
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

  

  السابع عشراجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

   الشريازيالسيد حممد احلسيين

  دام ظله

  

  

  

  الصالةكتاب 

  األولاجلزء 

  

  

  دار العلوم

  للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيعدار العلوم ـ 

  اين الفرنسيحارة حريك ، بئر العبد، مقابل البنك اللبن: العنوان

   بريوت لبنان شوران٦٠٨٠ب .ص



٥

  

  كتاب الطهارة

  اخلامس عشراجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه 

  سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

   قيام يوم الدين إىلواللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  كتاب الصالة

  

  ) الصالةكتاب(

  .وهي يف اللغة العطف وامليل

 فالصالة من اهللا واملالئكة ،)١(﴾مالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبيِإنَّ اللَّه و﴿:  تعاىلوهذا هو املراد بقوله

 أو  وعطف املالئكة اخلضوع،نزاله الرمحةإن كان مصداق عطف اهللا إنسان هو العطف حنو النيب، وواإل

شبه، وما أ وعطف البشر الطاعة وطلب الرمحة وما )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حتفاء به اال أو الدعاء

  .نه نوع من الصالة ال أن الصالة هو الدعاء فقطأ الظاهر ،ن الصالة يف اللغة الدعاءأاشتهر بينهم من 

صلى اهللا ( الستعماهلا فيها على لسان النيب ،ركان املخصوصةن الصالة يف الشرع هي األإمث الظاهر 

ريد ا ذلك على حنو احلقيقة أة  لفظ الصالأطلقذا إ، ف)عليهم السالم( واالئمة )عليه وآله وسلم

صلى اهللا عليه (لفاظه أ وغريه من )٢(قرة عيين الصالة ):صلى اهللا عليه وآله وسلم(الشرعية، فقول النيب 

  ن،  يراد بالصالة فيها هي املتبادر اآل)وآله وسلم

                                                

.٥٦اآلية : حزابسورة األ) ١(

  .٢١٧ ح ـ باب الثالثة١٦٥ ص:اخلصال) ٢(



٨

  :مقدمة

  . الدينيةاألعمال أفضل وأا فضل الصلوات اليومية يف

  ، اهللا تعاىلاألعمال إىلاعلم أن الصالة أحب 

  

 نه الإ، وحيث أدلةم ال؟ واستدل كل بأ هل هي صالة حقيقة األمواتن صالة أوقد اختلفوا يف 

  ونذكر،ري يومية يومية وغ إىلغضاء عنه، والصالة تنقسماإلاألوىل يهم تنقيح هذا املبحث يف ما حنن ف

  :يف ضمن مقدمة وفصولاألوىل 

 فال األصولما أ ، الفروع إىلبالنسبة)  الدينيةاألعمال افضل وأامقدمة يف فضل الصلوات اليومية (

، كما دل األعمال شرط قبول فإن اإلميانتقبل صالته،  صوله الأيقاس ا شيء، بل من كان خلل يف 

  . بل والضرورةمجاععليه النص واإل

، ففي رواية رواياتالكما دل على ذلك متواتر )  تعاىل اهللاألعمال إىلحب أن الصالة أاعلم (

فضل ما يتقرب به أ عن )عليه السالم(اهللا  عبد باألت أس: معاوية بن وهب املروية يف الكايف والفقيه قال

علم شيئاً بعد املعرفة أما : )عليه السالم( اهللا عز وجل ما هو؟ فقال  إىلحب ذلكأ رم و إىلالعباد

ِوأوصاين بالصالة  [:  قال)عليه السالم(بن مرمي  عيسى ن العبد الصاحل ترى أالأ ،فضل من هذه الصالةأ َ َّ َ ْ َِ ِ َ

�والزكاة ما دمت حيا ْ ََ ُ َُ َِّ َ[
)١(.  

ن أاعلم : ما ما جعلها بعد معرفة اهللا كالرضويأصول الدين كما هو واضح، أواملراد باملعرفة 

  )٢(.ول صالة الظهرألفرائض بعد معرفة اهللا عز وجل الصالة اخلمس وفضل اأ

  ن املراد ما سبق أو أفاملراد به معرفة اهللا بتوابعها اليت هي سائر املعارف،

                                                

.٣١:  سورة مرمي.١٣ يف فضل الصالة ح٣٠ ـ الباب ١٣٥ص ١ج: الفقيه .١باب فضل الصالة ح ٢٦٤ص ٣ ج:الكايف) ١(

.٣٦ س٦ص: فقه الرضا) ٢(



٩

  )عليهم السالم(وهي آخر وصايا األنبياء 

   وإن ردت رد ما سواها،قبلت قبل ما سواهاإن  ،وهي عمود الدين

  

ن كان يف سلسلة املعارف إ هي بعد املعرفة واألعمال، ففي رتبة األعمال والكالم له من معرفة اهللا

غراق وااز والكناية  واملبالغة كالتورية واإل،نه نوع مبالغة للتشويق أو أ،ىخرأبعد معرفة اهللا معرفة 

  .ا لسان القومإليست من الكذب، ولذا كثرت يف القرآن احلكيم والسنة املطهرة، ف

خرجت عن الطرق العرفية، وحمل الكالم  إذا كذب أشبه ن يف بعض املبالغات وماأ إشكالنعم ال 

  .يف ذلك كتب البالغة

:  قال)عليه السالم(اهللا  يب عبدأفعن الكايف والفقيه، عن ) نبياء عليهم السالموهي آخر وصايا األ(

 )١() عليهم السالمءنبيا اهللا عز وجل الصالة، وهي آخر وصايا األاألعمال إىلحب أ: مسعته يقول

  .احلديث

 اهللا عز وجل وهي آخر األعمال إىلحب أ: نه قالأ )عليه السالم(وعن الدعائم، عن الصادق 

  .ومثلها غريمها.  احلديث)٢(نبياءوصايا األ

عليه (فعن التهذيب، عن علي  ) ما سواهات ردن ردإن قبلت قبل ما سواها، وإهي عمود الدين، و(

ول ما ينظر فيه أن عمود الدين الصالة وهي إ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا قال:  قال)السالم

  صحت فإن من عمل ابن آدم، 

                                                

  .١٧ ح يف فضل الصالة٣٠ ـ الباب ١٣٦ ص١ ج:الفقيه .٢ ح فضل الصالة باب٢٦٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

. يف ذكر الرغائب يف الصالة١٣٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(



١٠

 ومثلها ، وإن مل تصح مل ينظر يف بقية عمله،صحت نظر يف عملهفإن  ،وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم

ء من الدرن كذلك كلما صلى  ات مل يبق يف بدنه شي فكما أن من اغتسل فيه كل يوم مخس مر،كمثل النهر اجلاري

  ر ما بينهما من الذنوبصالة كفّ

  

  )١(.ن مل تصح مل ينظر يف بقية عملهإنظر يف عمله و

وصيكم بالصالة اليت هي عمود الدين وقوام أ: نه قالأ )عليه السالم(وعن الدعائم، عن علي 

  )٢(.تغفلوا عنها  فالسالماإل

نظر يف بقية ن مل تصح مل يإظر يف عمله، وصحت نفإن فيه من عمل ابن آدم، ول ما ينظر أهي و(

 ليست األعمالن يف بقية أن يكون املراد أ بجمازاً، أو ما حقيقةإكما تقدم يف احلديث، واملراد به ) عمله

  . ااإلتيانعدم  أو كبري فائدة بعد بطالن الصالة

تسل فيه يف كل يوم مخيس مرات مل يبق يف بدنه شيء ن من اغأمثلها كمثل النهر اجلاري، فكما و(

حد الباقرين أمحزة، عن  بوأ ىفقد رو )صالة كفر ما بينهما من الذنوب صلى من الدرن كذلك كلما

يا على :  يف حديث مث قال)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ) عليه السالم( عن علي )عليهما السالم(

حدكم لو كان يف جسده درن أحدكم فما ظن أميت كنهر جار على باب مرتلة الصلوات اخلمس ألإمنا 

 فكذلك واهللا الصلوات اخلمس ، يف جسده درنىمث اغتسل يف ذلك النهر مخس مرات أكان يبق

  )٣(.مىتأل

                                                

.٥ ح يف فضل الصالة١٢ ـ الباب ٢٣٧ ص٢ ج:التهذيب) ١(

. يف ذكر الرغائب يف الصالة١٣٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

.٢ وجوب الصالة حأبوابمن  ٢ ـ الباب ١٦٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(



١١

  ،وليس ما بني املسلم وبني أن يكفر إال أن يترك الصالة

  

حدكم ر فاغتسل منه كل أ على باب لو كان: نه قالأ )عليه السالم(وعن اجلعفي، عن الصادق 

مثل الصالة مثل النهر الذي ينقي إمنا  ، على جسده من الدرن شيءىيوم مخس مرات هل كان يبق

  )١(. مقيم عليهاإلميانخرجه من أال ذنب إصالة كان كفارة لذنوبه  صلى  كلما،الدرن

املراد الكفر العملي  أو الستحالل، باتركاً) ن يترك الصالةأال إن يكفر أليس ما بني املسلم وبني و(

  .وضحنا ذلك يف مكان آخر من هذا الشرحأال الكفر العقيدي، وقد 

قال :  عن جابر قال)عليه السالم(بيه أ عن )عليه السالم(اهللا بن ميمون، عن الصادق  فعن عبد

  )٢(.ترك الصالة الإ اإلميانما بني الكفر و: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

  )٣(.بني العبد وبني الكفر ترك الصالة: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ويف حديث آخر عنه

بايل أمن ترك الصالة ال يرجو ثواا وال خياف عقاا فال :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعنه 

  )٤(.جموسيا أو نصرانياً أو ن ميوت يهودياًأ

                                                

.٦ ح وجوب الصالةأبواب من ٢ ـ الباب ١٧٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

.٧ ح الفرائضأعداد أبواب من ١١ ـ الباب ٢٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح وجوب الصالةأبواب من ١١ ـ الباب ١٧٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

.١ ح وجوب الصالة ذيلبأبوا من ١١ ـ الباب ١٧٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(



١٢

.ء يسأل عنه الصالة فإذا جاء ا تامة وإال زخ يف النار ل شيوإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأو

  إىل أال ترى، بعد املعرفة أفضل من هذه الصالةما أعلم شيئاً): عليه السالم( قال موالنا الصادق ،يف الصحيحو

.ا وأَوصاِني ِبالصالِة والزكاِة ما دمت حي:قال) عليه السالم(العبد الصاحل عيسى بن مرمي 

  

خ يف  زالإتامة و ذا جاء اإة، فل عنه الصالأسول شيء يأ بالعبد، فىذا كان يوم القيامة يدعوإ(

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا :  قال)عليهم السالم( عن آبائه )عليه السالم(فعن الرضا ) النار

ول شيء أ يدعو العبد فكان يوم القيامة إذا اهللا عز وجلفإن حافظوا على الصلوات اخلمس : )وسلم

  )٢(. باجليمزج أخرى  ويف رواية)١(.زخ به يف النار الّإجاء ا تامة وفإن ل عنه الصالة أيس

علم شيئاً بعد املعرفة أفضل من هذه أما : )عليه السالم(يف الصحيح، قال موالنا الصادق و(

وصاين بالصالة والزكاة ما دمت أو: قال )عليه السالم(بن مرمي  عيسى  العبد الصاحل ترى إىلالأالصالة، 

  .)حياً

د اللَِّه قالَ ِإني عب﴿ ذكر الصالة بعد املعرفة )عليه السالم( عيسى نأية وجه االستشهاد باآل: قولأ

و الِْكتاب لَينآتاِنيعا جِبين  لَينوعصاين جأَوو تما كُن نكاً أَيبارم  الِة وكاِة ِبالصاالزيح تم٣(.﴾ ما د(  

                                                

.٤ ح وجوب الصالةأبواب من ٧ الباب ١٧٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

.٤٥ ح٣١ ـ الباب ٣٠ ص٢ ج:الرضاأخبار عيون ) ٢(

.٣٢ ـ ٣٠: سورة مرمي) ٣(



١٣

وصالة فريضة تعدل عند اهللا ألف حجة وألف عمرة مربورات : قال) عليه السالم(روى الشيخ يف حديث عنه و

  . متقبالت

 وأن من استخف ا كان يف حكم ، يف احلث على احملافظة عليها يف أوائل األوقاترواياتالقد استفاضت و

  .التارك هلا

  ليس مين من استخف):  عليه وآله وسلمصلى اهللا(قال رسول اهللا 

  

لف ألف حجة وأوصالة فريضة تعدل عند اهللا :  قال)عليه السالم(روي الشيخ يف حديث عنه و(

صلي، وقد املراد ثواا األوأما  ،ما احلجج والعمر النوافلإاملراد : قولأ ،)١()عمرة مربورات متقبالت

  .»الدعاء والزيارة«ويف كتاب  ،ذكرنا تفصيل ذلك يف بعض مباحث هذا الشرح

ن من استخف ا كان أوقات ووائل األأ يف احلث على احملافظة عليها يف رواياتالقد استفاضت و(

، بال شروط أو  بشروطى وصل،مل يصل صلى أو نأيهم  نه الأواملراد باالستخفاف ) يف حكم التارك هلا

  . يف العرف باالستخفافى غري ذلك مما يسمإىل

» مين«يف » من «)٢()ليس مين من استخف بصالته: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ل اهللا قال رسو(

: )عليه السالم(املراد ترتيل الناقص مرتلة العدم، مثل قوله  أو ميت،أمن  أو  مين،ي ليس ناشئاًئ، أللنش

  )٣(.»وال رجال«

   الظاهر)٤()ال ينال شفاعيت من استخف بصالته: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال و(

                                                

  .٣٤ ح مقدمة العباداتأبواب من ١ ـ الباب ١٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ س ٧ ص:املقنع) ٢(

  .لفنيأ ط ١٢٣ ص:ج البالغة) ٣(

  .٥ ح ذيلاألعمال كتاب ثواب ٧٩ ص:احملاسن) ٤(



١٤

  .ال ينال شفاعيت من استخف بصالته: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قالو،  بصالته

 على  وكان حقاً،من ضيع صالته حشر مع قارون وهامانفإن ال تضيعوا صالتكم : )صلى اهللا عليه وآله (قالو

  . اهللا أن يدخله النار مع املنافقني

ركوعه    فلم يتم،جالس يف املسجد إذ دخل رجل فقام فصلى) لمصلى اهللا عليه وآله وس(بينا رسول اهللا : وردو

. نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صالته ليموتن على غري ديين): صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال ،وال سجوده

  

هل ادخرت شفاعيت أل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن املراد الشفاعة الكاملة، لئال ينايف مع قوله إ

  . فتامل، املراد الكبائر غري ترك الصالة واالستخفاف ا:ن يقالأ اللهم اال )١(.ميتأكبائر من ال

من ضيع صالته حشر مع قارون فإن ال تضيعوا صالتكم : )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قالو(

نه كان أكما ي يكون مثله، فأ» مع قارون« )٢()ن يدخله النار مع املنافقنيأ على اهللا وهامان، وكان حقاً

جل السلطة، كذلك يكون من استهان ا  بالدين ألجل املال، وهامان كان مستهيناًمستهينا بالدين أل

  .مر دنيويأجل أل

، ىذ دخل رجل فقام فصلإ جالس يف املسجد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بينا رسول اهللا : ورودو(

 لئن مات هذا وهكذا ،نقر كنقر الغراب: )سلمصلى اهللا عليه وآله و(فلم يتم ركوعه وال سجوده، فقال 

   املراد الدين الكامل،)٣()صالته ليموتن على غري ديين

                                                

.٤ ح جهاد النفسأبواب من ٤٧ ـ الباب ٢٦٤ ص١١ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح الفرائضأعداد أبواب من ٧ ـ الباب ١٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح باب من حافظ على صالته٢٦٨ ص٣ ج:الكايف) ٣(



١٥

 يا : مثَّ قالت،فبكت وبكيت لبكائها) عليه السالم(دخلت على أم محيدة أعزيها بأيب عبد اهللا : عن أيب بصري قالو

 فما : قالت،مجعوا كل من بيين وبينه قرابةا :ينيه مثَّ قال فتح ع،أبا حممد لو رأيت أبا عبد اهللا عند املوت لرأيت عجباً

  . بالصالةإن شفاعتنا ال تنال مستخفاً : قال فنظر إليهم مثّ، إال مجعناهتركنا أحداً

  :  وهللا در صاحب الدرة حيث قال، من أن حيصىأكثرباجلملة ما ورد من النصوص يف فضلها و

  

 كما يشهد لذلك ،خرة املسلمني يف الدنيا ويف اآلحكامأنه مسلم له أكما هو واضح لضرورة 

  .نصوص أخر مذكورة يف حملها

 فبكت وبكيت )عليه السالم(اهللا  عزيها بأيب عبدأم محيدة أدخلت على : يب بصري قالأعن و(

، فتح عينيه مث  عند املوت لرأيت عجباً)عليه السالم(اهللا  عبد باأبا حممد لو رأيت أيا : لبكائها، مث قالت

ن شفاعتنا إ: ليهم مث قالإال مجعناه، فنظر إ حداًأفما تركنا : امجعوا كل من بيين وبينه قرابة، قالت: قال

ام ث الشهوات واآل إىلالنفس كالزيبق ميالةفإن ووجه هذا التأكيد واضح،  ،)١()التنال مستخفا بالصالة

  .ة توجب سكوا وهدوئها وتذكريها الدائم باملبدء واملعادفالصال

  إىلومن شاء شيئاً من ذلك فلريجع) ىن حيصأ من أكثرورد من النصوص يف فضلها  باجلملة ماو(

 مجلة وافية )جزاهم اهللا مجيعاً(حاديث الشيعة وغريها، فقد مجعوا أالبحار والوسائل واملستدرك وجامع 

  .حاديث يف هذا البابمن األ

  ):وهللا در صاحب الدرة حيث قال(

                                                

  ٦األعمال ح ـ كتاب عقاب ٨٠ ص:احملاسن) ١(



١٦

أقصر فهذا منتهى الثناء         شاءتنهى عن املنكر والفح

  

   عن املنكر والفحشاءىتنه(

  )١() الثناءىأقصر فهذا منته

 مدارج العلو حيث مرضاة اهللا سبحانه، وليس  إىلمنع الفحشاء واملنكر يوجب ارتفاع النفسفإن 

  .بعد ذلك مطلب

                                                

.١١ كتاب الصالة س٧٨ص: ومة العالّمة الطباطبائيمنظ) ١(



١٧

  فصل

يف أعداد الفرائض ونوافلها

 ،ميني أو عهد أو  وامللتزم بنذر، والطواف الواجب،ياتواآلـ اجلمعة ومنها ـ  اليومية :الصلوات الواجبة ستة

  .كرب وصالة الوالدين على الولد األ،إجارةو

  

  فصل(

  )عداد الفرائض ونوافلهاأيف 

بدل عن الظهر يف يوم اجلمعة  ألا )اليومية ـ ومنها اجلمعة ـ (هي ) الصلوات الواجبة ستة(

 هلا واجب ومستحب ياتن من اليومية واآلأيده بالواجب مع قإمنا و)  والطواف الواجبياتاآلو(

 شرط أو ) وأجارة،ميني أو عهد وأامللتزم بنذر و(ه قسمان خبالفهما  أصلصالة الطواف من ألن كاملعادة،

  .حنوهاأو 

 ومل يتعرض املصنف ،كما سيأيت يف مبحث القضاء) كربعلى الولد األ(قضاًء ) صالة الوالدينو(

ن إليست عنده بصالة و ألا ،األموات وال لصالة ، لعدم وجوما عنده يف زمان الغيبةلصالة العيدين

