بعكل

شترط يقول من  على ةي النتلف يفخي األمران كن إ و،جة هنا واحدةيان، فالنتكف كيو

  .ما أشبه وقصد الوجه

 جالساً، الحتمال نقص نيعتك برأيتي }ربعاأل والثالث وني االثنتني بك الشيفو{

  .عةك الحتمال نقصها ر أيضاًجالسةخرى أ عةكر و،نيعتكالصالة ر

   قائماً نيعتكعتان جالساً بدال عن رك رنيتعي{ )رمحه اهللا (خمتار املصنف على أما



٣٢٣

 مث حصل العجز  وكذا احلال لو صلى قائماً، من حيث كوما أحد الفردين جالساً أيضاًعتانورك

 مث متكن من القيام حال صالة االحتياط فيعمل كما  وأما لو صلى جالساً،عن القيام يف صالة االحتياط

  كان يعمل يف الصالة قائماً

  

عة ك عن الر بدالً} جالساً أيضاًعتانكرو{ املاتن ياط حسب رأي صالة االحتيأ

ن إث ي ح}نيوما أحد الفردكث يمن ح{عات كثالث رصلى نه أ ان الواقعكاحملتملة لو 

ء يام شيتعذر هذا الفرد فال وجه لقيمل  وى،الفتو و ما حسب النصأيتي قائماً ياملصل

  .هيال فكشن قد عرفت اإلك تعذرتا، لني قائماً اللتنيعتك خبالف الر،مقامه

ما  على نهإ ف}اطي صالة االحتام يفيقائماً مث حصل العجز من الق صلى لوذا احلال كو{

 نيعتك برأيتي ربع مثالًاأل والثالث وني االثنتني بك الشيفة القاعد، ففي بوظأيتيرناه كذ

 جالساً نيعتكر و جالساً بدالنيعتك برأيتياملصنف  يرأعلى  و،عة جالساًكر وجالساً،

ول أان العجز من ك ي الفراغ السابق الذسوقه يفك هذا  يفدلةسوق األ ألن كذل وصال،أ

  .الصالة

ة يالبق وعة قائماًكر صلى نأك ز،عج وبت الصالة من قدرةك تعرف ما لو تركمن ذلو

عة من ك برىما لو أتكاط يبت االحتك لو تركذلك و،كحنو ذل أو سكبالع أو ،جالساً

  .ذاكه وعة جالساً مث طرأت القدرةكبر ىان عاجزاً فأتك أو  العجز،أ قائماً مث طرنيعتكالر

ام حال ين من القكمث مت{ام ي لعجزه عن الق}جالساً{ضة ي أصل الفر}ىأما لو صلو{

    قال يف} الصالة قائماًعمل يفيان كما كعمل ياط فيصالة االحت



٣٢٤

  . الصالة بعد العمل املذكورإعادةواألحوط يف مجيع الصور املذكورة 

  

  . انتهى،)١(ء الوجوه املتقدمةي جتكية اجللوس ي بدلدلةال جمال أل إذ :كاملستمس

ن أمن املعلوم  و، الواقعان يفكم النقص لو يمنا شرع لتتمإاط ين االحتأ إىل مضافاً: أقول

ن من ك بعض صالته مث متان عاجزاً يفكل من ين ال وجه للجلوس، فهو من قبكحال التم

  .اميالق

 ملا كذل و}ورك الصالة بعد العمل املذةإعادورة كع الصور املذي مجحوط يفاألو{

قوال من القواعد العامة احملتملة  األك ا لتلكتمسي  اليتدلةاأل وقوالعرفت من اختالف األ

  .هذه الفروع على االنطباق

  

                                                

.٤٩١ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٣٢٥

بل جيب العمل على ، ال جيوز يف الشكوك الصحيحة قطع الصالة واستينافها ـ ٢١ـ مسألة 

  الة االحتياط بصاإلتيانالتفصيل املذكور و

  

ب جينافها، بل ياست وحة قطع الصالةي الصحكوك الشوز يفجيال  ـ ٢١ ـ مسألة{

، ك بعد ذل}اطي بصالة االحتاإلتيانو{ ك شكل شك  يف}وركل املذيالتفص على العمل

  .شرعاًً واطاً حلسنه عقالًي احتعادةوز اإلجينعم 

 حكامرساهلم لألإظهر من يما كثاً، يحد واًميور هو املشهور قدكم املذكن احلإمث 

سائر ك يفة املصلي وظكون ذلك دلةن الظاهر من األأه يدل علي ومات،رسال املسلّإاملتقدمة 

  .خالل اوز اإلجيالوظائف فال 

بطال  حرمة اإلأدلةال كشإ إىل ضافة باإلكقرب ذلي و،م رخصةكن احلأتمل حيرمبا و

  .شمل املقاميث يا حب هلإطالقبطال الصالة ال إ حرمة أدلة بأن :أوالً

: )السالم وه الصالةيعل(قوله ك،  امتناينكف بذليلكن التأ دلةحلن بعض األ بأن :اًيثانو

نقصت أو ن زدتإئاً ي شكعلمأال أم وارد مورد توهم احلظر فال كن احلأ إىل ضافة باإل

  .د من اجلوازيزأفهم منه ي

س نادراً ي لكالش فإن ،القط عدم اإلىال وجه لدعو إذ ،ك ذلما يفال خيفى : أقول

ان كاط ي خاصة لالحتأحكام نيعي بل لو مل ،ما أشبه أو  االنصرافىدعي حىت وجوداً

 أو ،دلةوجب انصراف األي ال كن جمرد ذلأمن املعلوم  و القاعدة االستصحاب،ىمقتض

قات  مطلدخاهلا يفإد يرأ إذا ع موارد االستصحابي مج يفكلزم بذل الّإ وهاإطالقالقول بعدم 

اً ريثك فإن الزم اجلواز،يمه، ال يعدم تسل إىل ضافةا باإليف امتنانيلكون التك وة،ياألول دلةاأل

ء يس بشيه لكش بأن م الشارعكح فإن ه،ي فيلزم املضي كمع ذل وةي امتنانحكاممن األ

  ة كوكدراج املشإ اف يفك



٣٢٦

 اإلتيان بل لو استأنف قبل ،ستينافكما ال جيوز ترك صالة االحتياط بعد إمتام الصالة واالكتفاء باال

  باملنايف يف األثناء بطلت الصالتان

  

  . مطلقات حرمة االبطاليف

  . واردة مورد توهم احلظركوك الشأدلةون كمنه تعرف اجلواب عن احتمال و

 ما ني لع}نافيتفاء باالستكاال ومتام الصالةإاط بعد ي صالة االحتكوز ترجي ما الك{

  .ةكوكد عن الصالة املشي ال عدم جواز رفعتقدم يف

 ةكوكد عن الصالة املشيرفع ال بأن }ثناء األ يف باملنايفاإلتيانبل لو استأنف قبل {

ذا لو كه و،اطي باالحتاإلتيانة قبل كوكمتام املشإ بعد كفعل ذل أو رب للصالة بدون املنايفكو

 هايلإفة بالنسبة يبالوظ اإلتيان السابقة، لعدم }بطلت الصالتان{اط يثناء االحتأ  يفكفعل ذل

ظاهر  فإن خرىأ  صالةدخلت يفأ إذا صحتها على  الصالة ال تدلأدلة ألن الالحقة،و

ميلها التسليحتل وريبكها التميحتر اءيشة متنع عن سائر األيئة ارتباطين للصالة هأ.  

ء ثناأ يف أو اطية بعدها قبل االحتي بالثاناإلتيان صورة ن بطالا يفأال خيفى ن كل

 ،ة واقعاًكوك أما حسب الواقع فهو تابع لنقص الصالة املش،منا هو حسب الظاهرإاط ياالحت

  . الصالةا مل ترد يفة أليال الثان وماهلاكل األوىل ن ناقصة واقعاً مل تبطلكمل تفإن 

اط يثناء االحتأ  ا يفاإلتيان صورة ما يفأ واط فواضح،ي قبل االحتاإلتيان صورة ما يفأ

  . حمرمريد عن النافلة غيرفع ال ونئذ نافلةيحنه فأل



٣٢٧

 ولو استأنف بعد ، يف اإلبطال وإن كان آمثاً،نعم لو أتى باملنايف يف األثناء صحت الصالة املستأنفة

   أيضاً وإن أتى باملنايف،التمام قبل أن يأيت بصالة االحتياط مل يكف

  

 ان املنايفيتإبطلت ب األوىل ألن }ثناء صحت الصالة املستأنفة األ يف باملنايفنعم لو أيت{

  .ة مصداقاً للمأمور بهيون الثانكفت

ة مياط عزياالحت ومتامن اإلأما عرفت كفه يلكخالف ت ألنه }بطال اإلان آمثاً يفكن إو{

  .ال رخصة

اط ي بصالة االحتأيتين أبعد التمام قبل {ة ياا ثانيتإة بكوك الصالة املش}ولو استأنف{

 ىتأة مث كوكمت املشأ بأن } أيضاً باملنايفىن أتإو{ف يلكداء التأ  يفنافي االست}فيكمل 

  . مث استأنف الصالةباملنايف

 ملا تقدم من احتمال ، باملنايفاإلتيان صورة عدم تم يفيمنا إره كن ما ذأال خيفى ن كل

  .همايلتك الصالة املوجب لبطالن دخاال للصالة يفإونه ك

 قد املنايف إذ ،ني واحد من املعلقريه غيلإشار أما ك ،فال  باملنايفاإلتيان صورة ما يفأو

 ظهر من النصوصيما كهو من حالة الصالة  إذ ،تها واقعاًير عدم متاميتقد على بطل السابقةأ

 ةكوك املشنيلمه بك تيالم الذكث صرحوا بوجوب سجدة السهو للي، حىالفتاوو

  .مال هلاك ماطيان االحتكانت ناقصة كن الصالة لو أب واط،ياالحتو

  :توقفي  باملنايفاإلتيان صورة ن عدم البطالن يفإ: حمصل القولو

هو  و،اطيصالة االحت وةكوك الصالة املشني املتخلل بة املنايفيعدم مبطل على :أوالً

   يه احلليلإن ذهب إ وخالف ظاهر النصوص، و،خالف املشهور



٣٢٨

  .حني  ولو بعد أيضاً بصالة االحتياطاإلتيانوحينئذ فعليه 

  

خنا يقواه ش ون،ي املتأخريمجاعة من متأخر و،نيديالشه وتبه،ك بعض الفاضل يفو

  .هي مصباح الفقما يفعلى رتضى امل

 بصالة اإلتيانه ينئذ فعليحو{: هلذا قالوخرى أ عدم ختلل الفصل بصالة على :اًيثانو

 النصوص،خالف ظاهر  وى، خالف املشهور فتو أيضاًهذا و،}نيلو بعد ح و أيضاًاطياالحت

ال إنع من مثل هذا الفصل، اللهم مير نقصاا يتقد على اط جزءاً من الصالةيون االحتكفإن 

 أيتينه أ وعةكان الريما ورد نسك ،عات الصالةك رنيحد جبواز ختلل مثل هذا بأقول ين أ

  .كقول بذلين املصنف الك ل،نيا ولو بلغ الص

 ة،ي فالوجه صحة الثانعدم قدح املنايفلى  علو بىننه أ عالم منره بعض األكن ما ذإمث 

ن الالزم القول بعدم أه يرد علياط، يف بصالة االحتيلكمسقطاً للت واًي جمزون امتثاالًكتو

 يف إذ ،كذلكنقصها  و واقعاًاألول متام لتا صوريتك ا ال تقع امتثاال يفة أليصحة الثان

ناف يون الشخص مأموراً باستيك صورة النقص ال يف وتعدد االمتثال،يصورة التمام ال 

  .األوىلعات كالرصلى  ألنه الصالة

  



٣٢٩

املوافقة للواقع ففي مث تبني له  غفل عن شكه وأمت الصالة إذا يف الشكوك الباطلة ـ ٢٢ـ مسألة 

  .الصحة وجهان

  

 له ني مث تب،أمت الصالة وهكغفل عن ش إذا  الباطلةكوك الشيف ـ ٢٢ ـ مسألة{

د يه السيلإما ذهب ك البطالن مطلقاً، :قوالأ بل }الصحة وجهان ياملوافقة للواقع فف

 ياخلونسار ود احلجةيه السيلإما ذهب كالصحة مطلقاً  وبعض آخر، ويالربوجرد

 املبطلة كوك سائر الشنيب وة فالبطالن،يالثالث وةيالثنائ وينياألول نيل بيالتفص وآخرون،و

  .كه املستمسيلإ ذهب ،فالصحة

حىت  :)عليه السالم(قوله ك، ك مع الشيعدم جواز املض على لوجه البطالن ما د

  )١(.نيقي على ونيك وفظحي

  )٢(.تثبتهماحىت  :)عليه السالم(قوله و

  )٣(.متأقد نه أ قنيستيحىت  :)عليه السالم(قوله و

  .كشبه ذلأما  و)٤(كالش على ال متضو :)عليه السالم(قوله و

وجب بطالن الصالة ياحلدث كورة كوارد الذ امل يفكن الشأرمبا استفاد بعض و

  .يبطل بعد الترويمنا إ و،كذل على تدل  الدلةن األأن قد عرفت كمبجرده، ل

  ها واردة يفيلإالنصوص املشار :  بقولهكره املستمسكل ما ذيوجه التفصو

                                                

  .١ ح اخللل يف١ باب ٢٩٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٥ ح اخللل يف١ باب ٣٠٢ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .٧ ح اخللل يف١ باب ٣٠٠ ص٥ ج:املصدر) ٣(

  .٢ ح اخللل يف١٥ باب ٣٢٨ ص٥ ج:املصدر) ٤(



٣٣٠

 س مثلها وارداً يفيل و مصحح ابن مسلم،ما يفكة يالثالث وةي بل مطلق الثنائينياألول 

ربع أا أسلم مث علم  والست حال اجللوس فغفل وربع األني بك املبطلة، فلو شكوكة الشيقب

  )١(. انتهى، ظاهرري واحد غك سل الباطلة يفكوك فنظم الش،الفساد على لين دليكمل 

 ار الواقع،يون املعك دلةالظاهر من األ ألن كذل و النظر الصحة مطلقاً،قرب يفن األكل

 احلفظ وؤخذ العلميما ي الفهم عرفاً فىما هو الظاهر لدكاً، يقيا أشبه طرم ومنا جعل العلمإو

 م وجوداًكدور مداره احلي املوضوع  مدخل يفكون لذليكن أ ال ،لي الدلشبه يفأما و

  .ن وجه للبطالنيك التمام مل نيتب وان املدار الواقعكذا إ وعدماً،و

 فأمت ،ن جهة اجلهل باملسألة مبطل مكن هذا الشأعلم ين يكلو مل نه أ ظهريمنه و

  .ن به بأسيك الصحة مل ني مث تبنيطرف من الطرف على الصالة رجاءاً

 التمام، فهل تصح أم ال؟ نيتب و الواقعنيجاء برجاء تب وان عاملاً بالبطالنكما لوأ

 بالعبادة بدون اًيان آتكلو نه أ ر الفقهاءكقد ذ و،األولرناه ك ما ذىاحتماالن، مقتض

 على لواكشألذا  وطابقت الواقع، إذا ه قصد القربة صحت عباداتهين مشت فكلو د،يالتقل

 تمل الثاينحيرمبا  و،دي بال تقلي ببطالن عمل العامفىتأث ي ح)ديتاب التقلك( املصنف يف

  . ملا عرفتاألولبعد يال  و املقام،شبه يفأما  وية عن املضي الناهدلةلقوة األ

  

                                                

  .٤٩٤ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٣٣١

يف السجدة  أو الركوع أو وهو يف حال القيام حدة واالثنتني مثالشك بني الوا إذا  ـ٢٣ـ مسألة 

من السجدة يتبني  رفع الرأس أو سجود أو انتقل إىل احلالة األخرى من ركوعإذا نه أ  وعلم، مثالاألوىل

  . فالظاهر الصحة وجواز البقاء على االشتغال إىل أن يتبني احلال،له احلال

  

 وعكالر أو امي حال القهو يف و مثالًنياالثنت ودة الواحني بكش إذا  ـ٢٣ ـ مسألة{

 أي بطل يفم كالش ألن كذل وموضع من املواضع، أي يف أي }مثال األوىل  السجدةيفأو 

  .ما تقدمكمال طرفاً له، ك قبل اإلنياالثنت أو انت الواحدةك إذا موضع من مواضع الصالة

رفع الرأس من السجدة  أو جودس أو وعك من رىخراحلالة األ إىل انتقلإذا نه أ علمو{

 عن ية فالنهية ال موضوعيقي طردلة ملا عرفت من أن األ} له احلال فالظاهر الصحةنيتبي

  .فساده و صحتهخر يفاآل إىل كشي مبا اإلتيانمنا هو لعدم إ ك الش يفياملض

  من البطالن،نيره بعض املعلقكما ذ و} احلالنيتبين أ إىل االشتغال على جواز البقاءو{

شمل املقام بعد فهم ي له إطالقال  و،كالش على ي عن املضي بظاهر النهكمنا هو متسإ

  .يقي طركن ذلأالعرف 

فهم عرفاً ينه ال إ ف،ق فال متشي الطرت يفككش إذا :لو قال املوىلنه أ ىال ترأ

 إىل يؤديه يان مشك إذا س مبحظوري لين املشأمنا املتفاهم عرفاً إ و،كة للشياملوضوع

  .فةاملعر

  س جزءاًيما ل وعد جزءاً فال،يما ي في املضكل املستمسين تفصأعرف يمنه و



٣٣٢

  .رفع الرأس من السجدة فال بأس به، حمل نظرك

 مأموماً أو ان أماماًك أو رب بالواقعخي من أيتينه أ  لو عرفي جواز املضمثل ما تقدم يفو

  .خرتعرف حاله من الطرف اآل إىل يؤدين االستمرار أعرف و

  



٣٣٣

حيصل له  أو عرض له الشك جيب عليه التروي حىت يستقرإذا نه أ قد مر سابقاً ـ ٢٤ـ ألة مس

رفع رأسه ال يفوت عنه إذا نه أ كان يف السجدة مثال وعلمإذا نه أ  لكن الظاهر،ترجيح أحد الطرفني

   جاز له التأخري إىل رفع الرأس،األمارات الدالة على أحد الطرفني

  

 ستقري حىت يه الترويب علجي كعرض له الشإذا نه أ ابقاًقد مر س ـ ٢٤ ـ مسألة{

 فالصحة وإالّ ،انكن إالطرف الراجح  على عملي ف}نيحد الطرفأح يصل له ترجحيأو 

  .البطالن أو اطياالحتو

رفع رأسه ال إذا نه أ علمو{وع ك الريف أو } السجدة مثالًان يفكإذا نه أ ن الظاهركل{

 على شارةإضعون العالمات جبنبهم ين يالذك }نيأحد الطرف  علىمارات الدالةفوت عنه األي

 األمر له نيتبي حىت ركفيال  بأن ي الترو يف}ريجاز له التأخ{ كما أشبه ذل أو عاتكالر

ال  و احملل يفياحتمال لزوم الترو و،ك املستمسما يفكال مانع منه  ألنه } رفع الرأسىلإ{

منا إ و،ك ذليقتضي يالترو على لي دلكن هناكينه مل أه منه مردود بيون مثل ما حنن فيك

  .شبهأما  وكقلناه حسب املتفاهم عرفاً من لفظ الش

ه يقسام عدم االستقرار املتوقف علأ إذ ، أيضاًعد هذا الفرد منهين العرف أمن املعلوم و

  .ليلها مشمولة للدلكحنوه  وكشصدق 

 ريثك فإن ،يعات باحلصك الرحصاءإ على ه مشمول ملا دلين ما حنن فأ إىل هذا مضافاً

   على ةيمكتوقف عرفانه بالي حال السجدة مما هو يف واًريثك كشي كالش



٣٣٤

 وإن ، مثال جيوز له التأخري إىل رفع الرأس من السجدة الثانيةاألوىلكان يف السجدة  إذا بل وكذا

 أخر التروي يفوت  نعم لو كان حبيث لو،كان الشك بني الواحدة واالثنتني وحنوه من الشكوك الباطلة

  عنه األمارات يشكل جوازه

  

 ك تل دخول مثل هذا الفرد يف أحد يفكشيال  ويحساب احلص ورفع الرأس،

  .اتيالروا

 رفع ىلإ{ ي الترو يف}ريوز له التأخجيمثال  األوىل  السجدةان يفك إذا ذاك وبل{

 بالرفع ريالتأخرناه ختصص ك ذيل الذي الدلة يفيال خصوص إذ }ةيالرأس من السجدة الثان

  .األوىلمن السجدة 

رنا ك ما ذطالق إل} الباطلةكوكحنوه من الش ونياالثنت و الواحدةني بكان الشكن إو{

 ك املستمسة، فما يفيالبطالن، ال املوضوع على ة ما دليقي هو عبارة عن طريل الذيمن الدل

 ،اخلامسة والرابعةك الباطلة كوكه من الشي علي ما جاز املضنيل بيقة بعض من التفصيتعلو

ما كلو من نظر، خي، ال األول دون  الثاين يفيث ورد النهية، حيالثان واألوىلكز جيما مل و

  . بعض الفروع املتقدمةعرفت يف

عات كنة لعدد الري املع}ماراتفوت عنه األي يث لو أخر الترويان حبكنعم لو {

ة كوكن الصالة املشأ دلةاأل الظاهر من ى فعلك الشلقاء للنفس يفإ ألنه }ل جوازهكشي{

 إىل ياريوز الترتل من االختجيال  واا،ي للصالة احملفوظة خصوصيها بدل اضطرارياحملتاط ف

  .ياالضطرار

   من كان الشكلو  و،ك الش نفسه يفيلقين أنسان وز لإلجيال نه أ نيمنه تبو



٣٣٥

  . يف الشكوك الباطلةخصوصاً

  

 اإلتيانان كمإة مع كوكفاء الشارع باملشتكن اإ: قالين رمبا كحة، لي الصحكوكالش

اً، بل هو ي بدال اضطرارتسيا لأ على دليناف ياالست وةكوكد عن املشيحة برفع اليبالصح

خر  اآلدخاله يفإ وحدمهاأخراج نفسه من إلف كوز للمجي يل تعدد املوضوع الذيمن قب

  .ل اجلوازكشيهذا فال على  وشبه،أما  والتمام والقصرك

هو  و موجب لقطع الصالةكذل إذ  حمله، يف} الباطلةكوك الشخصوصاً يف{ :نعم قوله

م كالقطع حب إىل يؤديعمل عمال ي أو قطع ابتداًءين أ نيال فرق مع القطع ب و جائز،ريغ

  .الشارع

 أو عات خبلط بعضها ببعضكعدد ا الري ع العالمات اليتييوز له تضجيال نه  أعلميمنه و

  . الباطلةكوكحد الشونه موجباً ألكن الصالة لوجب بطالأ إذا ،ما أشبه

  



٣٣٦

لو كان املسافر يف أحد مواطن التخيري فنوى بصالته القصر وشك يف الركعات  ـ ٢٥ـ مسألة 

كان بعد إمتام السجدتني وشك بني  إذا ، مثالاألكثر وليس له العدول إىل التمام والبناء على ،بطلت

   التمام والبناء على الثالث على األقوىاالثنتني والثالث ال جيوز له العدول إىل

  

 ةوفكال ونياملسجدك }يريحد مواطن التخأ ان املسافر يفكلو  ـ ٢٥ ـ مسألة{

ة باطال ي الرباعان يفكحاً لو ياً صحك ش}عاتك الر يفكش و بصالته القصرىفنو{احلائر و

ما هو كصالة  ال}بطلت{مال كالثالث بعد اإل وني االثنتني بكالشكة ي الثنائان يفكلو 

  .اه عنهكما حك يالمه، خالفاً للعالمة الطباطبائكول أ الظاهر من اجلواهر يف

 فال جمال كقد فسد الصالة بالش ألنه }األكثر على البناء والتمام إىل س له العدوليلو{

  .حها بعد الفساديلتصح

جوازاً  أي }وزجيالثالث ال  وني االثنتني بكش ونيمتام السجدتإان بعد ك إذا مثال{

 إىل له العدول{تفاء ذه الصالة كثر باالب األياملراد جواز ترت أو  الصحة،اً مبعىنيوضع

 ني بكمثله لو ش وبعض آخر، و عند املصنف} األقوى علىالثالث على البناء والتمام

  .ربعاأل والثالث وني االثنتنيب أو ربع،األ ونياالثنت

 قة واحدة،ي حقدلةستفاد من األيما كم التما والقصر ألن كذل والصحة، األقوى نكل

ثناء القصر البقاء أ  يفى التمام، بل لو نوىالقصر ملن نو و القصر،ىمتام ملن نووز اإلجيلذا و

   ة ال موضوع للتمام،ي الننيان حك إنه عشراً أمت مع



٣٣٧

  .نعم لو عدل إىل التمام مث شك صح البناء

  

  . خالف القاعدةكبطال بالشون اإليكه يعلو

وز جي أم ال ،القصر على  بالبقاء،احلال هذه وبطالوز اإلجيهل نه أ الم يفك الىبقي نعم

 حرمة القطع أدلةن أمن  وضة،يبطال الفرإوز جيال نه أ بطال الصالة؟ احتماالن، منإحلرمة 

  بالعدولنيتاط مجع من املعلقحي ألن  صار سبباًكأن ذلك وشمل املقام،يال عموم هلا 

 ل آخراًكنه استشك، لي بالصحة تبعاً للطباطبائوالًأه ي مصباح الفقفىتأ و،ادةعمتام مث اإلباإلو

 إىل هو حمل نظر، مضافاً ومرهموافقة أل وحراز صحة املعدول عنهإجواز العدول فرع بأن 

 مما )فتأمل(جواز العدول عن مشول الفرض، مث قال  على بقصور ما دل: قالين أان كمإ

  . املسألةظهر منه تردده يفي

 ىلذا لو ترو و،هؤمنا بقاإ ووجب البطالن،ية ال ي الثنائ يفكصل حدوث الشأن إ: أقول

  . به صحفعلم الواقع املأيت

حدمها قبل أذا زال إ، فكبقاء الش وةيباً من الثنائكون املوضوع للبطالن مريكه يعلو

 لو زالت كذلك تصح الصالة كلو زال الشنه أ ماكم بالبطالن صحت الصالة، فكاحل

  .ةيوا ثنائك

  .نيناه هو املتعيما قوكم بالصحة كهذا، فاحلعلى و

 ني االثنتني بك املسافر التمام مث شىان نوك بأن ،سكوز العجيال نه  أمما تقدم تعرفو

وم شرعاً كبطال حمحرمة اإل إىل ضافةباإل ألنه القصر، إىل وز له العدولجينه ال إالثالث، فو

  .بالثالث فال جمال للعدول

 ة،ي الصالة الرباع حدث يفكالش ألن } صح البناءكالتمام مث ش إىل لو عدلنعم {

  .ك حبالة حدوث الشالّإال اعتبار نه أ من املعلومو

  



٣٣٨

لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبىن على ما هو وظيفته وأمت الصالة مث مات قبل  ـ ٢٦ـ مسألة 

  ه فالظاهر وجوب قضاء أصل الصالة عن، بصالة االحتياطاإلتيان

  

أمت  وفتهيما هو وظ على حة فبىني الصحكوك أحد الشكلو ش ـ ٢٦ ـ مسألة{

 يان طول املدة املاحكلو  و،صار فصل باملنايف حىت اطي باالحتاإلتيان غفل عن }الصالة مث

 حىت  لزوم االتصالىالفتو وظاهر النص ألن صل الصالة،أ باإلتيانلصورة الصالة لزم 

  .انت الصالة ناقصة واقعاًك لو ون جزءاًيكن أاط يصلح االحتي

ول الوقت أ أصل الصالة ان شروعه يفك فإن }اطي بصالة االحتاإلتيانمات قبل {لو و

 هذا الّإسع يالوقت مل  ألن اط،يقضاء االحت ال و، ال قضاء أصل الصالة،ءيه شيب علجيمل 

ن يكقع ناقصاً مل  الواان يفكن إ و،اطيه احتين عليك مل امالًك الواقع ان يفك فإن املقدار،

  .سعهي وقت ال ء يفيف بشيلكال ت إذ لفاً،كم

صل الصالة أفالظاهر وجوب قضاء {عات كربع رأسع ي وقت ان شروعه يفكن إو

عها ي جبماإلتيانتها ي ارتباطىان مقتضكانت ناقصة واقعاً كالصالة لو  ألن كذل و}عنه

  .كالف ذلخياط يمرتبطة فقضاء االحت

ما ك ثابتاً خالفاً للقاعدة، كان ذلك ي جزء من االرتباطابة يفيالن  علىلينعم لو دل الدل

  . باب احلجورد يف

ما فات، كقضاء ما فات  على ما دل واط،ي باالحتالّإلفاً كن ميكت مل ين املإ: قاليال 

  . عنهكة قضاء ذليفاك على دلي

  ط اي باالحتاإلتيانان كف يلكالت إذ ،كنع ذلمية يفرض االرتباط: نا نقولأل



٣٣٩

 إذا  نعم، بل ال يترك هذا االحتياط، مث قضاء أصل الصالة،لكن األحوط قضاء صالة االحتياط أوالً

ها ؤقضا  املنسية اليت جيب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفايةجزاءمات قبل قضاء األ

  وعدم وجوب قضاء أصل الصالة وإن كان أحوط

  

ما لو ك ، بهىوجب بطالن ما أتيت ا ي من املناإلتيا، فعدم يمتصال من نفس املصل

  .ثناء الصالةأ مات يف

 مث قضاء أصل اط أوالًيقضاء صالة االحت{ )قاليال ( رنا يفك ملا ذ}حوطن األكل{

 بأصل اإلتيانعدم ضرر مثل هذا الفصل ف واط،يون الواجب هو االحتك الحتمال }الصالة

  .تيون مفرغاً لذمة امليكالصالة ال 

  . قد عرفت ضعفه حسب القواعدكنك ل}اطي هذا االحتكتري بل ال{

السجدة  والتشهدكب قضاؤها جي ة اليتي املنسجزاءمات قبل قضاء األ إذا نعم{

 عند املصنف }فالظاهر{عات كن تعددت حبسب تعدد الرإ وعة واحدةك من ر}الواحدة

ن إ وا اجلزء،لف ذكنه أ بكعلل ذل و،}عدم وجوب قضاء أصل الصالة وة قضائهايفاك{

 عدم االرتباط األصل و، عنهىتقض حىت لفاً بالصالةكن ميكمل  وهؤأت به لزم قضايمل 

  .يلف ذا اجلزء املنسكأت امليمل  إذا ث تبطل الصالةينهما حبيب

وجب يهذا مما  و،األصلون اجلزء مرتبطاً بك دلةن الظاهر من األأه ما تقدم من يف: أقول

 االصطهبانايت ويالربوجرد وكه املستمسيل علكشأ كلذل و،روك املذاألصلد عن يرفع ال

  .رناهكوجهه ما ذ و}ان أحوطكن إو{هم ريغ واينكيلباكالو



٣٤٠

  . بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه جيب قضاؤها دون أصل الصالةاإلتيانمات قبل  إذا وكذا

  

 إىل فيالكالتصالة عدم انتقال مثل هذه أاط واجلزء بي أصل قضاء االحتأما املناقشة يف

ال ها ما يصل الصالة، ففأ ل يفيمنا الدلإ وه،ريصحة قضائها لغ على ليال دل و،تي املريغ

س مبوجود يل ول فارق،ي دلكان هناك إذا الإل، كم الك حجزاءم األكن حأالظاهر  إذ خيفى،

  . املقاميف

هو إذ  }ب قضاؤهاجينه إه، في بسجدة السهو الواجبة علاإلتيانمات قبل  إذا ذاكو{

انت املناقشة كن إ وه عموم قضاء الفوائتيدل علي ف،ت قابل لالنتقاليامل على فيلكت

  .وجهأاجلزء هنا  واطي االحتورة يفكاملذ

دون {د الوجوب يؤيع سجدة السهو مما ي وجه تشررغام الوارد يف اإلةمكلعل حو

  .نهماي لعدم ارتباط ب}صل الصالةأ

  .ال خيفىما كنهما يال تالزم ب و،اهر النصمنا هو لظإة فيل بلزوم الفورين قإو

  



٣٤١

  فصل

  يف كيفية صالة االحتياط

  .ها مضافا إىل ما تقدم يف املسائل السابقةأحكامومجلة من 

  يعترب يف صالة االحتياط مجيع ما يعترب يف سائر الصلوات ـ ١ـ مسألة 

  

  فصل{

  }اطية صالة االحتيفكي يف

 املسائل ما تقدم يف إىل ها مضافاًأحكامن مجلة مو{حة ي الصحكوك ا للشىؤتي اليت

  : ضمن مسائل يفكان ذليب و}السابقة

ما هو ك } سائر الصلواتعترب يفيع ما ياط مجي صالة االحتعترب يفي ـ ١ ـ مسألة{

ها، ريغ وهيمصباح الفق وكاملستمس واملستند واجلواهر وظهر من احلدائقيما  على املشهور

 ا صالة،أ على خبار الدالة مطلقاً األكذل على دلي وه،يل عمجاع اإلى املستند دعوبل يف

ون املراد به كان املتفاهم عرفاً كقة ي احلقكطلق لفظ تلأقة مث يلو حتققت حقنه أ من املعلومو

ثبات إ تاج يفحيال نه أ ىال ترأاا، يفكيسائر  وشرائطها وجزائهاأع يقة جبمي احلقكتل

   الشرائط وجزاءاأل



٣٤٢

   ينوي ويكرب لإلحرام،وبعد إحرازها

  

قة يد من حتقق حقيزأ إىل اميقسام الصأ وقسام الصالة املختلفة،ات أليسائر اخلصوصو

  .عةي الشرام يفيالص والصالة

 مانع تبدل الفقه وشرط ول جزءك إىل  بالنسبةدلةداللة األ إىل يل جزئكولو احتاج 

 أو ذا،ك أو املبعث أو ري الغدصل صالة: لو قال املوىلنه أ ماكنواع، فاق األيستقر سيمل و

فهم يقتل الوزع مل ل أو حراماغتسل لإل: قال أو وز،ريوم الني أو رض األووم دحيصم : قال

اط مل يعة لالحتكر أو نيعتكصل ر: قال أو ،كذلك حملها  احلقائق الثابتة يفكال تلإعرفاً 

ص ي ختصكون هنايكن أال إم اها، اللهيمزا وجزائهاأل كقة الصالة بي حبقاإلتيان الّإفهم منه ي

  .اتيمن جهة بعض اخلصوص

 انكباحة املإ واخلبث والطهارة عن احلدث واالستقبال و من الستر}حرازهاإبعد و{

نه أال بكشاإل وة معتربة هنا ملا تقدم،يالن و،اطية االحتي ن}ينوي{ كما أشبه ذل واللباسو

ال خيفى  يالم الراوندك ما يفكاجلزء  واملستقلة وضةي النافلة والفرنية مترددة بي نىتأتيف كي

نه أ و، ضارري غكن مثل ذلأ موضعه قد عرفت يف و،ةي الن ال يفي املنود يفيالترد إذ ،هيما ف

ان كانت ناقصة كن الصالة لو أ على  بل ظاهر ما دل، املتعلقاتلزوم اجلزم يف على ليال دل

  .ةيبن الإعمل  نه الإ فك ذل،وقع نافلة وإالّ اط جزءاًياالحت

 ال ة اليتينيوكمور التست من األيل إذ ال ا،إ نيتتع عمال الن مثل هذه األأمن املعلوم و

  .ةيها النيتؤثر ف

   الفقهاء باستثناء نياط، هو املشهور بيلزومها لالحت و}حرامرب لإليكو{



٣٤٣

 قام :هريغ واه عنه احلدائقكما حكنه قال إظهر منه اخلالف، في ي، الذيالقطب الراوند

اط يعات االحتك ريؤدينه أ ينوين أ ينبغيل يق و:ة، مث قاليد نيال جتد وحرامة اإلريبكبال ت

  . انتهى،ربيك واهللا إىل قربة

ن الظاهر أقد عرفت  وعضده،يخبار  األإطالق بأن د احلدائق له،ييب تأيمن الغرو

ضة تامة، يلفرانت اكا تقع نافلة لو أ على ن ما دلأ وس، خصوصاًكاملتفاهم عرفاً هو الع

  حرام؟ة اإلريبكن صالة بدون تكميهل  وة،ريبكن هلا تيكمل  إذا س له وجهيل

 بأن ريبكلزوم الت على ليث استدل ذا الدلي ح،رةكالتذ على ةي اجلعفركيال حمكشإأما 

ه ي فف،نكادة الري للزوم زريبكهو مانع من الت وةياألصلة للصالة ي معرض اجلزئاط يفياالحت

ون كت ألن ا صالة تامة تصلحأظهر من النص من ية ال بأس ا بعد ما يعرضن هذا املإ

ادة ين زأ على ليالقول بعدم دل أو ادة،يالقول مبنع صدق الز إىل مع هذا ال حنتاج و،نافلة

ة ريبكمنع هذا الوجه لوجوب ت وف باملقام،كي أصل الصالة ضارة فيف حىت حرامة اإلريبكت

 ريالوفاق غ إذ  حمل نظر،ك املستمسما يفك ادعاه الدرة يفاق الذجعل العمدة الو وحراماإل

  .س حبجةي احملتمل االستناد لمجاعن اإلأ إىل ضافةما عرفت، باإلكموجود 

 العصر ستاً صلى منيمها خبرب الشحام الوارد فريغ واملستند و احلدائق يفكاستدل لذلو

 نيعتكع ركريهو جالس، مث ل وربيكم نقص، فل أدازأ يدريان ال كن إو :مخساً قالأو 

  عدم العمل به  فإن ،)١(تشهدي آخر صالته مث تاب يفكبفاحتة ال

                                                

.٥ ح...لل الواقع اخلأبواب من ١٤ باب ٣٢٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٣٤٤

  ويقرأ فاحتة الكتاب

  

ة، ي باب احلج امل يف يفكيكان التفكم منه، إلريبك استفادة لزوم التنايفي مورده ال يف

  .صول األما ثبت يفك

 ما يفك ،اًإمجاعون كدت تاكمة ياملشهور شهرة عظ على }تابكقرأ فاحتة اليو{

ما صرح به مجاعة من كشهر ظهر األاألعلى  و احلدائق،ما يفكاملشهور على  واجلواهر،

ه، يتاً علك للشهرة عن اجلواهر سا نقالًكاملستمس و املصباحيف و املستند،ما يفكن ياملتأخر

ة، ي الرباعيتريخأاط قائم مقام ياالحت ألن ح،ي التسبنيب ونهاي بريث خيس، حيدرإخالفاً البن 

  .هاي فيرجيه ما ي فيجريف

 إىل  مضافاً،يريصالة التخن النصوص املتقدمة صرحت بلزوم الفاحتة، فال جمال ألإ: هيفو

  بالفاحتة،اإلتيانضة تامة لزوم يانت الفركن إوقوعها نافلة  على خبار الدالةن الظاهر من األأ

  .تابكال بفاحتة الإال صالة إذ 

 ىما هو مقتضك املقام مة يفك حمينيصالة التعأان ك يريالتخ وينيالتع إىل األمرولو وصل 

ل كصلح لي عمل عمالًي بأن  ملزم من قبل الشارعكالشا فإن ل،ي من هذا القبمجايلإل علم ك

  .النافلة وةيمن املتمم

ة ءقرا على خبار الدالةة من احتمال محل األريره الذخكن ما ذ أمن ما تقدم تعرفو

 ما هو ظاهر النصكال سورة هنا  إنه االستحباب خال عن الشاهد، مثعلى  الفاحتة

  .ىالفتوو

  ان كن إ و الصالة ال بأس اة القرآن يفءا من جهة جواز قراءقرا نعم



٣٤٥

 ، وإن كانت ركعتني فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية،ويركع ويسجد سجدتني ويتشهد ويسلم

  ةوليس فيها أذان وال إقامة وال سور

  

  .ة العبادةيفيالشارع بعد توق  منىسلوب املتلقنه خالف األأ، بك ذلرمبا نوقش يف

ظهر من يما كال كشإال  و بال خالف}سلمي وتشهدي ونيسجد سجدتي وعكريو{

 ـ كة لذليات الصالة املقتضإطالق إىل ه مضافاًيدل علي و،هاريغ وتب اخلمسة السابقةكال

خبار صالة أ مور يفح ذه األيالتصر ـ حرامة اإلريبكت وةي الن بايبما عرفت وجهه يفك

ما  و،)١(ميلها التسليحتل وريبكها التميحتر: )عليه السالم( قوله إطالق إىل  مضافاً،اطياالحت

  .اط فرد منهايصالة االحت فإن شبه من العمومات،أ

سلم بعد ي وتشهديف{ نيجالست أو ني قائمت}نيعتكر{اط ياالحتصالة  }انتكن إو{

 إىل ه مضافاًيدل علي إذ ،االستدالل إىل  حاجةريما هو واضح من غك }ةيعة الثانكلرا

  .حدأات الباب بال خالف من يات باب الصالة خصوص رواإطالق

ما ك النافلة ال يف و جزء الصالة،تهما يفي لعدم مشروع}قامةإال  وذانأها يس فيلو{

  .حدمهاألو من خياط، ال ياالحت وذان باب األتقدم يف

 خالف كذل فإن ،ك املستمسما يفكها يشرعان فيا صالة مستقلة فأأما احتمال 

  .ىالفتو والنص

    يفمجاعاإل و،رةك التذكي حمه يفي عدم اخلالف في ادع}ال سورةو{

                                                

.١ حمي التسل يف١ باب ١٠٠٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٣٤٦

 وجيب فيها اإلخفات يف القراءة وإن كان الصالة جهرية حىت يف البسملة على األحوط ،وال قنوت

  .هر ا بل استحبابهقوى جواز اجلوإن كان األ

ان، فال جمال ي مقام البوا يفكه خلو النصوص مع يدل علي وة،يرشاد اجلعفرإ وةيالنها

  .ا بعنوان مطلق القرآنءقد تقدم جواز قرا و الصالة،ات وجوب السورة يفطالقإل

  )١(.خلو النصوص عنه وكذل على لظهور االتفاق: ك املستمس قال يف}ال قنوتو{

، هذا كات القنوت رفع بذلإطالق ور احلمد،كنة ذيان بقري مقام البا يفأمع : أقول

  .كذل على ربع األيتريخأوما كشعار إ إىل ضافةباإل

 ملا تقدم كذل و،نيآخر وانيالب وما عن الدروسك }ة القراءخفاف يفها اإليب فجيو{

ها من باب العلم ي جهاا فةر النقص، فالالزم مراعايتقد على ةي الرباعيتريخأوا كمن 

 ال جمال كبعد ذل والنافلة ونيتريخال من األكالئم يعمل عمال ين ألزم ينه إ، فمجايلاإل

 ريله غين دلإ كما ال وجه لقول املستمسك، يري املوجب للتخدلة األإطالق بكللتمس

  .)٢(ظاهر

 نيتريخ، دون األينياألول نيعتك الرب يفجياجلهر  فإن }ةيانت الصالة جهركن إو{

 نيتريخ األنيعتك الرخفات يفاإل على  ما دلطالق إل}حوطاألعلى البسملة   يفحىت{

   فإن }جواز اجلهر ا بل استحبابه األقوى انكن إو{

                                                

.٥٠٠ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

.٥٠١ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(



٣٤٧

  .نيتريخ األخفات يف اإلأدلةات إطالق من ىقوأ اجلهر ببسم اهللا أدلةات إطالق

 م يفيهللا الرمحن الرحجهار ببسم ااإلو : خرب املفضل يف)عليه السالم(ن قول الرضا إف

  )١(.ع الصلوات سنةيمج

هر ببسم جيان كخراسان،  إىل قهي طريف) عليه السالم( صحب الرضا يخرب رجا الذو

  )٢(.النهار ولي اللع صلواته يفي مجم يفياهللا الرمحن الرح

اجلهر ببسم اهللا الرمحن  : من عالئم املؤمن)عليه السالم( يرك عن العسياخلرب املروو

 خفات يفل اإليقاومها دلي ال طالقة، هلا قوة من اإلريثكخبار الها من األريغ و،)٣(ميالرح

  .من راجععلى ال خيفى ما ك، نيتريخاأل

  .لو من مناقشةخياطاً ال ياحت أو ىخفات فتو اإلنيار مجع من املعلقيفاخت

  

                                                

.٦ن سطر يع الدي حمض شراتبه الرضا يفك ما ١٢٢ ص٢ ج:خبار الرضاأون يع) ١(

.٨ ح القراءة يف٨ باب ١٣٠ ص٥ ج:عةيث الشيحادأجامع ) ٢(

  .٢٥ ح الصالة يف١٠ باب ٩٨ ص٤ ج:عةيث الشيحادأجامع ) ٣(



٣٤٨

فرياعى فيها  ،ة اجلزءمبرتل أو اًجزء أو حيث إن هذه الصالة مرددة بني كوا نافلة ـ ٢ـ مسألة 

  جهة االستقالل واجلزئية

  

مبرتلة اجلزء  أو جزءاً أو وا نافلةك نين هذه الصالة مرددة بإث يح ـ ٢ ـ مسألة{

ن صالة أ الظاهر من النصوص ، معاً}ةياجلزئ{ جهة }ها جهة االستقالل وي فىاعريف

 جعل الشارع هلا صورة مناإ و،انت ناقصة واقعاًكاط جزء من الصالة املفروضة لو ياالحت

لزم يلذا  و،وا نافلةكقسام مراعاة الحتمال  بعض األاجللوس يف واحلمد وريبكخاصة من الت

لزم يهذا على  وخالفه، على ع اجلهات باستثناء ما دل النصيها من مجية فيمراعاة اجلزئ

ما  ولم،كتالك سهواً جتب سجدة السهو للمنايفو ،احلدثك بطلها املنايفي وها،ية فيالفور

  .شبهأ

ه، مثل ي ظاهر االعتبار علكد ذلجيالم املشهور من الفقهاء كات، بل يالروا إىل املراجعو

ذا سلمت فأمت ما إ فاألكثرت فخذ بكك شمىت:  خرب عمار يف)عليه السالم(قول الصادق 

  )١(. نقصتكنأظننت 

  )٢(.ت متام ما نقصتيان ما صلكنت نقصت ك كنأرت كن ذإو :خر اآلهخربو

  )٣(. نقصتكنأذا انصرفت فأمت ما ظننت إف :خربه الثالثو

عة ك الرالظاهر يف ،)٤(ىخراأل صلى مث :)عليه السالم(حدمها أخرب زرارة، عن و

  .ةكوك املشىخراأل

                                                

.١ ح اخللل يف٨ باب ٣١٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:املصدر) ٢(

.٤ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:املصدر) ٣(

.١ ح اخللل يف٩ باب ٣١٩ ص٥ ج:املصدر) ٤(



٣٤٩

  )١(.كانت هاتان متام صالتكت ثالثاً ينت صلكفإن  :ري بصخرب أيبو

انت هاتان ك، نيعتكت ريمنا صلإنت ك فإن :)عليه السالم(، عن الصادق خرب احلليبو

  )٢(.ربعمتام األ

انت هاتان متام ك نيعتكر صلى انكن إو :)عليه السالم(عفور عنه ي يبأخرب ابن و

  .ك ذلريغ إىل ،)٣(ربعاأل

ر يتقد على ن الصالةأ املشهور منها من هما استفادي فكشيخبار ال  هذه األالناظر يفو

بعض  وحرامة اإلريبكعات تك الرنيمنا شرع الشارع بإ و الصالة السابقة،يالنقص ه

هو  وةيان وجه اجلزئي بيف: ك املستمسات مراعاة جلانب احتمال النافلة، قال يفياخلصوص

  .اطي االحتة يفيحد االحتماالت الثالثة اجلارأ

 خرى،أ ةيفكي إىل ةيفكي اشتغلت ا الذمة من ة اليتيانقالب الصالة الرباع: الثاين

ة، ياطياالحت وةير النقص جزءاً من جمموع الصالة البنائيتقد على اطيالة االحتون صكفت

هذا هو ظاهر  و:ن قالأ إىل ،كعاا قبل طروء الشكب ركتركب ك الصالة ترنيون بيكف

  . انتهى،)٤(املشهور أو األكثر

  خبار من  األ التأمل يفىن ما جعله مقتض أظهري ىفتو ورنا نصاًكمن ما ذو

                                                

.٨ ح اخللل يف١٠ باب ٣٢٢ ص٥ ج:املصدر) ١(

.١ حلل اخل يف١١ باب ٣٢٣ ص٥ ج:املصدر) ٢(

.٢ ح اخللل يف١١ باب ٣٢٣ ص٥ ج:املصدر) ٣(

.٥٠٣ ص٧ ج:كاملستمس) ٤(



٣٥٠

 ، جهة االستقالل يعترب فيها النية وتكبرية اإلحرام وقراءة الفاحتة دون التسبيحات األربعةفبمالحظة

  وبلحاظ جهة اجلزئية جيب املبادرة إليها بعد الفراغ من الصالة

  

اً للنقص، كوا تدارك نيب ووا نافلة،ك نية صالة مستقلة مرددة بياطين الصالة االحتأ

  .ما عرفتك الصالة، خالف الظاهر منها اءأجزب كنهما تريون بيكبنحو ال 

عة املتصلة كمنا هو جمز عن الرإ وس جزءاً،ي لأيتين ما أن ما اختاره مجع آخر من أما ك

ن يهذ إىل شارأ )رمحه اهللا(أن املصنف ك و،خبارستفاد من األيس مما يلف ا واقعاً، لكامل

  .)أو مبرتلة اجلزء(:  بقولهنيالقول

ضة ي الشارع ما عن الفرىتفك انياط صالتيصالة االحت وضةيفرون اليكن أ: احلاصلو

  الصالة الواجبة،يون الفرض هك و،كاختاره املستمس وسين ادربقول ايما كة، ياألصل

 ون جزءاً من الصالةكت ث اليحب ـ ةيعة املنسكاط عن الري الشارع بصالة االحتىتفكمنا اإو

  .نية هو املتعيه املشهور منها من اجلزئ استفاديالذ و،خبارالمها خالف ظاهر األكـ 

  .ةياالستقالل وةي اجلزئنياط اجلهتي االحتحظ يفأن الشارع ال ال يفكشإنعم ال 

الفاحتة { خصوص }قراءة وحرامة اإلريبكت وةيها النيعترب فيفبمالحظة جهة االستقالل {

حات ي التسبنيب ولفاحتةة اء قرانياً بريلف خمكان املكان جزءاً حبتاً كلو  إذ }حاتيدون التسب

  جزء،يه إذ }ها بعد الفراغ من الصالةيلإة جتب املبادرة يبلحاظ جهة اجلزئ و،ربعةاأل{

    للمواالةالًي به فوراً حتصاإلتيانلزم ياجلزء و



٣٥١

 ه،ي وجوب املبادرة اجلمع عل: قال،وجوب املبادرة على مجاع اجلواهر اإلىقد ادعو

 ،حياملصاب والروضة و الروضكي حمك ذل اخلالف يفىنف و، أيضاًك عن املسالكيهو احملو

الم كظاهر  إنه ةيفاك الكي حميف و،خباراأل وىظاهر الفتو إنه :الذكرى كي حمقال يفو

  .صحاباأل

ظهر من ي و،)١( عدمهيقتضي األصلب الفور ا؟ جيهل :  املستندله قال يفك كمع ذلو

ه ية فحيون صركادت تكخبار ن األ أرن نقل من اجلواهأنه بعد إ، فكد ذليي تأكاملستمس

 د يفي السى هذه الدعو أيضاًىكح و،مهلة ب بالية للتعقيالفاء املقتض على خصوصاً املشتمل

 ري غمجاعاإل بأن ك ذلل يفكشأضاح، يقد تظهر من عبارة اإل وستاذه،أرامة من كمفتاح ال

  .كذللى  عالفاء ال تدل وحد من القدماء،أالم ك ح به يفيتام، لعدم التصر

 ا ظاهر النصأ عرفت ة اليتي اجلزئىمقتض ألنه روه،كما ذ األقوى نكل: أقول

  .ىالفتوو

ون ك المهم يفكظهور  إذ ره،ك مبا ذمجاع اإلعلم عدم صحة املناقشة يفيمنه و

  .كح بعد ذليالتصر إىل ال حاجة والمهم،كة من ي استفادة الفوراف يفكاط جزءاً ياالحت

انت كن إ و ـةين الظاهر من مثل هذه املقامات الفورإها ي فف)لفاءا( ما املناقشة يفأو

صل : ن لو قال املوىلأ ىال ترأ ،هو املستفاد عرفاً إذ  ـيدب للتراخالفاء عند أهل األ

   يكديمث ارفع : قال أو  بالدعاء،يكدي فارفع نيعتكر

                                                

.٥تاب الصالة سطر ك  يف٥٠١ ص١ ج:املستند) ١(



٣٥٢

   باملنافيات بينها وبني الصالةاإلتيانوعدم 

  

  بعد فترة تنايفكجاء بذل إذا ون ممتثاليكث ال يصالة، حبفهم العرف االتصال بال

  )١(.الةااملو

 ىؤتين ألزم ياجلزء  وجزء،نه أ  بتوهم،م ال قبلهياط بعد التسلين حمل االحتأال خيفى مث 