رادت املعين اللغوي، ويدل على ذلك نفي كوا صالة يف ألكنها خبار  عليها الصالة يف بعض األأطلق

  . يف كتاب الطهارةاألمواتالنص كما تقدم يف مبحث صالة 

   يف تسعة ليس اختالفاً أو مثانية أو سبعة أو ةع أرب الواجبة بعض الفقهاء عدمث إن



١٨

 ،ركعات أربع  والعشاء، واملغرب ثالث ركعات، والعصر كذلك،ركعات أربع  الظهر:أما اليومية فخمس فرائض

  ،والصبح ركعتان

  

خراج بعض عن بعض،  أو إدخال بعض يف بعضإنظار ومن نشأ ذلك من اختالف األإمنا  واملعىن

ات، بل عليه ضرورة مجاعهذه الصلوات يف اجلملة مما دل عليه متواتر النصوص واإلن وجوب  خيفى أوال

ات متواترة إمجاع فيه وال خالف، بل عليه إشكالن عدم وجوب ما سواها فال أاملذهب كما  أو الدين

 على ما رواياتال الوجوب يف بعض إطالقيف كالم الشيخ واحملقق والعالمة والشهيد واملدارك وغريهم، ف

  .عداها يراد به الثبوت ال الفريضة الشرعية

 بل هو من الضروريات اليت ال يعتريها شبهة ،اً ونصوصاً متواترينإمجاع) ما اليومية فخمس فرائضأ(

ركعات، والصبح  أربع  والعشاء، والعصر كذلك، واملغرب ثالث ركعات،ركعات أربع الظهر(

ن الصالة كانت عشر ركعات أ منافاة عن ما دل على نه ال خيفى أ، والاً ونصاً وضرورةًإمجاع) ركعتان

صلى اهللا عليه وآله  (نهأ سبعاً، وبني ما دل على )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ضاف عليها رسول اهللاأو

 رشادإب) صلى اهللا عليه وآله (ن بواسطة النيبأا شرعت مخسني وأ، وبني ى ال ينطق عن اهلو)وسلم

 برتول )وسلمصلى اهللا عليه وآله  (ذ قد يكون ما حيكمه النيبإبع عشرة، صارت س) عليه السالم(موسى 

 تطبيق ، أو ألنه مرآة هللا سبحانه)وسلمصلى اهللا عليه وآله ( ألنه بهل وقد يكون بالوقوع يف ق،جربئيل

، وما ، فالكلي وحي باعتبار)١(ليه دينهإدب نبيه بآدابه ففوض أن اهللا أمره اهللا به، كما ورد أللكلي الذي 

  . طبقه من الكلي تشريع منه باعتبار آخرأو ) وسلمصلى اهللا عليه وآله  (أهلم

  )وسلمصلى اهللا عليه وآله  (ضاف عليها الرسولأول تشريع الصالة كانت عشر ركعات وأ مث إن

                                                

.١٣ و١٢ ح املزارأبواب من ١٧ ـ الباب ٢٨٦ص  ١٠ ج:الوسائل) ١(



١٩

  .وتسقط يف السفر من الرباعيات ركعتان

  .كما أن صالة اجلمعة أيضا ركعتان

  . الرواتب اليومية آكدها،النوافل فكثريةوأما 

  

 سبع  إىلبالوساطة رجعتو ،صارت مخسني حىت ضافة على ذلكإسبعاً مث شرع يف ليلة املعراج 

 موسى بياناً لفضل، أو  استحقاق وجوب اخلمسني إىلشارةإعشرة، وكان يف تشريع مخسني والتخفيف 

نه فقط صورة تشريع وال أ باألمرول أن كان اهللا يعلم من إ و،ن يقدره املسلمونوأل، )عليه السالم(

ن إظهار فضلهم وحنو ذلك و املالئكة إل إىلجالرزاق واآلمر اإلأ ومثله تفويض اهللا ،يتحقق له خارج

  .كان هو سبحانه الفاعل لكل شيء

.  والخالف عندناإشكالبال ) ركعتان(الظهر والعصر والعشاء ) تسقط يف السفر من الرباعياتو(

  .اً ونصاً وضرورةًإمجاعبل 

  . يف مباحثهااألمور الثالثة، وسيأيت تفصيل كل هذه دلةباأل) يضا ركعتانأن صالة اجلمعة أكما (

نه ال ريب أ ويف اجلواهر ،كما عن مجاعة التصريح به) كدها الرواتب اليوميةآالنوافل فكثرية، وأما (

  .ه عليمجاعصحاب، بل يف املستمسك ظهور اإلمات بني األنه من املسلّأ وذكر بعض ،فيه

 وكرواية العلل، ،)١(وذلك هو الظاهر من النصوص، كالرواية اليت جعلها من عالمات املؤمن: قولأ

  وجب رسول اهللاأي علة  أل:قلت: عن عبداهللا بن سنان قال

                                                

  .٢٩ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٤٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٢٠

  .مام لكل ذلك وفيه تقرير اإل)١(. احلديث، ومثان قبل العصر،صالة الزوال مثان قبل الظهر

 :ن قالأ ىل إهل الورع واالجتهادأشيعتنا : قال) عليه السالم (يب بصري، عن الصادقأوكرواية 

ومخسني ركعة يف اليوم والليلةىحدصحاب األأو .)٢(  

 :ن قالأ ىلإ شيعتنا يعرفون خبصال شيتإمنا : )عليه السالم(ورواية حتف العقول، عن الصادق 

اراً يصلوا اخلمسني ليالًوبأنو .)٣(  

خذ بسنيت يف صاليت والسادسة األ): عليه السالم ( لعلي) عليه وآله وسلمصلى اهللا (ويف وصية النيب

  )٤(.ة فاخلمسون ركعةما الصالأوصومي وصدقيت 

ن أ ىلإ حدي ومخسون ركعةإن الفريضة والنافلة يف اليوم والليلة أاعلم يرمحك اهللا : ويف الرضوي

 ففرضت على ، ريب سبعة عشر ركعةيض علفر:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن رسول اهللاإ :قال

  إىل)٥(.زاء كل ركعة ركعتني لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصريإهل بييت وشيعيت بأنفسي و

  .ن سائر النوافل ال تلحق ا يف الفضلأليها يف إ الكثرية اليت ال يشك من نظر رواياتالغريها من 

فضل ما جرت به السنة من أ، عن )عليه السالم(اهللا  يب عبدأيب عمري، عن أويف رواية حممد بن 

  )٦(.متام اخلمسني: )عليه السالم(الصالة؟ قال 

                                                

.٣ ح٢٤ ـ الباب ٣٢٨ ص:علل الشرايع) ١(

.٢٦ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٤١ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.بدالبن جن) عليه السالم(مام الصادق  يف وصية اإل٢٢٣ ص:حتف العقول) ٣(

.١ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣١ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٢٥ س ٦ ص:فقه الرضا) ٥(

.٦ ح يف املسنون من الصلوات١ ـ الباب ٥ ص٢ ج:التهذيب) ٦(



٢١

ركعات أربع  و، ومثان ركعات قبل العصر، مثان ركعات قبل الظهر،وثالثون ركعة أربع وهي يف غري يوم اجلمعة

 وإن كان اجللوس ، بل هو األفضل، القيام وجيوز فيهما، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة،بعد املغرب

   وتسمى بالوترية،أحوط

  

  تعاىل اهللا إىلعن أفضل ما يتقرب به العباد) عليه السالم ( سألت الرضا: بن حبيبويف رواية حيىي

 :)عليه السالم(هذه رواية زرارة؟ قال : قلت. ربعون ركعة فرائضه ونوافلهأست و: من الصالة؟ قال

صدع باحلق منهأكان  حداًأو ترى أ.)١(  

  .عليها، كما احتمله بعض) عليه السالم (فضلية صالة جعفرأوبعد هذا كله ال جمال الحتمال 

 وال خالف فيه كما ،شهر كما عن الشرائععلى األ) وثالثون ركعة أربع وهي يف غري يوم اجلمعة(

 مجاع املستند وغريه اإلىادعاً كما عن االنتصار واخلالف وغريمها، وإمجاع وى،عن املختلف والذكر

، اإلماميةذ ال خالف يف ذلك بني إ، ، ال قوالًشهر روايةًأن املراد أ  إىلولوا كالم الشرائعأ و،احملقق فيه

  )٢(.الدالة عليه مستفيضةخبار  واأل، ادعاه مجاعة كثرية وظاهراًاً صرحياًإمجاعويف املستمسك 

مثان ركعات قبل الظهر، (فلة العشاء ـ مرتلة ركعة وهي يكون بترتيل الوترية ـ ناإمنا وذلك : قولأ

)  وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة،ركعات بعد املغربأربع ومثان ركعات قبل العصر، و

 ى، وتسمأحوطن كان اجللوس وإ(وسيأيت الكالم فيه ) فضلجيوز فيهما القيام، بل هو األو(واحدة 

  مصغر) بالوترية

                                                

.٥ حلفرائض اأعداد أبواب من ١٤ ـ الباب ٤٣ص ٣ ج:الوسائل) ١(

.٨ ص٥ ج:املستمسك) ٢(



٢٢

 والوتر ركعة ، والشفع ركعتان، وهي مثان ركعات، وإحدى عشر ركعة صالة الليل،ة الفجروركعتان قبل صال

  .واحدة

ركعتان )  عشر ركعة صالة الليل، وهي مثان ركعاتىحدإركعتان قبل صالة الفجر، وو(وتر 

، ففي مجاعواإلفتوى وهذا الترتيب دل عليه النص وال) الشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدةو(ركعتان 

 ومخسون ركعة منها ركعتان بعد ىحدإالفريضة والنافلة : قال) عليه السالم (لصحيح عن الصادقا

  )١(.وثالثون ركعة أربع  والنافلة، الفريضة منها سبعة عشرة ركعة، يعدان بركعة وهو قائمالعتمة جالساً

 ،الة التطوعصحابنا خيتلفون يف صأن إ): عليه السالم (يب احلسن الرضاوخرب البزنطي، قلت أل

نت كيف أخربين بالذي تعمل به أ ف،مخسني يصلي  وبعضهم، ـركعةـ ربعني أاً و يصلي أربعبعضهم

 وعقد بيده مسكأ: مث قال.  ومخسني ركعةةي واحدأصل :)عليه السالم(عمل مبثله؟ فقال  حىت أهو

خرة  وركعتني قبل عشاء اآل،رب وركعتني بعد املغ، قبل العصرربعاًأ بعد الظهر واً، وأربعالزوال مثانية

 ، وركعيت الفجر، والوتر ثالثا، ومثان صالة الليل،وركعتني بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام

   )٢(. ومخسون ركعةىحدإ فذلك ،والفرائض سبع عشرة ركعة

فضل  والصحيح عن امل)٤(يب قرةأ وخرب ابن )٣()عليه السالم(مساعيل، عن الرضا إوحنومها صحيح 

صلى اهللا عليه وآله  (كان رسول اهللا: يقول) عليه السالم (اهللا عبد باأ مسعنا :والبقباق وبكري قالوا

  منيصلي ) وسلم

                                                

.٣ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١١ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣الباب ـ  ٣٤ ص٣ج: الوسائل) ٣(

.١٠ حرائض الفأعداد أبواب من ١٣الباب ـ  ٣٤ ص٣ج: الوسائل) ٤(



٢٣

  .خبار غريها من األ إىل)١(.التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة

 )٢(رين ركعةخر خبالف هذه، منها ما تدل على كون الرواتب سبع وعشأخبار أنعم وردت 

ركعات من نافلة العصر وركعتني من نافلة املغرب ونافلة العشاء اليت تعد بركعة، ومنها ما  أربع سقاطإب

صلى اهللا عليه  (ن رسول اهللاأ كاليت دلت على ،سقاط نافلة العشاءإا ثالث وثالثون ركعة بأتدل على 

فضل ما جرت به السنة أن أ اليت دلت على املتقدمةخبار  وبعض األ)٣(الوتر، يصلي  مل يكن)وآله وسلم

 )٥(الوترية،ومن نافلة العصر  أربع سقاطإا تسع وعشرون بأ ومنها ما تدل على )٤(متام اخلمسني،

  :لوجوهخبار واجلواب عن هذه األ

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم (عدم صالة النيبوأما أخبار ا حممولة على مراتب الفضل، إ: ولاأل

خر فال من كان يؤمن باهللا واليوم اآل): عليه السالم (العلل، عن الصادق د ورد وجهه يف خربالوترية فق

ما بركعة إنعم : )عليه السالم(خرة؟ قال  يعين الركعتني بعد العشاء اآل:قلت: ، قالال بوترإيبينت 

يف آخر الوتر  يصلي مل حيدث به حدث املوتفإن فمن صالمها مث حدث به حدث مات على وتر، 

   صلىهل: فقلت. الليل

                                                

.٤ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٤الباب ـ  ٤٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٤الباب ـ  ٤٣ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٢ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

  .٣ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٤ ـ الباب ٤٣ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٢٤

ألن  :ومل؟ قال: ، قلتال: )عليه السالم( هاتني؟ قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا

 وغريه ال يعلم ،م الأنه هل ميوت أ كان يأتيه الوحي وكان يعلم )صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا

  )١(.مر اأجل ذلك مل يصلها وأفمن 

  )٢(. ومخسني من عالمات املؤمنىحدإما حممولة على التقية، كما يدل على ذلك جعل إ: الثاين

  اذهب يف عرفة:ن يقول مرةأا حممولة على اختالف جهات الفضل املزامحة، فهي مثل إ: الثالث

،  دوام يف املدارسة واملباحثة يف بلدك:، ومرة)عليه السالم( زيارة احلسني  إىل اذهب: احلج، ومرةإىل

وعليك بالصالة الست : يف حديث) عليه السالم (يب عبداهللاأويؤيد ذلك خرب عبيد بن زرارة، عن 

 بوأتاك به أوالذي : ، مث قالقدمت مكة إذا فراد وتنوي الفسخن ل باإلأربعني وعليك باحلج واأل

ل بالتمتع فلذلك ن يهأ به من همرناأ احلج وما  إىلهالل بالتمتع ومخسني واإلىحدبصري من صالة اإل

 وهناك وجوه )٣(.عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم وال خيالف شيء منه احلق وال يضاده

  . مذكورة يف املفصالترواياتالخر للجمع بني أ

 يب عبدأ القيام فيها، كموثق سليمان بن خالد، عن رواياتالما صالة الوترية، فقد وردت يف بعض أ

فضل وال أقاعداً والقيام  أو  فيها مائة آية قائماًأخرة يقروركعتان بعد العشاء اآل: قال) عليه السالم (اهللا

  )٤(.تعدمها من اخلمسني

                                                

  .١ ح٢٧ ـ الباب ٣٣٠ ص:علل الشرائع) ١(

.٢٩ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٤٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٤ ـ الباب ٤٤ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .١٦ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٥ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٢٥

يهما  أصلناأيب يصليهما وهو قاعد، وأخرة كان وركعتان بعد العشاء اآل: وخرب احلرث ابن املغرية

  )١(.نا قائمأو

ركعتان بعد العتمة جالساً يعدان : كحسنة الفضيل القعود فيهما رواياتالكما وردت يف مجلة من 

  )٢(.بركعة وهو قائم

  )٣(.وركعتني بعد العشاء من قعود يعدان بركعة من قيام: ورواية البزنطي

 فيهما مبائة آية وال أركعتني بعد العشاء يقر يصلي كان) عليه السالم (ن الصادقإ: ورواية احلجال

  )٤(.يها الكافرونأحد، وقل يا أ فيهما بقل هو اهللا أيقر وركعتني وهو جالس ،حيتسب ما

   )٥(.خرة يعدان بركعةوركعتان من جلوس بعد العشاء اآل: ورواية اخلصال

  )٦(. يف العلل وحتف العقول:ومثله

  )٧(.وبعد العشاء ركعتان من جلوس يعدان بركعة: ورواية الدعائم

  )٨(.وسخرة من جلوركعتان بعد العشاء اآل: والرضوي

                                                

.٩ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٣ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١ ح بقية الطواف املندوبةأبوابمن  ٢١ ـ الباب ٢٥٠ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

. شرايع الدين٩ ح املائة فما فوقأبواب ـ ٦٠٣ ص:اخلصال) ٥(

  .٣٠٨ ص:حتف العقول .١ ح٢٦ ـ الباب ٣٣٠ ص:علل الشرايع) ٦(

. يف ذكر صالة السنة والنافلة٢٠٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٧(

  .٣١ س٦ ص:فقه الرضا) ٨(



٢٦

من :  يقول)١(ن يونسإهل البصرة سئلوين فقالوا أن إ: )عليه السالم(عن الرضا : ورواية الكشي

، رواياتال غريها من  إىلصدق يونس:  فقلت؟نسان ركعتني وهو جالس بعد العتمةاإل يصلي نأالسنة 

ن أ املتواترة الدالة على ترواياال وك،)٢( ومخسون ركعةىحدإن الفرائض والنوافل أ املتواترة برواياتالك

  القعود؟ أو فضلأنه هل القيام أ ولذا اختلف الفقهاء يف ،)٣(التطوع ضعف الفريضة

ن أفضلية اجللوس، بل يظهر من بعضهم تعينه، كما أ : كما يف املستندكثرفاحملكي عن ظاهر األ

املوثقة ال داللة  ذإ اجللوس، فضليةأ لكن الظاهر لزوم اتباع املشهور من ،فضلية القيامأ  إىلآخرين ذهبوا

ما أ )٤(ال تعدمها من اخلمسني: )عليه السالم(ن املراد ا النافلة املرتبة، بل ظاهر قوله أفيها على 

على ما فوقه، العدد  طالقجمازاً إل»  ومخسنيىحدإ«: )عليه السالم(ولعل عدم قوله . ليستا من املرتبة

يام أشهر وعشرة أة  أربعشهر علىأة إطالق أربع، كما قد ورد  جمازاًواثنني وثالثةواحداً ويسقط الزائد 

  .العدة، ويؤيد هذا رواية احلجال

كان ) عليه السالم (ماماًإن أن ذكر فيه  أفضلية القيام بعدخرب حرث فال ميكن التمسك به ألوأما 

 يب احلسنأ اليت نقلت مواظبة ن رواية البزنطيأ باإلضافة إىلما كان يصليهما قائماً وأما يصليهما قاعداً، 

ـ تدل ) عليه السالم (يب عبداهللاأبعد ) عليه السالم (احلسن بوأعلى القعود فيهما ـ و) عليه السالم(

  نه ال يشرع القيامإفضلية اجللوس، بل رمبا يقال أعلى 

                                                

  .٩٣٤ ح٤٩٠ ص:اختيار معرفة الرجال) ١(

.٣ حالفرائض أعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

. شرايع الدين٩ ح٦٠٣ ص:اخلصال) ٣(

.٨ ح يف املسنون من الصلوات١ ـ الباب ٥ ص٢ ج:التهذيب) ٤(



٢٧

  ركعات أربع يف يوم اجلمعة فيزاد على الست عشروأما 

  

 لوو ركعة، الوترو تقدم، كما الوتر، بدل أما  إىلباإلضافة لهك هذا ذلك، على الدليل لعدم فيهما

ن إ :الفرائض ضعف الرواتب كون بنيو بينه اجلمع وجه يف يقالن أو البد كان فيهما القيام استحباب مت

 حىت ركعة فيه زيدتوإن  التشريع،  أصليف ذلكن إ  أوملحقة، ىخراألو الرواتب من منها ركعة

 من ذكرناه ملا كأنهو يراد،اإل عن ختلو ال اليت األجوبة من ذلك أشبه ما أو ثالثني،و مخساً النوافل صارت

 ال« :بقوله »أحوط« قوله على تعليقته يف الربوجردي السيد قعلّ فيهما القيام على الدليل متامية عدم