  .ميبه قبل التسل

  )٢(.ليما قكوجد يبال خالف :  املستندقال يف

دخال  ال اإل، ملراعاة االستقالليقتضونه نافلة املكاحتمال  إىل ه مضافاًيدل علي و:أقول

 احلليب وحممد بن مسلم وخبار عمارأك ،خبارم من األيونه بعد التسلك ما صرح ب، الصالةيف

  .همريغو

 يهذا هو الذ و،تهاي مراعاة جلزئكذل و} الصالةنيب ونهايات بي باملنافاإلتيانعدم و{

جعله  و،ىرك الذد يفيالشه وتلف املخالعالمة يف ودي عن املفكيقواه اجلواهر تبعاً للمح

 إىل ح، بليما عن املفاتك األكثر إىل خبار، بل رمبا نسب هذا القولاأل وىظاهر الفتاو

  .حيما عن املصابكاملشهور 

 العالمة يف وسيدرإمجع منهم ابن  إىل بطالن نسب القول بعدم اإلأن احلدائق بعد كل

اً ريخأن احتاط إ وقوهلم إىل هو مال ون،يخرالم املتأك شهر يفاألنه أ والظاهر: رشاد قالاإل

بل هو : ن قاليبعض املتأخر إىل ك املستند نسب ذليف و الصالة،إعادةاط مث ي باالحتاإلتيانب

  بطالقول بعدم اإليثر من كأظاهر 

                                                

.٤٩٩ ص١ ج:املستند) ١(

.٣٠٣ ص٩ ج:احلدائق) ٢(



٣٥٣

  .ه اهلمداينيالفق و،يخ املرتضين الشيمن اوز و)١(ظهرهو األ و

 صل الصالة،اط ألية صالة االحتيت من جزئ، ملا عرفاألولهو القول األقوى  و:أقول

  . مبطلن املنايفأمن املعلوم و

 أم نيعتكر صلى يدريمن ال يعفور، في يبأستفاد من خرب ابن يما  إىل هذا مضافاً

هما بفاحتة يقرأ فيربع سجدات أ ونيعتك ريصليقوم فينصرف مث ي وتشهدي: أربعاً؟ قال

 نيعتكر صلى انكن إ وانت هاتان نافلة،كعاً انت أربك فإن ،سلميتشهد مث يتاب مث كال

  )٢(. السهوسجد سجديتيلم فلكن تإ وربع، هاتان متام األتانك

اط فال ربط له مبا ي صالة االحتيف أو  أصل الصالة،لم يفكون املراد التيكن أاحتمال و

 م يفلكن التأما كاجلواب،  و للسؤالس حمالًي أصل الصالة للم يفكالت بأن ه، مردوديحنن ف

الم كن املتبادر من هذا الأ إىل م له، مضافاًك ال حي السهو الذاط من السهو يفيصالة االحت

رمبا استدل  وفه،يلك ملعرفة تكنذايلم حكم التكتعارف جلاهل احلي إذ ،ني الصالتنيما وقع ب

 كه الشيان فكن إ و عدمه،األصل ونئذي حعلم جبواز املنايفي ألنه ، أيضاً باالستصحابكلذل

  . بقاء املوضوعيف

  :خر فهو أمورأما ما استدل للقول اآل

                                                

.٢٢ سطر ٥٠٠ ص١ ج:املستند) ١(

.٢ ح اخللل يف١١ باب ٣٢٣ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٣٥٤

  ، الصالةإعادة ، مثولو أتى ببعض املنافيات فاألحوط إتياا

  

  )١(.ميلها التسليحتل وريبكها التميحترم حسب ما ورد يل بالتسليحصول التحل: األول

  .دلة األإطالق: الثاين

  . عن املعارضأصل اجلواز اخلايل: الثالث

ون مثل ك فإن ى،الفتو وانت ظاهر النصك ة اليتيل بعد ثبوت اجلزئك الما يففى ال خيو

ل ال يالدل ومنا هو سالم اعتربه الشارع الحتمال التمام،إ و مقطوع،ريهذا السالم حملال غ

 مدفوع األصل وان من هذه اجلهة،ي مقام البس يفيل إذ وته،ك ساألمر ى له، بل منتهإطالق

  .ةياجلزئ على مبا دل

  .ناها لضعفهاكترخرى أ أدلة بنيقد استدل للطرفو

 موضعه ة الوهن ملا حتقق يفي غاهو يف وفاً ال وضعاً،يلك ت املنايفمي قوال بتحركن هناإمث 

  .د الوضعيبات تفكاملر على  املنصبةيالنواه ووامرن األأمن 

نهما ياملصنف ب كيكن تفأك و،بطال املنايفإ وةين مما تقدم تعرف التالزم بلزوم الفورإمث 

 ىولو أت{:  قال،االختالف هنا وكات املدعاة هنامجاع لإلاط بالثاينياالحت واألولبااللتزام ب

رمبا  و} الصالةإعادةمث {اط يان صالة االحتيتإ أي }اايتإحوط ات فاأليببعض املناف

ة بطالن الصال األقوى نأبل قد عرفت  ،ال خيفىه ما يف و،مجايل بالعلم اإلك لذلكتمسي

   على ان الواقعكن إ و ظاهراً،كبذل

                                                

.١ حمي التسل يف١ باب ١٠٠٣ ص٤ ج:املصدر) ١(



٣٥٥

  ، واألحوط ترك االقتداء فيها ولو بصالة احتياط، بسجديت السهواإلتيان فاألحوط ولو تكلم سهواً

  

  .اطين وجه لالحتيكما مل ك، عادةن وجه لإليكاً بالصالة تامة مل يان آتكحاله فلو 

ونه ك الحتمال } السهو بسجديتاإلتيانحوط سهواً فاأل{ ني الصالتني ب}لمكولو ت{

ما يلم فكأحد حمتمالا الت فإن عفور،ي ة ابن أيبيلروا أو  املصنف،يرأ على  الصالة يفداخالً

  .نيب

 على  الصالةونه يفكوم بكحم ألنه بجيمنا إ واط،ي باحتكس ذليناه فليما رأ على ما بناًءأ

  .ة حسب ما استظهرناه منهايللروا ور النقص واقعاً، بليتقد

ما قواه سابقاً  على ه تبدل املوضوعي، ففكره املستمسك ذي االستصحاب الذأما

 النافلة ال مجاعة يف ووا نافلةك الحتمال }اطيها ولو بصالة احتي االقتداء فكحوط ترواأل{

  . مبحث صالة اجلماعة فراجع يفكل ذليملا تقدم تفص

توهم يان لدفع ما يبل هو ب ىترائيما قد كاً يس ترقي ل،اطيولو بصالة احت: ن قولهإمث 

  .ن االقتداءكمياملأموم حنو واحد ف ومامف اإليلكن تأمن 

احتمال االستحباب هنا  ألن قل حمذوراً،أضة واجبة ياالقتداء بفر إذ اًيس ترقيمنا قلنا لإو

ان كن إ واملأموم ومامل من اإلك االحتمال يف فإن ،ك صالة املأموم فقط خبالفه هنايف

  . عدم اجلواز شرعاً يفكنيالفرعان مشتر

  .اطي االحتيصليضة مبن يه الفريعرف عدم صحة اقتداء من عليرنا كمما ذو

ان من اقتداء ك إذ ،إعادة وه قضاءين عليك النقص مل ني رجاًء مث تبىنعم لو اقتد

  .ضةيضة بالفريالفر



٣٥٦

ء مع احتاد السبب  وإن كان ال يبعد جواز االقتدا، مع اختالف سبب احتياط اإلمام واملأمومخصوصاً

  . بذلك اإلمام يف أصل الصالةوكون املأموم مقتدياً

  

 كمام للشاط اإليان احتكأن ك }املأموم وماماط اإليخصوصاً مع اختالف سبب احت{

ة من جهة يلعل اخلصوص و،ربعاأل و الثالثني بكاط املأموم للشياحت والثالث، وني االثنتنيب

ة يمام لتمام دون صالة اإل،باً لنقص صالته واقعاًاط املأموم واجيون احتيكن أاحتمال 

  .ون من اقتداء الفرض بالنفليك ف،صالته

ما لو ك نياطي االحتاق يفيان من املقطوع وحدة السكما ية فيهذا فال خصوصعلى و

بعد جواز يان ال كن إو{خر ناقصة قطعاً ون صالة اآلكحدمها تأمع نقص صالة  بأن علم

ون املأموم كو{الثالث  وني االثنتنيل واحد بك كون شكك }باالقتداء مع احتاد السب

نقص صالة املأموم ولو  ومام هذا لدفع احتمال متام صالة اإل} الصالةمام يف اإلكاً بذليمقتد

  .مع احتاد السبب

ان كما لو علما بأنه لو ي ف أيضاًتمية له، بل هذا ين احتاد السبب ال خصوصأظهر يمنه و

  الصالة يفما لو شرعا يفك،  أيضاًخر ناقصة قطعاًانت صالة اآلكحدمها ناقصة أصالة 

ل واحد تستغرق من الوقت مبقدار وقت كون صالة ك وقت واحد مع  يفأمتا ووقت واحد،

منا إ وربع،األ و الثالثنيخر ب اآلكش والثالث وني االثنتنيحدمها بأ كش وخر،صالة اآل

انت ناقصة واقعاً كن إ ألنه ،ني لبعض املعلقما اختاره املصنف، خالفاً على وز االقتداءجي

ال بطالن صالة إضر االقتداء ين ناقصة مل كن مل تإ و،ضةيضة بالفريان من اقتداء الفرك

   ضار، ري غكذل واملأموم،



٣٥٧

ع منتف من جهة انصراف ياحتمال التشر و.املأموم حسب الفرض على فيلكنه ال تأل

  . مثل هذه الصالة النافلة منال مجاعة يفنه أ  علىدلةاأل

ما  وأراد االقتداء قصد الرجاء إذا االنصراف ال وجه له، فالالزم بأن :قالين أال إاللهم 

  . فتأمل،شبهأ

  



٣٥٨

  .مث تبني له متامية الصالة ال جيب إعادا أتى باملنايف قبل صالة االحتياط إذا  ـ٣ـ مسألة 

  

 ك ش اليت}ة الصالةي له متامنيتباط مث ي قبل صالة االحت باملنايفىأت إذا  ـ٣ ـ مسألة{

ث يحنه أ احتمال واط،يعدم وجوب االحت و لصحة الصالة واقعاً}عاداإب جيال {ها يف

  .ي ال موضوعيقي طركن ذلأمال السقوط لوضوح ك ، يفعادةه اإليف تلزم عليلكخالف الت

سجدة لزم يهذه الصورة، فال  إىل  ناظرريعفور غي يبأ خرب ابن إطالقن  أعرفيمنه و

  . التمامنيتب إذا اط سهواًي االحتنيب و الصالةنيلم بكالسهو للمت

  



٣٥٩

  . باالحتياطاإلتيانال جيب  تبني قبل صالة االحتياط متامية الصالة إذا  ـ٤ـ مسألة 

  

 }اطي باالحتاإلتيانب جية الصالة ال ياط متامي قبل صالة االحتنيتب إذا  ـ٤ ـ مسألة{

ذا إ موضوعه، ف يفك أخذ الشكذل إىل رشديما ك، يم ظاهركاط حيوجوب االحتفإن 

  .مكذهب املوضوع زال احل

ن إ وب احتمال نقص صالته واقعاً،يال جمال الحتمال بقاء الوجوب بتقرنه أ ظهريومنه 

 ألنه لفكامل إىل ن بالنسبةيكن مل إهو و والعلم فاملوضوع لالستصحاب باق، إىل هكتبدل ش

 اإلتيان بلزوم فيتين ألزم يان االستصحاب كرأة ي متامىريث يه حين الفقكقن بالعدم، ليمت

  .اطيباالحت

  



٣٦٠

.ة حتسب صالة االحتياط نافل، الصالة بصالة االحتياط متاميةاإلتيانتبني بعد  إذا  ـ٥ـ مسألة 

  ، وجيوز إمتامها نافلة،وإن تبني التمامية يف أثناء صالة االحتياط جاز قطعها

  

 اجهايعدم احت و}ة الصالةياط متامي بصالة االحتاإلتيان بعد نيتب إذا  ـ٥ ـ مسألة{

  احلدائق، بل يفىالفتو وح النصيما هو صرك }اط نافلةيحتسب صالة االحت{اط ياالحتإىل 

  .هيال فكشعدم اإل و عدم اخلالفىاملستند دعوو

تة  موقريغ أو العصر،كضة موقتة يفر أو  به نافلة مرتبةأيتيما  بأن اًيان ناوكلو  إنه مث

 التمام نيانت ناقصة، مث تبكن إنافلة  وانت صالته تامةكن إالطواف كشبه أما  أو القضاءك

ال مانع من  إذ ،ك، وفاقاً للمستمساألولبعد ي  أم ال؟ احتماالن، الىسب ما نوحيفهل 

  .اجلزم على لي حمله عدم دلقد حتقق يف وة،ي النال عدم اجلزم يفإ كذل

 ،ر متام الصالة تقع نافلةيتقد على واك ىالفتو وهر النصظا ألن ،قال بالثاينيرمبا و

 خرى،أ ةيحسب العادة من عدم ن الإ وقوعها نافلة مطلقة س معىنيل إذ  ال خيفى،ه مايفو

  .كن مانع من ذليكمل وإالّ 

  .رك ما ذنايفي حىت ثي للنص من هذا احلإطالقال  إنه :احلاصلو

 فىتأما ك }متامها نافلةإوز جي واط جاز قطعهايت أثناء صالة االحة يفي التمامنين تبإو{

 لوضوح كذل وثناء، األجواز القطع يف على  االتفاق الثاينىاملستند، بل ادع و احلدائقكبذل

  .اط مردود مبا تقدمياحتمال استصحاب وجوب االحت وها،يلإ عدم احلاجة نيتب

  س يل ألنه  عنها،ديرفع اليان انقطاعاً كثناء  األر يفكنه لو تذأب: قاليرمبا و



٣٦١

  .ت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرىوإن كان

  

وقوعها نافلة بعد  على انكل يمنا الدلإ ومتامها نافلة،إ على ليال دل وضة،يه جزء فريعل

  .التمام

 يالنف على دليل مل يالدل و، موضوعريالصالة خ فإن فة املؤنة،ين النافلة خفإ: أقول

  .متام نافلة اإلينفيفال ثناء  األر يفك صورة ما تذيف

 أو ،ربعاأل والثالث أو الثالث، وني االثنتني بكالشك }عة واحدةكانت ركن إو{

: ك املستمس قال يف}ىخرأعة كها ريلإضم {ربع األ والثالث وني االثنتني بكعة للشكالر

عها ينصوص املقام ال تصحح تشر و، الوترالّإعة كة النافلة ريعدم مشروع على بناًء

  . انتهى،)١(كاصها حبال الشالختص

ع هنا يل التشرين املستفاد من دلعة فألكمتام رن، أما اإلياألمرن الظاهر جواز كل: أقول

  .عةكمتام الرإجواز  على دلي نيعتكمتام الرإجواز  على عة، فما دلكصحتها ر

 ،األصلاالنقالب خالف  بأن قالي حىت ال انقالب إذ نه ال مانع منه،حلاق فألأما اإلو

  .ما أشبه تشمله و موضوعريفعمومات الصالة خ

 صح،يما أشبه مل  وصالة جعفر أو املرتبة،ك نافلة خاصة نينعم لو أراد جعلها بعد التب

  . املقامهو مفقود يف وليال بدلإه يلإصار ي ال األصلاالنقالب خالف ألن 

   جاز قاعداً أو  الصالة قائماًياطيف االحتيلكان التكلو نه أ مما تقدم تعرفو

                                                

  .٥٠٧ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٣٦٢

قوم ي أو ،ني التبنية الصالة حي ببقأيتي ولسجين أك نيبعد التبخرى أ حالة إىل االشتغال

  . النافلة جواز االنتقال يفأدلة طالق إل،تهاي ثانيف أو عةك نفس الران جالساً، يفكن أبعد 

  



٣٦٣

 إذا كما ،ة ركعةيف أثنائها زياد أو بعدها أو تبني بعد إمتام الصالة قبل االحتياط إذا  ـ٦ـ مسألة 

  . جيب إعادا مطلقاً،شك بني الثالث واألربع واخلمس فبىن على األربع مث تبني كوا مخساً

  

 بصالة اإلتيان }قبل{ة كوك املش}متام الصالةإ بعد نيتب إذا  ـ٦ ـ مسألة{

  . أصل الصالة يف}عةكادة ري أثنائها زيف أو بعدها أو اطياالحت{

 حال كان الشك بأن }ربعاأل على اخلمس فبىن وربعاأل و الثالثني بكش إذا ماك{

 على مال، فبىنكربع بعد اإلاأل والثالث وني االثنتنيه بك فرجع ش،جلس واميام فهدم القيالق

  .كف هذا الشيلك بعد الصالة بتأيتيربع لاأل

 ام صار يفين هدم القأبعد  و، السادسة يفكان وقت الشك أي }وا مخساًك نيمث تب{

 لبطالن كذل و،بعده أو  أثنائهيف أو اطيان قبل االحتك سواء }عادا مطلقاًإب جي{ة اخلامس

 كه بعد ذليس علي به فلىف فأتيلكلفاً ذا التكان مك ألنه توهم الصحة وادة،يالصالة بالز

هذا  و.نقصت أو ن زدتإ: ثيحاداألمن  مجلة  يف)عليه السالم( قوله طالقإل أو ء،يش

ة ي غار، يفك البطالن عند التذ يفكالستصحاب الصحة بعد الش أو دة،ايق الزيمن مصاد

ون ك عن الواقع، بل تية ال جتزيف الظاهريالكالت واًيان ظاهركف يلكالت ألن الضعف،

 صالها مباء  الصالة اليتإعادةلزم يلذا  وذا علم ارتفع العذر،إدام اجلهل، ف معذرة ما

ف يلكون التك على يل ثانوي دلكان هناك إذا الّإ جناسته، نيتب إذا مستصحب الطهارة

  . بعد الصالةك ذلنيتب إذا ة اهولةي النجاسة اخلبثالصالة يفكمنوطاً بالظاهر، 

  ون كن املستفاد عرفاً من هذه العبارة إه ي ففنقصت أو ن زدتإ إطالقأما و



٣٦٤

ن مل إ  فاملعىن،اتعكف بالريلكالت على ادةين املراد ا الزأ ال ،صةيادة مقابل النقيالز

قد  و اخلالف،نيجمال له بعد تب االستصحاب ال ونقصت، أو املةكت ا يتأ بأن تنقص

 يف ومت، إذا م السفرك مثل اجلاهل حب يفالّإادة، ي أول مباحث اخللل بطالن الصالة بزتقدم يف

  .قوال فراجعبعض األ على الزائد واألصل نيمثل من جلس مبقدار التشهد ب

  



٣٦٥

فالظاهر عدم وجوب إعادا وكون  تبني بعد صالة االحتياط نقصان الصالة إذا  ـ٧ ـمسألة 

  صالة االحتياط جابرة

  

 نقصاناً مطابقاً }الصالة اط نقصاني بعد صالة االحتنيتب إذا  ـ٧ ـ مسألة{

عة ك نقصان رني فتبنيعتك برىربع مث أتاأل وني االثنتني بكش إذا ماك ،اط ال خمالفاًيلالحت

  .مهك حأيتينه إفقط ف

 املشهور : احلدائق يف،}اط جابرةيون صالة االحتك وعاداإفالظاهر عدم وجوب {

ام ياط عن قيون االحتك ني مقابل من فصل ب يف)مطلقاً(قوله  و،)١( مطلقاًعادةعدم اإل

اطاً ي جالساً احتنيعتك برىأت إذا ربعاأل و الثالثني بك الشما يفكعن جلوس  أو ،فالصحة

  .نفالبطال

 ،)٢(جلةما صرح به بعض األكل، بل باالتفاق يما قكشهر ظهر األاأل على : املستنديفو

 ك بذلفىتأ كذلك و،)٣(ىالفتو و النصإطالق بل هو ظاهر ،ما صرح مجاعةك اجلواهر يفو

  .كاملستمس واملصباح

ء من ي عن ش)عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا:  قال، خرب عماركذل على دليو

 يكن عليكنقصت مل  أو متمتأ كنأرت كفعلت مث ذ إذا ئاًي شكعلمأال أ: الفق؟ السهو

سلمت فتمم فصل ما  وذا فرغتإ، فاألكثر على سهوت فابنإذا  :، قالىبل: ؟ قلتءيش

   يكن عليكمتمت مل أنت قد ك فإن  نقصت،كنأظننت 

                                                

  .٣٠٨ ص٩ ج:احلدائق) ١(

  .١٩ سطر ٥٠١ ص١ ج:املستند) ٢(

.٣٧٢ ص١٢ ج:اجلواهر) ٣(



٣٦٦

 ،)١(ت متام ما نقصتيان ما صلكنت نقصت ك كنأرت كن ذإ و،ءي هذه شيف

  .هريب منه غيرقو

 إىل اجياالحت ونئذيل بالبطالن حيرمبا ق و،جزاءقاعدة اإل وه االستصحابيدل عليبل 

  .األصلزول الفرع بزوال يقد زال ف و،كم الشكان حكاط ياالحت ألن ،عادةاإل

 ح اخلرب املتقدميما هو صرك ، مطلقاًك حال الش يفك مبثل ذلىتفكن الشارع اإ: هيفو

  .هريغو

 نيعتكالركخمالفاً  أو ،اميعة من قكالركاط مطابقاً ي باالحتى ما لو أتنيفصل برمبا  إنه مث

د جينه مل أشف االلتباس بكاه اجلواهر عن املوجز، ورده ك ح، الثاين بالبطالن يف،من جلوس

 ذا ىتفكن الشارع اإاجلواب  و به،املأيت وفيلك التنيرمبا استدل له باملخالفة ب وله موافقاً،

  .ةيفاكخبار الأ و أخبار اجللوسنيه اجلمع بيلدل عيما ك

 الثالث وني االثنتني بكالشك ،هما جابراًي وقع ثاني الذنياطي االحتي ذنيما فصل بك

عة واحدة فقال بالبطالن لفصل ك نقص الصالة رنيعة مث تبك مث الرنيعتك بالرىربع فأتاألو

  .دفعهي طالقن اإلإ هيف و،ه فقال بالصحةري غنيب و، الصالةأجزاء ني بجنيباأل

   دلةاملطابق لألنه أ  فقد عرفت سابقاً،عدمه و ختلل احلدثنيل بيما التفصأ

                                                

  .٣ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٣٦٧

 صحت شك بني الثالث واألربع فبىن على األربع مث بعد صالة االحتياط تبني كوا ثالثاً إذا مثال

  . عن الركعة الناقصةالركعتان من جلوس عوضاً أو وكانت الركعة عن قيام

  

ن أما ك ، النقصنيف مع تبكي ف،كمع الش حىت يزجياط جزء الصالة فال يذ االحتإ

 كما لو شك صورة املطابقة، عدمه يف وكوكف املشيلكخالل بالت اإلنيالظاهر عدم الفرق ب

عة ك نقص رنياط اشتباهاً مث تبيعة لالحتك برىعتان مث أتكفه الريلكربع مما تاأل وني االثنتنيب

 ني اشتباهاً مث تبنيعتك برىربع مث أتاأل و الثالثني بكش بأن سكبالع أو ،صل الصالةأ يف

 كان الشكل خاص مبا يالدل بأن القول وف،يلك مبقدار التىقد أت ألنه ،نيعتكنقصان ر

رادة الشارع جرب الصالة مبقدار ما نقص إ دلةاملستفاد من األ إذ ف،ي ضعني به مطابقاملأيتو

  .ضما هو املفروكقد جربت  و،منها واقعاً

وا ك نياط تبيربع مث بعد صالة االحتاأل على ربع فبىناأل و الثالثني بكش إذا مثال{

عتان من جلوس كالر أو اميعة عن قكانت الركو{ عادةاإل إىل تجحيمل  و}ثالثاً صحت

  .ىالفتو وح النصي صر يفكما عرفت ذلك }عة الناقصةكعوضاً عن الر

  



٣٦٨

شك بني  إذا كما، ط نقص الصالة أزيد مما كان حمتماللو تبني بعد صالة االحتيا ـ ٨ـ مسألة 

   وأن الناقص ركعتان،الثالث واألربع فبىن على األربع وصلى صالة االحتياط فتبني كوا ركعتني

  

 ماك ،ان حمتمالًكد مما ياط نقص الصالة أزي بعد صالة االحتنيلو تب ـ ٨ ـ مسألة{

 نيفتب{عة واحدة ك ر}اطي صالة االحتيصلو ربعاأل على ربع فبىناأل و الثالثني بكشإذا 

دنا املنت يمنا قإ و}عتانكن الناقص رأ ونيعتكر{ ا  أيتضة اليتيصل الفرأ أي }واك

ن إ و،انت القاعدة الصحة ملا تقدمك اشتباهاً نيعتكاط رياالحت صلى لو ألنه )عةكر(: بقولنا

  .ان حمل مناقشةك

   :بعة مسألة املنت أرم يفكن حمتمالت احلإمث 

لف ك باملىتأنه أل و،نقصت أو ن زدتإ: )عليه السالم( قوله طالقالصحة مطلقاً، إل

  .لالستصحاب و،جزاء اإليقتضيهو  وبه

  .ما اختاره املنتكالبطالن مطلقاً و

  .عة موصولةكضافة رإالقول بو

 أو ني موصولتنيعتكضافة رإما رمبا احتمل ك ،عة مفصولةكالقول باضافة رو

 ،هيمصباح الفق و املقام، فقد عنون املسألة اجلواهرالم الفقهاء يفكقد اضطرب  و،نيمفصولت

  . شرح املنت يفكه املستمسيالم فكفصل الو

اط صار ي به من االحتىما أت ألن كذل وعة موصولة،ك براإلتيانقرب لزوم لعل األو

 ، الصالة به من متامىان ما أتك النقص نين تبإنه أم الشارع بكصل الصالة حبجزءاً أل

قوم ين أه يلزم علي إذ عة ناقصة،ك برىتأنه أ ون حاله حال من عرف بعد السالميكنئذ يحو

اط، ي جاء بصالة االحتي مثل املقام الذري غ يفكذل بأن هيال فكشاإل وعة،ك الرك بتلأيتيف

  الصالة يف فهو بعد،ةياألصلعة كة مقام الرياطيعة االحتكقام هذه الرأالشارع  بأن مردود

  .م الشارعكحب



٣٦٩

   الصالةإعادة بل جيب عليه ،صالة االحتياط فالظاهر عدم كفاية

  

 على ليدل دليث مل ي ح،رناهكعرف مما ذيره املصنف من البطالن فوجهه كما ما ذأ

ة ءالربا إىل تاجحي ينيقي فاالشتغال ال،ةي بالرباعاإلتيانلفاً بكان مكقد  وعالج مثل هذه الصالة

  .عة بعد الصالةكر نقص ركق تذينه من مصادأ وهيال فكش اإلقد عرفت وة،ينيقيال

راد به ي ن زدتإ :قوله فإن لتزم به أحد،ين أظن أ احتمال الصحة مطلقاً فال اأمو

الزعم ال  و به،ىتأنه أ منا زعمإ وأت بهيلف به مل كامل و ـما تقدمك ـ صقالتمام مقابل الن

  .شاف اخلالفكبعد اناالستصحاب ال جمال له  و االمتثال، يفيفيك

ة يفاكفالظاهر عدم { :ره املنت بقولهكما ذيال فكشحال، فقد عرفت اإل أي علىو

  .} الصالةإعادةه يب علجياط بل يصالة االحت

عند  حىت  ـمن احملتمل إذ ،عادة مث اإل باملنايفاإلتياناط ي فاالحتعادةراد اإلألو : أقول

موصولة،  أو  مفصولةنيعتكر أو عةك براناإلتي بل بعادةف باإليلكعدم الت ـ املصنف

 صالة املوجب لبطالما معاً حسب دخال صالة يفإ من صل الصالة بدون املنايفأ باإلتيانف

 إذا بطالاإل و املتفاهم منه عرفاً البطالن)١(ميلها التسليحتل :)عليه السالم(ه قوله يما دل عل

دخال إكالصحة  على دليل خاص يدل كان هناك إذا الإ ،ميقبل التسلخرى أ ء بصالةيج

  .هيالم فكشبه مما تقدم بعض الأما  وق الوقتي ض املغرب يفالعشاء يف

                                                

  .١ حمي التسلأبواب من ١ باب ١٠٠٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٣٧٠

شك بني االثنتني واألربع فبىن على األربع وأتى  إذا  كما،وكذا لو تبينت الزيادة عما كان حمتمال

  بركعتني لالحتياط فتبني كون صالته ثالث ركعات

  

ان كعما {اط بعده ي االحت يف}ادةينت الزيلو تب{ عادةاإلتلزم  و تبطل الصالة}ذاوك{

 نياط فتبي لالحتنيعتك برىأت وربعاأل على ربع فبىناأل وني االثنتني بكش إذا ماكحمتمال، 

 هذه  بالبطالن يففىتأقد  و،عةكان ريتإلفاً واقعاً بكان مكنه أ و}عاتكون صالته ثالث رك

 به من ىة ما أتيفاكعدم  واط لاللتصاق،ية االحتي لعدم صالحكذل وه،ريغ والصورة اجلواهر

ال  واط،يهو االحت و،جنيب بالناقص موصولة لفصل األاإلتيانان كمإعدم  وأصل الفرض،

  .ر النقصك تذ باملفصولة يفاإلتيان على ليمفصولة لعدم الدل

 يعلله باالمتثال املقتض و،ىظاهر الفتو إىل  مفروض املنتن الروضة نسب الصحة يفكل

 ك ذلني اجلمع بىان مقتضك نيعتكبالر أمر ثيالشارع ح بأن كرمبا وجه ذل و،جزاءلإل

قبل  واطي االحتعة يفك رىلغأن الشارع أ ،عةكادة ريبطالن الصالة بز على  ما دلنيبو

  .ل االقتضاءي بدلكذل ومت ا أصل الفرضأعة كر

  . الواقعشافك انى لدينتفي، ياط ظاهريم باالحتكاحل إذ ال خيفىه ما يفو

قد  وهذا القول ال بأس به، و،عةك صالته ره مبن زاد يفيحلق ما حنن فأنه أ عن املوجزو

  .كعرفت البطالن هنا

ما ال مانع ك هذا الفصل، ال مانع يف و،عة موصولةك برأيتيهو أن  وهنا احتمال آخرو

 ربعاأل وثالثال وني االثنتني بك الشاط املطابق يفياالحت و أصل الصالةني بنيعتكمن فصل ر

  .عة واحدةكون الصالة ناقصة رك ك بعد ذلنيتبإذا 

هو مفقود  وليه مبقدار الدليقتصر في، األصل الصالة خالف ن أدخال الصالة يفإ :هيفو

   عادة مفروض املنت، مث اإل يف باملنايفاإلتيانحوط األ و املقام،يف



٣٧١

تبني  إذا  وأما،ن أحد طريف شكهواحلاصل أن صالة االحتياط إمنا تكون جابرة للنقص الذي كا

  . فال تكون جابرة،كون الواقع خبالف كل من طريف شكه

  

 نإ و،عدم ضرر الفصل وعة موصولة،ك براإلتيانلزوم  أو الم املوجزكالحتمال صحة 

ان ك يون جابرة للنقص الذكمنا تإاط ياحلاصل أن صالة االحتو{ املنت بعد ما يفي ان الك

 إذا أماو{ ك الشحد طريفأالنقص هو  و ـ مطابقاً ملقدار النقصانك بأن }هك شأحد طريف

 ربعاأل وه الثالثكان طرفا شكن أ مثل }هك شل من طريفكون الواقع خبالف ك نيتب

 قد عرفت عدم كنك ل}ون جابرةكفال ت{ نينه خمالف للطرفإ فنيعتكاط ريان االحتكو

 نيربع مث تباأل و الثالثني بك الشيف اشتباهاً نياثنتصلى  إذا  مثل ماة هذه القاعدة يفيلك

ون النقص ك نيربع مث تباأل وني االثنتني بك الشعة يفكرصلى  أو ،نيعتكنقص الصالة ر

  . فتأمل،ذاكه وواحدة

  



٣٧٢

 ال تكفي صالة االحتياط بل ،تبني قبل الشروع يف صالة االحتياط نقصان صالته إذا  ـ٩ـ مسألة 

  .الالزم حينئذ إمتام ما نقص

  

مل  فإن }اط نقصان صالتهي صالة االحت قبل الشروع يفنيتب إذا  ـ٩ ـ مسألة{

 إىل احتاجت وبطلت صالتهو ، صلىمك يدري من الي فان داخالًكر قدر النقص كتذي

  .عادةاإل

الظاهر من  ألن  جرباً له،}اطي صالة االحتيفكال ت{نه إ مقدار النقص فنيتب إذا أماو

ره كاط، أما ما ذي صالة االحتل الشروع يفشاف النقص قبك عدم انىالفتو والنص

 مشوهلا لصور أيتي فس،ما بعد الفراغ إىل ك بصورة بقاء الشدلة من اختصاص األكاملستمس

  .اطيثناء االحتأ ر النقص يفكمن تذ

متام، مث  وجوب اإلال يفكشإال :  احلدائق يف،}متام ما نقصإنئذ يبل الالزم ح{

 ما يفكجده، أبال خالف : ك املستمسيف و،)١(ميالتسل والسجود للسهو ملا زاده من التشهد

 أو عةك مسألة نقص الردخل يف: هي مصباح الفقيف و،)٢(مجاعه اإلي علكياجلواهر، بل ح

  .)٣(ديزاأل

ن ياألمرالعمل ب األوىل واملسألة حمل تردد، و:، مث قالك ذلن املستند خالف يفكل: أقول

عة ك بالراإلتيانن أه يرد علينه ك الصالة، لإعادة وطاين فعل االحتياألمرمراده ب و،)٤(معاً

   إطالق إىل املشهور، مضافاً على دلي و،ك من ذلوىلأموصولة 

                                                

.٣٠٩ ص٩ ج:احلدائق) ١(

.٥١٠ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(

.٣ سطر ٥٧٤ ص٢ ج:هيلفقمصباح ا) ٣(

.٣٢ سطر ٥٠١ ص١ ج:املستند) ٤(



٣٧٣

  وسجدتا السهو للسالم يف غري حمله

  

 تبعاً للمصباح من اختصاص أدلته ك املستمسه ما يفيرد عليال  ور النقص،ك من تذأدلة

م يوجب التسليما  إىل  بالنسبةاينيم النسيالتسلك يائم البنيالتسل إذ اناً،يم نسيبصورة التسل

 دلةالفقهاء استدلوا ذه األ فإن ر النقص،كلو زعم التمام مث سلم عمداً مث تذنه أ ماكهنا، 

ء يء سواء جيالش إىل نسبيان ين النسأالسر  وم صدر عمداً،ين التسلأ مع ،متام هنااإلعلى 

 على مجاعاإل وام النصيصل بعد قم موافق لألكن احلأان، ي مقدماته نسان يفك أو اناًيبه نس

س مانعاً عن ي موجب للبطالن فلري املسألة غك تلما يفك.  املقام به يفم املأيتيأن التسل

  .صل الصالةأاط بي االحتملزيمل  وإالّ  للصالة،س حملالًي ليالسالم البنائ فإن ،متاماإل

 دلةن الظاهر من األإ :هيامل للمقام، ففاط الشي االحتأدلةال املستند لعموم كشإأما و

رج له خين أن كمي و،اطيمتام االحتإل بعد ياط بل رمبا قي االحتر بعد الشروع يفكون التذك

سقط ي إذ ،شبهأما  وريبكالت وةيادة الني جنوة من زون يفيكشرع بعد ين من مل أهو  ووجه

  .ةي به للجزئأيتي ما نيتعي ونئذ احتمال النافلةيح

 إذ نئذية الفاحتة حء قرانياط بعدم تعي وسط االحتر يفك التذه يفريغ و اجلواهرفىتأذا كو

ما عرفت ك } حملهري غوسجدتا السهو للسالم يف{ونه نافلة كاط عن احتمال يخرج االحت

  . عن احلدائقك بذلىالفتو

 ني االثنتنيان بكما ي ال فاًان زائدك إذا  للتشهد، أيضاًةادة السجدي زينبغيه فيعلو

ن أال خيفى ن كل وما عرفت فتواه عن احلدائق،ك، نيعتك به ريتأون املك نيربع مث تباألو

  . القاعدة عدم لزوم سجدة السهويمقتض

   سجدة السهو أدلةمر منه فال تشمله أتاه بأهو  وذا أمر الشارع ألن كذلو



٣٧٤

ركعتني  أو ن صالته ركعة فحكمه حكم من نقص م، الصالةإعادةفالالزم  وإالّ ،إذا مل يأت باملنايف

  .على ما مر سابقاً

  

ء عدم يه شين عليكنقص مل  أو ن زادإنه أ القائلة بدلةن الظاهر من األأ إىل ضافةباإل

تت عن كس واني مقام البانت يفك دلة األكن تلأادة، مع ي الزنيلزوم سجدة السهو عند تب

  .ر سجدة السهوكذ

ه ريغ وده احلدائقيما قك }أت باملنايفيذا مل إ{ موصولة نيعتكر أو عةك براإلتيانن إمث 

 ما على نيعتكر أو عةكم من نقص من صالته ركمه حك الصالة، فحإعادةال فالالزم إو{

  .اطياالحت حىت ن احلدث مبطلأقد عرفت  و}مر سابقاً

 .الكشإجزء من الصالة بال  ألنه ، باملقدار الناقص فوراًاإلتيانن الالزم أال خيفى مث 

  .واحد ان عندنا من واداألمران كن إ و،ةياط بعدم لزوم الفوري صالة االحتل يفين قإو

  



٣٧٥

فإما أن يكون ما بيده من صالة  ،تبني نقصان الصالة يف أثناء صالة االحتياط إذا  ـ١٠ـ مسألة 

اشتغل  إذا  كما يف الشك بني الثالث واألربع، ملا نقص من الصالة يف الكم والكيفاالحتياط موافقاً

 إذا  له يف الكم والكيف كما وإما أن يكون خمالفاً، وتذكر يف أثنائها كون صالته ثالثاًركعة قائماًب

   له يف الكيف وإما أن يكون موافقاً، فتذكر كوا ثالثاًاشتغل يف الفرض املذكور بركعتني جالساً

  

  له مخس صور}اطيثناء صالة االحتأ  نقصان الصالة يفنيتب إذا  ـ١٠ ـ مسألة{

  :)رمحه اهللا( ره املصنفكما ذعلى 

اط موافقاً ملا نقص يده من صالة االحتيون ما بيكن أما إ{ه بقوله يلإشار أما : األوىل

ذا إ{الثالث  ونياالثنت و}ربعاأل و الثالثني بك الشما يفك ،فكيال ومك المن الصالة يف

 ،عة مبقدار النقصكها رمك فإن }ون صالته ثالثاًك أثنائها ر يفكتذ و،عة قائماًكاشتغل بر

  .صل الصالةأكتها قائماً يفكيو

 اشتغل يف إذا ماك ،فكيال ومك الون خمالفاً له يفيكما إو{: ه بقولهيلإشار أما : ةيالثان

 فإن } جالساًنيعتكبر{ربع األ والثالث أو الثالث وني االثنتني بك من الش}وركالفرض املذ

وا كر كفتذ{صل الصالة القائمة اً خمالفاً ألفها جالسكي و،د من النقصيزأ نيعتكمها رك

  .اطيثناء االحتأ  يف}ثالثاً

  انت ك بأن }فكي الون موافقاً له يفيكما أن إو{ :ه بقولهيلإشار أما : الثالثة



٣٧٦

 يف أثناء االشتغال تذكر كون صالته ثالثاً إذا دون الكم كما يف الشك بني االثنتني والثالث واألربع

 على  بناًءاشتغل يف الشك املفروض بركعتني جالساً إذا  كما،وإما أن يكون بالعكس ،بركعتني قائماً

  .جواز تقدميهما وتذكر كون صالته ركعتني

  

 ني بك الشما يفك{عات كعدد الر و}مكدون ال{ نياط قائمتياالحت وصل الصالةأ

 } قائماًنيعتك أثناء االشتغال برون صالته ثالثاً يفكر كتذ إذا ربعاأل والثالث ونياالثنت

  .ديزأاط يم االحتكن ك ل، قائمنيف الصالتكيف

 ،اًمكاط موافقاً يان االحتك بأن }سكون بالعيكن أما إو{: ه بقولهيلإشار أما : الرابعة

 نيعتكاملفروض بر{ربع األ والثالث وني االثنتني ب}ك الشاشتغل يف إذا ماك{فاً كيخمالفاً 

 }ركتذو{ قائماً نيعتكالر على }هماميجواز تقد على بناًء{عة ك مها عوض رني اللت}جالساً

  . قائماًنيعتك براإلتيان يقتضي مما }نيعتكون صالته رك{ جالساً نيعتك الرنيثناء هاتأ يف

وجب انقالب يثناء ال  األر يفكن جمرد التذأ و،كم الشكع الصور بقاء حي مجالظاهر يف

  .املوضوع

 ك من الشيكلما دخل علك :)١( موثق عمار يف)عليه السالم( قول الصادق إطالقن إف

عليه (قوله  و، نقصتكنأمت ما ظننت أذا انصرفت فإ، فاألكثر على  فاعملك صالتيف

، األكثرت فخذ بكك ش مىت:نيلمتك له يفك السهو كمجع لأ: خر موثقته اآل يف)السالم

  شبه شامل للصور أما  و،)٢( نقصتكنأمت ما ظننت أذا سلمت إف

                                                

.٤ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.١ ح اخللل يف٨ باب ٣١٨ ص٥ ج:املصدر) ٢(



٣٧٧

  ، والرجوع إىل حكم تذكر نقص الركعة،إلغاء صالة االحتياط يف مجيع الصورفيحتمل 

  

  .بعده وثنائهأ يف واطير النقص قبل االحتكالثالث تذ

عة له، كل نقص الري ملا عرفت من مشول دل،اطير قبل االحتك صورة التذستثىنين كل

  .مهاريغ ونيتوم املوثق عماط، يفيبعد االحت أو ثناء األر يفكمها صورتا التذ وي الباقىبقيف

  .شاف اخلالفكم بعد انكاستصحاب بقاء احل إىل هذا مضافاً

 مدار كم الشكه من دوران حريغ وه،ري تبعاً لغكره املستمسكن ما ذأمنه تعرف و

  . حمل نظر،ال جمال لالستصحاب لتبدل املوضوع و،كم الشكذا زال زال حإاملوضوع، ف

 مطلقاً كم الشكح على ثناء البقاء األالنقص يفر ك تذة يفيلك فالقاعدة ال،انكف كيو

  .ك ذلينفيل ي دلكان هناك إذا الإ

 ألنه ،ةءر النقص قبل القراكلزم قراءة احلمد لو تذي النه أ ه منريغ ور اجلواهركما ذك

 ح يفيالتسب و احلمدني بيريمن املعلوم التخ وة،ي به جزءاً ال حمتمال للنافلون املأيتك نيتب

  .نيتريخ األنيعتكالر

ان كف كي و،نيتريخلزم الشارع احلمد مراعاة جلانب النافلة مع عدم ضرره باألأمنا إو

لغاء إتمل حي{ نقول }ـف{ مقدار اخلارج منها ىاملنت لنر إىل ذ قد عرفت القاعدة نرجعإف

اط ير بعد متام االحتكال التذإتشمل   الدلةاأل ألن }ع الصوري مجاط يفيصالة االحت

 ألن ،هي املقام ملا حنن فكات ذلإطالق لشمول }عةكر نقص الركم تذكح  إىلالرجوعو{

  ونه بعد الصالة مباشرة كعم من أر كالتذ



٣٧٨

 وحيتمل ، الصالة يف اجلميعإعادةب وجو وحيتمل ،وحيتمل االكتفاء بإمتام صالة االحتياط يف مجيعها

  .التفصيل بني الصور املذكورة

  

الشارع  ألن }عهاي مجاط يفيمتام صالة االحتإتفاء بكتمل االحيو{اط يثناء االحتأ أو يف

  . املقامل مفقود يفيدل إىل تاجحيف آخر يلكت إىل ، فاالنقالبكوجب ذلأ

  . املستمر ممنوعك بالشدلةاختصاص األ و:)١( املستندقال يف

 ،وراتكشمل املذي املقام ل يفيال دل إذ }عي اجلم الصالة يفإعادةتمل وجوب حيو{

 عات الك نقص الرأدلة و،)٢(كما قاله املستمسك املستمر، ك الشط ظاهرة يفاي االحتأدلةف

االستصحاب ال حمل له بعد  واط،يثناء االحتأ  يفاألمر ني مث تببىن وك شيتشمل املقام الذ

ة من ي مثل هذه املواضع املشتبهة اخلالاط يفياالحت و:)٣( احلدائقلذا قال يف وتبدل املوضوع

  .النصوص واجب

ما ك ، البعض يفعادةاإل و بعضها، بالصحة يف}ورةك الصور املذنيل بيل التفصتمحيو{

  .ل صوراًين للتفصأال خيفى  و،مهاريغ واملصباح و اجلواهريف

  .هيء عليال ش واطيتم االحتي :األوىل  الصورةن يفأ:  النظرقرب يفي يالذو

 نين تبإنه أه بحيصر جالساً مع تنيعتكع الشارع لريتشر إذ ،كذلك: ةي الصورة الثانيفو

  ن أقد عرفت  وتفاء باجللوس،كاال على دلي ،اًيافكان كنقصان الصالة 

                                                

.٢٨ سطر ٥٠١ ص١ ج:املستند) ١(

.٥١١ ص٧ ج:كاملستمس) ٢(

.٣٠٩ ص٩ ج:احلدائق) ٣(



٣٧٩

  .ليال ما خرج بالدلإة، يفاكال وة الصحةيلكالقاعدة ال

ن أاملفروض  إذ ،األوىل عةكثناء الرأ ام لو عرف يفيعرف ضعف القول بلزوم القيمنه و

  نظر العرفال فرق يف وءاً من الصالة،ونه جزكه باحتمال حيالشارع شرع اجللوس مع تصر

الواقع ال  إىل منا هو بالنظرإ:  املستندلذا قال يف وعدمه، وثناء األ العلم يفنياحلال هذه بو

  )١(.لفك للمكظهور ذل إىل بالنظر

 قبل نين تبإعة، كالر على اطيبعد القول بلزوم قصر االحتيال :  الصورة الثالثةيفو

قن من فصل ياملت وقع جزءاً،ياط ين االحتأ و،مالكن العربة باإلأمن  ملا تقدم ،ةيوع الثانكر

 فإن كاستمر الش إذا مايعة فكانت ناقصة ركما ياط، فياالحت وصل الصالةأ ني بنيعتكر

، ال ميلها التسليحتل وريبكها التميحتر الصالة خالف ظاهر أجزاء ني بجنيبأء يدخال شإ

  .ليال بدلإه يلإصار ي

 إطالقان كن إ وعادةعة الواحدة، مث احتاط باإلكجاء بالر ومتأوع ك الر بعدنين تبإو

  .اطيمتام االحتإة يفاك يقتضي عمار املتقدمة يموثق

 ، فعلني قائمتنيعتكجعلها ريل األوىل عةك الرقوم يفين أن كن متإ:  الصورة الرابعةيفو

 اطي االحتنياملطابقة بو امياشتراط الق على ما دل واط،ي االحتأدلة إطالق ني مجعاً بىفكو

صل أ نيعدم ضرر مثل هذا الفصل ب وةيفاكبعد اليمل  الإ وعات،ك الرصل الصالة يفأو

  .ما عرفتك ني املوثقطالق إل،امي القعيتكر والصالة

                                                

.٢٧ سطر ٥٠١ ص١ ج:املستند) ١(



٣٨٠

 مث ، بصالة االحتياطاإلتيان مث ، فاألحوط اجلمع بني املذكورات بإمتام ما نقص،واملسألة حمل إشكال

  تذكر النقص بني صاليت االحتياط يف صورة تعددها إذا عم ن، الصالةإعادة

  

  .ع الصوري مجاط يفياالحت وع صحة الصالةياملتحصل من اجلمو

 نقص الصالة نيما تعيف يفيك وعةكتمها رينه إاط فية االحتي ثانع يفكريمل  إذا الإ

  .عةكر

 إىل الصالةاج ي احتنيتب و،من الصالة جالساً األوىل عةك الران بعد يفك إذا الإو

  املستثىن يفني املوثقطالق إلكل ذلك يفيك و،ني قائمتنيعتك بالرأيتي وقومينه إ ف،نيعتكر

ادة يضر زيال  و، املستثىنة يفياألول دلةل الصالة باملقدار الناقص حسب األيمكت ومنه،

  . النصرافه عنهطالق هنا باإلكمنا مل نتمسإ و،مرشبه لألأما  وةيالن وريبكالت

املسألة حمل و{: ر مجلة من الوجوه احملتملة قالكن ذأ بعد )رمحه اهللا( ملصنفن اإمث 

مثلة أاملقام من  فإن ،ن من اجلمعك باملقدار املم}وراتك املذنيحوط اجلمع بال فاألكأش

تمل حي واط،يمتام صالة االحتإة ي الصورة الثانتمل يفحي مثال ،اطات احملتملةيتعارض االحت

 ى صغردخال املسألة يفإ بوالّأ }متام ما نقصإب{ذا كه وعة موصولةك براإلتيان وهاءلغاإ

 إعادةمث { له طالق الحتمال مشول اإل}اطي بصالة االحتاإلتيانمث { نيعتكالر وعةكنقص الر

استمر  إذا ماي فكذل ألن اط،ي االحتإطالقلعدم مشول نقص ،  الحتمال البطالن}الصالة

  .كالش

   ني االثنتني بكالشك } صورة تعددهااط يفي االحتيت صالنير النقص بكتذ إذا نعم{



٣٨١

شك بني  إذا  كما، ملا نقص يف الكم والكيف ال يبعد االكتفاء بهمع فرض كون ما أتى به موافقاً

  . تبني كون صالته ركعتني بركعتني قائماًاإلتيان وبعد ،االثنتني والثالث واألربع

  

ا مخس أول املسألة أ رنا يفك ذاليت الصورة اخلامسة يهذه ه و ـربعاأل والثالثو

  . ـم املصنفيحسب تقس

 نقص نيما لو تبك }فكيال ومك ال به موافقاً ملا نقص يفىون ما أتكمع فرض {

ال { ا قائماً مثال ىتأقد  وعةك نقص الصالة رنيتب أو وال،أ ا ىقد أت ونيعتكالصالة ر

 وقع مستحباً حسب ما اط الثايني باالحتلو جاءنه أ  حىت،دلة األطالق إل}تفاء بهكبعد االي

  .دل النص

ون جمموع كره املصباح من احتمال ك ملا ذ،كان عدم جزم املصنف بذلك و:أقول

، فصحة ك هذا الش للنقص احملتمل يفاًك واحداً جعله الشارع تدار عمالًنياطياالحت

 ،نياطيموع االحتجم على  هذه الصالة تتوقفائن يفك للنقص الاًكوقوعهما تدار ونيعتكالر

  .انتهى

 ح الشارعيه املصباح بعد تصريلإشار أما كهذا االحتمال،  إىل  االلتفاتينبغين ال كل

  .شمل املقاميه إطالق فإن قع نافلة،يعات كالر على الزائدبأن 

 الثالث وني االثنتني بكش إذا ماك{ صورة املطابقة ال يفكش فال وجه لإل،انكف كيو

 أو ماًك املخالفة ني ولو تب}نيعتكون صالته رك نيبت قائماً نيعتك برناإلتيابعد  وربع،األو

  عماريت موثقإطالق ملا عرفت من ،اط ال موصولةي االحتي بباقاإلتيان بىتفكما ا أو فاًكي

 حسب ما تقدم ،لفك للمكظهور ذل إىل الواقع ال بالنظر إىل منا هو بالنظرإف يلكن التأو

  .عن املستند



٣٨٢

 ىحدإب أو فة احملتملةي بالوظاإلتيان بعد عادةاط باإلي حسن االحت يفنعم ال شبهة

  .ورةكاحملتمالت املذ

  



٣٨٣

كان بعد الوقت ال  فإن ،لو شك يف إتيان صالة االحتياط بعد العلم بوجوا عليه ـ ١١ـ مسألة 

دخل يف فعل آخر  يف مكان الصالة ومل يأت باملنايف ومل ي وإن كان جالساً،اإلتيانيلتفت إليه ويبين على 

  ،اإلتيانبىن على عدم 

  

 فإن ،هياط بعد العلم بوجوا عليان صالة االحتيتإ  يفكلو ش ـ ١١ ـ مسألة{

 فإن ،لولة الوقتي حلكذل و}اإلتيان على بيني وهيلإلتفت يبعد الوقت ال { ك الش}انك

ضة ي الفرة بوقتت موقيضة فهيانت فركن إ و به،اإلتيانب جيان نافلة مل كن إاط ياالحت

 على ن هذا بناًءأال خيفى ن ك ل،هريغ وكما صرح به املستمسكلولة الوقت ي حأدلةفشملها 

 على األصل ث جعلوها جزءاً يفيما هو الظاهر من املشهور حك الوقت،  ا يفاإلتيانلزوم 

  .ر نقصهيتقد

 ال ؟األصل وقت صالة ون يفيكن أب جيهل : ث قاليره املستند حكما ذ على ما بناًءأ

  . انتهى،)١(ة ممنوعةين اجلزئكستلزمه ليتها هلا ين القول جبزئأ الّإن من تعرض له  اآلضرينحي