  )١(.»يترك

 حيتمل رمبا كانوإن  لك،ذ على الدليل لعدم قيام عن واحدةً ركعةً ا اإلتيان يشرع ال أنه الظاهر مث

 الكالم سيأيتو تام، غري االحتمال هذا لكن قيام، عن ركعة هو الذي الوتر بدل أما جهة من جوازه

  .اجلمعة يوم غري يف النوافل عدد كله هذا ، تعاىلاهللا شاءن إ الشفع عن الوتر انفصالو اتصال حول

 املرتبة نوافلها جمموع فتكون )ركعاتربع أ( للظهرين )عشرة الست على فيزاد اجلمعة يوم يفوأما (

 ركعات، ست تزيدا إ :قالحيث إنه  سكايفلإل خالفاً عظيمة، شهرة املشهور على ثالثنيو مثانية

  .شيئاً تزيد ال األيام كسائرا إ :قالوا حيث للصدوقنيو

 علىو هم،وغري مرادو يعقوبو البزنطيو الفضلأخبار ك ،رواياتال من مجلة :املشهور على يدلو

 يوم الصالة عن لتهأس :قال) عليه السالم (الرضا احلسن يبأ عن االشعري، صحيح :سكايفاإل قول

 عشرة اثنيت ذلك بعد ستو بكرة، ركعات ست ):عليه السالم( قال الزوال؟ قبل هي ركعة كم اجلمعة

   ستو ركعة،

                                                

.٣٧ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة) ١(



٢٨

  ،ة ركعة الوتريعدد النوافل ضعفها بعد عدة، وفعدد الفرائض سبعة عشر ركع

  

 بعد ركعتانو ركعة، عشرون فهذه ،الزوال بعد ركعتانو ركعة، عشرة مثان ذلك بعد ركعات

  )١(.ركعة عشرونو ثنتان فهذه العصر

 السنن، أدلة يف للتسامح للمشهور، خمالفو مهجورنه إ قيلوإن  ذا، بالعمل بأس ال أنه الظاهرو

  .االستحباب ينايف ال ذلك مثل لكن خر،اآل الطرف يف رواياتال لكثرة سقطوه أاملشهور هلو

 ركعة عشرة ست :فقال اجلمعة يوم النافلة صالة عن :عرجاأل صحيح فهو الصدوقني دليلوأما 

  )٢(.خري فهو زاد ما :يقول) عليه السالم (يعل كانو :قال مث العصر، قبل

 املستحبات، مراتب لتفاوت الزيادة ينافيان ال هذان لكن ،)٣(خالد بن سليمان صحيح منه قريبو

  . تعاىلاهللا شاء نإ ذلك حول الكالم تفصيل اجلمعة صالة يف سيأيتو

 أتىن إ )ركعة الوترية عد بعد ضعفها النوافل عددو( صلاأل يف )ركعة عشرة سبعة الفرائض فعدد(

 ملصنفا مبىن على قائماً اأتى وإن  قيام، من بركعة يعد جلوس من ركعتني كل ألن فواضح، جالساً ا

  .اخلاص بالدليل خارجة زيادة ذلك كان

                                                

.٥ ح صالة اجلمعةأبواب من ١١ ـ الباب ٢٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.١٦ ح يف تقدمي النوافل٢٤٨ ـ الباب ٤١٣ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٤ ح يف تقدمي النوافل٢٤٨ ـ الباب ٤١٠ ص١ ج:االستبصار) ٣(



٢٩

  الظهرين   هذا ويسقط يف السفر نوافل،وعدد جمموع الفرائض والنوافل إحدى ومخسون

  

عليه  (اهللا عبد يبأ عن الفضل عن الكايف، فعن ،)مخسونو دىحإ النوافلو الفرائض جمموع عددو(

 ساعة عشرة اثنيت النهار ساعاتن إ :فقال ركعة؟ الواحدةو اخلمسني عن ئلس :قال مرفوعاً) السالم

  إىلالشمس غروب منو ساعة، الشمس طلوع  إىلالفجر طلوع منو ساعة، عشرة اثنيت الليل ساعاتو

  )١(.ركعة للغسقو ،ركعتان ساعة لكلو ،غسق الشفق غروب

 اصطلح ما بالساعات املرادو ،)السالم عليه( املاضي احلسن يبأ عن ،)٢(العللو اخلصال رواية مثلهو

 ،قصريين أو كانا طويلني ،ساعة عشر باثنيت النهارو الليل مونسقي حيث ،ةباملعوج النجوم هلأ عليه

  . خيفىال كما

 يف متواترة عليه مجاعاإل ىدعو بل خالف، الو إشكال بال )الظهرين نوافل السفر يف يسقطو هذا(

  :النصوص متواتر عليه يدلو الفقهاء، كلمات

 بعدمها الو قبلهما ليس ركعتان السفر يف الصالة ):عليه السالم( الصادق عن بصري، يبأ كخرب

 النهار صالة قضاء عليك ليسو ،حضر الو سفر يف تدعهن ال ركعاتأربع  بعدهافإن  ،املغرب الإ شيء

  )٣(.واقضه الليل صالة صلّو

  ةالنافل الصالة عن )السالم عليه( الصادق لتأس :قال احلناط حيىي يبأ خربو

                                                

.٥ ح ـ باب النوادر٤٨٧ ص٣ ج:الكايف) ١(

.١ ح٢٣ ـ الباب ٣٢٧ ص:علل الشرائع .٦٦ ح باب االثين عشر٤٨٨ ص:اخلصال) ٢(

.٧ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢١ ـ الباب ٦١ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٣٠

  )١(.الفريضة متت السفر يف بالنهار النافلة صليت لو بين يا :فقال السفر؟ يف بالنهار

 ال :قال السفر؟ يف تطوعاً الصالة عن لتهأس )السالم عليهما( حدمهاأ عن مسلم، ابن صحيحو

  )٢(.اراً شيئاً بعدمها الو الركعتني قبل تصلّ

 ركعتني فرائضه السفر يف ييصل) عليه السالم (الرضا كان :قال الضحاك يبأ بن رجاء خربو

 يف الوترو الشفعو الليل صالة يدع الو ،نافلتها يدع ال كانو ،ثالثاً يصليها كانفإنه  املغرب الإ ركعتني

  )٣(.شيئاً السفر يف النهار نوافل اليصلي كانو ،حضر الو سفر

  )٤(.حضر الو سفر يف بالليل ركعة عشر ثالث يدع ال يبأ كان :آخر خرب يفو

 الليلو املغرب نافلة الثابتن أو ،الظهرين نافلة الساقط أن على الدالة الكثرية رواياتال من غريهاىل إ

  .الصبحو

 عدم وجه لعلو ي،إمجاع نهإ: املستند يفو ،اجلواهر يف كما فيه الخالف ذلك كل أن  إىلباإلضافة

  إىلبالنسبة اهللا فخفف املسري وقت النهارأن  الليل  إىلقربأ هو الذي الصباح حىت الليل نوافل سقوط

 من الداخليةو اخلارجية خطاراأل  إىلقربأ الليل أن  أوالرتول، وقت هو الذي الليل خبالف ،اراً املسافر

 يف الزائدة ربعةاأل هلو ،أكثر سبحانه اهللا  إىلفيه العوذ فالالزم شبه،أ ماو الشياطنيو السباعو اللصوص

  ا ألول،األ الظاهر ،الثابتة أو الساقطة، يف ةمندرج اجلمعة ظهر

                                                

.٤ ح الفرائضأعداد أبواب  من٢١ ـ الباب ٦٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢١ ـ الباب ٥٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح٤٤ ـ الباب ١٨١ ص٢ ج:الرضاأخبار عيون ) ٣(

.١ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢٥ ـ الباب ٦٦ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٣١

 ،الفريضة متت السفر يف بالنهار النافلة تيصل لو ):عليه السالم( قوله يشملهاو النهار نوافل من

  .السفر يف اجلمعة سقوط املعلوم منو

 واهراجل يف استظهر لذاو به، معتد وجه له فليس مثلها، عن املسقطة دلةاأل بانصراف القولوأما 

  )١(."فتامل" :ذلك بعد قالوإن  السقوط

 ن أالظاهر مث هلا، السقوط اتإطالق مشول يف التأمل من الشهيد حواشي عن ملا به معتد وجه ال كما

 على دليل عدم بعد له وجه ال رخصة أنه احتمالو املستند، اختاره امك رخصة ال عزمية السقوط

 غري النوافل سقوط عدم الظاهر أن كما الرباعيات، كعيتر حال النافلة فحال ،السفر يف هلا التشريع

 الغدير يوم يف املشروعة غريهاو ،اجلمعة يوم يف جعفر كصالة ،املتربكات األيام يف املشروعة املرتبة

 الذي السفر يف هوإمنا  السقوط أن دلةاأل من تقدم ما ظاهرو املرتبة، بالنوافل الدليل الختصاص ،غريهو

 يف فرق ال أنه كما فيها، سقوط ال حنوهاو حلرمة فيه يقصر ال الذي السفرو املسافة وند فما فيه، يقصر

 قد احلكم نألو ،دلةاأل طالقإل اليوم، كاسفار سهالً أو ،السابقة سفاركاأل صعباً يكون أن بني السفر

 اهذ مباحث بعض يف حققناه كما ،القاعدة ضرب جلأل ذلكو ،خاصة جهة له كانتوإن  عاماً يشرع

   .الشرح

 الدليل لظهور بالنافلةأتى  التمام وظيفته صار مما متردداً يوماً ثالثني أو يام،أ عشرة املسافر أقام ذاوإ

 يوجب مبا يسافر مث احلضر يف النافلة ييصل أن جيوز أنه الظاهرو فيه، يقصر الذي السفر املسقط أن يف

 حسب بالركعتني اخلارج يف يأيت ن أال عتني،الرك تكليفه كان إذا مبا خاص احلكم ذإ الركعتني، سقوط

   ينفع مل النوافل نذر لوو ،دلةاأل من يستفاد ما

                                                

.٤٥ ص٧ ج:اجلواهر) ١(



٣٢

 قوىوالوترية على األ

  

  .املشروع باملوضوع يتعلق النذر ذإ السفر، يفإتياا  يف نذره

 يف سقوطهاو ولألا يف النوافل ثبوت يف احلكم يتغري مل سفراً أو حضراً للصالة تاركاً كان لوو

 كون من تقدم ملا ،عزمه عن رجعوإن  النافلة ثبتت متاماً ىصلو قامةاإل ىنو ذاإو واضح، هو كما الثاين،

 املورد كان لوو البقية، سقطت سافر مث حضراً النافلة من مثالً ركعتني صلى لوو ،فعالً بالرباعية االعتبار

 ،أحوط الترك كانوإن  احتماالن، ال؟ مأ ةبالنافل يتأي فهل التمامو القصر بني باجلمع االحتياط موارد من

 لأس إذا كما ،بالنافلة اإلتيان تكليفه فهل اً أربعىفصل السفر يف نسي لوو عزمية، الترك كون من تقدم ملا

 يف النافلة سقوط الظاهر ؟بالتمام يأيتو للسفر ناس أنه يعلم الفقيه كانو النافلة تيانإ يف تكليفه عن الفقيه

  .تشمله السقوط أدلة اتإطالقف تفضلي الرباعية صحة ألن بالسقوط يفتيه  أنفالالزم حقه،

 السرائرو الغنية عن بل املستند، يف كما ،كثرلأل تبعاً )ىقواأل على( املصنف عند تسقط )الوتريةو(

 علله،و الصدوق ايةو الشيخ اية عن كما السقوط، بعدم فقالوا خرينآل خالفا عليه، مجاعاإل املنتهيو

 بل آخرون،و املستندو احلدائق اختارهو املدارك، استجودهو الروضة،و ىالذكرو شاذان بن الفضيل نعو

 ):عليه السالم( الرضا عن الفضل لرواية قرب،األ هو هذاو مامية،اإل دين من أنه الصدوق مايلأ عن

يف زيادة هيمنا إو اخلمسني من ليستا الركعتني ألن ركعتاها تترك ليستو مقصورة العتمة صارتإمنا و 

  )١(.التطوع من ركعتني الفريضة من ركعة كل بدل ما ليتم تطوعاً اخلمسني

                                                

.٣ حرائض الفأعداد أبواب من ٢٩ ـ الباب ٧٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٣٣

 املستمسكو املستند حجيته ذكر قدو ،حجة فهو رجاله راجع ملن يظهر كما معترب احلديثو

  .فراجع غريمهاو

 خرةاآل لعشاءا بعد ركعتانو :قال أن ىلإ ركعاتأربع  السفر يف النوافلو :الرضوي الفقه يفو

  )١(.جلوس من

 الصالة عن )السالم اعليهم( حدمهاأ عن مسلم، بن حممد صحيحة من ظاهر السقوط عدم بل

  .اراً شيئاً بعدمها الو الركعتني قبل تصل ال ):عليه السالم( قال السفر؟ يف تطوعاً

 يف الوترية ىي يصلكان) عليه السالم (الرضا أن :العيون عن املروية الضحاك يبأ بن رجاء رواية يفو

  .السفر

 ،بالشذوذ رواياتال هذه رمي رمباو الفوت، خلوف تقدمت الوتر بدل الوترية أن على دل ما يؤيدهو

 يف اشتهاره يف الظاهر ماميةاإل من أنه الثاين ىدعوو الشيخو الصدوقو الفضل مثل ذهاب أن فيه لكن

 الصمرييو املقدادو التحريرو النافع توقفو املتأخرين، من واحد غري ذهاب كذلكو ول،األ الصدر

 القول رواياتل جمال يبق مل يدااؤمو الفضل رواية ثبتت ذاإو الرمي، هلذا رافع لة،أاملس يف غريهمو

 قبلهما ليس ركعتان السفر يف الصالة ):عليه السالم( الصادق عن سنان، ابن صحيحة منها اليت ول،األ

  )٢(.ثثال املغرب الإ شيء بعدمها الو

 الو سفر يف تدعهن ال ركعاتأربع  بعدهافإن  املغرب الإ :قال أنه الإ بصري، يبأ صحيح حنوهو

  )٣(.حضر

                                                

.٣٢ س ٦ ص:فقه الرضا) ١(

  .٣ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢١ ـ الباب ٦٠ص  ٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢١ ـ الباب ٦١ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٣٤

  .الفريضة متت السفر يف النافلة صليت لو بين يا :املتقدم حيىي يبأ خربو

 فرالس يف كانأنه  فيهماو ،)السالم عليه( الرضا مع سافر الذي الضحاك يبأ بن رجاء روايةو

 صالة يدع ال كانو نافلتها يدع ال كانو ثالثا، يصليهافإنه  املغرب الإ ركعتني ركعتني فرائضه ييصل

 .شيئاً السفر يف النهار نوافل من يصلي ال كانو ،حضر الو سفر يف الفجر ركعيتو الوترو الشفعو الليل

 داللتها يف بعضهاو نفسها، يف فيها داللة ال بعضها كانوإن  ا، استدل اليتخبار األ من غريها إىل

 تيانهإ عدم ذيلها ظاهرو بالوترية،) عليه السالم (تيانهإ عدم صدرها ظاهرفإن  خرية،األ كالرواية تضارب

  .فقط النهار بنوافل) عليه السالم(

  .القولني بني مجعاً فيهفإن  رجاًء بالوترية ىأت األمر يف االحتياط رادأ منن إ مث

 كما النهارو الليل ملكان الليل نوافل سقوط عدمو النهار، نوافل قوطس أن هل هوو :شيء بقي

 الذين يف تظهر الثمرةو ،خراآل بعضها من يظهر كما القصر ملكان أو السابقة، النصوص بعض من يظهر

 دلتهأ داللة ألن الثاين، الظاهر حنوها؟و القطب طرافأك ليل ال أو هلا ارال  اليت ماكناأل يف يسافرون

  .ولاأل احتمال أدلة داللة من أقوى ذلك املعيار كون على

 ا أتىن إ الفريضة النافلة تتبع أو مطلقا؟ تسقط ال أو مطلقاً التخيري ماكنأ يف النافلة تسقط هلو

 ،قصراً بعداًصلى وإن  ،ثبتت التمام قصدفإن  النافلة، تيانإ حني القصد تتبع أو سقطت؟ الّإو ،ثبتت تاماً

عليه  (قوله ظاهر ألن واحد، غري اختاره كما مطلقاً الثبوت الظاهرو ،قوالأو التاحتما بالعكس؟و

 مل ذاإف الفريضة، قصر عزميةُ النافلة سقوط وجه أن ،الفريضة متت السفر يف النافلة صليت لو :)السالم

  ديناراً زيداً عطأ :املوىل قال لو أنه  ترىالأ النافلة، ثبتت عزمية القصر يكن



٣٥

 مث ديناراً، هعطيناأل استحق لو :ىلاملو فقال ؟متراً عمراً عطأ هل املأمور لهأفس ،شيئاً عمراً تعط الو

  .التمر هؤعطاإ يصح مل أنه العرف فهم ،شيئاً تعطه مل شئتوإن  ديناراً بكراً عطأ شئتن إ :املوىل قال

 بن علي كصحيحة ،ماكناأل هذه يف التطوع استحباب على دل مبا يؤيد رمبا أنه  إىلباإلضافة هذا

 ال أن دخلتهما ذإ لك حبأ ناأف ،غريمها على احلرمني يف الصالة فضل اهللا يرمحك علمت قد :مهزيار

  )١(.الصالة من فيهما تكثرو تقصر

  )٢(.شئت ما النوافل صلّ ):عليه السالم( قال احلرمني؟ يف الصالة عن حديد، بن علي روايةو

 مسجد يفو ،تطوعاً شئت ما احلرام املسجد يف صلّ :قال راملساف يف الزيارة كامل رواه ماو

 حبأ ينإف )السالم عليه( احلسني قرب عندو ،تطوعاً شئت ما )صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول

  .غريها  إىل)٤(.عليه ماقدرت نعم ):عليه السالم( قال ؟تطوعاً احلسني قرب عند الصالة عنو )٣(،ذلك

 ذلك، يف إشكال ال بل النهار، يف قضاًء السفر يف الليل بنوافل نساناإل يأيت أن صحة الظاهر مث

 النهار بنوافل يأيت أن ماأ قبلت، ا تيتأ ما حيث اهلدية مبرتلةأا  ورد بل النوافل، قضاء أدلة طالقإل

 بنيو ،قضاًء نيك مل داًءأ يكن مل إذا  ألنه،الصحة بعدم قائل بني فيه اختلفوا فقد السفر يف الليل يف قضاًء

  بالصحة قائل

                                                

.٤ ح صالة املسافرأبواب من ٢٥ ـ الباب ٥٤٤ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٣٣ حسافر صالة املأبواب من ٢٥ ـ الباب ٥٥١ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح٨١ ـ الباب ٢٤٦ ص:كامل الزيارات) ٣(

  .٦ ح٨٢ ـ الباب ٢٤٨ ص:كامل الزيارات) ٤(



٣٦

 داًءأ النوافل من عرفت ما سقوط يضاأ السابقة النصوص من كثريو ىالفتاو ظاهرو :اجلواهر يف قال

  . انتهى)١(احلائض، كصوم جديد بفرض هو ذإ حمرماً داءاأل كان لو حىت القضاء بنيو بينه مالزمة الو

  :رواياتال من جلملة ،ولاأل الظاهر لكن

 صالة نقضي كنا ناإ :صحابناأ بعض قال :قال) عليه السالم (الصادق عن تمار،ال سيف كخرب

 اهللا فرضإمنا  هلم رخص حني بعباده علمأ اهللا ال، :فقال خرة،اآل العشاءو املغرب بني نزلنا إذا النهار

  )٢(.بك توجه حيث بعريك على الليل صالة الإ شيء بعدمها الو قبلهما ال ركعتني، املسافر على

 صالة صلو ،النهار صالة قضاء عليك ليسو ):عليه السالم( جعفر يبأ عن العامري، خرب مثلهو

  )٣(.اقضهو الليل

 صالة قضاء عن لتكأس ينإ فداك جعلت ):السالم عليه( اهللا عبد يبأل قلت :حنظلة ابن خربو بل

 ):عليه السالم( الفق أقضوا؟ :فقلت صحابناأ لكأسو ،تقضها ال :فقلت السفر، يف بالليل النهار

عليهم ذاك ما واهللا ،تصلوا ال هلم قولأ أن كرهأ ينإو ،تصلوا ال هلم فأقولأ.)٤(  

  من ضرب له لكن القضاء على يدل خرب ورد إذا  أنهعلى دليل اخلرب هذا بل

                                                

.٥١ ص٧ ج:اجلواهر) ١(

.٣ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢٢ ـ الباب ٦٢ص ٣ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢١ ـ الباب ٦١ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢٢ ـ الباب ٦٢ ص٣ج: الوسائل) ٤(



٣٧

 يف بالليل النهار صالة قضيأ ):السالم عليه( اهللا عبد يبأل قلت عمار، بن معاوية كخرب التأويل،

  .نعم :فقال سفر؟ال

 :فقال نعم؟ قلت نكإ :فقال ال :فقال السفر؟ يف بالليل النهار صالة قضيأ :جابر بن مساعيلإ قال

تطيق ال نتأو يطيق ذلكن إ.)١(  

  .)السالم عليه( الرضا مع سافر الذي رجاء رواية يف نقله عدم القضاء عدم يؤيدو

 بالليل النهار نوافل السفر يف يقضي يبأ كان ):لسالمعليه ا( اهللا عبد بوأ قال :سدير ابن خرب ماأ

 رادأ إذا مث خبار،اإل ال نكاراإل جهة على حمموالً كونه الحتمال جمملة فهي )٢(.فريضة صالة يتم الو

  .املوقتة النافلة بقصد ال رجاًء ا أتى احملتملة الفضيلة دراكإ

                                                

  .١ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢٢ ـ الباب ٦١ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢٢ ـ الباب ٦٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٣٨

   بالنوافل ركعتني ركعتنياإلتيانجيب  : ـ١ـ مسألة 

  

 يف قال عظيمة، شهرة املشهور هو كما )ركعتني ركعتني بالنوافل اإلتيان جيب ـ ١ ـ مسألة(

 أن اجلعفرية رشادإ عنو السرائر يف بل املدارك، يف به اعترف كما صحاب،األ بني املعروف هو :اجلواهر

  .ايضأ اخلالف عن ذلك على مجاعاإل عنه يظهر ما نقل مث )١(ةنيالغ كظاهر مجاعاإل عليه

 الرجل عن لتهأس :قال) عليه السالم (خيهأ عن جعفر، بن علي خرب ذلك على يدل ،كان كيفو

 بني ميسلّ أن الإ ال ):عليه السالم( قال بينهن؟ يسلم ال ركعاتأربع  يصلى أن له يصلحأ  النافلة ييصل

 نوافلك من كعتنير كل بني لأفصو ):عليه السالم( جعفر بوأ قال بصري، يبأ رواية و)٢(.ركعتني كل

  )٣(.بالتسليم

 مثىن ذاناأل جعل فلذلك ركعتان ركعتان الصالة ):عليه السالم( الرضا عن الفضل روايةو

  )٤(.مثىن

 على الدليل )٥(:الربهان جممع فقول غريها،و العبادة توقيفيةو السريةو االستقراء  إىلباإلضافة هذا

 بقوله أيدوإن  نظر فيه ذلك، على صحيحاً صرحياً يالًدل رأيت ماو ،ظاهر غري النقيصةو الزيادة عدم

 االحتياط صالة بكونو )٦(.استكثر شاء منو استقل شاء فمن موضوع خري الصالة ):عليه السالم(

   ركعة، الوتريةو الوترو

                                                

  .٥٣ ص٧ ج:اجلواهر) ١(

.٩٠ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  .٣ ح الفرائضأعداد أبوابمن ١٥ ـ الباب ٤٦ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٥ ـ الباب ٤٦ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

  . ط احلديثة ايران٣٦ س٥٢ ص١ ج:جممع الربهان) ٥(

  .٩ ح وجوب الصالةأبواب من ١٠ ـ الباب ١٧٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٦(



٣٩

  ركعةا إإال الوتر ف

  

 بسالم، ركعتني من أكثر الصلوات بعض بكونو ربع،أوأربع و ركعتني عرايباأل صالة بكونو

 يضاأ الفقهاء بعض نأب يقال رمباو ،ركعتني من أكثر ـ قول على ـ الوترو العشائنيو الظهرين بكونو

 يسلمو واحد بتشهد ركعتني كل تصلي أن النوافل يف فضلاأل :التذكرةو  املنتهىفعن ذلك،  إىلذهبوا

  .بعده

  .لليلا تطوع يف الركعتني على الزيادة من علمائنا أكثر منع :العزية عنو

 موضوع خري الصالةو ،رواياتال من تقدم ما هوو موجود الدليلفإن  ، ال خيفىما اجلميع يف لكن

 موضوعاً خارج بعضها املذكورات الصلواتو ،باملقام له ربط فال ،جزائهاأو بشرائطهاا اتيإ يف ظاهر

لى اهللا عليه وآله ص( النيب من فعله ثبت الذي أن ذلك بعد صرح قد ىاملنتهو ،حكماً خارج بعضهاو

 ابن ىرو بل ،جزماً بذلكفتوى ال حدأ عن ينقل مل بل )١(اتباعه، فيجب مثىن مثىن ي يصلكان أنه )وسلم

 قلاأل جواز فاحتمال ،الواحدة الركعة يأ )٢(البتراء عن ى) صلى اهللا عليه وآله (النيب أن :مسعود

  .وجه ال كثراألو

 للمحكي خالفاً الفقهاء، من مجاعة من مجاعاإل ىدعو عليه بل املشهور، على )ركعةا إف الوتر الإ(

 لصالف من كالً فجوزوا ،غريهمو اهلندي الفاضلو احلدائقو املفاتيحو املداركو الربهان جممع عن

 يعقوب لصحيح الثاين، هو قرباألو ،النوافل كسائر ركعتني ليست فهي حال يأ علىو اً،ختيري الوصلو

  شئتن إ :فقال الوتر؟ ركعيت يف التسليم عن) عليه السالم (اهللا عبد باأ لتأس :قال شعيب بن

                                                

  .٣١ س ١٩٦ ص١ ج:املنتهى) ١(

  .١٢ س ٢٢١ كتاب الصالة مسألة ١١٩ ص:اخلالف) ٢(



٤٠

  )٢(.عمار بن معاوية صحيح حنوهو ،)١(تسلم مل شئت أن سلمت و

  )٣(.صله ):عليه السالم( فقال الوتر؟ عن الصاحل، العبد لتأس :اهلمداين كردويه خرب يفو

 الرضا فقه يف مثلهو )٤(.ركعات ثالث رالوتو :)عليه السالم (الصادق عن الدعائم، روايةو بل

  )٥(.)السالم عليه(

 املشهور، قول مستند هو مما بينها السالم على دل ما على رواياتال هذه حكومة املعلوم منو

 يف مسلّو ،حدأ اهللا هو بقل هنتثالث يف الوتر يف اقرء :يل) عليه السالم (قال عمار، بن معاوية كصحيح

  )٦(.بالصالة تأمرو الراقد توقظ الركعتني

  )٧(.بينهن تفصلو ركعات ثالث الوتر ):عليه السالم( اهللا عبد يبأ عن خالد، بن سليمان صحيحو

  إىل)٨(.بينهن تفصلو ركعات ثالث الوتر ):عليه السالم( اهللا عبد يبأ عن بصري يبأ صحيحو

  .غريها

  بل الداليل، اجلمع وجود بعد له وجه ال التقية، علىاألوىل  رواياتال محلو

                                                

.١٦ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٥ ـ الباب ٤٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٧ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٥ ـ الباب ٤٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١٨ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٥ ـ الباب ٤٨ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  . يف ذكر صالة السنة والنافلة٢٠٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(

  .٣٢ س ٦ ص:فقه الرضا) ٥(

.٧ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٥ ـ الباب ٤٦ ص٣ ج:الوسائل) ٦(

.٩ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٥ ـ الباب ٤٧ ص٣ ج:الوسائل) ٧(

  .١٠ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٥ ـ الباب ٤٧ ص٣ ج:الوسائل) ٨(



٤١

 أن  إىلمضافاً يضاً،أ بالوصل مشعراً فيكون ،خارج مرأ جلأل الفصل نأب شعارإ معاوية صحيح يف

 سعدو عثمان قول أنه من )٢( املنتهىعن )١(اجلواهر نقله كما العامة، من واحد غري مذهب يضاًأ الفصل

 مالكو عطاو املسيب بن عيدسو عائشةو موسي يبأو زبري ابنو عمرو يبأو عباس ابنو ثابت بن زيدو

 له وجه ال بالشذوذ املتقدمة رواياتال رمي أن كما ثور،أيب و محدأو سحاقأو الشافعيو وزاعياألو

  .يضاًأ

  .الفصل حوطاأل أن يف إشكال ال نعم

 كتب يف العلماء ذكرها كما ،ركعتني كوا بعدم الدليل ورد أخر صلوات هناك أن  خيفىال مث

 :قال ثابت بن زيد عن املصباح، يف الشيخ رسلهاأ فقد ،عرايباأل صالة شهرهاأ من ،الصلواتو دعيةاأل

 ناإ اهللا رسول يا ميأو نتأ يبأب :فقال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول عراباأل من رجل أتى

 صالة فضل فيه عمل على فدلين مجعة كل أتيكن أن نقدر الو املدينة من بعيداً البادية هذه يف نكون

 ارتفاع كان ذاإ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول له فقال به؟ خربم اهلي  إىلمضيت إذا اجلمعة

 الثانية يف أقرأو مرات، سبع الفلق برب عوذأ قلو ،مرة احلمد ركعة ولأ يف أتقر ركعتني فصلّ النهار

 قم مث ،مرات سبع الكرسي آية أفاقر سلمت ذاإف مرات، سبع الناس برب عوذأ قلو واحدة، مرة احلمد

 هو قلو مرة، الفتحو اهللا نصر جاء ذاإو مرة احلمد منها ركعة كل يف أاقرو بتسليمتني ركعات مثان فصلّ

 حول الو الكرمي، العرش رب اهللا سبحان :فقل صالتك من فرغت ذاإف مرة، عشرينو مخساً حدأ اهللا

  قوة الو

                                                

.٥٥ ص٧ ج:اجلواهر) ١(

  .٢٣ س ١٩٥ ص١ ج:املنتهى) ٢(



٤٢

 هذه ي يصلمؤمنة الو مؤمن من ما بالنبوة اصطفاين فوالذي مرة، سبعني العظيم يعلال باهللا الإ

 بويهألو ذنوبه له يغفر حىت مقامه من يقوم الو اجلنة له ضامن ناأو الإ قولأ كما اجلمعة يوم الصالة

  )١(.ذنوما

 ال أنه الظاهر أن الإ الظهرين،و كالصبح تسليمات بثالث ركعات عشر أنه اخلرب ظاهر أن  خيفىالو

ألا وسط يف دتشهذا عملوا املشهورو ني،ربع ،٢(صحاب،األ مجهور استثناها الكرامة مفتاح عنو اخلرب( 

  )٣(.البت على نكرهاأ حداًأ جد أال :اجلواهر يف بل

عليه  (املؤمنني مريأ عن رواها ،بينهن يفرق ال ركعاتأربع ب اجلمعة ليلة يف صالة :املصباح عنو

  )٤(.)وسلمصلى اهللا عليه وآله ( النيب عن) السالم

  .اجلمعة ليلة واحدة بتسليمة ركعة عشرة ىحدإ صالة استثناء :شرحهو املوجز عنو

  .السنن أدلة يف التسامح باب من مجيعها ا بأس الو ،دعيةاأل كتب سائر يف خرأ صالة هناكو

 من تعد ال لكنها ،غريمهاو الوصيةو كالغفيلة ،خاصة وقاتأ يف مستحبة صلوات اليومية غرين إ مث

  .واضح هو كما ،مخسنيو ىحدإ الرواتب أن من سبق ما تنايف ال فهي الرواتب

                                                

.٢٨١ ص:مصباح املتهجد) ١(

  .٢٥ س ٢٧٠ ص٣ ج:مفتاح الكرامة) ٢(

  .٦٩ ص٧ ج: اجلواهر)٣(

.٢٢٨ ص:مصباح املتهجد) ٤(



٤٣

   يف الركعة الثانيةقوىويستحب يف مجيعها القنوت حىت الشفع على األ

  

  . تعاىلاهللا شاء نإ القنوت فصل يف يأيت كما )القنوت مجيعها يف يستحبو(

 من الإ فيه اخلالف نفي بعض عن بل ،املشهور هو كما )الثانية الركعة يف قوىاأل على الشفع حىت(

 حكاه ما على ،واحلدائق الذخريةو كاملدارك خرآ بعض تبعهو الفالح، مفتاح حواشي يف البهائي شيخنا

  .العمومات املشهور على يدلو عنهم، املستند

  )١(.الركوع قبل نافلة أو فريضة ركعتني كل يف اقنت :املغرية بن احلرث صحيحةو

  )٢(.الركوع قبل الثانية الركعة يف صالة كل يف القنوت :زرارة صحيحةو

  )٣(.قنوت ففيه ةءبالقرا فيه جيهر شيء كل :فقال صالة؟ يأ يف القنوت عن :مساعة موثقةو

  )٤(.الفريضة يفو التطوع يف ركعتني كل يف القنوت :حممد موثقةو

 قام ذاإف ةءالقرا بعد الثانية يف تيقنو: قال أن ىلإ الشفع ركعيت فيصلي يقوم :العيون رواية يفو

  )٥(.ةءالقرا بعدو الركوع قبل فيها يقنتو :قال أن ىلإ الوتر ركعة فيصلي

                                                

.٩ ح القنوتأبواب من ١ ـ الباب ٨٩٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(

.١ ح القنوتأبواب من ٣ ـ الباب ٩٠٠ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح القنوتأبواب من ٢ ـ الباب ٨٩٨ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح القنوتأبواب من ٢ ـ الباب ٨٩٨ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

.٥ ح٤٤ ـ الباب ١٨٠ ص٢ ج:الرضاأخبار عيون ) ٥(



٤٤

.وكذا يستحب يف مفردة الوتر

  

عليه ( اهللا عبد يبأ عن سنان ابن بصحيح استدل فقد الثانية يف القنوت عدم  إىلذهب من ماأ

 الركعة يف الوتر يفو ،ذلك مثل العشاءو الغداة يفو لثانيةا الركعة يف املغرب يف القنوت ):السالم

  )١(.الثالثة

 ،املقامني يف القنوت استحباب يقتضي الطائفتني بني اجلمعفإن  ين،األمر من مانع ال نه أالظاهر لكن

  .قرباأل هو املشهور ذكره فما ،موصوالت أو مفصوالت الركعات بالثالث يتأ سواء

 يف اخلالف عدم الظاهر :املستند يف قال ،إشكالالو خالف بال )لوترا مفردة يف يستحب كذاو(

  . انتهى)٢(مشهور، صحاباأل كالم يف ذكرهو ،الوتر ثالثة يف القنوت استحباب

 عن اجلبلي، كصحيحة نافلة،و فريضة كل يف القنوت استحباب يف العامة دلةاأل ذلك على يدلو

 :سنان ابن ةحكصحي اخلاصة، دلةاألو )٣(.نافلةو فريضة كل يف ):عليه السالم( فقال القنوت؟

الثالثة الركعة يف الوتر يفو ذلك مثل الغداةو العشاء يفو الثانية الركعة يف املغرب يف القنوت )٤(.  

 قنوت يستحب هل أنه يف اختلفواو ،إشكال بال الركوع قبل الثالثة يف القنوت موضع أن ال خيفى و

 احملكي على الروضةو التحريرو التذكرةو ىاملنتهو كاملعترب باستحبابه منهم مجاعة صرح ،الركوع بعد ثان

 قبل الدعاء يستحب نهأب قالوا حيث خرأ بعضو ىللذكر خالفاً خالفاً، فيه عرفأ ال الثاين يف بل عنهم،

  .املتعارف القنوت ال الركوع،

                                                

.٢ ح القنوتأبواب من ٣ ـ الباب ٩٠٠ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣٢ س ٣٩٣ ص١ ج:املستند) ٢(

.٨ ح من أبوال القنوت١ ـ الباب ٨٩٧ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح القنوتأبواب من ٣ ـ الباب ٩٠٠ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



٤٥

 الركوع قبل القنوتو :اعةمس موثقة ،االتفاق  إىلباإلضافة الركوع، قبل القنوت على يدل :قولأ

  )١(.ةءالقرا بعدو

 بعده؟ أو الركوع قبل فيه جيهر ماو الفجرو الوتر يف القنوت عن :يقطني بن يعقوب صحيحةو

  )٢(.تكءقرا من تفرغ حني الركوع قبل :فقال

 ابن السيد ذكر قد بل ،التسامح دليل بضميمة الفقهاء هؤالءفتوى  الركوع بعد القنوت على يدلو

 مبا يدعوو يديه ميد ،الركوع من الرأس رفع بعد الوتر عمل سياق يف املصباح اختيار حمكي يف باقيال

فإن  .الدعاء )٣(ليكإ يدي مددتو يديك بني وقفت هليإ ):عليه السالم( الرضا موالنا عن روي

 ملرسلة كوع،الر قبل كالتأكيد ليس نه أالظاهر لكن هكذا، يصنع كان) عليه السالم (ماماإل أن ظاهره

عليه ( فقال رأسي؟ رفعت إذا أقنت نسيتفإن  :قال ،الركوع قبل :قال الوتر؟ يف القنوت عن الفقيه،

  )٤(.ال ):السالم

 الكالم بعض سيأيتو ،عزمية القضاء ليس املراد أن  أوول،األ القنوت قضاء عدم املرادن إ يقال رمباو

  . تعاىلاهللا شاءإن  القنوت باب يف ذلك يف

                                                

.٣ حالقنوت أبواب من ٣ ـ الباب ٩٠٠ ص٤ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح القنوتأبواب من ٣ ـ الباب ٩٠١ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٧٢ ح٢٨٠ ص٨٤ ج:كما يف البحار) ٣(

  .١٧ ح يف دعاء قنوت الوتر٧٢ ـ الباب ٣١٣ ص١ ج:الفقيه) ٤(



٤٦

   استحباب الغفيلةقوىاأل ـ ٢ـ مسألة 

  

 باستحباا نقولإمنا و استحباا، بعدم قال ملن خالفاً )الغفيلة استحباب قوىاأل ـ ٢ ـ مسألة(

 فالح حمكي يف رواه كذاو ،)١(املصباح حمكييف  الشيخ رواه كاليت رواياتال من جلملة املشهور، هو كما

 : تعاىلقولهو احلمد  األوىليف أقر ركعتني العشائني بني صلى من ):عليه السالم( الصادق عن السائل،

النون ذاوـقوله ىل ـ إ  املؤمنني ننجي كذلكو،)تعاىلقولهو احلمد الثانية يفو )٢ : عندهو 

 ينإ اللهم" :قالو يديه رفع ةءالقرا من فرغ ذاإف )٣(،مبني كتاب يف الإ  تعاىلقوله ىلإ الغيب مفاتح

  ."كذاو كذا يب تفعلن أو حممد آلو حممد على تصلي أن نتأ الإ يعلمها ال اليت الغيب اتحمبف لكأسأل

 الإ حممد آلو حممد حبق لكأسأف حاجيت تعلم طلبيت على القادرو نعميت ويل نتأ اللهم" :تقول مث

  .»لأس ما  تعاىلاهللا عطاهأ حاجته جالله جل اهللا يسئل "يل قضيتها )ملا(

 ام مهاو الغفيلة ركعيت تتركوا ال :قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبفإن  :لالسائ فالح يف زادو

  .)٤( العشائني بني

 :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول قال أنه موثقا مسنداً العلل يفو ،مرسالً الفقيه يف ىروو

ماإف خفيفتني بركعتني ولو الغفلة ساعة يف تنفلوا الكرامة دار يورثان.  