االشتغال  ألن ، ااإلتياننئذ ي القاعدة حىمقتض ولولة الوقت،ي حأدلةفال تشملها 

علم هل جاء ي ال ي الذك الشاي املصل}انكن إو{ ،ةينيقية الءالربا إىل تاجحي ينيقيال

  فعل آخر بىندخل يفيمل  وأت باملنايفيمل  وان الصالةك مجالساً يف{ط أم ال، بعد ايباالحت

 قاعدة التجاوز أو لولة الوقتي ال دافع له من حي الستصحاب العدم الذ}اإلتيانعدم على 

  .ما أشبهأو 

                                                

  .٤ر  سط٥٠١ ص١ ج:املستند) ١(



٣٨٤

 ا ياناإلتحصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على  أو أتى باملنايف أو وإن دخل يف فعل آخر

  .الصالة إعادة ا مث اإلتيان واألحوط البناء على العدم و،وجه

  

الشغل  ألن ،ن املورد من موارد االشتغال ال االستصحابأن الظاهر كل، ليذا قك

 ال كثر للشألا فإن ،مرتبة االستصحاب بعد مرتبة االشتغال وةينيقية الءالربا إىل تاجحي ينيقيال

حصل  أو  باملنايفىأت أو  فعل آخرن دخل يفإو{استصحابه  وصالة احللأ بنحو كوكللمش

  الفراغ يفأدلة لصدق كذل و} ا وجهاإلتيان على ل مع بقاء الوقت فللبناءيالفصل الطو

 كقد عرفت هنا و،ك املسألة الرابعة عشرة من فصل الشما قد عرفت وجهه يفكاملقام، 

  .نياملعلق واجلواب عن مناقشة بعض الشراح

ل يان دلكلو خرج الوقت  ألنه )مع بقاء الوقت(:  بقوله)رمحه اهللا( د املصنفيمنا قإو

  .ما تقدمك عدم االعتناء اً يفيافكلولة ياحل

ون ك الحتمال كذل واط،ي باالحتاإلتيانعدم  أي }العدم على حوط البناءاألو{

صل أ  يفك قاعدة الفراغ مع الشيال جتر ومنا هو واجب مستقل،إ وس جبزء،ياط لياالحت

 ىالفتو ون ظاهر النصأ قد عرفت كنكل ،شبهأما  وجزاء األ يفكمنا مع الشإ والوجود

 ملا تقدم من ،املنايف أو ليلو مع الفصل الطو واطيبصالة االحت أي } ااإلتيانو{ة ياجلزئ

 إعادةمث {نهما ي ب لزوم عدم املنايفن يفيال آخركشإ وة،ي لزوم الفورال مجاعة يفكشإ

  .شبهأما  واملنايف وة بعد احتمال ضرر الفصلينيقية الء للرباالًي حتص}الصالة



٣٨٥

 اإلتيان إىل اجي بدون االحتعادةان القول بلزوم اإلكولو مل نقل بقاعدة الفراغ ل

  .ناًياط متعيباالحت

  



٣٨٦

 إعادةووجب عليه إعادا مث ،  بطلت ولو سهواًركناً أو لو زاد فيها ركعة ـ ١٢ـ مسألة 

  .الصالة

  

ناً ولو سهواً كر أو عةًكر{اط ي صالة االحتيف أي }هايلو زاد ف ـ ١٢ ـ مسألة{

ر يتقد على صل الصالةأاط جزء من ياالحت و بطالن الصالة ا،أدلةات طالق إل}بطلت

،  سهوال سهو يف: )عليه السالم( نعم من حمتمالت قوله :ك املستمسنقصها واقعاً، قال يف

 البطالن الف يفخيلعله مل : رامةك مفتاح الن يفك ل،هواًن هنا سكادة الريعدم البطالن بز

  . انتهى،)١(حدأ

 فعل يفيما كفعل ي فاألصلكا أاط فالظاهر يما صالة االحتأ: ك املستمسقال يفو

   . انتهى،)٢(األصلقن االختصاص بيعدم ت ودلتهأ طالق إل،األصل

  .} الصالةإعادةمث {اط ياالحت أي }عاداإه يوجب علو{ه رير غكذا ذكهو

 عدم لزوم ، هلا ما لالصل،اط جزء من الصالةين االحتأالظاهر مما تقدم من : أقول

صل أ إعادة لزوم ني واحد من املعلقرير غكلذا ذ و،صل الصالةأ إعادةلزم يمنا إ و،عادةاإل

  .الصالة فقط

  

                                                

.٤ سطر ٥١٥ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

  .املصدر) ٢(



٣٨٧

عل مرتب  وإن دخل يف ف،كان يف حمله أتى به فإن ،لو شك يف فعل من أفعاهلا ـ ١٣ـ مسألة 

  .أتى به كأصل الصالةنه أ بعده بىن على

  

هو  وكما لو شك } حملهان يفك فإن  فعل من أفعاهلا يفكلو ش ـ ١٣ ـ مسألة{

 } فعل مرتب بعدهن دخل يفإ و به،ىأت{ كشبه ذلأما  وع،ك أم هل رأ،هل قرنه أ قائم يف

أصل ك به ىأته نأ  علىبىن{صل الصالة أ ما تقدم يفك فعل دخل يفين مل إ وجاوزهأو 

صل الصالة ناقصاً حاله حال أان ك بأن ونه جزءاًكر يتقد على اطياالحت ألن }الصالة

  .كشبه ذلأما  والفراغ و التجاوزها من قاعديتأحكامه ي عليجري فاألصل

الفعل بل  على البناء وهيلإ منهم عدم االلتفات ريثكالم ك املصرح به يف:  املستندقال يف

  . سهوال سهو يف أي ،ني السابقتنيتياستدلوا بالروا و،هياالتفاق علصحاب ل ظاهر األيق

 جداً، ملا عرفت من يهو قو وصالة عدم الفعلعدم الفعل أل إىل لي امليليردبعن األو

 كوكان خرج من موضع املشك إذا الّإ عندنا ىعدم ثبوت االتفاق املدع و،نيتيمجال الرواإ

  )١(.تهى ان، ملا مركالش إىل لتفتيه فال يف

  .هريب منه قال غيقر و:أقول

ظاهر  إىل األول عن الدروس من نسبة القول كين ما حأ تعرف كمن ذل و:أقول

  .ينبغيما  على سياملذهب ل

                                                

.٤٩١ ص١ ج:املستند) ١(



٣٨٨

 األصلات ي من صغريا بنظر املدع املسألة، أل يفمجاعل ادعاء اإلي من قبيمنا هإو

ه القدماء يدعي يات الذمجاعض اإلن بعأ الرسائل يفرتضى خنا املير شكما ذكه، يامع عل

  .لي هذا القبمن

  



٣٨٩

  .بىن على عدمه ، يوجب صالة االحتياط أم الهل شك شكاً إنه لو شك يف ـ ١٤ـ مسألة 

  

  بين،م الأاط يوجب صالة االحتياً ك شكهل شنه أ  يفكلو ش ـ ١٤ ـ مسألة{

  .ذاك هكصالة عدم الش أل}عدمهعلى 

 كهل شنه أ  يفكش و الصالةان يفكما لو أ ،الصالةان بعد الفراغ من ك إذا ن هذاكل

 كاملستمسك، نياملعلق وره مجلة من الشراحكما ذك، ةيحالته الفعل إىل  رجع،أم ال

  .مهاريغ ويالربوجردو

 ال سهو يفنه أ يه وة املشهورةيالم حول القاعدة الفقهك املقام ببسط الال بأس يفو

  .سهو

بعض  وةيت اآلحكام من األريثك يف األويل األصل عن دين هذه القاعدة لو متت رفع الإف

  . املتقدمةحكاماأل

ن أن كمي فال ،ات املتعرضة هلايمجال الرواإ إىل  فذهب مجاعة،ك ذلقد اختلف يفو

  . منهم صاحب املستند،ةياألول دلةم خالف األكستفاد منها حي

  .هاية علريثكاً أحكام بىن ومجالعدم اإل إىل منهم من ذهبو

 ما ك ذل يفاألصلمجال، فنقول  بعدم اإلنيعند القائل حىت ق مشتبهةي مصادكنانعم ه

:  قال)عليه السالم(عبد اهللا   عن أيب،ي عن حفص البختر،احلسن أو حي الصحخ يفيعن الش

على ال و،السهو سهو على ال و،مام سهومن خلف اإل على ال ومام سهو،اإل على سيل 

  )١(.إعادة عادةاإل

                                                

.)١١١٠( ٧ ح...لهاك صالته  يفك باب من ش٢٩٥ ص١ ج:ايفكال) ١(



٣٩٠

عليه (عبد اهللا سأل أبا نه أ : نوادرهم بن هاشم يفيبراهإسناده، عن إق بخرب الصدوو

 سبح ثالثاًي وم صلوا ثالثاً،أ على سبح اثناني ف،خبمس أو ربع نفرأ بيصليمام إ عن )السالم

معتدل  أو حدمهاأمام مائل مع اإل وهؤالء اقعدوا وقول هؤالء قومواي ،ربعاًأم صلوا أعلى 

ه من خلفه سهوه باتفاق يحفظ عل إذا مام سهواإل على سيل :هم؟ قاليب علجيالوهم فما 

  )١(. سهوال سهو يف و،مامسه اإليمل  إذا مام سهومن خلف اإل على سيل و،منهم

  عن رجل، عن أيب،ونسي عن  عيسى،م، عن حممد بنيبراهإ علي بن ، عنينيلكعن الو

  )٢(. مثله)عليه السالم(عبد اهللا 

  )٣(. مثله)هما السالميعل( عن جعفر بن حممد :مسالخرب دعائم اإلو

  )٤(. سهوال سهو يف: قال إنه )عليه السالم(عبد اهللا   املقنع، عن أيب الصدوق يفربخو

 إذا حدمهاأصدر عن ي ي الذكاملأموم عدم االعتناء بالش ومام عدم سهو اإلمعىن: أقول

 كذلك وه،يلإعلم املأموم رجع  وأربعاًثالثاً أم  صلى مامدر اإليذا مل إ ف،خر حافظاًان اآلك

  .أيتيما كس كالع

  ما لو كها يلو أعاد الصالة ملوجب وقع فنه أ عادةاإل على إعادةال  معىنو

                                                

.)١٠٢٨( ٤٥ ح السهوأحكام  يف٢٣١ ص١ ج:هيضره الفقحيمن ال ) ١(

.٥ ح... در زاديمل  ولهاك صالته  يفك باب من ش٣٥٩ ص٣ ج:ايفكال) ٢(

.١٩٠ ص١ ج:عائمالد) ٣(

.٢٧ الصالة سطر  باب السهو يف٩ ص:املقنع) ٤(



٣٩١

 مث ،هاريغ واألوىل ني بكالشكاً مبطال ك شكش أو ،هري غدخل يف حىت ناًك رينس

د يس بالبعيهذا ل وة،ي ثانعادة، مل جتب اإلاناً مبطالًي نسينس أو ،اً مبطالًك املعادة ش يفكش

  .ره مجعكما ذك

 خالف الشهرة امللحقة له ن هذا املعىن أ أو،خرأ ن العبارة حتتمل معاينإه يل علين قإو

م، كراد الشارع قطع دابرها ذا احلأ ف،وجب الوسوسةي كن ذلإه يلعل الوجه ف وبالشذوذ،

  ؟ السهوعدم السهو يف ما لعل هذا هو السبب يفك

 ،ة عشريحمتمالت العبارة مثان و، سهوال سهو يفنه أ ن حولالم اآلكان فالكف كيو

  .عماأل أو انيالنس أو كما الشإ األولاملراد بالسهو ألن 

 انيالنس أو كما نفس الشإاملراد به  ألن ، ست السهو الثاينر فاحملتمل يفيل تقدكعلى و

سجدة  واطيصالة االحت وكالتدارك ،عماأل وانيالنس وكاملراد به موجب الش أو عم،األأو 

  .ة عشرة احتماالتي الستة مثانحصل من ضرب الثالثة يفي ف،السهو

سهو ين أن كه أمكلو تدار ألنه  السهو،م للسهو يفكال ح و: املعتربكي حمقال احملقق يف

زالة نه شرع إلأل و،سقط اعتبارهي حرج فكن ذلأل و،تخلص من ورطة السهوياً، فال يثان

  . انتهى،)١(ادتهيون سبباً لزيك فال م السهوكح

 م يفك ال حي أ، السهوسهو يف  قول العلماء المعىن و:ى املنتهكي حمقال العالمة يفو

  نه إربع فاأل وني االثنتني بكمن شك ،وجبه السهوي ياط الذياالحت

                                                

  .)مسألة( ١٨ السهو سطر ريثك ك عدم االعتبار لش يف٢٣٢ ص:املعترب) ١(



٣٩٢

 إىل لتفتي، مل نياثنت أو واحدة صلى دريمل  وهماي فىاطاً فلو سهي احتنيعتك ريصلي

 ،ءيه شيب علجيال  و به،عتيني أم ال؟ ال ىدر هل سهي فلم ىن من سهإل معناه يق و،كذل

  . انتهى،)١(قربأ األولو

ث ين سند احلدإث يح و،ل بالنقلينط مها مما الريالم غك، نيالمكن اليب من هذيقرو

هل هو جممل نه أ الم يفكمنا الإ وه من هذه اجلهة،يال فكش إالعمل متوفر ال وال بأس به،

  .كذلكس يل أو ،تبعهما املصباح واجلواهر وره املستندكما ذك

 خذ به يفمنا الالزم األإمنا هو مثل سائر العمومات، وإ وس مبجمل،يلنه أ الظاهر عندناو

 من باب استعمال كس ذليل و،هي دخوهلا ف يفكش أو ، علم خبروجها منه املوارد اليتريغ

  .فرادهأ بل من باب استعمال املطلق يف ،ما قاله املستندك ثر من معىنكأ اللفظ يف

 هذه ه يفي محل املطلق علنيعي بعض الفقرات ال  يفكرادة خصوص الشإن أما ك

  ال،نةيفراده لقرأبعض  على محل بعضها إذا اق واحدي ساملطلقات املساقة يف إذ الفقرة،

، كالش  علىه من احلملري تبعاً لغك املستمسفما يف. اتيخرنة حلمل األي قركون ذليك

  .هيمنظور ف

 ي اللغوهو املعىن إذ كون املراد بالسهو هنا قبال الشكس هذا ما رمبا توهم من كعو

  .له

  ن أ و،ينيال املعنك استعمال السهو يف على العرف شاهدان ون اللغةإ: هيفو

                                                

  .٢١ اخللل سطر  يف٤١١ ص١ ج:ىاملنته) ١(



٣٩٣

 ثر استعماله يفكألذا  و،كن الغفلة رمبا تسبب الشأال إ الغفلة صل السهو مبعىنأان ك

  .خباراأل  يفكالش

ن اختالف أما ك ،ك ش يفكش النه أ ات خصوصيس مفاد الرواين لأمنه تعرف و

ه، بعد إطالقد عن يوجب رفع الية، ال يات الذهني لبعض املغروسري التفسبعض الفقهاء يف

م كال ح: المهك كي حمة يفياالستفادة منه، فقد قال الغن على مجاعدعواهم اإل واتفاقهم

  . انتهى،)١(مجاعل اإلي بدل جربان السهوللسهو يف

ها ذه القاعدة يوا فكتمسي مل  املوارد اليتن خمالفة الفقهاء يفكه القواعد، ليقتضيهذا ما 

ن العمل بالقواعد أ وظهر من لسانهيما ك م امتناينكن هذا احلإث يح و،لةكوجبت املشأ

 ك ذلنا يفياط جريوفق باالحتأ ال سهو موارد قاعدة  الفقهاء ا، يفكة حسب متسياألول

علم  أو هاي دخوله ف يفكال ما شإل مورد ك نا ال نستبعد العمل ا يفكن إ وتبعاً هلم،

ر مجلة منها كن املصنف ذأل و،طنابل الصور خوفاً من اإليبنا تفصأضرمنا إ و.خبروجه منها

ها يد علي مز مبا ال، فاملستند فاجلواهر فاملصباح،تفاًء مبا فعله احلدائقكا و ضمن املسائل،يف

  .فراجع

  

                                                

  .١٩ة سطر يتاب اجلوامع الفقهك من ٥٦٦ ص:ةيالغن) ١(



٣٩٤

فيبين على   إال أن يكون مبطال،األكثر على لو شك يف عدد ركعاا فهل يبين ـ ١٥ـ مسألة 

   وجهان، على األقل مطلقاًيبين أو ،األقل

  

ن علم أاط بعد يعات صالة االحتكر أي }عااك عدد ر يفكلو ش ـ ١٥ ـ مسألة{

 بعد الصالة ىأت وربعاأل على ربع فبىنألا وني االثنتني بكما لو شكف، يلكمبقدار الت

  يفكس املراد الشيل و؟نيعتكعة أم ركرصلى  إنه اط هليثناء االحتأ  يفك فش،اطيباالحت

 كش ألنه نيعتكبر أو .ربعاأل و الثالثني بكش ألنه ،عةكاط بريه االحتيهل وجب علنه أ

  .ربعاأل والثالث وني االثنتني بكش ألنه بثالث أو .ربعاأل وني االثنتنيب

  .عادةطراف مث اإلع األي جبماإلتيان مجايل العلم اإليقتضي مثل هذا القسم ن يفإف

 للمقدار الناقص والًأ به اط املأيتين وافق االحتإ ألنه هين علياألمرحد أمجاال بإعلم ينه أل

 أصل نيلفاً به بكس مي ليوال الذأ به اط املأيتي لفصل االحتعادةلزمت اإل وإالّ ،ىفك

  يفكمن الش ألنه }األكثر على بينيفهل {.  فتأمل،لف بهكاط املي االحتنيب وصالةال

 على بينيون مبطال فيكال أن إ{ األكثر على فها البناءيلك تة من الصالة اليتريخعات األكالر

ال ل يدل إىل ضافة فاملرجع االستصحاب، باإل، لهاألكثر على  البناءأدلة لعدم مشول }قلاأل

اط يفه االحتيلكان تك فلو ،ة موجبة لصحة الصالةيفكي العمل بيقتضينه إ ف سهوسهو يف

قل األ على بينيأو {عة كالر على  بىننيعتكر أو عةك برىثناء هل أت األ يفكعة فشكبر

 نقل }وجهان{صل الصالة أ باألكثر على  البناءأدلة لالستصحاب بعد اختصاص }مطلقاً

  . سهواً بال سهو يفك اجلواهر عن بعض، متمساألولالقول 



٣٩٥

  . أصل الصالةإعادةواألحوط البناء على أحد الوجهني مث إعادا مث 

  

 يليردبوافق األيمل نه أل )رمحه اهللا (ي عن السكي مث ح،يليردب من األ،القول الثاينو

  .حدأ

  . ملا عرفتاألولبعد القول يال : أقول

ر كاط نظر من جهة عدم ذياالحت  إىلة بالنسبةكوكعة املشكاط للري لزوم االحتنعم يف

  فال مانع يفال سهوما مشمول لقاعدة إ ألنه ،دي بعريان القول به غكن إ و،الفقهاء له

  .اطيعة االحتكان ريتإاط بياالحت

ان يجر ـ ة الصالةريخأ ياط هيون االحتكبعد  ـ األصلون مشموال له فيكما ال إو

 مث نيأحد الوجه على البناء{ ني املعلقبعض و عند املصنف}حوطواأل{ ،هي فكقاعدة الش

  يفكمن الش ألنه ،عااك ر يفكاط بالشي الحتمال بطالن االحت،اطياالحت أي }عاداإ

 نية الباطلة بياطيضر فصل مثل هذه الصالة االحتي ال و الصبح، يفكالشكة يالثان واألوىل

ه ي عل بىنياط بالنحو الذي الحتمال بطالن االحت} أصل الصالةإعادةمث {اط ياالحت واألصل

  . أصل الصالةمتام النقص احلاصل يفإ عادا يفإة يفاكعدم  و،األكثر أو قلمن األ

  



٣٩٦

 ،ال أو  فهل عليه سجدتا السهو،نقص أو لو زاد فيها فعال من غري األركان ـ ١٦ـ مسألة 

  . مااإلتيانوجهان واألحوط 

  

 أو انكر األري من غفعالً{اط ي صالة االحتيف أي }هايلو زاد ف ـ ١٦ ـ مسألة{

 ألنه }ه سجدتا السهويفهل عل{ كذلك احلمد أقريمل  أو ما لو قرأ السورة اشتباهاًك }نقص

ها ي فيجري ف،ةيتا الرباعريخأاط يعات االحتكر إذ ها،ي ورد سجدة السهو فة اليتيوميمن ال

 اط،ي االحتة يفيها جارايمزا وةيوميع شرائط الين مجإلذا قلنا سابقاً  و،األصل  يفيرجيما 

ح به، بل عن يالتصر ما عن مجاعةك }ال أو{ ،هريغ و اجلواهرما يفك بعض ك بذلفىتأو

 أدلةقن من ين املتأل و، سهوال سهو يف :)عليه السالم(ه، لقوله يبعض نقل الشهرة عل

حنن  و}وجهان{صالة عدم الوجوب أل و،اط حمل منعي فشموهلا لالحت،ةيوميسجدة السهو ال

  .ال سهو إطالق ملا عرفت سابقاً من ،نستبعد عدم الوجوب ال

ان يتما االستدالل لإلأ } مااإلتيانحوط األ{ث قال بعض بالوجوب ين حك ل}و{

لو قلنا بشمول  إنه :هيفف، كعلم ذليبدون سجدة السهو ال  واط التاميلفاً باالحتكان مكنه أب

ال سهو قد  وسجدة السهو على لين دليك مل ،امل سجدة السهو للمقيعدم مشول دل أو

  .اطي باالحتىأت

  



٣٩٧

  .مل يلتفتجزء منها بعد السالم  أو لو شك يف شرط ـ ١٧ـ مسألة 

  

نه أ  يفكما لو شك }جزء منها بعد السالم أو  شرط يفكلو ش ـ ١٧ ـ مسألة{

م داللة لو قلنا بعد حىت ، لقاعدة الفراغ}لتفتيمل {ها يع فكهل ر أو القبلة إىل هل صالها

ال سهو.  

شمله ين أال إ ،صل الصالةأ سالم  يفك الشه ما تقدم يفي فأيتي السالم  يفكنعم الش

ال سهووىلأون عدم االعتناء يك ف.  

  



٣٩٨

حنو ذلك فتذكر يف أثنائها قطعها  أو قضاء فريضة أو نسيها وشرع يف نافلة إذا  ـ١٨ـ مسألة 

  وأتى ا

  

ضة يفرك }كحنو ذل أو ضةيقضاء فر أو  نافلةشرع يف وهاينس إذا  ـ١٨ ـ مسألة{

ن أ } أثنائهار يفكفتذ{موات مثال صالة األ أو  صالة الطوافما لو شرع يفك مرتبة ريغ

ة يئة اتصالين للصالة هأ ىالفتو و الظاهر من النص} اىأت وقطعها{اط يه صالة االحتيعل

ا أة بمية العزءدم جواز قرالذا علل ع و،ثنائهاأ يفخرى أ دخال صالةإضر ا ية يفيتوق

  .ضةي الفرادة يفيهو ز وتوجب السجود

 دلي مما ،)١(ميها التسليحتل وريبكها التميحتر: )عليه السالم(بل هو املستفاد من قوله 

ون ك إىل ذا ضممنا هذه املقدمةإ و،سلميء ما دام مل ي آت بشري غيون املصلكلزوم على 

 يفخرى أ دخال صالةإون يك من الصالة اقعاً جزًءر نقص الصالة ويتقد على اطياالحت

لتوقف صحتها شرعاً بانضمام فصل الصالة ما ألأ و،اط فواضحيما لالحتأ ،ثناء مبطلة هلمااأل

  .مل تنضم وهايلإاط ياالحت

صل أ إعادةلزم ي و،األصل واطياالحت ودخال موجباً لبطالن الداخلون اإليكهذا على و

اط ية االحتي جزئاط ملا تقدم يفياالحت واألصل نيصالها ب  إذاكذلك ود،يالصالة من جد

  .صل الصالةأل

 الث يان مشموال حلدك سهواً ني الصالتنيب أو اطيثناء االحتأ دخال يفان اإلكنعم لو 

ث تصدق ي حكن ذلأ تعاد الل ين الظاهر من دلإث ي ح،اًيان ماحك إذا الإ، تعاد

  .تصدق مع احملو ال و،الصالة

                                                

.١ حمي التسل يف١ باب ١٠٠٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٣٩٩

  كما،شرع يف صالة فريضة مرتبة على الصالة اليت شك فيها إذا  وأما،د الصالة على األحوطمث أعا

 إذا  كما،جاز عن حمل العدول قطعها فإن ،شرع يف العصر فتذكر أن عليه صالة االحتياط للظهرإذا 

  ،ركوع الثالثة مع كوا ركعتني أو ،دخل يف ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة

  

وفق القاعدة  على ) اىأت وقطعها(:  من قوله)رمحه اهللا( ره املصنفكفما ذهذا على و

  . صورة عدم احملويف

نه قضائها فأل وضةي فرما القطع يفأ و،ك من جواز ذلاألصل ى النافلة فعلما القطع يفأ

هذا ال على  و،ضةي حرمة قطع الفرأدلةثناء فال تشمله  هذا األ ا يفاإلتيانلفاً بكون ميكال 

 على عاد الصالةأمث {الداخلة سواء  واملدخولة إىل ن حرمة القطع لنسبتهاإقال ين أن كمي

 ى،الفتو وة املستفادة من النصيئة االتصالي اهل يفك الحتمال ضرر مثل ذل}حوطاأل

  . عنهتعاد الل يانصراف دلو

ف  املصنإطالقظهر من يما ك ، مستحبة ال واجبةعادةن اإلأب من النظر ين القركل

شرع  إذا ماك ،هاي فك شالصالة اليت على ضة مرتبةي صالة فرشرع يف إذا ماأو{ ،اطيلالحت

ن كميمل  بأن }جاز عن حمل العدول فإن ،اط للظهريه صالة االحتين علأر ك العصر فتذيف

ة مع يوع الثانك ردخل يف إذا ماك{العصر  أي }قطعها{اط ياالحت إىل العدول ذه الصالة

وع الثالثة كأو ر{ربع األ والثالث أو ،الثالث وني االثنتني بكش ألنه }عةكاطه ريون احتك

 على العصر مرتب ألن قطعيامنا  و،ربعاأل وني االثنتني بكش ألنه }نيعتكوا ركمع 

  الظهر مل  و،الظهر



٤٠٠

  .ة الصالإعادة ا مث اإلتيان لكن األحوط القطع و،وإن مل جيز عن حمل العدول فيحتمل العدول إليها

  