  )٥(.االخرة العشاءو املغرب بني ما الغفلة ساعةو اجلنة هيو :السالم دار آخرخرب  يفو

                                                

  .٩٤ ص:مصباح املتهجد) ١(

  .٨٧اآلية : نبياءسورة األ) ٢(

  .٥٩اآلية : نعامسورة األ) ٣(

  .٢٤٥ ص:فالح السائل) ٤(

.١ ح٤٥ ـ الباب ٣٤٣ ص: علل الشرائع.٨٧ ـ الباب ٣٥٧ ص١ ج:الفقيه) ٥(



٤٧

 بني ما :قال ؟الغفلة ساعة ماو) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول يا قيل :زادو ،التهذيب يف مثلهو

  )١(.العشاءو املغرب

 احلمد فيهما أتقر :قال ني؟خفيفت معىن ماو اهللا رسول يا قيل :زادو السائل فالح يف رواهاو

  )٢(.العشاءو املغرب بني ما :قال يصليها؟ مىت اهللا رسول يا :قيل ،وحدها

 الفريضة، وقت يف التطوع حرمةو العبادة، توقيفيةو صل،باأل استدل فقد الغفيلة بعدم قال من ماأ

 ال والناأل ذإ ،ما ال خيفى كلال يفو املغربني، بني الصالة هذه صلوا) عليهم السالم( مأ يرد مل نهأبو

  .الفقهاء ذكره كما صحيح هشام  إىلالشيخ طريقفإن  ،الصحيح الدليل بعد هلما جمال

 ا، ضرأ إذا الإ الفريضة وقت يف التطوع حرمة على دليل فال ،حملهيف  بني كما نظر فيه :الثالثو

  )٣(.بالفرائض أضرت إذا بالنوافل قربة ال ):عليه السالم( قال

 ركعة لفاأل من فلعلها ،يصلوا كانوا ما) عليهم السالم( مأ يعلم ينأ من ذإ له، جمال ال :الرابعو

  .الليلو بالنهار يصلوا كانوا اليت

 أن يبعد الو ،وحدها باحلمد ولو بركعتني نساناإل يأيت أن دناهاأ مراتب، هلا الغفيلة أن الظاهر مث

  .غريمهاأو  حاجة أو قضاء بصالة ولو ذلك يتحقق

 قصاهاأو الوقت، هذا يف مشروعة ىخرأ صالة أو املغرب نافلة مع الغفيلة تداخل فيصح هذا علىو

  .التداخل قصد بدون املذكورة بالكيفية هاييصلأن 

                                                

.٣٢ يف فضل الصالة املفروض منهاج ١٢ ـ الباب ٢٤٣ ص٢ ج:التهذيب) ١(

.٢٤٨ ص:فالح السائل) ٢(

.٣٩ رقم ٦٦٧ ص:ج البالغة) ٣(



٤٨

وذَا النوِن  : بعد احلمد األوىل يقرأ فيها يف الركعة، ولكنها ليست من الرواتب،وهي ركعتان بني املغرب والعشاء

   ذَهب مغاِضباًِإذْ

  

 ا ىأت ذلك بعد يصليها أن رادأ ذاإف ،املغربني بني الواقع بالزمان خمصوص وقتها أن الظاهر مث

 ذكر أو يتنياآل من آية نسي ولو ،فتوىالو النص من اخلاص الوقت هذا النصراف ذلكو ،رجاًء

 رادأن إ ا يتأي ال أن فضلفاأل ،يتنياآل يف بسملة الو املذكور، الثواب حتقق رادأن إ عادهاأ ،القنوت

 الكيفية اتباع رادأن إ ا يتأيال  أن فضلفاأل فيها، سورة ال أنه كما الواردة، الكيفية على التحفظ

 من خيفف شيء عن) عليه السالم (احلسني بن علي لأس يزيد أن الثقات بعض من مسعت قدو الواردة،

 أن يبعد الو الكتب، من بيدي فيما ذلك جدأ مل لكن ،لصالةا هذه) عليه السالم (ماماإل مهفعلّ ،ذنوبه

 غفران أدلة اتإطالق يقتضيه فالذي يزيد مثالأ غفران ماأ العصاة، عظمأ ذنوب الطاعات بعض خيفف

ر يغِفيشرك ِبِه و أن ِإنَّ اللَّه ال يغِفر﴿ : تعاىلقال ،مشركاً نساناإل مات إذا الإ الذنوب لكل سبحانه اهللا

 نبياءاأل قتلة توفيق لعدم ،خارجاً ممتنعاً كانوإن  عقالً ممكن أنه فالظاهر ،)١(﴾ما دونَ ذِلك ِلمن يشاُء

 ،غفرانهو  تعاىلاهللا رمحة يف ال جانبهم يف فالنقص ،للتوبة الشيطان توفيق كعدم ،للتوبة نبياءاأل والدأو

  .الكالم علم يف حقق كما  تعاىلاهللا ةقدر يف تتحقق فال ـاملستحيالت جانب يف الذي كالنقص

 الثالثنيو ربعةاأل )الرواتب من ليست لكنهاو والعشاء املغرب بني ركعتان هي( ـف كان كيف )و(

  ذَا النوِن ِإذْ ذَهب مغاِضباً و﴿ :احلمد بعد  األوىلالركعة يف فيها يقرأ(

                                                

.٤٨: اآلية: سورة النساء) ١(



٤٩

ِه فَنادى أن فَظَنلَيع قِْدرن أن اِت ِفي الظُّلُم لَن  ناهيجون نا لَهبجتفَاس الظَّاِلِمني ِمن تي كُنِإن كحانبس تِإلَّا أَن ال ِإله

ِمِننيؤِجي الْمنن وكَذِلك مالْغ ِمن.ويف الثانية بعد احلمد : وما ِفي الْب لَمعوي وها ِإلَّا هلَمعِب ال ييالْغ فاِتحم هدِعن ر

   .والْبحِر وما تسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإلَّا يعلَمها وال حبٍة ِفي ظُلُماِت الْأَرِض وال رطٍْب وال ياِبٍس ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبٍني

  ،بني املغرب والعشاء صالة الوصية ويستحب أيضاً

  

ِه فَنادى أن فَظَنلَيع قِْدرن ال  أن  ِفي الظُّلُماِت لَنالظَّاِلمني ِمن تي كُنِإن كحانبس تِإالَّ أَن ِإله 

 نا لَهبجتفَاسو مالْغ ِمن ناهيجن وِمننيؤِجي الْمنن نساناإل توجيه جلأل هنا يةاآل ذكر لعلو ))١(﴾كَذِلك 

  .التضرعو باالستغفار الإ اليكوننه أو مهومهو مشاكله حلل اهللا إىل

و ِعنده مفاِتح الْغيِب ال يعلَمها ِإالَّ هو و يعلَم ما ِفي الْبر و الْبحِر و ما ﴿ :احلمد بعد ثانيةال ويف(

 ))٢(﴾ ِكتاٍب مبٍني  ظُلُماِت الْأَرِض و ال رطٍْب و ال ياِبٍس ِإالَّ يف تسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها و ال حبٍة يف

  .آماله  إىلالوصول يف سبحانه منه املعرفة طلب  إىلنساناإل توجيه جلأل هنا يةاآل ذكر لعلو

 فصل يف املصنف ذكره قدو تقدم، كما وارد أنه مع القنوت ذكر ها فييذكر مل املصنفن إ مث

 أن ازجوإن  تركه فضلفاأل يتني،اآل قبل لالستغفار استحباب ال أنه الظاهرو فراجع، املستحبة الصلوات

  .الذكر مطلق بقصد به يأيت

   النيب لقول بذلك مسي )الوصية صالة العشاءو املغرب بني يضاًأ يستحبو(

                                                

  .٨٨ ـ ٨٧اآلية : نبياءسورة األ) ١(

  .٥٩اآلية : امنعسورة األ) ٢(



٥٠

 ويف الثانية بعد احلمد ،زلزلت األرض إذا  مرة سورةةوهي أيضا ركعتان يقرأ يف أوالمها بعد احلمد ثالث عشر

. مرةةسورة التوحيد مخس عشر

  

 ،)السالم عليه( الصادق عن مصباحه، يف الشيخ ىرو فقد »وصيكمأ« ):سلمو آلهو عليه اهللا صلى(

 بني بركعتني وصيكمأ :قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسولأن ) عليهم السالم( آبائه عن

 مخس حدأ اهللا هو قلو احلمد الثانية يفو مرة، عشرة ثالث زلزلت ذاإو احلمد  األوىليف أيقر ينءالعشا

 فعلفإن  ،احملسنني من كتب سنة كل فعلفإن  املتقني، من كان شهر كل ذلك فعل منفإنه  ،مرة عشرة

  )١(.اهللا إال ثوابه حيِص ملو اجلنة يف امحينز ليلة كل يف فعلفإن  ،املصلني من كتب مرة مجعة كل يف

 زلزلت إذا سورة مرة عشرة ثالث احلمد بعد والمهاأ يف يقرأ ركعتان يضاًأ هيو( :املصنف قال لذاو

 املغرب نافلة مع تداخلها يف الكالمن إ مث )مرة عشرة مخس التوحيد سورة احلمد بعد الثانية يفو رض،األ

 الوصية، أو الغفيلة أو املغرب نافلة تقدمي  األوىلهلو الغفيلة، صالة يف تقدم كما ذلك غريوا اتيإ وقتو

 ا ألالنافلة بتقدمي قيل رمبا كانوإن  ،ذلك من شيء على دليل لعدم ،الثاين يبعد ال لشيء، ولوية ال أوأ

 النيب وصية مهيةأل بالثالث قيلو ،الغفلة عن نساناإل خترجو احلفظ توجبا  ألالغفيلة بتقدمي قيلو راتبة،

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

عليه  (الرضا  إىلبسنده السائل فالح فعن املصنف، يذكرها مل خراأل الصلوات بعض هناك مث

 كل يف أيقر ركعات عشر ييصل حىت يتكلم ملو ركعاتأربع  بعدهاو املغرب صلى من :قال )السالم

  حدأ اهللا هو قلو الكتاب، فاحتة ركعة

                                                

.٩٤ ص:مصباح املتهجد) ١(



٥١

 ملا ،بتسليم ركعات عشر ال مفصوالت، صلوات مخسا إ الظاهرو )١(،رقاب عشر عدل له كانت

  .ركعاتأربع  غربامل نافلة  إىلبالنسبة قال لذاو ،مثىن مثىن النافلة أن من سبق

لَّيِل ِإنَّ ناِشئَةَ ال﴿ : تعاىلقوله يف) عليهم السالم (حدهمأ  إىلمنسوبةخرى أ رواية السائل فالح عنو

طْئاً وو دأَش قيالًِهي معليه السالم( قال )٢(﴾؟أَقْو:( بفاحتة  األوىليف أيقر املغرب بعد ركعتان هي 

 لقوم ،يةاآل خرآ ىلإ ،واحد لهإ هلكمإو :قولهو السخرة، يةآو البقرة ولأ من آيات عشرو الكتاب

 البقرة سورة آخرو الكرسي آيةو الكتاب فاحتة الثانية يفو ،مرة عشرة مخس حدأ اهللا هو قلو )٣(يعقلون،

 مبا ادع مث مرة، عشرة مخس حدأ اهللا هو قلو ،السورة آخر ىلإ )٤(واتاالسم يف ما هللا : تعاىلقوله من

  )٥(.حجة لفأ ستمائة صالة بكل له كتب عليه واظبو ذلك فعل منف بعدمها شئت

 مذكور وهو ،الدعاء القلوب مقلب اللهم :قلت سلمتو الصالة من فرغت ذاإف :ىخرأ رواية يفو

  )٧(.آيات مثان بعدمها أفيقر آيتان، املو ،البسملة أن الظاهرو النوافل، بوابأ يف )٦(املستدرك يف

  ركعتني كصالة خاصة وقاتأ يف آخر، صلوات العشائني بني ورد قدنه إ مث

                                                

.٢٤٧ ص:فالح السائل) ١(

.٦اآلية : سورة املزمل) ٢(

.١٦٣ ـ ١٦٢اآلية : سورة البقرة) ٣(

.٢٨٤اآلية : سورة البقرة) ٤(

.٢٤٦ ص:فالح السائل) ٥(

.١ ح ما يقرأ يف الصالةأبواب من ٩ ـ الباب ٢٧٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٦(

.٢٤٧ ص:فالح السائل) ٧(



٥٢

 نوافل بعضو رجب، شهر من  األوىلاجلمعة ليلة يف الرغائب ليلة صالةو احلجة ذي عشر يف

 ركعتني من )١(املصباح يف الشيخ ذكرها خرأ صلوات كذلكو العشائني، بني استحباا على بناًء رمضان

  .فراجع ،ركعات عشرو ركعاتأربع و

 كل من همأأا  خبارهاأ من يستفاد ما ألن اجلماعة، قدمت اجلماعة الصلوات هذه زاحمن إه نإ مث

 عن ما العشاء بعد يستحب كما رجاًء العشاء بعد الصلوات ذه يأيت أن جيوزو ،الصلوات هذه مثالأ

 العشاء خلف ركعاتأربع   صلىمن :قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب  إىلبسنده السائل فالح

 تبارك خريتنياأل الركعتني يفو حد،أ اهللا هو قلو ،الكافرون يهاأ يا قل ولتنياأل الركعتني يف أقرو خرةاآل

  )٢(.القدر ليلة من ركعاتأربع ك له كن ،السجدة ترتيل ملأو ،امللك بيده الذي

 رجاًء منهما كل جيوزو ،)٣(السور يف الترتيب باختالف رواها املصباح حمكي يف الشيخ لكن

  .املوفق اهللاو ،السنن أدلة يف للتسامح

                                                

  .٩٥ ص:مصباح املتهجد) ١(

.٢٥٨ ص:فالح السائل) ٢(

  .١٠٦ ص:مصباح املتهجد) ٣(



٥٣

.صالة الوسطى اليت تتأكد احملافظة عليها هي الظهر أن الظاهر ـ ٣ـ مسألة 

  

 املشهور هو كما )الظهر هي عليها احملافظة تتأكد اليتالوسطى  الصالة أن الظاهر ـ ٣  ـمسألة(

 الشيعة إمجاع مدعياً العصر،ا إ لسيدا عن لكن عليه، الطائفة إمجاع اخلالف عن بل عظيمة، شهرة

 هذا نقلي مل ذإ ،األصويل مجاعاإل مراده أن ال رواية، أو  أصل إىلمستند هإمجاع أن الظاهر لكن عليه،

عليه  (اهللا عبديب أ عن مسلم، بن حممد فعن ،رواياتال متواتر املشهور علی دليو سواه، حدأ عن القول

  )١(.الظهر صالة يهو النهار صالة من وسطیال هی الوسطی صالة :قال) السالم

 صالة ولأ هیو الظهر صالة الوسطی الصالة :قال) عليه السالم (جعفريب أ عن زرارة، عنو

 صالةو الغداة صالة بالنهار نيالصالت وسط يهو ،)سلمو آلهو هيعل اهللا صلی( اهللا رسول صالها

  )٢(.العصر

  )٣(.الظهر يه الوسطیو ):ه السالمعلي( الباقر عن مسلم، بن حممد ةيروا يفو

 سائر يف الظهرو اجلمعة صالة يهو :ثيحد يف) عليه السالم (الباقر عن ،سالماإل دعائم عنو

 صالة بالنهار نيالصالت وسط يهو )سلمو آلهو هيعل اهللا صلی( اهللا رسول صالها صالة ولأ يهو األيام

  )٤(.العصر صالةو الغداة

 نيقانت هللا قومواو ،الظهر الوسطی الصالة :قال) عليه السالم (الصادق نع سنان، بن عبداهللا عنو

  عنها هيلهي ال حتی وقتها علی حمافظتهو صالته علی الرجل قبالإ

                                                

  .٦ ح الفرائضأعداد أبواب من ٥ ـ الباب ١٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح وجوب الصالةأبواب من ٥ ـ الباب ١٧١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٩ حة وجوب الصالأبواب من ٥ ـ الباب ١٧١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .جياب الصالةإ يف ذكر ١٣٢ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(



٥٤

 لعلو ه،يصالت نيب وسطو بالنهار وسط يفه ةريثكال رواياتال من هاريغ لیإ )١(.ءيش شغلهي الو

 واعون قظوني هم نمايب ليالفض وقتها يف ؤدواي الو مجاعة اضروحي ال الناس من الغالب أن هلا ديكالتأ

 املغربو ،النوم فلعذر وقتها علی مواظبتهم فعدم الصبح ماأ ة،يويالدن املشاغل عنها شغلهميإمنا و

 مع ا أيتي اجلامع أن الغالب العصرو ،الظهر علی مواظبتهم من ثركأ هايعل وظبوني غالباً نيالعشائو

 للمشاغل ؤخري يالذك سيفل ، أشبهما أو لنوم واظبي الإمنا  اجلامع ريغو د،يكالتأ الی جتاحي فال لظهرا

 اللباب لب يف يالراوند هارو يالذك ديالس قول ديتؤ روايات كهناو ،عمداً االهتمام لعدم أو ة،يويالدن

 وميب اهللا مأل الوسطی الصالة عن شغلونا اخلندق ومي :قال أنه )سلمو آلهو هيعل اهللا صلی( النيب عن

  )٢(.القرآن فقه ةيروا مثلهو .العصر صالة عن شغلوه انواكو ناراً قبورهمو

 من هايف آدم لكأ اليت الساعة يفه العصر صالةوأما  ):عليه السالم( يعل عن )٣(ه،يالفق مرسلةو

  .ميهبراإ بن يعل مرسلة مثلهاو الصلوات نيب من حفظهاأ أن وصاينأو ـ قال أن الی ـ الشجرة

 اميقد ا املعمول املتواترة الصراح الصحاح كتل تقاوم ال ،سنداً ضعفها علی رواياتال هذه نكل

  .هلهاأ لیإ هذه علم رد فالالزم ثاً،يحدو

   لكو واحدة، واحدة اخلمس الصالة :قوالأ ستة هايف قالوا فقد العامة ماأ

                                                

  .٥ ح الفرائضأعداد أبواب من ٥ ـ الباب ١٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١١ ح وجوب الصالةأبواب من ٥ ـ الباب ١٧١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .١ ح يف علة وجوب مخس صلوات٣١ ـ الباب ١٣٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٥٥

.أتى بالظهرـ  مثالًـ ها يف أول وقت أو يأيت بالصالة الوسطى يف املسجد أن فلو نذر

  

 نهأب للعصرو النهار، وسط نهأب للظهرو ،لياللو النهار وسط نهأب للصبح لعلّو ،ةيوميال الصلوات

 صاليت نيب نهأب للعشاءو ،ةيالرباعو ةيالثنائ وسط نهأب للمغربو ل،يالل صاليتو النهار، صاليت وسط

كَذِلك و﴿ :تعالی قوله مثل صة،يالنقو ادةيالز نيب وسطأا ب ةيوميال لكلو الصبح،و املغرب الظالم وقت

  .)١(﴾جعلْناكُم أُمةً وسطاً

 ديمز نفِم خری،أ فائدة لیإ تاجحي فال ،ا لالحتفاظ املواظبة فائدة هايف الوسطی معرفةن إ مث