  .اطي باالحتاإلتيان قبل تم بعدي

 جبزئها اإلتيانلظهر بطلت لعدم ا  إذ،الظهر إىل رمبا احتمل هنا العدول ذه الصالةو

لذا  وه الظهر،يعل و بالعصرىتأاط بعد الفصل فقد يال جمال لالحت واط،ي هو االحتيالذ

  .تمهاي والظهر إىل عدلي

 األمرفإن  ، أمرن ايكمل  إذ ،حةينعقد صحالعصر مل ت ألن ن العدولكميال : قاليال 

  . هو جزء الظهرياط الذياالحت إىل ان متوجهاًك

عدم  إذ ، بالظهر من رأساإلتيان العصر بدون شد من الشروع يفأس هنا يل: قالينه أل

  . العدولأدلةظهر من يما ك، األمروجود  إىل ضافة باإل،افك ك مع وجود املالاألمر

 ،اطياالحتإىل  أي }هايلإ{ من العصر }حتمل العدولي العدول فز عن حملجين مل إو{

ة يالسابقة املنس إىل  العدول من الالحقةنيخبار العدول بأة من يعدم اخلصوص  لفهمكذلو

اط يباالحت أي } ااإلتيانو{ده ي ملا ب}حوط القطعن األكل{بعض السابقة إىل  أو بالتمام

  .األصلونه خالف ك بعد ،لعدول ملثل املقام نظر اأدلة مشول يف إذ } الصالةإعادةمث {

 اإلتيانمتام العصر مث إ ني الفرعم يفكان احلك للمقام ال سهونعم لو قلنا بشمول 

  .اطيباالحت

  



٤٠١

  .قضامها بعدها على األحوط  فيهاتشهداً أو نسي سجدة واحدةً إذا  ـ١٩ـ مسألة 

  

اط ي صالة االحتيف أي }اهيتشهداً ف أو  سجدة واحدةًينس إذا  ـ١٩ ـ مسألة{

 األصلاط جزء من ين االحتما وجه وجوب القضاء فألأ }حوطاأل على قضامها بعدها{

 ،األصلحدمها من أ يما لو نسيمها فؤب قضاجيما كونه ناقصاً واقعاً، فكاحتمال على 

  .اطيب من االحتجي كذلك

 على ن ما دلإال قيقد :  اجلواهر بقولهه يفيلإشار أما وجه عدم الوجوب، فهو ما أو

 ال سهومشول  إىل  باالضافة.ىانته ،)١(ةيومي الوجوب قضاء السجدة بعد الفراغ ظاهر يف

  .صالة عدم الوجوبأ و،ملثل املقام

ن إ وني اجلانبأدلة ان املناقشة يفكمإ بعد ،نين ما احتاطه املصنف هو املتعأال خيفى و

  . قربلو منخي  ملثل املقام الال سهوان مشول عموم ك

ن املتتبع من كتميطناب، ة نضرب عنها خوفاً من اإلريثك املقام فروع  يفيبق وهذا

  .خراجها عن القواعد العامة املتقدمةإ

                                                

  .٤٠١ ص١٢ ج:اجلواهر )١(



٤٠٢



٤٠٣

  

  

  فصل 

 املنسيةجزاءيف حكم قضاء األ

ترك سجدة واحدة ومل يتذكر إال بعد الوصول إىل حد إذا نه أ قد عرفت سابقا ـ ١ـ مسألة 

نسي السجدة الواحدة من الركعة األخرية ومل يتذكر  إذا  بل وكذا، الصالةالركوع جيب قضاؤها بعد

   بعد السالم على األقوىإالّ

  

  فصل{

  .التشهد والسجودك }ةي املنسجزاءم قضاء األك حيف

  سجدة واحدةكتر إذا أنه{ول مبحث اخللل أ  يف}قد عرفت سابقاً ـ ١ ـ مسألة{

انت ك سواء }ب قضاؤها بعد الصالةجيع، وكحد الر إىل  بعد الوصولالّإر كتذيمل و

 مقابل  يفكمنا ذلإ و،دلةعة لعموم األكل سجدة من ركسجدات  أو عةكسجدة من ر

  .عة واحدةك من رنيسجدت

  بعد السالمالّإر كتذيمل  وةريخعة األك السجدة الواحدة من الرينس إذا ذاك وبل{

   عمار وري بصخبار أيبأك قضاء السجدة أدلة طالق إلكذل و} األقوىعلى



٤٠٤

  . أول مبحث اخلللجعفر املتقدمات يفعلي بن و

 من ي عن رجل نس)عليه السالم(عبد اهللا   سألت أبا:م قالكح حيصح إىل ضافةباإل

. نهي بعك ذليقتضي: ؟ قالكر بعد ذلكذيء منها، مث يالش أو سجدة أو عةكصالته ر

   .)١( ال :)عليه السالم(د الصالة؟ قال يعيأ: قلت

اً فاصنع ريبكت أو سجوداً أو وعاًكئاً من الصالة ريت شينسإذا  :ح ابن سنانيصحو

ال  د عمايوجب رفع الي ال يعدم العمل ببعض اجلمل حملذور خارج و،)٢( سهواًك فاتيالذ

  .صول األما ثبت يفكه، يحمذور ف

 هد التشإعادة إىل اجي لعدم االحت،نئذ قضاء املالزمين السجدة حأهو  وهذا القولو

 السجود ين املنسألو فرض  و: احلدائق، قال قاله املستند خالفاً ملا احتمله يف،السالمو

 عدم صحة كوجه التدار و:ن قالأ إىل سلم، و مث تشهدهعادأر بعد التشهد كذ و،ريخاأل

مجلة من  و عن العالمة،كنه نقل ذلك ل،)٣(ث وقعا قبل متام السجوديم حيالتسل والتشهد

قال ذا القول بعض  أو ذا احتملك و،استجوده وم، مث القضاءيل بالتسلصحاب فوات احملاأل

  .آخر

  .السالم و التشهد االشتباه يفىريالعرف  ألن ،عادةبعد القول بلزوم اإلين ال كل: أقول

ن أنه مثل إس مبستغرب فيهذا ل و السجدة، العرف االشتباه يفىري ء باملنايفينعم لو ج

  ان السهو ك ووع رجع،كر قبل الركذذا تإقوم في السجدة فىنسي

                                                

.٦ ح اخللل يف٣ باب ٣٠٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.١ ح اخللل يف٢٦ باب ٣٤١ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .١٣٩ ص٩ ج:احلدائق) ٣(



٤٠٥

   بعد الدخول يف الركوع ومل يتذكر إالّأبعاضه أو نسي التشهد إذا وكذا

  

 كتر إىل نداًتان السهو مسكوع، كالر حىت ركتذياذا مل  وة،ءالقرا واميالق إىل مستنداً

 م رجعسلّ ودتشه حىت ني السجدتيلو نسنه  أوائل مباحث اخلللأ قد مر يف و،السجدة

  .صحت صالته ومسلّ و ما مث تشهدىأتو

ن إنه إ ف}وعك الرال بعد الدخول يفإر كتذيمل  وأبعاضه أو  التشهدينس إذا ذاكو{

مل  إذا ماأء زائد، ويل شكسجد للسهو ل و مبا بعده،ىأت وتشهد و رجعكر قبل ذلكتذ

 حىت بعاضه أوأ امله،ك التشهد بيان املنسك بعد الصالة سواء يقضينه إع، فكر حىت ركتذي

  .آله وحممد على الصالة

ما ك ،وائل مبحث اخللل وجه وجوب قضاء التشهد بعد الصالةأ الم يفكقد تقدم الو

 مث والًأان التشهد يتإم الالزم أ بتشهد سجود السهو، يتفيكهل نه أ تقدم االختالف يف

  .سجدة السهو

شهور، فقد استدل  املكذل إىل ما ذهبك ،بعاض التشهدأ وجوب قضاء الم يفك اليبق

فوت يل كال إذ ،اجلزء ولك النية بيالة التسوأصب: مهاريغ واملستند و احلدائقما يفكله 

  .نيتم املتقدمكيم بن حكح و ابن سنانحيتي صحإطالق وصالة االشتغالأ وبفوات اجلزء

  :نينوع على اجلزء إذ ،ة ممنوعةيالتسو ألن ل بعدم لزوم القضاء،يما رمبا قك

  .ل بانتفائه عرفاًكوت الفيما : األول

  .فوتيال  ما: الثاينو

   أو الصالة و، دون الثايناألول  يفيمنا هإة يالتسوو



٤٠٦

   بعد السالم على األقوىيتذكر إالّالتشهد األخري ومل  أو بل

  

 إذا ماأ ، حملها يفاإلتيان بيمنا هإصالة االشتغال أ و،ليجزء آخر من التشهد من هذا القب

 ان ماي نسان يفحان ظاهريالصح و،ةءصالة الرباأمورد  وتعاد ال ثيت فهو مورد حدينس

  .جزاءقال له عمل مستقل ال مثل األي

 إذ  حمله،ري غ يفطالق اإلال يفكشاالشتغال فاإل وةي التسوال يفكشن سلم اإلإ: أقول

ون ك املستقلة من باب جزاءح ابن سنان لألي صحل يفيالتمث و،عم األطالقالظاهر من اإل

 عند } األقوى على بعد السالمالّإر كتذيمل  وريخالتشهد األ أو بل{ ك املثال ذللب يفالغا

 اخلالفك واحد ريل واحد منهما خالفاً لغك لدلة األإطالقم قالوا بإمجع آخر، ف واملصنف

 تبعهم يف و،بعض آخر وياحلل وابن محزة وموضع من اجلمل وموضع من املقنعة وة،يالنهاو

 ،ك بالتدار التشهد الثايننيب و، بالقضاءاألولالتشهد  ني فقالوا بالفرق ب،هريغ وهيمصباح الفق

 الصالة،  يف فهو بعد، موقعهس يفين السالم قبل التشهد لإل ي بالسالم بعده بدلأيتين أو

  . بالتشهد مث السالمأيتين أفالالزم 

 التشهد نيب وة الصالنيلو ختلل احلدث ب: قالنه أ سي احلدائق عن ابن ادر يفىكوقد ح

ة السالم يقض ألن  به بعد الصالة بطلت صالته،ىؤتين أب جي ي الذياملنس أي الثاين

 ،)١(ون حدثه قد صادف الصالةيكالسالم، فك فوقوعه قبله ،ون بعد التشهديكن أح يالصح

 موقعه، بل املستفاد ون السالم يفكما رده املستند مبنع توقف اخلروج عن الصالة ب و.ىانته

  ،خبار العموماألمن 

                                                

  .١٤٣ ص٩ ج:احلدائق) ١(



٤٠٧

  . لنسيان كل من السجدة والتشهد أيضاً إىل القضاء سجدتا السهووجيب مضافاً

  

 وسط  يفيون السالم السهويكلذا ال  وخبار،ستفاد العموم من األي النه أ هيرد علي

ما كالتشهد،  إىل السالم ال إىل  مثل املقامان يفينسب النسي بل العرف ،الصالة خمرجاً

  .هنا وول مباحث اخلللأ السجدة الواحدة يف ونيان السجدتي نسعرفت مثله يف

نئذ للسالم الزائد، ال يسجدة السهو ح والسالم و بالتشهداإلتيانهذا فالالزم على و

 ل من السجدةكان ي لنس أيضاًالقضاء سجدتا السهو إىل ب مضافاًجيو{للتشهد الناقص 

ون كادت تكاملشهور شهرة نه أ ر اجلواهي فف،ان السجدةيما وجوا لنسأ }التشهدو

 ك ذلاملخالف يف و،هي علمجاع اإلىرة دعوكالتذ وىاملنته وةيالغن واً، بل عن اخلالفإمجاع

  املستند نسبته بل يف،ني املتأخري واحد من متأخرريغ والعماين والعزية د يفياملف والصدوقان

  .ثرهمكأإىل 

:  قال)عليه السالم(بد اهللا ع ان بن السمط، عن أيبياستدل للمشهور مبرسلة سف

نقصان أو يكادة تدخل عليل زك  السهو يفتسجد سجديت.)١(  

  التشهد الثاينهو يف ورهكذا ذإو : السجدةي ناس الوارد يفريل خرب جعفر بن بشيذو

  )٢(. السهوسجد سجديتيسلم مث يسجدها مث يسلم فلين أقبل 

    الصالةسهو يفأ )يه السالمعل(عبد اهللا سألت أبا : خرب منهال القصاب قالو

                                                

.٣ ح اخللل يف٣٢ باب ٣٤٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.٧٩ حتاب العللك ٣٢٧ ص:احملاسن) ٢(



٤٠٨

ان يه شامل لنسإطالق فإن ،)١(نيسلم فاسجد سجدتإذا  :مام؟ فقالنا خلف اإلأو

  .السجدة

، عن )عليه السالم(عبد اهللا با أسألت :  قال،ري بصحة أيبيبصح: استدل للقول الثاينو

 فإن ع،كريمل  ورهاكذ إذا سجدهاي: هو قائم؟ قال ورهاكسجد واحدة فذين أ يرجل نس

  )٢(.ه سهويس عليل وذا انصرف قضاها وحدهاإصالته، ف على مضيع فلكان قد رك

 أو ةيعة الثانكة من الري السجدة الثانىنسي يسألته عن الذ: خرب حممد بن منصور قالو

ذا سلمت إال مرة واحدة، فإ كون وضعت وجهكال تأخفت إذا  :ها؟ فقالي فكش

  )٣(. سهويكس عليل و،واحدة مرة كتضع وجه وسجدت سجدة واحدة،

 كي ،ان السجدةيعم صورة العلم بنسي ف،من بوقوع الفعلاملراد من اخلوف عدم األو

  .هريغ وره املصباحكما ذك ملورد السؤال ون اجلواب شامالًيك

 أو وعك الرىنسيسأل عن الرجل  و: قال)عليه السالم(موثقة عمار عن الصادق و

  .)٤(ال قد مت الصالة:  قاله سجدتا السهو؟ي سجدة هل علىنسي

ن أمن املعلوم  و،كعمل بذليال  أو  حمله،ر يفكالتذ على وعكان الريمل نسحين  أالبدو

   ما حقق يفكجزائه، أ سائر سقطه يفية ال يعدم العمل جبزء من اخلرب لعلة خارج

                                                

.)١٤٦٤( ٥٢ ح السهوأحكام ٣٥٣ ص٢ ج:بيالتهذ) ١(

.)١٣٦٠( ١ ح٢٠٩ باب ٣٥٨ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.)١٣٦٥( ٦ ح٢٠٩ باب ٣٦٠ ص١ ج:االستبصار) ٣(

  .٥ ح...بواب اخللل الواقعأ من ٢٣ باب ٣٣٧ ص٥ ج:الوسائل) ٤(



٤٠٩

  .األوىلخص من الطائفة أا ة ألي تقدم الثانني تعارض الطائفتىصول، ولداأل

نة ياالستحباب بقر على كن الالزم محل ذلكسجدة السهو، ل على خرب جعفر نصنعم 

  . عدم الوجوبنه نص يفإ ف،خرب عمار

االستدالل للمشهور كال كشة عن اإلي خالريغخرى  أأدلة بنيقد استدل للطرف وهذا

من :  عن السهو؟ فقال)عليه السالم(عبد اهللا  باسأل أ إنه سار،يل بن يحة الفضيبصح

 صالته أم زاد يفأدر يمن مل  على منا السهوإ وه سجدتا السهو،يس عليسهوه فأمته فلحفظ 

 زاد أم نقصأاملراد من و،  احملل يفاإلتيانون املراد من حفظ السهو يك بأن ،)١(نقص منها

  .نقص أو زادإنه 

  .دلأخالف املطلوب  على نهإف ال خيفى  ما:هيفو

 كن هنايكمل  إذا منا تصحإنها ك ل، عدم الوجوبصالةأ املشهور برياستدل لغنه أ ماك

اط يان االحتكن إ وقرب عدم وجوب سجدة السهو،ان فاألكف كي وة،ي اجتهادأدلة

ربع سجدات أ يل سجدة، فلو نسكقول بلزومها لين القائل بوجوا إ مث ، بهاإلتيان يقتضي

 ،معلول مستقل  إىلل علةكاج ي احتىربع سجدات سهو مبقتضأه يعات لزم علكربع رأمن 

 الم يفك، هذا متام الكذل على  املقامل يفيال دل والتداخل، على لي دلكان هناك إذا الّإ

  .ةيالسجدة املنس

 ىة دعويالغن و، فاملشهور الوجوب، بل عن اخلالفي التشهد املنسالم يفكما الأو

ث مل يالصالح ح يبأ واالنتصار واجلمل وخيالش ولي عقيبأه، خالفاً لظاهر ابن ي علمجاعاإل

  . موجبات السجودروها يفكذي

                                                

.٦ ح... اخللل الواقعأبواب من ٢٣ باب ٣٣٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٤١٠

  .هية التردد فريعن صاحب الذخو

 عن )عليه السالم(عبد اهللا با أسألت : مان بن خالد قاليحة سلياستدل للمشهور بصح

ن مل إ و،جلسيع فلكرين أر قبل كن ذإ :؟ فقالنيتاألول نيعتك الرلس يفجين أ يرجل نس

  )١(. السهوسجد سجديتي وسلميفرغ فلإذا   حىتتم صالته،يع فلكري حىت ركذي

سألته عن الرجل :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  يبأعفور، عن ي يبأبن عبد اهللا حة يصحو

 ،جلسي الثالثة فلهو قائم يف وركن ذإ: هما؟ فقاليلس فجيتوبة فال ك من املنيعتك ريصلي

  )٢(.لمكتين أقبل هو جالس  ونيسجد سجدتيتم صالته مث يع فلكر حىت ركذين مل إو

  من الظهرنيعتك الرقمت يفإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  يبأ، عن حة احلليبيصحو

 تشهد وع فاجلسكن ترأعة الثالثة قبل ك الر يفكرت ذلكهما فذيمل تتشهد ف وهاريمن غو

ذا فرغت إتفرغ، ف حىت ك صالتع فامض يفكتر حىت ركن مل تذإ و،كقم فأمت صالتو

  .)٣(لمكن تتأم قبل ي السهو بعد التسليتفاسجد سجد

 بعض املطلقات الشاملة كهنا و،األولان التشهد يات خاصة بنسيالروا هذه و،هاريغإىل 

: )عليه السالم(تشهد؟ قال ين أ ىنسيعن الرجل : ري بص أيبقموثك  أيضاًللتشهد الثاين

همايتشهد في نيسجد سجدتي.)٤(  

                                                

.٣ ح التشهدأبواب من ٧ باب ٩٩٥ ص٤ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح التشهدأبواب من ٧ باب ٩٩٥ ص٤ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح التشهدأبواب من ٩ باب ٩٩٨ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

.٦ ح التشهدأبواب من ٧ باب ٩٩٦ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



٤١١

ن السالم أ و حملهون التشهد يفك على ما بناًءأ ،قضاًءون التشهد ك على ن هذا بناًءكل

 ادةيل زكل بوجوا ليمنا السجدة للسالم لو قإ و،س للتشهد سجدةيما تقدم فلك يسهو

  .صةينقو

ه سجدتا يس عليأمته فل ون حفظ سهوهم :مبوثقة مساعة املتقدمة: استدل للقول الثاينو

 قد حفظ سهوه ين الناسأب ي بتقر،)١(نقصزاد أم أدر يمن مل  على منا السهوإالسهو، 

  . به بعد الصالةاإلتيانفأمت ب

 ىنسي الصالة فسهو يفي عن الرجل )عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا :  قالخرب احلليبو

 هذا سجدتا س يفيل:  سهو؟ قالسجد سجديتيأ:  قلتتشهديرجع في :التشهد؟ قال

  )٢(.السهو

د يفيما تقدم مما ك ضمن سجدة السهو، التشهد يفون ك على هذا مع الغض عما دل

  .ما تقدمك دلةما اختاره مجع واقتضاه ظاهر األك ،بعد التشهدخرى أ عدم سجدة سهو

 وجب،أ خروجاً عن خالف من ،ني املوضعاط بسجدة السهو يفين االحتأال خيفى و

   . ال بأس به،خر القول األدلة استضعافاً أل،دلة األكلظاهر تلو

 ل يفكم الك التشهد حالصلوات يف و السجدةر يفكالذكل منهما كبعاض أ مكهل حو

   على ليضعف، لعدم دلأن الوجوب هنا ك ل،عدمه؟ احتماالن والوجوب

                                                

  .٨ ح... اخللل الواقعأبواب من ٢٣ باب ٣٣٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح التشهدأبواب من ٩ باب ٩٩٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٤١٢

ن انتفاء اجلزء موجب أبعاض التشهد، من أ وجوب قضاء  ما تقدم يفالّإ، يالتساو

مل  ن لوكل و،صةينق وةاديل زكا لأعموم ما دل  و، قد عرفت ضعفهيل، الذكالنتفاء ال

  .ل حالك على اط حسنياالحت و،وىلأبعاض  األان عدم القول يفكنقل ا هنا 

  



٤١٣

من الطهارة واالستقبال  ،يشترط فيهما مجيع ما يشترط يف سجود الصالة وتشهدها ـ ٢ـ مسألة 

 أجزاء  ولو نسي بعض، وكذا الذكر والشهادتان والصالة على حممد وآل حممد،وستر العورة وحنوها

  التشهد

  

ع ما يمج{ يني قضاء التشهد والسجدة املنسيف أي }همايشترط في ـ ٢ ـ مسألة{

 قال يف و،ك املستمسما يفك )١(ال ظاهركشإ بال }تشهدها و سجود الصالةشترط يفي

  . انتهى، الوقتداء يفاأل حىت  الصالةشترط يفيها ما يشترط فينه أ ال خالف يف: احلدائق

 ايث املزايم اموع من حك ح يفجزاءون األك دلةمن األالظاهر  ألن كذلو

  )٢(.ما فاتتهكقضها يضة فليمن فاتته فر: )عليه السالم(قوله  إىل ضافةات، باإلياخلصوصو

اشتراط  على ليرنا ظهر عدم دلكمما ذ و:ث قاليالم املستند حك ظهر ما يفيمنه و

  )٣(. انتهى،األصل ىما هو مقتضك ، أيضاًةي املنسجزاء األالطهارة يف

 ركذا الذكو{ان كامل وباحة اللباسإك }حنوها وستر العورة واالستقبال ومن الطهارة{

التشهد  ألن ، الشهادتانىما تقضك ىقضينه إ ف}آل حممد وحممد على الصالة والشهادتانو

ست يل إذ انت الصلوات خارجة عن مفهوم التشهد لغة،كن إ و،ب عن اموع نصاًكمر

   الشهادةك } التشهدأجزاء بعض يلو نسو{بشهادة 

                                                

  .٥ سطر ٥٢٤ ص٧ج :كاملستمس) ١(

  .١ ح من قضاء الصلوات٦ باب ٣٥٩ ص٥ ج: الوسائل. آخر سطر٢٣٣ ص٥ ج:اجلواهر) ٢(

  .١٢ سطر ٥٠١ ص١ ج:املستند) ٣(



٤١٤

  وجب قضاؤه فقط

  

  .ما عرفتك، دلة األطالق إل}وجب قضاؤها فقط{ة يالثان أو األوىل

وحده ال  بدون ،ال اهللاإله إن ال أشهد أ: ما لو قالك الشهادة أجزاء ىهل تقضو

 يقضي :ال ق،ك ظاهر املصنف تبعاً لنص املستند ذل،ب قضاء هذا اجلزءجي بأن  لهيكشر

م ك فح،بعاضهماأ نيب وني الشهادتىحدإ نين من فرق بيمن املتأخر و، أيضاًبعاض التشهدأ

 ىذا قضإ و،ضعفه ظاهر و،صل لألريخ دون األ،ه الشهادةيصدق علي إذ ،األوىل بالقضاء يف

  )١(. انتهى،هي عل ما توقف متام املعىنالّإه ريه غيلإضم ي البعض ال

  . الفهم العريفى ظاهر لدريض الشهادة غبعا ألدلةمشول األ: أقول

 هذا فال حنتاجعلى  و،األصل على ياملقض إىل ر من عدم لزوم انضمام املأيتكنعم ما ذ

  .األصل إىل  قضاء البعضينفإىل 

ء ببعض التشهد يج إذا تفاء مباكاال على بعاض مبا دلستدل بعدم لزوم قضاء األيرمبا و

 الصالة  الرجل التشهد يفين نسإ:  قال)يه السالمعل(عبد اهللا  موثقة عمار، عن أيبك

عاد أئاً من التشهد ير شكذين مل إ و فقد جازت صالته،،باهللا فقط وبسم اهللا: قالنه أ ركفذ

  )٢(.الصالة

  التشهدكسألته عن رجل تر:  قال)عليه السالم( موسى هيجعفر، عن أخ علي بن خربو

ن إ و،ه سجدتا السهويعل وتشهد،يسلم فلين أر قبل كن ذإ: صنع؟ قاليف كيم سلّحىت 

ال  وليلم بقلكتين مل إ و صالته،ه يفأجزأبسم اهللا،  أو ال اهللاإله إن ال أشهد أقال نه أ ركذ

  )٣(.عاد الصالةأسلم ي حىت ريثك

                                                

  .١٣ سطر ٤٧٦ ص١ ج:املستند) ١(

  .٧ ح التشهد يف٧ باب ٩٩٦ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٨ ح التشهد يف٧ باب ٩٩٧ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



٤١٥

 اللهم صل على :يقول بأن  الصالة على حممدإعادةنعم لو نسي الصالة على آل حممد فاألحوط 

 وجيب فيهما نية البدلية ،فقط  وإن كان هو املنسي،وآل حممدال يقتصر على قوله  و،حممد وآل حممد

  عن املنسي

  

د عن يوجب رفع اليخبار ال نة سائر األياالستصحاب بقر على نيل اخلربيمحل ذو

هو  و، أيضاًني الشهادتىحدإلزم القول بعدم لزوم قضاء ي ما كن مت التمسإنه ك ل،الصدر

  .خالف ما عرفت

  .كل قاصر عن ذلين الدلك ل، قضاء بعض الشهادةان يفكن إ واطيان فاالحتكف يكو

حوط فاأل{بعاض وجوب قضاء األ على  بناًء}آل حممد على  الصالةينعم لو نس{

 قتصريال  و،آل حممد وحممدعلى   صلقول اللهميبأن { مقدمة }حممد على  الصالةإعادة

ون غلطاً يكبدوا  إذ :ك املستمس قال يف} فقطيان هو املنسكن إ و،آل حممد وقولهعلى 

  . انتهى،)١(هي االستعمال لعدم املعطوف عليف

 » لهيكال شر«ان ينس و»وآل حممد«ان ي نسنياملصنف سؤال الفرق ب على ردي: أقول

هما تابع يلكد كين العطف والتأأ مع ، دون مثل الثايناألول املرتبط بإعادةخصص لزوم حىت 