  :املصنف قول الفائدة

 انك إذا هذا )بالظهر تیأ ـ مثالً ـ وقتها ولأ يف وأ املسجد يف الوسطی بالصالة أيتي أن نذر فلو(

 ال،يتفص علمي ملوإن  مذهبه يف يالشرع املعنی قصد انك أو ،الًيتفص كذل لیإ ذهبي ممن صادراً النذر

 إذا ماك مذهبه، يف حقق ما قصدو هاريغ يرمي من مذهب لیإ ذهبي انك أو سواها، ما قصد إذا ماأ

 هو ماك القصد تبعي النذر ألن مذهبه، يف حقق امب أيتي أن فالالزم ،مثالً السنة هلأ من الناذر انك

  .واضح

                                                

  .١٤٣اآلية : سورة البقرة) ١(



٥٦

  ولو يف حال االختيار ،جالساًا االنوافل املرتبة وغريها جيوز إتيـ  ٤ـ مسألة 

  

 حنومهاو نيديالعو املعادة مثل ال ةيصلاأل النوافل سائر من )هاريغو املرتبة النوافل ـ ٤ ـ مسألة(

 لذا نهأكو ام،يالق اعتبار سقطي سوريامل ليدل ألن فواضح، ضطراراال حال يف ماأ )جالساا ايتإ وزجي(

 املعتربو اخلالف عنو احللی، من الإ الخالفو بل ال،كشإ بال )ارياالخت حال يف ولو( :املصنف قال

  .هيعل مجاعاإل دعوی هاريغو كاملدارو انيالبو ضاحياإلو املنتهیو رةكالتذو

 :هيفو اوزة، ةيالروا شذوذو صلباأل مستدالً ،الراحلة علیو ةريالوت يف الإ كذل منع فقد ياحلل ماأ

 يصلي الرجل عن ،)عليه السالم (ولاألسأل أبا احلسن  سهل حيصحك متواترة، كبذل رواياتالن إ

  )١(.به بأس ال ):عليه السالم( فقال حضر؟ أو سفر يف علة به ستيلو قاعدا النافلة

 علة ريغ من جالس هوو صلی من :نقول نتحدث ناإ ):السالمعليه ( جعفريب أ عن ،ريبصيب أ خربو

 تامة يه ذاكه هو سيل ):عليه السالم( فقال بسجدة؟ نيسجدتو عةكبر نيعتكر صالته انتك

  .مهاريغو سرةيم ابنو ريسد ةيرواك مها،ريغو )٢(.مكل

 يف الكشاإل بغیني ال ،مضطجعاً أو اًيمستلق وزجي هلو فتوی،و نصاً اميالق فضلاأل أن كش ال نكل

 مبحث يف كذل يف المكال أيتيسو خالف،و الكشإ هيفف ارياالخت حال يف ماأ ،االضطرار حال يف كذل

  .تعالی اهللا شاء نإ النوافل

                                                

  .٢ ح القيامأبواب من ٤ ـ الباب ٦٩٦ ص٤ج: الوسائل) ١(

.١ ح القيامأبواب من ٥ ـ الباب ٦٩٧ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٥٧

وعلى  ، وهكذا يف نافلة العصر، فيأيت بنافلة الظهر مثال ست عشرة ركعة، كل ركعتني بركعةواألوىل حينئذ عد

.مرة ركعةهذا يأيت بالوتر مرتني كل 

  

 نافلة يف ذاكهو عة،كر عشرة ست مثالً الظهر بنافلة أيتيف ،عةكبر نيعتكر لك عد نئذيح ولیاألو(

 هيعل دليو مات،املسلّ رسالإ لةأاملس رساهلمإ كذل علی دلي ماك خالف، الو الكشإ بال )العصر

 فيك اميالق عيستطي ال انك إذا ضياملر عن لتهأس :قال) عليه السالم (هيخأ عن جعفر، ابن حيصح

 ضةيالفروأما  عة،كبر نيعتكر لك سبحيو جالس هوو النافلة يصلي ):عليه السالم( قال ؟يصلي

  )١(.اميالق عيستطي ال انك إذا جالس هوو عةكبر عةكر لك حتسبيف

 صالته؟ تسبحي فيك علة ريغ من جالس هوو نافلة صلی رجل عن )السالم هيعل( عنه خربه يفو

  )٢(.عةكبر نيعتكر :قال

 يصليف ضعفي أو سلكي الرجل عن) عليه السالم (اهللا عبد باأ لتأس :مسلم بن حممد خربو

  .هاريغ لیإ )٣(.عةكبر نيعتكر لك ضعفي ):عليه السالم( قال جالساً؟ التطوع

  .بأس كبذل نكي مل جالساً للظهر اًيمثان صلی فلو ،بشرط سيل أنه الظاهر نكل

 املصنف، هيلإ ذهب ماك هايف اميالق ةيفضلأ علی بناًء )عةكر مرة لك نيرتم بالوتر أيتي هذا علیو(

 املصنف رهاكذ خرأ مسائل املقام يفو تقدم، ماك جبلوس عهايتشر ألن هايف راركت فال اختاره ما علی ماأ

  .راجعها من علی فيخي ال ماك النوافل، باب يف

                                                

  .٥ ح القيامأبواب من ٥ ـ الباب ٦٩٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٩٦ ص:سنادقرب اإل) ٢(

.٣ ح القيامأبواب من ٥ ـ الباب ٦٩٧ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



٥٨



٥٩

  فصل

يف أوقات اليومية ونوافلها

  

  فصل(

  )نوافلهاو ةيوميال اوقات يف

 قبل هايأتي أن يف النوافل يف وسعوإن  نوافلها،و ةيوميلل وقاتاأل جعل رواياتال متواتر يف ورد فقد

  .تعالی اهللا شاء نإ أيتيس ماك ،وقتها بعد أو وقتها

 قامأ من املفروضات اخلمس الصلوات بانأ اي :قال) عليه السالم (الصادق عن بان،أ ثيحد فيف

 ملو حدودهن قمي مل منو ،اجلنة به دخلهي عهد عنده لهو امةيالق ومي اهللا يلق تهنيواقم حافظو حدودهن

  )١(.له غفر شاءوإن  عذبه شاءن إ ،له عهد الو اهللا يلق تهنيمواق علی افظحي

 هايعل ؤثريال حبقها عارفا لوقتها صالها من ضةيالفر هذه ):عليه السالم( الباقر عن زرارة، عنو

 شاءن إ هيلإ كذلفإن  .هاريغ هايعل مؤثراً وقتها ريلغ صالها منو ،عذبهي ال ةءبرا ا له اهللا تبك هاريغ

  )٢(.بهعذّ شاءوإن  له غفر

   وقتها يف الصالة صلی إذا العبدن إ ):عليه السالم( الصادق عن ه،يالفق عنو

                                                

  .١ ح املواقيتأبواب من ١اب  ـ الب٧٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٢٣ ح املواقيتأبوابمن  ١ ـ الباب ٨٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٦٠

  وقت الظهرين ما بني الزوال

  

 افظحي ملو لوقتها صلهاي مل ذاإو اهللا، كفظح حفظتين :تقول ة،ينق ضاءيب ارتفعت هايعل حافظو

  .املتواترة رواياتال من هاريغ لیإ )١(.اهللا كعيض عتينيض :تقول مظلمة، سوداء ارتفعت هايعل

 به راديو طلقي قدو ،لةيالفض وقت به راديو طلقي قد الفتاویو رواياتال يف الوقت أن فيخي ال مث

  .الوقت متام به رادي ينيالتع باب يف ورد ماو الوقت، ولأ هب رادي لةيالفض باب يف ورد فما ،الوقت لك

 يف الصلوات من ئاًيش السفر يف تيصل ذاإ :قال) عليه السالم (الصادق عن يرو ما ولاأل منو

  )٢(.كضري فال وقتها ريغ

 ولأ منه املراد بل ،خيالش محله ماك ،قضاًء ونكي حتی لعذر الوقت متام عن ريالتأخ منه رادي فال

  .اجلواهر به صرح ماك لوقت،ا

 املعتربو اخلالف :ظاهراً أو اًحيصر ادعاه ماك ،اًإمجاعو سنةًو تاباًك )الزوال نيب ما نيالظهر وقت(

 املستند يف بل ،همريغو ریكالذو ةيالغنو الربهان جممعو املنتهیو ةيالناصر املسائلو ةيالنهاو رةكالتذو

  .نيالد من الضرورة بل نياملسلم إمجاع هيعل

 نقل ما صح لو أنه علمي منهو ه،يف كشي ال نينياملتد من حداًأ أن حتی يضرور أنه الظاهرو :قولأ

  .به أعبي ال مردود فهو الزوال قبل صلی أو املسافر صالة جزاءإ من الشعيبو احلسنو عباس ابن عن

  معناه كلدلواو )٣(﴾أَِقِم الصالةَ ِلدلُوِك الشمِس﴿ :تعالی قوله هيعل دليف انك فيكو

                                                

  .٦ ح يف فضل الصالة٣٠ ـ الباب ١٣٤ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٩ ح املواقيتأبواب من ١٣ ـ الباب ١٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٧٨اآلية : سراءسورة اإل) ٣(



٦١

 املماسة، مبعنی كالدل من كالدلوو الفقهاء،و نياملفسرو ينياللغو غالب كبذل صرح ماك الزوال

  .النهار وسط خط متاس الشمس نأك

 الظهر الوقتان دخل الشمس زالت ذاإ ):عليه السالم( جعفر يبأ عن زرارة، حيصح :رواياتال منو

  )١(.العصرو

 ذاإ :فقال العصر؟و الظهر وقت عن ،)السالم هيعل( اهللا عبد ابأ لتأس :زرارة بن ديعب حيصحو

 حتی عاًيمج منهما وقت يف تنأمث  ،هذه قبل هذه أن الإ ،عايمج العصرو الظهر وقت دخل الشمس زالت

  )٢(.الشمس بيتغ

 الشمس زالت ذاإ :فقال ،الظهر وقت عن) عليه السالم (اهللا عبد باأ لتأس :اجلهين كمال خربو

  )٣(.نيالصالت وقت لدخ فقد

عليه ( قال ،ةياآل الصالة قمأ :تعالی قوله يف )السالم هيعل( اهللا عبديب أ عن ،احلليب حممد عنو

  )٤(.الفجر عتاكر الفجر قرآنو انتصافه، ليالل غسقو ،زواهلا الشمس كدلو ):السالم

 الزوال مبرتلة ليالل غسقو ،زواهلا الشمس كدلو :قال) عليه السالم (جعفريب أ عن ،ريبصيب أ عنو

  )٥(.النهار من

  نيح الظهر صلی رجل عن) عليه السالم (لتهأس :قال وهب بن ةيمعاو عنو

                                                

  .١ حيت املواقأبواب من ٤ ـ الباب ٩١ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح املواقيتأبواب من ٤ ـ الباب ٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .١١ ح املواقيتأبواب من ٤ ـ الباب ٩٣ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .١٠ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٦ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح املواقيتأبواب من ٥٥ ـ الباب ١٩٨ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٦٢

  .ةريثكال رواياتال من هاريغ لیإ )١(.به بأس ال ):عليه السالم( فقال الشمس؟ زالت

 اهللا عبد ابأ لتأس :اخلالق عبد نب ليمساعإ حيصحك ،كذل خالف علی تدل روايات وردتنه إ مث

 اجلمعة، ومي يف الإ كذل حنو أو بقدم الزوال بعد ):عليه السالم( فقال الظهر؟ وقت عن) عليه السالم(

  )٣(.عرجاأل ديسع موثق حنوهو )٢(.الشمس تزول نيح وقتهافإن  السفر يفأو 

 ة،ياملنافخبار األ عداد يف اجلواهر رهاكذ مما هاريغ لیإ ،)٤(ذراع علی الظهر وقت :زرارة خربو

 أو بقدم الزوال بعد الوقت جعل من املخالفةخبار األ يف ركذ ما أن دجيخبار األ جمموع لیإ الناظر نكل

 التنفل جلأل ورةكاملذ ريباملقاد ريالتأخ استحباب حممول هوفإنه  ،كذل ريغ أو هايثلث أو القامة أو نيالقدم

  :رواياتال من مجلة كلذل شهدي ماك ،ةيقالت جهة من أو التربد،أو 

 القامةوربع األو نيالقدمو القدم :)السالم مهيعل( كآبائ عن روی :محدأ بن حممد حةيصحك

 زالت إذا ،نيالقدم الو ،القدم ال ):عليه السالم( تبكف ؟نيالذراعو الذراعو كمثل ظلو نيالقامتو

 شئتإن و طولت شئتفإن  عات،كر مثان يهو سجة هايدي نيبو ،نيالصالت وقت دخل فقد الشمس

وإن  طولت شئتن إ عات،كر مثان يهو سجة الظهر نيب انك فرغت ذاإف ضة،يالفر صلّ مث قصرت

  )٥(.العصر صل مث قصرت شئت

                                                

  .١٢ ح املواقيتوابأب من ٤ ـ الباب ٩٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١١ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .١٧ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٦ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١٩ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٦ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

  .١٣ ح املواقيتأبواب من ٥ ـ الباب ٩٨ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٦٣

  واملغرب

  

 الظهر؟ يصلي بعضهمو العصر يصلي صحابناأ بعضو املسجد دخلت رمبا :ةجيخد يبأ حةيصح يفو

  )١(.برقام خذواأف لعرفوا واحد توق علی صلوا لو ذا مرمأ ناأ ):عليه السالم( فقال

 ناأ ):عليه السالم( فقال ت؟ياملواق يف صحابناأ اختالف عن) عليه السالم (الصادق عن العدة، عنو

  )٢(.نهميب خالفت

 الزوال أن جلأل ال ،آخر مرأ جلأل هوإمنا  ورةكاملذ رياملقاد أن يف ظاهر ولاأل اخلرب أن تری نتأف

 نياخلربو فها،يختفو النافلة يف الناس ليتطو يف الناس الختالف رياملقاد نيب االختالفو بوقت، سيل

  .ةيالتق جهة من االختالف أن يف انظاهر نيخراآل

 ،كذل علی هيف داللة فال ،الزوالأخبار  مع اًيمناف علجو ريالتأخ جلأل به استدل ما بعض ماأ

 بعد الظهر وقت :قاال أما) عليه السالم (اهللا عبد يبأو) عليه السالم (جعفريب أ عن الفضالء، حيصحك

  )٣(.قدمان كذل بعد العصر وقتو ،قدمان الزوال

 بعد من أبدي الوقت ولأ أن ال الوقت، هذا هو لةيالفض وقت أن خباراأل هذه ظاهرفإن  ه،ريغ مثلهو

  .الزوال

 مجاعاإل هيعل بل الخالف،و هيف الكشإ فال احلاجات يذوو املعذورو للمضطر ماأ )املغربو(

  .مطلقا الغروب قبل بالقضاء قال ثيح احلليب من الإ املدعی

                                                

  .٣ ح املواقيتأبواب من ٧الباب  ـ ١٠٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٣٤٣ ص١ ج:األصولعدة ) ٢(

  .٢ و١ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٢ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٦٤

 ةيالغن عنو ،عندنا به املعتد اخلالف فين اجلواهر يف بل ثا،يحدو اميقد املشهور فهو للمختاروأما 

  .هيعل مجاعاإل

 مصباحهو مجلهو خيالش ةياو تصارناالو اخلالفو املبسوطو العماينو دياملف عن يكاحمل نكل :قولأ

 یكح ماك ،الغروب قبل وقتهما انتهاء ن،ياملتأخر بعضو محزة ابنو يالقاضو يباحللو هتليلو وميال عملو

 آخر ونكي ن أركتن عاًيمج نهاكل ةريثك قوالأ لیإ وقتهما انتهاء يف اختلفوا قدو .عنهم هريغو املستند

 حتی النهار صالة فوتي ال :ةيلنهاا ةيرواك املتواترة رواياتلل ،ولاأل هو قویاألو املغرب، وقتهما

  )١(.الشمس تطلع حتی الفجر صالة الو ،الفجر طلعي حتی ليالل صالة الو ،الشمس بيتغ

 وقت دخل فقد الشمس زالت ذاإ ):عليه السالم( فقال العصر؟و الظهر وقت عن :ديعب ةيرواو

  )٢(.الشمس بيتغ حتی عاًيمج منها وقت يف تنأمث  ،هذه قبل هذه أن الإ ،عاًيمج العصرو الظهر

 الإ الشمس غروب لیإ الشمس زوال عند من وقتهما ولأ صلواتان منهاو :هايفو له خریأ ةيرواو

  )٣(.هذه قبل هذهأن 

 يف كنإف تفعل ملفإن  ضةيالفر فصلّ ،الصالة وقت دخلي نيح اهللا لیإ الوقت حبأ :زرارة ةيرواو

  )٤(.الشمس بيتغ نيح منهما وقت

                                                

  .٩ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١٦٦ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح املواقيتأبواب من ٤ ـ الباب ٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح املواقيتبأبوا من ١٠ ـ الباب ١١٥ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .١٣ ح املواقيتأبواب من ٣ ـ الباب ٨٧ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٦٥

  )١(.الشمس غروب لیإ العصر وقت :عمرم حةصحيو

 أن لیإ العصر وقت بقیو :قال أن لیإ الظهر وقت دخل فقد الشمس زالت ذاإ :داود ةيرواو

  )٢(.الشمس تغرب

  )٣(.خریأ وقت دخلي مل ما صالة وقت رجخي ال :)السالم هميعل( ئمةاأل عن :السرائر ةيرواو

 فوتي ال ،الصالة رادأ من الصالة فوتي ال :قال) معليه السال (الصادق عن خری،أ ةيروا يفو

 تطلع حتی الفجر صالة الو ،الفجر طلعي حتی ليالل صالة الو ،الشمس بيتغ حتی النهار صالة

  )٤(.الشمس

  )٥(.وقت يف انتك كذل قبل صالها لو ألنه :زرارة ةيروا يفو

 غربي أن قبل العصر من عةكر كردأ من :)سلمو آلهو هيعل اهللا صلی( قوله :ریكالذ مرسلة يفو

  )٦(.العصر كدرأ فقد الشمس

 عةكر العصر صالة من كدرأ من :)سلمو آلهو هيعل اهللا صلی( قوله: محدأ بن يعل ةيروا يفو

  )٧(.وقتها يف العصر كدرأ الشمس بتغي أن قبل واحدة

                                                

  .١٣ ح املواقيتأبواب من ٩ ـ الباب ١١٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح املواقيتأبواب من ٤ ـ الباب ٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٠ س ٤٠ ص:السرائر) ٣(

  .٩ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٦ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

  .٣ ح املواقيتأبواب من ٦ ـ الباب ١٨٦ ص١ ج:ستدرك الوسائلم) ٥(

  .٩ س ١٢٢ ص:ىالذكر) ٦(

  .١ ح املواقيتأبواب من ٢٦ ـ الباب ١٩٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٧(



٦٦

 ):عليه السالم( قالف الشمس؟ غروب قبل يفيق مث اراً عليه ىيغم الرجل :بصري يبأ رواية يفو

العصرو الظهر ييصل.)رواياتال من غريها  إىل)١.   

 روايات ينايف ما على املشهور غري ا استدل اليت رواياتال بعض محل أو تأويل جيب رواياتال ذهو

 ال مما رواياتال تلك بني الكثري االختالف عن الغض مع هذا شبه،أ ما أو الفضل على كاحلمل املشهور،

 العفوفإن  ،اهللا عفو آخرهو اهللارضوان  لهأو :الفقيه كمرسلة ،املذكور احلمل ال لو ا العمل ميكن

  )٢(.»ذنب عن الإ اليكون

 صالة ضيع من مالهو هلهأ املوتور :قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول أن احلليب، صحيحو

 متعمدا فيدعها يضيعها مال الو هلأ اجلنة يف له يكون ال :قال ماله؟و هلهأ املوتور ماو :قلت .العصر

  )٣(.تغيبو الشمس تصفرحىت 

 الرخصةإمنا و ،هلك فقد الصالة وقت أخطأ من يقال كما ليسو نؤخرو لنقدم ناإ :الربعي خربو

  )٤(.تأخريها يف النائمو املسافرو املدنفو املريضو للناسي

 لكنهو عمداً ذلك تأخري ينبغي الو فضلهما،أ الوقتني ولأو وقتان صالة لكل :سنان ابن صحيحو

  )٥(.علة أو عذر من الّإ وقتاً الوقتني آخر جيعل ن أحدأل ليسو نام، أو وسهاأ نسي وأ شغل من وقت

                                                

  .١٨ ح يف صالة املضطر٣٠ ـ الباب ٣٠٥ ص٣ ج:التهذيب) ١(

.٦ ح يف مواقيت الصالة٣٢ ـ الباب ١٤٠ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.١٠ ح مواقيت الصالةأبواب من ٩ ـ الباب ١١٢ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٧ ح مواقيت الصالةأبواب من ٧ ـ الباب ١٠٢ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٤ ح مواقيت الصالةأبواب من ٣ ـ الباب ٨٧ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٦٧

  )١(.الشمس رفتص أن العصر صالة وقت خرآ :قال أنه )عليه السالم (الصادق عن الدعائم، عنو

  .رواياتال من غريها  إىل)٢(.هذا يومه قضاء فعليه شمسال غروب قبل فاقأن إ :العالء رواية يفو

 ذلك قبل ا يأت مل إذا الغروب  إىلبالصالة اإلتيان بوجوب يقولون املشهور غري أن  خيفىالو

  :مرينأ يف القولني بني الفائدة تظهرإمنا و عذراً، أو عمداً

 هوو الثاين ينشأ منهو ذلك، وزونجي ال املشهور غريو ،اختياراً التأخري جيوزون املشهور أن :ولاأل

  .املشهور قول دون ،املشهور غري قول على التأخري يريد من  إىلبالنسبة املنكر عن النهي لزوم

  ال خيفىلكن ،فضلأ التقدمي أن  إىلباإلضافة ،قطعاً مكروه التأخريحيث إن  عندهم يستحب نعم

  .عنه النهي ورد مما ذلك حنو أو تضييعاً يكون الذي التأخري بل مكروه تأخري كل ليسأنه 

 اللهم غريمها،و )٤(»استبقوا«و )٣(»سارعوا« إطالقو ،السابقة دلةاأل لبعض فضل، له تقدمي كل نعم

  .اهللا شاء نإ سيأيت كما للعصر، الفضيلة لوقتو للسبحة املنايف التقدمي الإ

                                                

. ـ يف ذكر مواقيت الصالة١٣٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .٩ ح عليهىغم يف صالة امل٢٨٦ ـ الباب ٤٥٨ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.١٣٣اآلية : سورة آل عمران) ٣(

.١٤٨اآلية : سورة البقرة) ٤(



٦٨

  ك وخيتص العصر بآخره كذل،وخيتص الظهر بأوله مقدار أدائها حبسب حاله

  

 ثالثة لةأاملس يف )كذلك بآخره العصر خيتصو حاله، حبسب دائهاأ مقدار بأوله الظهر خيتصو(

  :قوالأ

 كانت ذاإف ،مطلقاً الثانية للصالة يصلح ال الوقت ولأ أن مبعىن ،مطلقاً باالختصاص القول :ولاأل

 الظهر صلى قد كان سواء ،مطلقاًربع األ الدقائق هذه يف العصر تصح ال مثالً دقائقأربع  تستغرق صالته

 يف صالته بعض كان حبيث الظهر قبل ىصلو الوقت بدخول قطعو اشتبه ذاإف الظهر، صلى يكن مل مأ

 من دقائقأربع  مضي بعد الإ العصر يف يشرع أن يصح الفإنه  ـ صالته صحة يوجب مما ـ الوقت

  .الوقت ولأ

 ييصل أن له حيق صحيحة الظهر صالةى صل إذا  أنهمبعىن ،اجلملة يف باالختصاص القول :الثاين

 اليت الظهر صالة متأ إذا السابق املثال ففي ،الظهر داءأ مقدار الوقت ولأ من ميض ملوإن  العصر ةصال

  .بالعصر يأيت أن له حق الوقت من  األوىلالدقيقة يف ،الوقت قبل شرعها

 قبل الظهر أن الإ التني،الص لتالك وقت زوالال ولأف ،مطلقاً االختصاص بعدم القول :الثالث

 العصر صالة كانت حبيث الظهر، ييصل أن قبل الوقت ولأ يف العصر ىصلو اشتبه أو نسي ذاإف العصر،

  .ذلك بعد بالظهر يأيت أن لزمو ،عصراً صالته صحت ـ السابق املثال حسب ـ دقائقربع األ كل يف

 ىير ولاأل فالقول ،العصر  إىلالنسبةب الوقت، آخر  إىلبالنسبة موجودة الثالثة قوالاأل هذه نفسو

 جزء وقعو ذلك قبل الظهر صلى ولو الغروب  إىلالدقائقربع األ يف الظهر من بشيء يتأي أن يصح الأنه 

  الظهر يصح أنه ىير الثاين القولو الدقائق،ربع األ من دقيقة يف منها



٦٩

 تيانإ يصحفإنه  ،الوقت بقاء ظهر مث العصر، ىفصل دقائقأربع  الإ يبق مل أنه ظن إذا فيما مثلهو

 لو أنه ىير الثالث القولو ول،األ القول على يصح الو الثاين، القول على الدقائقربع األ هذه يف الظهر

 الثالثة قوالاأل هذه من املشهورو للعصر، خاص وقت ال ذإ ،مطلقاً تصح دقائقربع األ يف الظهرصلى 

 كما املصنف مراد هو هذاو ،مجاعاإل ىدعو عليه بل ـ اجلملة يف االختصاص هو و ـ الثاين القول هو

وإن  الصدوقني، عن نقل الثالث القول أن كما بعض، عن نقل ولاأل القولو الثانية، لةأاملس يف سيأيت

  .النسبة يف تنظر الفقهاء بعض كان

 يهو ،املقام يف الواردة رواياتال نقل من يتضح ذلكو املشهور، القول هو قوىاألف ،كان كيفو

  :طوائف على

 زالت ذاإ :زرارة صحيح يف) عليه السالم (الباقر كقول بالزوال، الوقتني دخول على دل ما: وىلاأل

  )١(.العشاءو املغرب الوقتان دخل الشمس غابت ذاإو العصر،و الظهر الوقتان دخل الشمس

عليه  (ادقالص عن زرارة بن عبيد كخرب »هذه قبل هذه« أن ضافةإب ذلك على دل ما :الثانية

 قبل هذه أن الإ الشمس غروب  إىلالشمس زوال عند من وقتهما ولأ صالتان منها :وفيه) السالم

  )٢(.هذه قبل هذه أن الإ الليل انتصاف  إىلالشمس غروب وقتهما ولأ صالتان منهاو ،هذه

   منهما وقت يف نتأ مث« :)عليه السالم (قوله ضافةإب ذلك على دل ما :الثالثة

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٤ ـ الباب ٩١ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٧٠

  .غريهو زرارة بن عبيد كصحيح ،)١(»الشمس تغيب أن  حىتمجيعاً

 الوقت آخر من العصر اختصاصو ،دائهأ مبقدار الوقت ولأ من الظهر اختصاص على دل ما :الرابعة

 ميضي حىت الظهر وقت دخل فقد الشمس زالت ذاإ ):عليه السالم( قال داود كرواية دائه،أ مبقدار

 ىيبق حىت العصرو الظهر وقت دخل فقد ذلك مقدار ىمض ذاإف ،ركعاتأربع  املصلي يصلى ما مقدار

 وقت بقيو الظهر وقت خرج فقد ذلك مقدار بقي ذاإف ركعات،أربع  ي يصلما مقدار الشمس من

 ي يصلما مقدار ميضي حىت املغرب وقت دخل فقد الشمس غابت ذاإو )٢(الشمس، تغيب حىت العصر

 انتصاف من ىيبق حىت خرةاآل العشاءو املغرب وقت خلد فقد ذلك ىمض ذاإف ركعات، ثالث املصلي

 وقت بقيو املغرب، وقت خرج فقد ذلك مقدار بقي ذاإف ركعات،أربع  املصلي ي يصلما مقدار الليل

 على تدل ببعضها ضميمة بعدربع األ الطوائف هذه أن  خيفىالو )٣(،الليل انتصاف  إىلخرةاآل العشاء

 ):عليه السالم( قولهفإن  الثالثة الطائفة كذلكو االختصاص، يف نص ابعةالر الطائفة ذإ املشهور، مقالة

 منهما وقت يف تنأمث اجلملة، هلذه مورد يكن مل الإو،  األوىلبالصالة الوقت ولأ اختصاص يف ظاهر 

عليه ( قولهحيث إن  يضا،أ معنامها يف ظاهرما إو الرابعة،و بالثالثة تفسر أن جيب جممل ماإ الثانية الطائفةو

 هل يعلم مل حيث ،جممال كان الصالةو الوقت من لكل حمتمال كانن إ ،هذه قبل هذه أن الإ ):السالم

 الوقت، قبل الوقت أن به املراد أو ،بينهما مشتركا الوقت كانوإن ، الصالة قبل الصالة أن بذلك ريدأ

  على داالً فيكون

                                                

.٥ ح املواقيتأبواب من ٤ ـ الباب ٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١١ ح يف وقت الظهر والعصر١٤٨لباب  ـ ا٢٦١ص ١ ج:االستبصار) ٢(

.٦ ح يف وقت املغرب والعشاء١٤٩ ـ الباب ٢٦٣ ص١ ج:االستبصار) ٣(



٧١

 قبل الوقت أن يف ظاهراً كانوإن  تصاًخم الوقت يكونو ،الصالتني وىلأب الوقت ولأ اختصاص

 االستثناءو »وقتهما ولأ« :قوله عن استثناء »هذه قبل هذه أن الإ« :قوله يف االستثناء أن بقرينة الوقت

 كان ،هذه وقت قبل هذه وقت أن الإ الزوال من وقتهما: املعىن فيكون ،االنقطاع ال االتصال يف ظاهر

  .الرابعةو الثالثة ئفةالطا مفاد يضاأ الطائفة هذه مفاد

 الثالث الطوائف على محلها فالالزم االختصاص، عدم يف ظاهرة أو جمملة  األوىلالطائفة ىتبق نعم

 من قول يسقط هذا علىو النص، على أو ظهراأل على الظاهر محل أو ،الظاهر على امل محل باب من

 االختصاص أدلة إطالقب مستدالً لقاملط باالختصاص قال من قول ىيبقو ، أصالًباالختصاص يقول ال

 أن على يدل حيث ركعاتأربع  املصلي ي يصلما مقدارو :داود خرب يف) عليه السالم (قوله خصوصاً

 أن :عليه يردو يصلها، مل مأ الوقت يف الصالة بعض كان نأب ذلك قبل صالها سواء وىللأل املقدار هذا

 مل ا ىتأ إذا  ألنها، تأي مل اليت وىللأل الوقت أن »ذهه قبل هذه أن الّإ«) عليه السالم (قوله ظاهر

 سقوطه عدمو الظهر بقاء مع الإ تكون ال الظهر صالة وقت فقبلية »هذه« لقول ليهإ مشار يكن

 ال السفر يف كذلك ليس أنه لوضوح ،املثال باب من »ركعاتأربع « ):عليه السالم( قولهو باالمتثال،

  .العشاء وقت يف الو الظهر وقت يف

 كان نأب الوقت قبل صحيحة صالها إذا ماأ ،صحيحة هايصلّ مل إذا وىللأل الوقت كون يؤيدنه إ مث

 قدم نمفي الوقت آخر يف الظهر تيانإ صحة على دل ما بالثانية يأيت أن صح الوقت يف منها جزء آخر

 إذا ماأ حيحة،ص يصلها مل ملن للعصر الوقت آخر أن على يدلفإنه  الفوت، خوف جهة من العصر

  يف العصرو الظهر بني فرق ال أنه التاييد وجه احلليب خرب يف يتأي كما بالظهر، يتأي ن أجيوزفإنه  صالها



٧٢

 ال ـ املشهور يقوله كما ـ اجلملة يف اختصاصه ،كذلك العصر كان ذاإف ،ىفتوو نصا االختصاص

  . أصالًاالختصاص وقت يف بينهما فرق بال مثله الظهر كان ،مطلقاً

 القائلني بني خالف الو ،دائهاأ مبقدار الوقت خرآ من العصر اختصاص تقدم مما يظهرنه إ مث

  .ذلك يف باالختصاص

 يدلو الوقت، هذا يف يضاأ اشتراكهما هو  أصالًاالختصاص وقت ىير ال من كالم ىمقتض نعم

 الشمس؟ غروب عند ذلك ذكر مث مجيعاً العصرو  األوىلنسي رجل يف :احلليب رواه ما االختصاص على

 هووإن  العصر، يصلّ مث الظهر فليصلّ حدمهاأ فوت خياف ال وقت يف كانن إ ):عليه السالم( فقال

 قد فيما العصر ي يصللكنو ،مجيعاً فاتتاه قد فيكون فتفوته يؤخرها الو بالعصر أفليبد يفوته أن خاف

  .)١(ثرهاإ على ذلك بعد  األوىلليصل مث وقتها من بقي

فإنه ،  األوىلليصل مث ):عليه السالم( قال ذالو العصر، تقدمي يف كاف اخلوف جمرد أن ظاهرهو

 العصر ىدأو العصر فوت خاف لو أنه يظهر منهو القضاء، يف الفورية جتب مل الإو الوقت بقاء على دال

 فيه يبطل حىت بالعصر اختصاص وقت هذا يكن ملو ،بالظهر ىأت ركعاتأربع  مبقدار الوقت بقاء بان مث

 ركعاتأربع  مقدار  إىلالظهر خرأ مث نسياناً املشترك الوقت يف العصر صلى لو ما مثلهو مطلقا، الظهر

 حبيث اشتباهاً بالظهر املختص الوقت آخر يف بالعصر أبد لوو حينئذ، الظهر تيانإ يصحفإنه  الغروب، من

 دخل مث الوقت قبل الظهر يف رعش إذا ما حال حالهفإن  صح، العصر ثناءأ يف املشترك الوقت دخل

   االختصاص من عرفت قد ذإ ثنائها،أ يف الوقت

                                                

.١٨ ح املواقيتأبواب من ٤ ـ الباب ٩٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٧٣

 سوءأ ليس االختصاص وقت أن  إىلمضافا اجلملة، يف ال فيه الصالة كل وقع إذا بطالاإل يوجب

 وقت ولأ يف العصر صلى لوو االختصاص، أدلة من ذلك العرف يفهم كما ، أصالًالوقت عدم من حاالً

 وقت دخل أن  إىلطالهأ إذا يصح أو يعدل؟ أو مطلقا؟ يبطل فهل ثناء،األ يف تذكر مث ،ااشتباه الظهر

   :احتماالت ،االشتراك

  .له جمال فال املختص الوقت يف صار أنه من

  إىلباإلضافة صحيح، العدول أن أربع مكانأربع  هوإمنا  )١():عليه السالم( قوله ظاهر أن منو

  .السابقة  إىلقةالالح من العدول أدلة إطالق

 دخل إذا الوقت قبل املصلي الظهر حال حاله كان االشتراك وقت يف منه جزء صار إذا  أنهمنو

  .ثنائهأ يف الوقت

 ولأ مابطالو ،خريناآل االحتمالني بطالن بعد الإ مطلقاً للبطالن الوجهنه إ :ولاأل على يرد لكن

  .الكالم

 الترتيب، لوال صحيحة الصالة كانت إذا العدول يصحمنا إ أنه العدول دليل ظاهر نأب :الثاين علىو

 كالصالة فهو ،للعصر الوقت عدم جهة من بل ،الترتيب عدم جهة من ال صحيحة الصالة ستيل هناو

  .الوقت قبل

 ن أذإ اًرناد الإ االختصاص لدليل مورد يكن مل الفرض هذا مثل صحة على بناًءنه إ :الثالث علىو

 ثناءاأل يف تذكر إذا النسيان وقت يفو االشتراك، وقت يف كانوإن  مقدماً العصر يصح ال الذكر وقت يف

 ،الصالة متأ ذاإو يطل، ملو تذكر إذا مبا االختصاص وقت فائدة ىيبقو املشترك، الوقت يدخل حىت طالأ

  .النسيان وقت يفو

                                                

  .١ ح املواقيتأبواب من ٦٣ ـ الباب ٢١١ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٧٤

 الظاهرو ،شكالاإل من عليها يراداإل يف ماو املذكورة، االحتماالت بعض دليل يف ما  ال خيفى:قولأ

 فعل أنه بزعم الظهر قبل العصر صلى لوو ،مناطاً أو اإطالق يشمله العدول دليل ذإ العدول صحة هو

 فوراً بالظهر يأيت أن فالالزم ،بعضاً أو كالً املشترك الوقت يف لوقوعه ماإ صحيحاً، العصر كانو الظهر،

 احلليب، رواية من تقدم ملا الوقت، خروج قبل تراخياًم أو قل،أأو أربع  مبقدار الإ الوقت من يبق ملإذا 

 قلأ مقدار الوقت آخر  إىلبقي لوو له، وجه ال فيه ستمسكامل إشكالف القاعدة، على أنه  إىلباإلضافة

 لدليل وقتها الوقت نفأل العصر صالة ماأ ،فوراً الظهر صلى مث العصر صلى ركعات مخس من

 نأب القولو باملعسور، يترك ال امليسورو الوقت بعض دراكإل فوراً بعدها الظهر تيانإوأما  االختصاص،

 ميسور أنه ـ الكالم ليهإ ىامللق ـ العرف رؤية بعد له وجه ال الوقت لكل ميسوراً ليس الوقت بعض

 أو ركعات مخس مقدار الوقت آخر  إىلبقي لوو املتقدمة، احلليب رواية إطالق  إىلباإلضافة ،الوقت كل

 دليل بنيو الترتيب، دليل بنيو دركأ من بني اجلمعفإن  ،"دركأ من" لدليل العصر مث ظهرال ىصل أكثر

  :خرأ احتماالت املقام يفو ذلك، يقتضي االختصاص

 يزاحم ذإ الظهر، تيانإ له يصح ال  ألنهالعصر، فيصليأربع  مقدار ىيبق أن  إىلالصالة خريأت :ولاأل

  .املشترك الوقت يف رتيبالت خالف  ألنهالعصر الو ،االختصاص وقت

 خريأالت جيوز الو للظهر، وقت بعدم ساقط الترتيب ذإ الوقت، هذا ولأ يف بالعصر اإلتيان :الثاين

  .فوراً العصر بعد الظهر تيانإ جيب ذإ ركعة، مبقدار الظهر يفوت ألنه



٧٥

 ورد اكم الظهر، يتم السالم بعد مث العصر يصليو يدعه مث الظهر من ركعة ييصل أن :الثالث

 دلةاأل بني اجلمع ىمقتض أن عرفت أن بعد هلا وجه ال االحتماالت هذه كل لكن املغربني، يف كذلك

  .العصر مث الظهر تقدمي :املختار القول يف الثالثة

 ،الظهر قضاء لزوم يف إشكال فال ،أربع مبقدار الوقت ولأ من ىمض أن بعد املرأة حاضت لوو

 كذلكو انون، فاقأ لو ما مثلهو ، أربعمبقدار الإ الوقت من قيب ملو حيضها من طهرت إذا كذلكو