ور كاملذكاملقدر واملقدم  إذ ،س بغلطيل إنه هي ففكل املستمسيما تعلأ املتبوع، إىل تاجحي

  .عرفاً

ه ريغ أو لاآل إىل ل مرتبط سواء بالنسبةكر كاط ذي اقتضاء االحتال يفكنعم ال اش

    اليتية هيالن إذ }ية عن املنسية البدلين{السجدة  والتشهد أي }همايب فجيو{

                                                

  .٥٢٤ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٤١٦

   يف الصالةجزاءباملنايف كاألوال جيوز الفصل بينهما وبني الصالة 

  

 خالفاً ،هريغ وك املستمسك العبادة، صرح بذلة يفي النأدلةلعموم  و للقضاء،ي املنونيتع

  فهو عبارةيف الفعليلكة التيراد نأن إ إنه هيف وة القضاء،يه نيوجب في مل يللمستند الذ

ون كوجب ي ال كن ذلإ هي فف،ة العبادة مطلقاًي بناإلتيانراد أن إ وة القضاء،يعن نخرى أ

  .ال خيفىما ك يل التوصليس املقام من قبيل و، هو املطلوبي الذ به بدالًاملأيت

  يفجزاءاألك{ال يان فصال طوك ولو } الصالة باملنايفنيب ونهمايوز الفصل بجيوال {

 ،ك ذلقد اختلف العلماء يف و، انقطع االرتباط املعتربنهما املنايفيفصل ب إذا  اليت}الصالة

 مث ،اً هناياط عن أصل الصالة جاري فصل االحت يفني املتقدمنيوجهال احلدائق جعل يفف

  .دلة األطالقاستظهر عدم الضرر بالفصل إل

  .صل لألى،قضيء مما ي شنيب و السالمنيحنوه ب وضر ختلل احلدثي ال : املستنديفو

س ك ع،اطية االحت صالة يفين قلنا باملبطلإ وة هنا،يه رجح عدم املبطلي مصباح الفقيفو

ل كشأذا ك واط،ي االحتة يفين قلنا بعدم املبطلإ وة هنايما نقل عن بعض من املبطل

جزء فله  ألنه قالوا. وجبوا عدم الفصل باملبطلأث ين حيخر، هذا خالفاً آلكاملستمس

 فإن  ااإلتيانظاهر نصوص  و،أصالة االشتغال و منها عدم الفصل، اجلزء اليتأحكام

  .كمنها عرفاً ذلاملتفاهم 

وجب القضاء أالشارع  بأن ركما ذ على لواكشأن قالوا بعدم ضرر الفصل فيما الذأ

ومة بأصل كأصالة االشتغال حم و الصالة،أدخله يف وإالّ ،ةيعترب اجلزئيمل  و،داًيفاً جديلكت

  . العدماألصل ولفنا ذا الشرط أم ال؟ك النا ال نعلم هل ،ةءالربا



٤١٧

 ن بعض النصوص دالأ إىل ضافةنقطع بالتأمل، باإلي يفهو بدواما ظاهر النصوص و

  .عدم لزوم االتصالعلى 

 رها بعد ما قامك سجدة فذي الرجل نس، يف)عليه السالم(موثقة عمار، عن الصادق ك

 : قلتفاته ذا سلم سجد مثل ماإسلم في حىت سجديال  و صالته يفيضمي: ع؟ قالكرو

  )١(.ركذ إذ  ما فاتهيقضي: ؟ قالكال بعد ذلإر كذيمل فإن 

 قد وفرغ من صالتهي الرجل  يف:)عليه السالم(ح حممد بن مسلم، عن أحدمها يصحو

اناً كطلب م وإالّ ،انه فتشهدكم إىل باً رجعيان قركن إ: نصرف؟ فقالي حىت  التشهدينس

  )٢(. الصالةمنا التشهد سنة يفإ :قال و،هيفاً فتشهد فينظ

 ما مع حالة الصالة اإلتيانلزوم  على  الداللةطلقات يفان ظهور املكن إ: أقول

الظاهر منهما جواز  إذ  مورده،ري غ يفنيثين احلديخالف املتفاهم عرفاً، فاالستدالل ذ

  .ان ال مطلقاًيالفصل مع النس

الوقت  وةيعرف لزوم الفوريمنه  وان للنص،ي صورة النسنعم نقول بعدم االشتراط يف

  .همايخالفاً للمستند ف

ذا إ ونئذ،يعدم االعتبار ح على حيالصح و لداللة املوثق،اني مورد النسن يفاعتربينعم ال 

  .ني من اجلانبيصل العملن جمال لأليك املقام مل  موجوداً يفيل االجتهاديان الدلك

    ا مث قضاء أصل الصالةاإلتيانحوط رنا فاألك بعض ما ذك ترن تعمد يفإ إنه مث

                                                

  .٢ ح السجود يف١٤ باب ٩٦٨ ص٤ ج:لوسائلا) ١(

  .٢ ح التشهدأبواب من ٧ باب ٩٩٥ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٤١٨

 ، فاألقوى جوازه، يف أثناء الصالةذكر والفعل القليل وحنو ذلك مما كان جائزاًأما الدعاء وال

  . جيوز تأخريمها عن التعقيب وحنوه وال،ا بعد السالمم وجيب املبادرة إليه،واألحوط تركه

  

  .ك ذلما عرفت الوجه يفعلى 

 إىل ضافة باإل،يشبه املستفادة من ظاهر النص وضعأما  وةيم بالفوركن احلأالظاهر و

  .اهايمزا وباتك املتعلقة باملريالنواه ووامرما هو الظاهر من األكاً يفيلكونه تك

حالت  إذا } أثناء الصالةان جائزاً يفك مما كحنو ذل وليالفعل القل وركالذ وأما الدعاء{

 املتقدمة له دلةصل بعد عدم مشول األ لأل}جوازهفاألقوى {ة ي املنسجزاء األنيب و الصالةنيب

ن مثل هذا الفصل أ حىت ةيستفاد من النصوص من لزوم الفوري ملا قد }هكحوط تراألو{

هما بعد يلإب املبادرة جيو{مال الضعف ك اط يفين مثل هذا االحتأن االنصاف ك ل،ضرهاي

وجوا فوراً بعد  على مجاعاإل و: املصباحيف و،هي علمجاعاإلالذكرى  بل عن }السالم

اغتفار  على  من النص خصوصاً ما دلكفت من انسباق ذل ملا عركذل و،يما ادعكالصالة 

ما تقدم كره املستند من عدم اللزوم كما ذيال فكشمنه تعرف اإل و،اني حال النسريالتأخ

  .ته عنهياكح

ن الظاهر إه يث، ففيحاد بعض األالواقعة يف» مث« بـ ةي لعدم لزوم الفوركأما التمس

لزم القول بعدم جواز  الّإ و اخلارج، يفاألمرتب لتر  ال، النطقالم يفك لترتب المثون ك

  .ةيالفور

 : بقولهوالًأره كعما ذخرى أ  هذا عبارة}حنوه وبيمها عن التعقريوز تأخجي الو{

  د املبادرةيرين أال إ اللهم )وزجيفال (: قولين أ األوىل ناك و)بجيو(



٤١٩

  .المه الثاينكب من يقتأخر القضاء عن التع إذا يا تنقضأ و،األولالمه كة من ي العرف

  



٤٢٠

فاألحوط  ، كاحلدث واالستدبار وسهواًلو فصل بينهما وبني الصالة باملنايف عمداً ـ ٣ـ مسألة 

 ال ختلل ما ينايف عمداً  وكذا لو، وإن كان األقوى جواز االكتفاء بإتياما،استيناف الصالة بعد إتياما

  . فال بأسوقع سهواً إذا  أما،كان عمداً إذا سهواً

  

  الصالة باملنايفنيبو{ ينيالسجدة املنس والتشهد أي }نهمايلو فصل ب ـ ٣ ـ مسألة{

ناف الصالة بعد يحوط استفاأل{ يالفصل املاح و}االستدبار واحلدثكسهواً  وعمداً

  .ه من تقدميلإما ذهب كة، يفاك ما فالحتمال الاإلتيان أما }امايتإ

صل الصالة أ ف،ك بطالن القضاء بذل يفدلةألناف، فلما عرفت من ظهور ايأما االستو

  .ة لعدم موافقتها للمأمور بهيافك ريون غكت

 فقط، لعدم استفادة }امايتإتفاء بكجواز اال{ عند املصنف } األقوىانكن إو{

 باتك املتعلقة باملريالنواه ووامرن ظاهر األأه ما عرفت من ين فكالوضع من الظواهر، ل

  .ني واحد من املعلقريه غيل علكشألذا  و،طالق باإلك جمال للتمسمعه ال واها الوضع،يمزاو

  .تعمده إذا شبهأما  ولمكالتك }ان عمداًك إذا ، عمداً ال سهواًنايفيذا لو ختلل ما كو{

 ف باملقام،كي مضر، فري أصل الصالة غالسهو يف فإن }وقع سهواً فال بأس إذا أما{

  سهوال سهو يف :)عليه السالم(مشول قوله  من ،هل ملثل هذا سجدة السهو؟ احتماالنو

  :قالين أال إ ا، اللهم اإلتيان يقتضي األصلمجاله فإمن  و،)١(

                                                

   .٢ و١ ح... اخللل الواقعأبواب من ٢٥ باب ٣٤١ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٤٢١

 سجدة السهو ملن فعل موجبها يف على منا دلإل يالدل ون هذا خارج عن الصالة،إ

  .الصالة

مها  لزو،اطي االحتنيب و الصالةنيلم بكسجدة السهو للت على ستفاد من ما دليرمبا و

  : املسألة املتأخرة بقوله يف)رمحه اهللا (شار املصنفأهذا إىل  و فتأمل، أيضاً املقاميف

  



٤٢٢

فاألحوط فعله  يف أثنائهما أو  مااإلتيانلو أتى مبا يوجب سجود السهو قبل  ـ ٤ـ مسألة 

  .بعدمها

  

 أثنائهما يف أو  ما،اإلتيانوجب سجود السهو قبل ي مبا ىلو أت ـ ٤ ـ مسألة{

ة ي تقوىن مقتضكل: ك املستمس قال يف}بعدمها{سجود السهو  أي }حوط فعلهاألف

  )١(. انتهى،اًياط من هذه اجلهة استحبابيون االحتك اا لو ختلل املنايفيتإتفاء بكاال

ال  وخارج عن الصالة ألنه  فال جتب سجدة السهواإلتيان قبل نيفصل بيرمبا  و:أقول

ها ء استواىالفتو وظاهر النص ألن جب،يثناء ف األنيبو م الصالة،كمه حكن حأ على ليدل

ها ي فاإلتياند عدم لزوم يؤي ولعل له وجهاً، و، أصل الصالة يفنيالتشهد الداخل وبالسجدة

تاً عن كر ساك ا لو تذاإلتيان على  ما دل،نهايب و الصالةني بي السهوان املنايفك بأن قبل

املقام  وان،ي النسى لدني البة يفيات السهويباملناف اإلتيانن الغالب ألزوم سجود السهو مع 

  . واهللا العامل،ل العدميان دليان لغفلة العامة عن لزوم سجود السهو، فعدم البيمقام الب

  

                                                

  .٥٢٧ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٤٢٣

ال جيب  ، ما عدا وضع اجلبهة يف سجود الصالة،غريه مما جيب أو نسي الذكر إذا  ـ٥ـ مسألة 

  .قضاؤه

  

 سجود  ما عدا وضع اجلبهة يف،بجيه مما ريغ أو رك الذينس إذا  ـ٥ ـ مسألة{

ه بعد ؤب قضاجيلذا  وة السجود،ياً لوضع اجلبهة مل تتحق مهيان ناسكنه لو إ ف}الصالة

  .الصالة

ال  أمر ث الي فح،ديالقضاء بأمر جد ألن كذل و}ب قضاؤهجي ال{ه ري غيأما لو نس

  بنظر العرف،ىقضياً ئيس شيحنوه ل ودين مثل وضع الأ إىل  هذا مضافاً،ب القضاءجي

  .ثيحاد لبعض األىقضي ر الكالذو

 ي عن رجل نس)عليه السالم (األولسألت أبا احلسن :  قالنيقطي علي بن خربك

  )١(.كال بأس بذل: سجوده؟ قال ووعهك رحة يفيتسب

توبة كت املي صلينإ: )عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل: موثقة منصور بن حازم قالو

، ىبل: ؟ قلتالسجود ووعكمتمت الرأس قد يأل: لهم؟ فقالك  صاليت يفأقرأن أت يفنس

  .ك ذلريغ إىل )٢(.اناًيان نسك إذا كمتت صالت: قال

مها، ريغ واملصباح وول مبحث اخللل من اجلواهرأ ما جتده يفك واحد، ري غك بذلفىتأو

  .هي علمجاع اإليبل ادع

د يا تق وخبار، بل األك املستمسما يفك، مجاعس اإلين املستند لأ تعرف كمن ذلو

ان لنا ك لو "لهك ىقضي بعضه ىقضيما "ن أ على ما دل وم،كيم بن حكحة حي صحإطالق

  .ةيلكمثل هذه ال

  

                                                

  .٢ حوعك الر يف١٥ باب ٩٣٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح القراءة يف٢٩ باب ٧٦٩ ص٤ ج:املصدر) ٢(



٤٢٤

 مل ميكن كما إذا وأما، لتشهد القضائي وأمكن تداركه فعله اأجزاءنسي بعض  إذا  ـ٦ـ مسألة 

 وإن كان األقوى كفاية ،الة الصإعادةط إعادته مث  فاألحو وسهواًتذكره بعد ختلل املنايف عمداًإذا 

  .إعادته

  

ما لو ك }ه فعلهكن تداركأم وي التشهد القضائأجزاء بعض ينس إذا  ـ٦ ـ مسألة{

تمل حيرمبا  وة بعدمها،ي بالشهادة الثانأيتينه إآله، ف وحممد على ىصل وشهد شهادة واحدة

شمله، فال ي  سهوال سهو يفن ألظاهر ن اكب، لي التشهد من رأس حفظاً للترتإعادةلزوم 

  . من رأسعادةجتب اإل

حوط  فاأل،سهواً و عمداًره بعد ختلل املنايفكتذ إذا ماك{ ك التدار}نكميمل  إذا أماو{

  .ياجلزء املنس أو التشهد أي }عادتهإ

ون الصالة بدون التشهد ك لالتصال، فت مبطالًون املنايفك الحتمال } الصالةإعادةمث {

  .ب لعدم حصول االمتثال بهاملوج

ث ي به حى التشهد أتيلو نسنه أ  على ملا دلكذل و}عادتهإة يفاك األقوى انكن إو{

  .ما تقدمكعدمه  و ختلل املنايفني بطالق اإل الظاهر يف،رهكذ

  



٤٢٥

وال يشترط التعيني  ، أتى ما واحدة بعد واحدة،التشهد أو لو تعدد نسيان السجدة ـ ٧ـ مسألة 

  .مالحظة الترتيب معهواألحوط  ،ن كان األحوطى وإعلى األقو

  

واحدة { بعد الصالة } ماىالتشهد أت أو ان السجدةيلو تعدد نس ـ ٧ ـ مسألة{

 عةك الرن هذه قضاء للسجدة يفأ ينوي بأن } األقوى علىينيشترط التعيال  و،بعد واحدة

دل يزائد مل  أمر ينيالتع  ألنكذل وذا،كه وةيعة الثانك الرهذه قضاء للسجدة يف و،األوىل

 نقل عنه يفيء يشنه أ  بالقضاء معاألمر إطالق عدمه، بل األصلاعتباره، ف على ليالدل

  .هيه عليلزم التنب الإ ول العدم،يالغالب دل

ه، ي علك انطبق ذليف الفعليلكقصد الت و وجوب القضاءان املقدم مقدماً يفكلو  إنه مث

عطاء إما لو وجب كحدها، أوال عن أ به ىء وقع ما أت وجوب القضان مقدماً يفيكن مل وإ

  .ثالثة من الفقراء إىل ريثالثة دنان

  . حملهري غشبه يفأما  أو صالة االشتغالن القول بالوجوب أل أعرفيمنه و

مع  أي }ب معهيحوط مالحظة الترتاألو{ يني الحتمال لزوم االتع}ان أحوطكن إو{

، ة الفائتجزاء لترتب األكذل وذا،كه و،والًأ هو الفائت الًوأ به أيتين ما أ ينوي بأن ،ينيالتع

  .داءاألكون القضاء يكن أفالالزم 

 من باب حتقق مصداق كن ذلإداء، بل  ترتب األل يفيعدم الدل إىل مضافاً إنه :هيفو

وم ي ىعطأ ين نسإوم اجلمعة، ويعطاء ثالثة فقراء إب أمر ما لوكمصداق،  على مقدماً

   نيب بيس من جهة الترتيخر لحدهم قبل اآلأء عطاإ فإن السبت،



٤٢٦

 مبا والًأ أيتيب في عدم لزوم قصد الترتاف يفكل القضاء ي دلإطالقن إ ،االعطاءات

اماً يأصم يمل  أو ،ات متعددةيصل صلوات آيمن مل ي فكروا مثل ذلكما ذكاً، ريخأفات منه 

  .من شهر رمضان

  



٤٢٧

فاألحوط تقدمي السابق منهما يف الفوات  ، تشهدلو كان عليه قضاء سجدة وقضاء ـ ٨ـ مسألة 

 على ما حيصل معه عادةالسابق فظهر كونه الحقا فاألحوط اإلنه أ  ولو قدم أحدمها بتخيل،على الالحق

  الترتيب

  

 السابق ميقضاء تشهد، فاالحوط تقد وه قضاء سجدةيان علكلو  ـ ٨ ـ مسألة{

 ب شرطاً يفي باحتمال اعتبار الترتكس املستمعلله يف و}الالحق على  الفواتمنهما يف

ب جي ال: ث قالي خالفاً للمستند ح،)١(ن عرفت ضعفهكل: صحة قضاء الالحق فواتاً، مث قال

منهم من  و، عن املعارضصل اخلايللأل ودلة األطالقإل: ة، قالي املنسجزاء األنيب بيالترت

  )٢(.وجبهأ

 الإبق يث فلم ي من هذا احلطالقإل صدد اوا يفكه بعد ي فف،دلة األإطالقأما : أقول

ل القضاء ي لظاهر دلاألصلون القضاء حسب يك حىت بيه الترتيعترب في هل األصلن أفهم 

لذا  و،األولبعد ي ن الكام، ليام الصيأ ب يفيل الترتيب من قبيون الترتيكمنا إ و،عتربيأم ال 

 ال األصل إذ ه،يه وجله وج اطياالحت و،زجي الصالة مل السجدة يف على لو قدم التشهد

 أدلة دون القضاء خالف ظاهر األصل ب يفياحتمال اشتراط الترت ومساغ له بعد الظهور،

 جزاءذا األك و احلدائقيف وات،يع اخلصوصي مجداء يفاألكون القضاء كدة ليالقضاء املف

  .ة تترتبياملنس

صل حيما  على ةعادحوط اإلحقاً فاألته الوكالسابق فظهر نه أ ليحدمها بتخأولو قدم {

   نيل فوته قبلها مث تبيالسجدة بتخ على  فلو قدم التشهد}بيمعه الترت

                                                

.٥٢٩ ص٧ ج:كاملستمس) ١(

.١٦ سطر ٤٧٦ ص١ ج:املستند) ٢(



٤٢٨

  . الصالة معه وإن كان أحوطإعادةوال جيب 

  

  .بيصل الترتحي حىت عاد التشهد فقطأس كالع

 ني الحتمال ضرر مثل هذا الفصل ب}ان أحوطكن إ و الصالة معهإعادةب جيوال {

اط لسهو ال سهو ين الظاهر عدم لزوم هذا االحتك الفوات، ليف اجلزء املتقدم نيب والصالة

  .ملثله

  



٤٢٩

فيأيت مبا قدمه  لو كان عليه قضاؤمها وشك يف السابق والالحق احتاط بالتكرار ـ ٩ـ مسألة 

 وكذا احلال لو علم نسيان أحدمها ومل يعلم ، الصالة وإن كان أحوطإعادة وال جيب معه ، أيضاًمؤخراً

  .املعني منهما

  

  السابق يفكشو{السجدة  والتشهد أي }ه قضاؤمهايان علكلو  ـ ٩ ـ مسألة{

 نيتشهد ب أو ني تشهدنيسجدة بك } أيضاً مبا قدمه مؤخراًأيتي ف،راركالالحق احتاط بالتو

  .نيسجدت

صل أ ني من جهة احتمال الفصل ب}ان أحوطكن إ و الصالةإعادةب معه جيوال {

التربع  و باملقدم القربة املطلقة من اجلزءىلو نونه أ ال خيفىن ك، لوالًأاجلزء الفائت  والصالة

ة يضر بالفوري ما أشبه مبقدار ال وركن فصل الذأقد عرفت  إذ  الصالة،عادةن وجه إليكمل 

 األصل ني ب، الصالةس الشخص يفيل إذ ني البصل الصالة، والسجدة ال تضر يفأك مانع ريغ

  .هيل علي لعدم دلجزاء األنيبو

لزوم » ذاك« بـ راد امل} منهمانيعلم املعيمل  وان أحدمهايا احلال لو علم نسذكو{

 ما هو واضح،ك  أيضاً مبا قدمه مؤخراًاإلتياناطاً، ال ي الصالة احتإعادة ما، مث اإلتيان

  .مجايل ما للعلم اإلاإلتيانب جيمنا إ وهما شاء،يأ مي تقدتار يفخيو

  



٤٣٠

نسي نه أ علم إذا أما، ا أم ال مل يلتفت وال شيء عليه أحدمهنسينه أ شك يف إذا  ـ١٠ـ مسألة 

  .ءالم وتداركه أم ال فاألحوط القضاقبل الس أو هل تذكر قبل الدخول يف الركوعنه أ أحدمها وشك يف

  

  بهأيتي احملل  يفكان الشك فإن } أحدمها أم الينسنه أ  يفكش إذا  ـ١٠ ـ مسألة{

ما هو مراد املنت كبعد الصالة  أو  بعد جتاوز احمللكان الشكلو  و،اإلتيان  يفك شافعالًألنه 

  .سجدة السهو و من القضاء}هيء عليال شو{الفراغ  و التجاوز لقاعديت}لتفتيمل {

قبل  أو وعك الرر قبل الدخول يفكهل تذنه أ  يفكش و أحدمهاينسنه أ علم إذا أما{

 حىت }أم ال{ه قضاء يب علجي الىت  ح}هكتدارو{اً ي باقاينيدام احملل النس ما أي }السالم

، بعد عدم اإلتيانصالة عدم أاط ي وجه االحت}حوط القضاءفاأل{ب القضاء بعد الصالة جي

  .ان قاعدة التجاوزيجر

 ياحملل الثانو وه،ي به فاإلتيانعلم بعدم ي يالذكر األويل احملل إذ :ك املستمسقال يف

 احملل و،كوكااللتفات مش وركهو الذ ون موضوعهأال إه ي به فاإلتيان بكن شإ ويالسهو

  . انتهى،)١(هيلإفرغ بالنسبة يم فلم يون بعد التسليكان ير استمرار النسيتقدعلى 

ا مطلقة شاملة إان قاعدة التجاوز فيأن وجه عدم جزم املصنف احتمال جرك و:أقول

   خرج ،ما هوكها يضمينسان  من صالة اإلىلما مضكنه إللمقام، ف

                                                

  .٥٣٠ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٤٣١

 ما لو نيب و هذاني فرق بيأ وقرب،لعل هذا هو األ وس هذا منه،يل والعدم،منه العلم ب

 إىل راً له قبل وصولهكان متذكن أ  أم ال؟ بعد باجلزء الفالينىتأهل نه أ  بعد الصالة يفكش

  .حمله، فتأمل

  



٤٣٢

  فاألحوط تقدمي االحتياط التشهد أو لو كان عليه صالة االحتياط وقضاء السجدة ـ ١١ـ مسألة 

  

حوط التشهد فاأل أو قضاء السجدة واطيه صالة االحتيان علكلو  ـ ١١ ـ مسألة{

ة ي املنسجزاءقد تقدم لزوم تأخر األ وة،ياط حمتمل للجزئياالحت ألن كذل و}اطي االحتميتقد

  .عات الصالةكعن ر

  .نئذي حجزاء األ يفريوز التأخجياط جزءاً فال يون االحتكمن احملتمل عدم  و:قاليال 

نه أ  ملا عرفت من،كنع عن ذلميس حبد ية لي املنسجزاءة األيفور على ما دل: قولنا نأل

 واحد من ريره غك ما ذ،اط املصنف دون فتواهيلعل وجه احت و ملثله،إطالقال  والظهور،

  .سكبالع وجزاء األميتقد على اطيوز االحتجيه يعل ول واحد منهما،ك ة يفيعدم لزوم الفور

ونه ك نيب و، اجلزءميجب تقدياط في قبل االحتيون اجلزء املنسك نينعم فصل احلدائق ب

 ميل من تقدك ةملراعا واألول ب يفيل الترتي لتحصكذل وان،األمرحتمل ياط فيبعد االحت

ة مثال ي السجدة املنسنيب وصل الصالةأ نياط بيل باالحتيمن عدم الفصل الطو واط،ياالحت

  . الثاينيف

  .ناًي، بل جعله متعكده املستمسيأو ره املصنفكالوجه ما ذ و:أقول

 اطي االحتة، ال يفي بعدم لزوم الفورني حذوه من القائلىمن حذ وأما صاحب املستند،

 مين من تقدياألمر ني بريه خي مصباح الفقيف و سعة من هذا، فهم يف،ةي املنسجزاء األال يفو

ظهر ما ن األكلب حسب الفوت، ي وجوب الترتى اجلواهر قويف و،جزاءاأل أو اطياالحت

   ن ما دلأ بل قد تقدم ،ما عرفتكره املصنف كذ



٤٣٣

 وأما مع سجود السهو فاألقوى تأخريه ، لكن األقوى التخيري، على موجبهوإن كان فوما مقدماً

  . أيضاً كما جيب تأخريه عن االحتياط،عن قضائهما

  

  .اطي االحتميد لزوم تقديؤيوجب سجدة السهو ياط ياالحت واألصل نيلم بكأن التعلى 

 }يريالتخ األقوى نكل{اط يموجب االحت أي }موجبه على ان فوما مقدماًكن إو{

 أدلةل واحد معارض بظاهر ك ة يفي الفورأدلةظاهر  وهما،يأ ميلزوم تقد على ليلعدم دل

 مي، بل احتمال لزوم تقديريصالة التخأ إىل هيجع فري فإذا تعارضا تساقطا، وخر، اآلة يفيالفور

 نيل بي اجلزء حذراً من الفصل الطوميمن لزوم تقدالذكرى ره كاط معارض مبا ذياالحت

تمل حي إذ اط حمتمل،ياالحت وة،يقن اجلزئي متين اجلزء املنسأ إىل  مضافاً، جزئهنيب واألصل

  .ونه نافلةك

ة، يعة املنسك الري املنسءان طرف اجلزكما لو يفيتم اط ي االحتميالم لتقدكنعم بعض ال

  .ه ملا عرفتيعل رنا هو املعولكما ذكاط ي االحتمين تقدكل وهذا

 أي }عن قضائهما{سجود السهو  أي }هريتأخفاألقوى أما مع سجود السهو و{

  .ينيالتشهد املنس والسجدة

 مي الذهن تقد يفىقوي يالذ:  اجلواهر قال يف} أيضاًاطيه عن االحتريب تأخجيما ك{

 عات،كالر على جزاءاأل و،السجود مطلقاًلى  عةياطيعات االحتكالر وةي املنسجزاءاأل

   ني بيريالتخ و السابق فالسابق،،بعض على بعضهاو



٤٣٤

  . انتهى،)١(السجودات

 تأخر سجود السهو عن ىركن نقل عن الذأنه بعد إظهر من احلدائق، فيخالفاً ملا 

 ،لزوم سجدة السهو على ان السجود ال تدليات نسيروا بأن هيل علكشأة، يالسجدة املنس

 عن كيح و،به بعد السجدة للسهو ىؤتينه أ  علىان التشهد ما تدليات نسي روايفو

ة جواز ريالذخ والسجود، بل من الروض ول من اجلزءك مي املقاصد جواز تقدد يفيالشه

  .ن تأخر سببهإ واجلزء على  السجودميتقد

ة، ية املنسللسجد وسجود السهو للتشهد إىل ره احلدائق بالنسبةكمع الغض عما ذ: أقول

 كع من تعرض لذليظاهر مج: اه اجلواهر بقولهكره املصنف تبعاً ملا حك القاعدة ما ذىمقتض

 مرتبط ريسجود السهو غ ألن كذل و،)٢(ن تقدم سببهإ وسجود السهو على  اجلزءميتقد

رغم به أنف ي«: )سلم وصلى اهللا عليه وآله( ما عرب عنه الرسولكمنا هو مرغم إ وبالصالة،

ما مرتبطان إاط، فيصالة االحت و خبالف اجلزء، هذا السهو يفيوقع املصلأ يالذ» نطايالش

 الصالة خالفاً ع ما اعترب يفيهما مجيلذا اعتربنا ف وة،ياجلزئ وةيدلتهما الفورأظاهر  وبالصالة،

  .دلتهاأ إطالق أو األصل بكهذا فال جمال للتمسعلى  وللمستند،

 لسجدة السهو، فهو ياج السجود املنسي بعدم احتقلنا فإن ره احلدائق،كما ما ذأو

  أيضاًالسهو للنص فهو خارج التشهد بعد سجود بأن ن قلناإنه أ ماكالم، كخارج عن ال

  .رناهاك ذة اليتيلكضر باليهذا القدر ال  ول،يبالدل

                                                

  .٤٤٦ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

.٤٤٦ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(



٤٣٥

 أو ان اجلزءينس إىل ات املتعرضة لسجود السهو بالنسبةين الرواأة يلكد اليؤيبل مما 

  .اط، مما تقدم مجلة منهاي سجود السهو عن االحتري ظاهرها تأخ،كوكلشبعض ا

مل تدر أربعاً إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  ، عن أيبري بصيبأب، عن يخرب شعك

نت جالس مث سلم أ ونياسجد سجدت و مث سلم،نيعتكع ركار و، فقمنيعتكت أم ريصل

  )١(.بعدها

 ي السجود املنسميلزوم تقد على  الدالرير بن بش اجلزء خرب جعف يفكشعر بذليرمبا و

  .سجدة السهوعلى 

  .م، مما هو خالف املشهوريتضمن فعل السجدة قبل التسل إنه :هين فكل

ء، يه شين عليكس سهواً مل كلو ع إنه قرب، مثأره املصنف ك فما ذ،انكف كيو

 إعادةاً مبا قدمه، مث ي ثاناإلتياناط ي االحتىان مقتضكلو تعمد  و، سهوال سهو يف طالقإل

  .ما تقدمكب الوضع ك املتعلقة باملرحكامالظاهر من األ إذ الصالة،

  

                                                

.٨ ح... اخللل الواقعأبواب من ١١ باب ٣٢٤ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٤٣٦

 ،بعض ما يعترب فيها ما عدا وضع اجلبهة يف سجدة القضاء أو سها عن الذكر إذا  ـ١٢ـ مسألة 

  .فالظاهر عدم وجوب إعادا وإن كان أحوط

  

ها ما عدا يعترب فيو بعض ما أ{ السجود  يف}ركسها عن الذ إذا  ـ١٢ ـ مسألة{

  .صالأة ي باملهاًين آتيكان سهواً عن وضع اجلبهة مل كلو  إذ } سجدة القضاءوضع اجلبهة يف

 به هو اجلزء ون املأيتك  يفدلة ملا تقدم من ظهور األ}عاداإفالظاهر عدم وجوب {

قد  و، استثين ماالّإات يع اخلصوصي مج يفكم ذلكمه حكون حيكه يعل و الصالة، يفكاملترو

ذا ههنا، ك ف، مبطلريسجود الصالة غ إىل  بالنسبةجزاءاأل وان هذه الشرائطين نسأتقدم 

فاً يلكون تيكن أ الحتمال }ان أحوطكن إو{ سهو للمقام مشول ال سهو يف إىل ضافةباإل

ال خيفى ن كمور املرتبطة بالصالة، لان خاصاً باألك ي الذتعاد الل يشمله دليداً فال يجد

  .ة الضعفي غااط يفين االحتأ

  



٤٣٧

 بالسالم يف التشهد القضائي وإن كان األحوط يف نسيان التشهد اإلتيانال جيب  ـ ١٣ـ مسألة 

 كما أن األحوط يف ، بالسالم بعدهاإلتيان من غري نية األداء والقضاء مع ،األخري إتيانه بقصد القربة

   بالتشهد والتسليماإلتيانا بقصد القربة مع  اإلتيان  أيضاًنسيان السجدة من الركعة األخرية

  

 ني بالشهادتيفيك بل }ي التشهد القضائ بالسالم يفاإلتيانب جي ال ـ ١٣ ـ مسألة{

  .التشهد فقط على ليمنا دل الدلإ والسالم، على لي لعدم دلكذل والصلوات،و

ان ك ،هنا  حىتقلنا بلزوم السالم و السهو، به بعد سجديتىؤتيالتشهد  بأن نعم لو قلنا

  . به الزماًاإلتيان

 ريبقصد القربة من غ{التشهد  أي }انهيتإ ريخان التشهد األي نسحوط يفان األكن إو{

منا السالم إ و الحتمال عدم فوت حمل التشهد،} بالسالم بعدهاإلتيانالقضاء مع  وداءة األين

  .ح هذا االحتماليون سهواً، بل قد سبق ترجيك به املأيت

 والّأ به ىون ما أتكاب للسالم املربوط بالصالة بعد جيإ بل ،ذا استثناءاًس هيه فليعلو

  .عباً بهي ال ،اًيسهو

 } ا بقصد القربةاإلتيان  أيضاًةريخعة األكان السجدة من الري نسحوط يفن األأما ك{

 الحتمال }ميالتسل و بالتشهداإلتيانمع { خارج حملها وا يفك و حملهاوا يفك نياجلامع ب

ح هذا يقد سبق ترج و،السالم و بالتشهداإلتيان ان السهو يفكمنا إ و، حملهاوا يفك

  .االحتمال فراجع



٤٣٨

 وحينئذ فاألحوط ،الحتمال كون السالم يف غري حمله ووجوب تداركهما بعنوان اجلزئية للصالة

  .لصورتني ألجل السالم يف غري حمله يف ا أيضاًسجود السهو

  

 ري غون السالم يفكالحتمال {: اط بقولهي وجه االحت)هللارمحه ا(  املصنفنيقد بو

 ي ما نس حملهما يفري غالسالم يف وون التشهدكالحتمال  و، التشهديما لو نسي ف}حمله

  . ال بعنوان القضاء بعد الصالة}ة للصالةيهما بعنوان اجلزئكوجوب تدارو{السجدة 

صورة  وان السجدةينس صورة }ني الصورت يف أيضاًحوط سجود السهونئذ فاأليحو{

 السالم يف وجل التشهدأل و،ان التشهدي نس يف} حملهري غجل السالم يفأل{ان التشهد ينس

  .ان السجدةينس

 ء باملنايفيان بعد الصالة، أما لو جير النسكتذ إذا اط مبايد هذا االحتيقين أ والبد إنه مث

سناد إ ملا عرفت سابقاً من ، فقطي باملنساإلتيانان الالزم كر كل سهواً مث تذيالفصل الطوأو 

 املتقدمة دلةن ظاهر األإث يح والسالم، والتشهد إىل  ال،التشهد والسجدة إىل نئذيان حيالنس

  . مبطالن املنايفيكرمها مل ك ذ ما مىتاإلتيان

  



٤٣٩

 الصالة بني كوا من إعادةال فرق يف وجوب قضاء السجدة وكفايته عن  ـ ١٤ـ مسألة 

 كما أن يف ، أيضاً الصالةإعادةتني األولكانت من  إذا  لكن األحوط،ني واألخريتنيياألولالركعتني 

 وإن مل يكن ذلك ، بعد إمتام الصالة إعادا األحوط استحباباً أيضاً الواجبة منهماجزاءنسيان سائر األ

   الحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا،اجلزء من األركان

  

 إعادةته عن يفاكو{ة ي املنس}وجوب قضاء السجدة ال فرق يف ـ ١٤ ـ مسألة{

ناً من جهة لزوم يان القول ا متعك اخلاصة دلةاأل وتعاد الث ي لو ال حد اليت}الصالة

 }نيتريخاأل وينياألول نيعتكوا من الرك نيب{ جزاء فقد بعض األنياالمتثال املفقود ح

 الم يفكل اليقد تقدم تفص و،نيتريخأل دون اينياألول  يفعادةث فرقوا باإليخالفاً جلمع ح

  . فراجع١٧املسألة 

 }انتكذا إ{وجب لظاهر بعض النصوص أ خروجاً عن خالف من }حوطن األكل{

  . بقضاء السجدةاإلتيان بعد } أيضاً الصالةإعادة نيتاألولمن {ة يالسجدة املنس

حوط ضاً األيأ{ نيتاألول نيعتكمن الر أي } الواجبة منهماجزاء سائر األما أن يفك{

س هنا ي ل)نإ( ،}انكر اجلزء من األكن ذليكن مل إ وعاداإمتام الصالة إ استحباباً بعد

ن رزقت ولداً إ :منا هو لتحقق املوضوع مثلإ وح،ي صحريان مفهومه غك وإالّ للشرط

  .ال خيفىما ك ،ختنهاف

  دا الحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما ع{ استحباباً عادةمنا قلنا باإلإو



٤٤٠

ن كان األقوى كما عرفت عدم  وإ،األركان بالركعتني األخريتني كما هو مذهب بعض العلماء

  .الفرق

  

 ابن أيب وينيلكال ودياملفك }ما هو مذهب بعض العلماءك نيتريخ األنيعتكان بالركراأل

 على م عمموا ما دلإان السجدة فراجع، في نس يفكما تقدم ذلك ،همريغ وخيالش وليعق

 تعاد الاً بقاعدة ك خالفاً للمشهور متس،ل سهوكضة اهللا لي فرخول السهو يفعدم د

ما  وانيون املراد بالسهو النسكعدم  على ما دلت و، موارد متعددةخبار اخلاصة يفلألو

قد ورد  وص،ي قابلة للتخصريدخلها سهو غيضة اهللا ال ي فريه والعلة إذ ،كمنا الشإ وأشبه

  . فراجع،ما تقدم بعض منهاك ة موارد متعددها يفين فاي النسدخول السهو مبعىن

ن أما ك ،نيتريخاأل وينياألول نيعتك الرني ب}ما عرفت عدم الفرقك األقوى انكن إو{

  .ورةكطراد العلة املذ ال أيضاً املغرب والصبحإعادةاط املصنف ي احتىمقتض

  



٤٤١

مث بعد الفراغ من  ركهماالتشهد مع فوت حمل تدا أو لو اعتقد نسيان السجدة ـ ١٥ـ مسألة 

  . فالظاهر عدم وجوب القضاء،الصالة انقلب اعتقاده شكاً

  

ما ك }هماكالتشهد مع فوت حمل تدار أو ان السجدةيلو اعتقد نس ـ ١٥ ـ مسألة{

  .وع مثالك الرهو يف وامايلو اعتقد نس

 تشهد أم ال؟ أو نه هل سجدأ ب}اًكمث بعد الفراغ من الصالة انقلب اعتقاده ش{

 بعد الفراغ ألنه كلعدم االعتبار بالش: ك املستمس قال يف}فالظاهر عدم وجوب القضاء{

  . انتهى،)١(ال باالعتقاد لزوالهو

قن توجه ينه السابق تيقيب ألنه كذل و، استظهر وجوب القضاءي الذيخالفاً للربوجرد

 الفراغ أدلةن الظاهر م إذ ،قنيف املتيلك التكرفع ذلي ال ك والش،ه بالقضاءيلإف يلكالت

  .هي حمضاً بعد الصالة ال مثل ما حنن فكحدوث الش

 ، بعد الفراغ ال مانع منهك الشأدلة إطالق إذ ره املصنف،كما ذ األقوى نكل: أقول

  .قد تقدم شبه هذه املسألة و، املقامهو مفقود يف و،ال صورة العلمإرج منه خينه مل إف

  .هيء علي ال ش أيضاًنهأ والة نفس الص يفكان ظرف الشكلو نه أ منه تعرفو

  

                                                

.٥٣٥ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٤٤٢

ما دام   بهاإلتيان وجب عليه ، وشك يف إتيانه وعدمه،لو كان عليه قضاء أحدمها ـ ١٦ـ مسألة 

  . أيضاً بل األحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت،يف وقت الصالة

  

 انهيتإ  يفكشو{السجدة  أو  التشهد}حدمهاأه قضاء يان علكلو  ـ ١٦ ـ مسألة{

 أو اإلتيان الستصحاب عدم } وقت الصالة به ما دام يفاإلتيانه يجب عل و،عدمهو

  .صول األما قرر يفكاالستصحاب  على هذا مقدم ولوجوب االمتثال

 بعدم ىما وجه الفتوأ } أيضاًبعد خروج الوقت{ اإلتيان }كبل االحوط استحباباً ذل{

اط ياالحت و،جزائهاأ ائل يفصل الصالة حأ حائل يفنه أ ماك و،ون الوقت حائالًك لاإلتيان

  . أيضاًاملتعلق ا

صل الصالة أ مرتبط بريف بالقضاء غيلكون التيكن أاط فالحتمال يأما وجه االحتو

جل توهم أل و: وجهه لسبب آخر قالك املستمسيف وتشمله، لولة الوقت الي حأدلةف

 كلو شحوط القضاء ان األكـ صل الصالة ألولة الوقت بياختصاص ح أي  ـاالختصاص

   .ىانته ،)١(بعد خروج الوقت

  .كترياط ال ي االحت:املنت على قهي تعلد احلجة يفين جعل السياألمرن يحد هذنه ألأكو

                                                

  .٥٣٥ ص٧ ج:كاملستمس) ١(



٤٤٣

  .دبىن على االحتاسجدتان من ركعتني  أو لو شك يف أن الفائت منه سجدة واحدة ـ ١٧ـ مسألة 

  

 نيعتكمن رسجدتان  أو  أن الفائت منه سجدة واحدة يفكلو ش ـ ١٧ ـ مسألة{

 كان حدوث الشك إذا  لقاعدة التجاوزكذل و،ةيوحدة السجدة املنس أي }االحتاد على بىن

  .ةيالسجدة الثان إىل ان بعدها بالنسبةك إذا الفراغ و، الصالةيف

 ىان مقتضكعة واحدة كر إىل  بالنسبةكلو ش ألنه )نيعتكمن ر(: ده بقولهيامنا قو

 طراف العلم،أ  يفيالفراغ ال جتر وقاعدة التجاوز و،عادةاإل و بالسجدةاإلتيان مجايلالعلم اإل

  . وجودهكوك فوت املشاألصلمنا إ واً،يشرع أو اًيصال عقالئأست يصالة عدم الفوت لأو

 هل كما لو شكصالة العدم،  ألىون جمريكف الزائد يلك الت يفاألصل يرجيما ينعم ف

د من قضاء يزأ وجوب  يفك شنهإ ف،نيعتك رسجدتان يف أو عةك رفاتت منه سجدة يف

  . العدماألصل وسجدة واحدة

 ني متجانسنيفيلكوجب تي نيهل عمل عملنه أ نسان يف اإلكلو ش إنه :احلاصلو

 مجايلون العلم اإليك ،فاً واحداًيلكوجب تي واحداً عمل عمالً أو ،عادةاإل وةالسجدك

  .ماًكحم



٤٤٤

  احملتويات

  

  ٧................................... ـ كراهة تمكین الصبي١٨مسألة 

  ٨.........منفردا أو  الصالة جماعةإعادةستحباب ا ـ موارد ١٩مسألة 

  ١٣................................. ـ لو علم بطالن الصالة٢٠مسألة 

  ١٤.................................. ـ نیة الندب في المعادة٢١مسألة 

  فصل

  في الخلل الواقع في الصالة

  ١٤٢ ـ ١٧

  ١٩............................................. ـ أقسام الخلل١مسألة 

  ٢٢......................................... ـ الخلل عن جهل٢مسألة 

  ٣٤........................... ـ حصول اإلخالل جهال بالحكم٣مسألة 

  ٤١....................................أقسام الزیادة العمدیة ـ ٤مسألة 

  ٤٧..................................جزائهاأ أو  ـ ترك الطهارة٥مسألة 

  ٥٠........اإلستدبار أو الیسار أو  ـ بطالن الصالة إلى الیمین٦مسألة 

  ٥٢.................................خل بالطهارة الخبیثةأ ـ لو ٧مسألة 

  ٥٤............................... ـ اإلخالل بستر العورة سهوا٨مسألة 

  ٥٥............................ ـ اإلخالل بشرائط المكان سهوا٩مسألة 

  ٥٦............ى ما ال یصح السجود علیه سهوا ـ السجود عل١٠مسألة 

  ٥٧.................... ـ زیادة الركوع والسجدتین في الجماعة١١مسألة 

  ٦٢.................... ـ نسیان المسافر سفره من المستثنیات١٢مسألة 

  ٦٣........................... ـ بطالن الصالة بزیادة الركوع١٣مسألة 

  ٦٤....................................سها عن الركوع إذا  ـ١٤مسألة 



٤٤٥

  ٧٥..................................... ـ لو نسي السجدتین١٥مسألة 

  ٨٧........................التكبیرة اإلحرامو  أ ـ لو نسي النیة١٦مسألة 

  ٩٣................................كعة األخیرةر ـ لو نسي ال١٧مسألة 

  ١٠٩................................ ـ لو نسي ما عدا األركان١٨مسألة 

  ١٤١.....................اإلخفات أو  ـ لو كان المنسي الجهر١٩مسألة 

  فصل

  في الشك

  ٢٠٤ ـ ١٤٣

  ١٤٥...............................هل صلى؟نه أ  ـ لو شك في١مسألة 

  ١٥٢................................... ـ الشك في فعل الصالة٢مسألة 

  ١٥٣.............................وقت وعدمه ـ الشك في بقاء ال٣مسألة 

  ١٥٤.......................... ـ حكم البقاء في الشك في الوقت٤مسألة 

  ١٥٥................... ـ الشك في صالة العصر لصالة الظهر٥مسألة 

  ١٥٧.........................صلى أحد الصالتیننه أ علم إذا  ـ٦مسألة 

  ١٦٠................................ ـ لو شك في أصل الصالة٧مسألة 

  ١٦٢......................................... ـ حكم كثیر الشك٨مسألة 

  ١٦٥................................. ـ الشك في بعض الشرائط٩مسألة 

  ١٧٠......................في شيء من أفعال الصالة ـ الشك ١٠مسألة 

  ١٨٧........................ ـ من كان فرضه الجلوس لو شك١١مسألة 

  ١٩٠........................... بهى ـ لو شك في صحة ما أت١٢مسألة 

  ١٩٣........................كان آتیا بالمشكوكنه أ  ـ لو ظهر١٣مسألة 

  ١٩٨....................................شك في التسلیم إذا  ـ١٤مسألة 

  ٢٠٠................................ ـ شك المأموم في التكبیر١٥مسألة 



٤٤٦

  ٢٠٢........................................ ـ الشك في الشك١٦مسألة 

  فصل

  لشك في الركعاتفي ا

  ٣٣٨ ـ ٢٠٥

  ٢٠٥......................... ـ الشكوك الموجبة لبطالن الصالة١مسألة 

  ٢٣١...................................... ـ الشكوك الصحیحة٢مسألة 

  ٢٦٩....................................... ـ الشك في الركعات٣مسألة 

  ٢٧٢............................ ـ ال یعمل بالشك بمجرد حدوثه٤مسألة 

  ٢٧٧............................. ـ المراد بالشك تساوي الطرفین٥مسألة 

  ٢٨٤.................... ـ الشكوك المعتبر فیها إكمال السجدتین٦مسألة 

  ٢٨٨........................ترك سجدة حال الشكنه أ  ـ لو علم٧مسألة 

  ٢٩٠................................. ـ لو انقلب شكه إلى الظن٨مسألة 

   ٢٩٣.................................ظن أو شكنه أ  ـ لو تردد٩مسألة 

  ٢٩٩..................................... ـ الشك بعد التجاوز١٠مسألة 

  ٣٠٠............................ ـ الشك بعد الفراغ من الصالة١١مسألة 

  ٣٠١............. ـ لو علم بعد الفراغ بحصول الشك في األثناء١٢مسألة 

  ٣٠٣......................................و تردد في شكه ـ ل١٣مسألة 

  ٣٠٤........................... ـ الشكوك التي ال یعلم حكمها١٤مسألة 

  ٣٠٦........................................ ـ لو انقلب الشك١٥مسألة 

  ٣١٣......................النقیصة أو  الزیادةًعلم إجماال إذا  ـ١٦مسألة 

  ٣١٥...................... ـ الشك البنائي على الثالث واألربع١٧مسألة 

  ٣١٧...................... ـ الشك بین اإلثنین والثالث واألربع١٨مسألة 

  ٣١٨....................................شكوك ـ لو تداخلت ال١٩مسألة 

  ٣١٩................................ ـ لو شك المصلي جالسا٢٠مسألة 



٤٤٧

  ٣٢٥..........................حتیاط ـ ال یجوز ترك صالة اال٢١مسألة 

  ٣٢٩....................................... ـ الشكوك الباطلة٢٢مسألة 

  ٣٣١...........................یتبین الحال بعدانه أ علم إذا  ـ٢٣مسألة 

  ٣٣٣.......................................... ـ تأخیر التروي٢٤مسألة 

  ٣٣٤............................. ـ لو شك في مواطن التخییر٢٥مسألة 

  ٣٣٦............................ماتحتیاط و ـ لو لم یصل اال٢٦مسألة 

  فصل

  حتیاطفي كیفیة صالة اال

  ٤٠٠ ـ ٣٣٩

  ٣٣٩.........................................حتیاط ـ صالة اال١مسألة 

  ٣٤٨..............حتیاطستقالل في صالة اال الجزء واالة ـ مراعا٢مسألة 

  ٣٥٦....حتیاط بالمنافي قبل صالة االىتأ لو عادة ـ عدم وجوب اإل٣مسألة 

  ٣٥٧....................حتیاط ـ لو تبین التمامیة قبل الصالة اال٤مسألة 

  ٣٥٨.....................حتیاط لو تبین التمامیة بعد صالة اال ـ٥مسألة 

  ٣٦١................... ـ لو تبین زیادة ركعة بعد تمامیة الصالة٦مسألة 

  ٣٦٣.................................تبین نقصان الصالة إذا  ـ٧مسألة 

  ٣٦٦.............................. ـ لو ظهر نقص الصالة أزید٨مسألة 

  ٣٧٠.......................حتیاط ـ تبین النقص والشروع في اال٩مسألة 

  ٣٧٣................حتیاطثناء االأ ـ تبین النقص والشروع في ١٠مسألة 

  ٣٨١.......................حتیاط ـ لو شك في إتیان صالة اال١١مسألة 

  ٣٨٤....................................ركن أو  ـ زیادة ركعة١٢مسألة 

  ٣٨٥........................حتیاط ـ الشك في أفعال صالة اال١٣مسألة 

  ٣٨٧....................حتیاط ـ لو شك هل شك ما یوجب اال١٤مسألة 

  ٣٩٢................حتیاط ـ لو شك في عدد ركعات صالة اال١٥مسألة 



٤٤٨

  ٣٩٤................................ ـ زیادة فعل غیر األركان١٦مسألة 

  ٣٩٥......................جزئه أو حتیاط ـ الشك في شرط اال١٧سألة م

  ٣٩٦.................................... ـ لو تذكر في األثناء١٨مسألة 

  ٣٩٩.................................. ـ لو نسي سجدة واحدة١٩مسألة 

  فصل

   المنسیةجزاءفي حكم قضاء األ

٤٠١  

  ٤٠١.................................التشهد أو  ـ نسیان السجدة١مسألة 

  ٤١١.......................... ـ قضاء التشهد والسجدة المنسیین٢مسألة 

  ٤١٨........................ن الصالة ـ الفصل بین المنسي وبی٣مسألة 

  ٤٢٠...........................تى ما یوجب سجدة السهوأ ـ لو ٤مسألة 

  ٤٢١..........................................نسي الذكر إذا  ـ٥مسألة 

  ٤٢٢............................... التشهدأجزاء ـ نسیان بعض ٦مسألة 

  ٤٢٣......................................... ـ لو تعدد المنسي٧مسألة 

  ٤٢٥..................................... ـ األسبقیة في القضاء٨مسألة 

  ٤٢٧.................. ـ لو شك في الالحق والسابق من المنسي٩مسألة 

  ٤٢٨.......................................حدهماأ ـ لو نسي ١٠مسألة 

  ٤٣٠...............حتیاط ـ تأخیر سجدة السهو على صالة اال١١مسألة 

  ٤٣٤...................................... ـ السهو عن الذكر١٢مسألة 

  ٤٣٥............................ ـ السالم في التشهد القضائي١٣مسألة 

  ٤٣٧............................ییناألول ـ قضاء السجدة على ١٤مسألة 

  ٤٣٩................. ـ لو اعتقد نسیان السجدة مع فوت المحل١٥مسألة 

  ٤٤٠............................حدهماأ ـ لو كان علیه قضاء ١٦مسألة 

  ٤٤١....................سجدتان أو  ـ لو شك أن الفائت سجدة١٧مسألة 

  

  

  

  