 مقدار الوقت من ىمض أن بعد حاضت ولو ركعات،أربع  مقدار الوقت من ذهب أن بعد ماتإذا 

 فال منهما قلأ وقت يف بالظهرين التكليف يعقل ال ذإ فقط الظهر قضاء وجوب فالظاهر ركعات، مخس

  .قضاء فال فوت

 الحيث إنه و ،املقام يف خاص دليل ال لكنه ،به قلنا قضائهما بوجوب يقولمن  ناكه كان إذا نعم

 إذا كذلكو شاء، يهاأ قضاء يف خمرياً يكون أن ميكن ال ،العصر أو الظهر يؤدي أن بني داءاأل يف ختيري

 أن بعد حاضت أو جن أو مات إذا كذلكو ،ركعات مخس مقدار الوقت مضي أن بعد مات أو جن

 من قلأ مبقدار الوقت آخر قبل بلغ أو فاقأ أو طهرت لوو ركعات، مثان من قلأ مقدار الوقت من ىمض

 الظاهر ؟يستوعبها ال الوقت ألن فقط العصر يقضي أو درك؟أ من لدليل يقضيها فهل ،ركعات مثان

  .الوقت رآخ بنيو الوقت ولأ بني الفرق يظهر منهو داًء،أ ما اإلتيان جيب لذاو درك،أ من لدليل ولاأل

 من قلأب شبه،أ ما أو نفاسيها بني ةأاملر طهارة أو انون فاقةإ كانت إذا ما حال يظهر تقدم مماو

  الظهر قضاء الواجبفإن  املشترك، الوقت يف ركعات مثان



٧٦

 خارج يف مكلفاً كان من  إىلالنصرافه "دراكأ من" لدليل جمال الو للعصر وقت له يكن مل ذإ

  .الوقت

 النفاس جاءها مث ركعات مثان من قلأ الوقت آخر من بقي قدو ولاأل نفاسها من لوطهرت نعم

 إذا فيما كذلك حاهلاو للظهر، وقت ال ذإ فقط، العصر قضاء وجوب فالظاهر ذلك، أشبه ما أو الثاين،

  .داًءأ فقط العصر تؤديا إف ،ركعات مثان مقدار قبل يتأي الثاين نفاسها نأب علمت

 فقد بالتقديرية؟ أو بالفعلية فيه العربة لفه االختصاص، وقت مقدار هوو ،ءشي املقام يف بقي

  :قولني على ذلك يف اختلفوا

 فاملقدار شرائطها،و جزائهاأب الفريضة داءأ مقدار هو االختصاص فوقت ،بالفعلية العربة أن :ولاأل

 وقت هو ،الفاقدة الشرائط من له مبا املكلف هذا شخص على الفعلية الفريضة داءأ يلزمه الذي

 للماء حتصيله احتاجو ،الشرائط لكل فاقداً اجلمعة يوم ظهر يف الشخص زيد كان إذا مثالً االختصاص،

 يوم يف االختصاص وقت كان،ساعة ربع مقدار للظهر هؤداأ كانو ،ساعة  إىلغريهاو القبلةو السترو

 يكون الظهر قبل السبت، يوم يف الشرائط على حصل قد كانإذا و ربع،و ساعة مقدار لزيد اجلمعة

  إىلنسبه بل اجلواهر، صاحب من يظهر الذي هو هذاو ساعة، ربع مقدار له االختصاص وقت مقدار

  .ىالفتوو النص ظاهر

 الوقت من تأخذ كم ـ مثال ـ ركعاتأربع ف الشرائط حلاظ دون من بالتقديرية العربةن إ :الثاين

 ساعة ربع يف ركعاتأربع  ي يصلكان ذاإف ليه،إ بالنسبة اصاالختص وقت فهو نسان،اإل هذا  إىلبالنسبة

  كان سواء ساعة، ربع يوم كل فوقته



٧٧

 سبته يومو ساعة،  إىلشرائطه حتصيل حيتاجو له، شرط ال الذي مجعته فيوم ال؟ مأ للشرائط حمصال

 القول هذاو ساعة، ربع اختصاصه وقت كون يف سيان الشرائط، حتصيل  إىلالحيتاج مما شرائطه له الذي

 قبل هذه أن الإ«  :)عليه السالم (قوله عليه يدلو قرب،األ هوو احملققني من مجع ليهإ ذهب الذي هو

 نفس داءأ على املدار أن ظاهرمهافإن  ،الفريضة فيه يصلى ما مبقدار) عليه السالم (قولهو »هذه

فإن  شبه،أ ما أو غذاء، كلأ  أوناقة، حلب مبقدار قولنا مثل ذلكفإن  مقدماا، حتصيل ال الفريضة

  .مقدماا مع ال األعمال نفس مقدار عرفا، الظاهر

 الصالة عرفاً املستفادفإن  »فرغت« أو »صليت«  :)عليه السالم (قوله بظاهر :ولاأل للقول استدل

 فهو مقدماا مع الصالة تيانإب يكون ال »فرغت«و »صليت« أن املعلوم منو الفعلي، الفراغو الفعلية

 اخلارجي، الفراغ يكون الو اخلارجي، الفراغ ظاهرهفإن  كذا، فاعمل كلاأل من فرغت إذا  :قولكك

 احملققني قول دليل ظاهر مع الظاهر هذا تعارض بعد أنه االستدالل هذا على يرد لكن املقدمات، بعد الإ

  :بقرينتني اجلواهر دليل ظاهر عن اليد رفع الالزم

 بل التقديرية، مفاد يف »هذه قبل هذه« من الفعلية مفاد يف داللة ضعفأ فرغتو صليتن إ :وىلاأل

 أن من الفقهاء بعض هذكر ما يؤيدهو كالنص، »الفريضة فيه ي يصلما مبقدار« ):عليه السالم( قوله

 القائلني العامة على الرد مقام يف هوإمنا  بل االختصاص، وقت بيان مقام يف ليس »فرغتو صليت،«

  . األوىلالصالة عن بالفراغ انيةالث وقت دخول بعدم

 استيعاب املقدمات حتصيل استلزم إذا فيما املشترك الوقت عدم لزم الفعلية املعيار كان لونه إ :الثانية

  ،ىالفتوو النص خالف هذاو املشترك، الوقت مجيع



٧٨

  وما بني املغرب

  

  .ما ال خيفى ففيه ،ىالفتوو النص ظاهر  إىلهراختا ما نسبة من اجلواهر ادعاه ما ماأ

 وقعوإن  ركعات،أربع ب ال واخلوف، السفر يف بالركعتني التقدير أن يف شكالاإل ينبغي النه إ مث

 »هذه قبل هذه أن الّإ« ):عليه السالم( قوله ألن ذلكو ،ىالفتاوو النصوص بعض يفربع باأل التعبري

 املسألة هذه حول الكالم الفقهاء ضبع طالأ قدو ،مطلقاًأربع ب ال الفعلي، بالتكليف العربة كون يف ظهرأ

  .املفصالت  إىلفلرياجع ذلك شاء فمن القولني، مثار حولو

 يف عليه مجاعاإل بل خالف، الو إشكال بال املغرب صالة وقت ،املغرب اول يأ )املغرب بني ماو(

 وقعن إو، )٢(الدين ضروريات من هو :اجلواهر يفو )١(،ىفتوو نصاً اتفاقاً املستند يفو ،متواتر كالمهم

  :املتواترة النصوص ذلك على يدلو .سيأيت كما الغروب، به يعرف ما يف اخلالفو الكالم

 العشاءو املغرب الوقتان دخل الشمس غابت ذاإو ):عليه السالم( الباقر عن زرارة، صحيحك

  )٣(.خرةاآل

 الصالة وقت كان القرص ىتوار ذاإ ):عليه السالم( الصادق عن نصر، يبأ ابن رواه ماو

  )٤(.فطرأو

 القرص غاب ذاإ :)آلهو عليه اهللا صلى( اهللا رسول عن ،)السالم عليه( الباقر عن جابر، رواه ماو

  )٥(.الصالة وقت دخلو الصائم فطرأ

                                                

.٢٠ س ٢٣٦ ص١ ج:املستند) ١(

.١٠٦ ص٧ ج:اجلواهر) ٢(

  .١ ح املواقيتأبواب من ١٧ ـ الباب ١٣٤ ص٣ ج:لوسائلا) ٣(

.٣٠ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣٣ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٢٠ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣١ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٧٩

  ونصف الليل وقت املغرب

  

  .فطاراإل حلّ )١(الصالة وجبتو الشمس غابت ذاإ ):عليه السالم( الصادق عن اهلداية، رواه ماو

  )٢(.املغرب وقت دخل فقد الشمس غاب ذاإ ):عليه السالم( الصادق عن داود، رواه ماو

  )٣(.القرص غاب إذا املغرب وقت ):عليه السالم( الباقر عن الفقيه، رواه ماو

  .الشمس تغيب حني املغرب وقت :قال) عليه السالم (الصادق عن )٤(بصري، بوأ رواه ماو

  .ثريةالك رواياتال من غريها إىل

 حدأ هذاو عليه، مجاعاإل الغنيةو السرائر عن بل املشهور، على )للمغرب وقت الليل نصفو(

  .املسألة يف قوالاأل

 الناصرياتو اهلداية عن كما مطلقاً، الغريب الشفق غيبوبة املغرب وقت خرآ بأن :ثان قول هناكو

  .لعمايناو الديلميو القاضيو ،ليلتهو اليوم عملو للشيخ، اجلملو اخلالفو

 مبسوطو السيد مصباح عن كما ،عذاراأل لذوي االنتصافو ،للمختار الغيبوبة نأب :ثالث قولو

  .احلدائقو املفاتيحو الشيخ

 ابنو كتبه من مجلة يف الشيخ عن كما ،عذاراأل لذوي الليل ربعو ،للمختار الغيبوبة نأب :رابع قولو

  .احلليبو محزة

                                                

.٥ ح املواقيتأبواب من ١٣ ـ الباب ١٩٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

.٢١ ح املواقيتبوابأ من ١٦ ـ الباب ١٣١ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ ح يف مواقيت الصالة٣٢ ـ الباب ١٤١ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٢٨ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣٣ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٨٠

 الوقت آخرفإن  عرفات، من املفيضو للمسافر الّإ مطلقاً ةالغيبوب الوقت آخر نآب :خامس قولو

 املسألة، يف املفصلة قوالاأل من غريها  إىل.النهاية يف الشيخو املفيدو الصدوق عن ماك الليل، ربع هلما

  .عليه النصوص من مجلة لداللة قوىاأل هو املشهور القولو

اآلية،  )١(﴾أَِقِم الصالةَ﴿ : تعاىلقوله يف )عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن زرارة، بن عبيد كرواية

هذه قبل هذا أن الإ الليل انتصاف  إىلالشمس غروب من وقتهما ولأ صلواتان منهاو.)٢(  

 قبل هذه أن الإ الليل نصف  إىلالصالتني وقت دخل الشمس غربت ذاإ :ىخراأل روايتهو

  )٣(.هذه

عليه ( فقال الصلوات؟ من جلو عز اهللا فرض اعم) عليه السالم (جعفر باأ لتأس :زرارة صحيحو

أربع  الليل غسق  إىلالشمس دلوك بني فيماو :قال أن ىلإ النهارو الليل يف صلوات مخس ):السالم

  )٤(.انتصافه هو الليل غسقو ،وقتهنو بينهنو مساهن صلوات

 املصلي يصل يما مقدار ميضي حىت املغرب وقت دخل فقد الشمس غابت ذاإ :فرقد ابن مرسلو

 الليل انتصاف من ىيبق حىت خرةاآل العشاءو املغرب وقت دخل فقد ذلك ىمض ذاإف ركعات، ثالث

  ركعات،أربع  املصلي ي يصلما مقدار

                                                

  .٧٨اآلية : سراءسورة اإل) ١(

.١ ح املواقيتأبواب من ١٤ ـ الباب ١٩٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

.١ ح الفرائضدادأع أبواب من ٢ ـ الباب ٥ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢ ـ الباب ٥ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٨١

  )١(.الليل انتصاف  إىلالعشاء وقت بقيو املغرب وقت خرج فقد ذلك مقدار بقي ذاإو

  إىلخرةاآل العشاء عن بات من :يقول لموك ملك ):عليه السالم( جعفر بوأ قال الفقيه، روايةو

  )٢(.عينه اهللا نامأ فال الليل نصف

  )٣(.مسنداً األعمال عقابو احملاسنو العلل رواهو

 قمأ : تعاىلقوله يف )السالم عليهما( الصادقو الباقر عن مسلم ابنو محرانو زرارة روايةو

 قالو .انتصافه الليل غسقو ،واهلاز الشمس دلوكو ،كلهن الصلوات مجعت :قال ،يةاآل ...الصالة

 هذه  إىلالعشاء صالة عن وقد من :الليل انتصف إذا ليلة كل السماء من مناد ينادينه إ ):عليه السالم(

  )٤(.عيناه نامت فال

 الليل غسق  إىلوقتها آخرو ،احلمرة ذهاب العشاء وقت ولأو ):عليه السالم( قال بكر رواية يفو

  )٥(.الليل نصف هوو

 خذاأل من مناص فال ا عملوا املشهورو ،املوثقو الصحيح فيهاو ،صرحية تراها كما رواياتال هذهو

  .ا

                                                

.٦ ح يف وقت املغرب والعشاء١٤٩ ـ الباب ٢٦٣ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .١٨ ح يف مواقيت الصالة٣٢ ـ الباب ١٤٢ ص١ ج:الفقيه) ٢(

 :األعمالعقاب  .١٩األعمال ح عقاب  كتاب.٨٤ ص:احملاسن .»من نام«:  وفيه٣ ح٧٠ ـ الباب ٣٥٦ ص:علل الشرائع) ٣(

  .»... نصف الليل إىلمن نام عن العشاء«:  نصف الليل وفيه إىل عقاب من نام عن العشاء٢٧٥ص

.٢ ح املواقيتأبواب من ١٤ ـ الباب ١٩٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(

.٦ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٧ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٨٢

  :رواياتال من جبملة له استدل فقد :الثاين القول ماأ

  )١(.الشفق سقوط فوا وقتو :فضيلو زرارة كصحيحة

 دخل غربت ذاإو العصر،و الظهر دخل فقد الشمس زالت إذا  أنهصحابناأ ذكر :مهران ابن روايةو

 ،الليل ربع  إىلاملغرب وقتوإن  .احلضرو السفر يف هذه قبل هذه أن الإ خرةاآل العشاءو املغرب وقت

 مصريهاو ،احلمرة ذهاب وقتها آخرو ،ضيق املغرب وقت أن غري الوقت كذلك ):عليه السالم( فكتب

  )٢(.املغرب فقأ يف البياض إىل

  )٣(.الشفق سقوط  إىلالشمس غروب بني ما :قال ملغرب؟ا وقت عن مساعيل،إ وموثقة

  )٤(.العشاء وقت دخل بآ ذاإف الشفق، يابإ املغرب وقت آخرو :زرارة روايةو

 ذاإ ):عليه السالم( قال خرة؟اآل العشاء صالة وقت عن) عليه السالم (لتهأس :زدياأل صحيحةو

  )٥(.الشفق غاب

  )٦(.غسق القرص سقوط  إىلالشمس غروب بني ما :)عليه السالم( قال هاشم أيب روايةو

                                                

  .٢ ح املواقيتأبواب من ١٨لباب  ـ ا١٣٧ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١٦ ح ـ باب وقت املغرب والعشاء٢٨١ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.١٤ ح املواقيتأبواب من ١٨ ـ الباب ١٣٩ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٤ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

  .١٨ ص:سنادقرب اإل) ٥(

.٢ ح املواقيتابأبو من ٤٩ ـ الباب ١٩٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٦(



٨٣

  إىلالعشاء رخأ من ملعون ملعون :فيهاو) عليه السالم (الزمان صاحب عن االحتجاج ورواية بل

  )١(.النجوم تنقضي أن  إىلالغداة رخأ من ملعون ملعون ،النجوم تشتبكأن 

 ال أنه  إىلباإلضافة اللعنو السابقة، اتروايال بقرينة فضليةاأل على محلها من البد رواياتال هذهو

  إىلبالنسبة كذلك هو كما ذلك، وقته أن ىير من على حممول حمله، يف حقق كما احلرمة على يدل

 ما ذلك على يدلو سيأيت، كما الوقت ذلك عن الصالة سهفبن ماماإل يؤخر فكيف الإو الغداة، صالة

 اخلطاب يبأ صحابأ من ناساًن إ :له قلت :قال) معليه السال (الصادق عن ذريح عن التهذيب، رواه

  )٢(.متعمداً هذا يفعل ممن اهللا  إىلبرءأ ):عليه السالم( فقال :قال النجوم؟ تشتبك حىت باملغرب ميسون

 ما :مجيل موثقة بقرينة السابقتني الطائفتني بني اجلمع طريق بأنه له استدل فقد :الثالث القول ماأ

 فالعشاء :قلت ،سأب ال لعلة ):عليه السالم( فقال الشفق؟ يسقط ما بعد ملغربا ي يصلالرجل يف تقول

  )٣(.بأس ال لعلة ):عليه السالم( فقال الشفق؟ يسقط أن قبل خرةاآل

 ذلك عن التأخري جواز يف رواياتال من مجلة لصراحة ،اجلمع هلذا تصلح ال الرواية هذهن إ :فيهو

  .فضلاأل على حتمل ن أبد فال ،اختياراً

  بن عمر رواية بنيو ،الثانية الطائفة بني باجلمع له استدل فقد :الرابع القولوأما 

                                                

.علمي ط األ٤٧٩ ص٢ ج:االحتجاج) ١(

  .٥٣ ح يف أوقات الصالة٤ ـ الباب ٣٣ ص٢ ج:التهذيب) ٢(

  .١٣ ح املواقيتأبواب من ١٩ ـ الباب ١٤٣ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٨٤

 حوائجك يف كنتو صالتك يف لك مكنأو بك وفقأ كان ذاإ :فقال املغرب؟ وقت عن يزيد،

  )١(.بلده يف شاهد هوو يل قال :فقال ،الليل ربع  إىلتؤخرها أن فلك

 عمر كرواية ،مطلقاً وقتاً الليل ربع أن على دل ما بنيو ،السابقة ترواياال بني جيمع الرواية ذهو

  )٢(.الليل ربع  إىلوقت يف نكإف ):عليه السالم( قال ،يضاأ يزيد بن

  )٣(.الليل ربع  إىلالسفر يف املغرب وقت :قال صحيحته لالضطرار الليل ربع كون يؤيدو

 ،الليل ثلث يف ي يصلكان) عليه السالم (مامإلا أن على دل ماو املشهور، روايات صراحةن إ :فيهو

  .االستحباب على ذلك محل يوجب

 التأخري على دل ماو ،الشفق سقوط أنه على دل ما بني باجلمع له استدل فقد :اخلامس القولوأما 

  .فيه ما عرفت قدو ،يضاًأ مسافر عرفات من املفيضو ،للمسافر الليل ربع إىل

  .خراأل رواياتال من مجلةً تعارض املشهور غري هاذكر اليت رواياتال هذهن إ مث

 ثلث  إىلالسفر يف املغرب وقت ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ قال :قال يزيد بن عمر كصحيح

  )٤(.الليل

                                                

.٨ ح املواقيتأبواب من ١٩ ـ الباب ١٤٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١١ حيت املواقأبواب من ١٩ ـ الباب ١٤٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح املواقيتأبواب من ١٩ ـ الباب ١٤١ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١ ح املواقيتأبواب من ١٩ ـ الباب ١٤١ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٨٥

  والعشاء

  

 ظهرت حتی املغرب صلّي مل ـ عنده ناكو ـ) عليه السالم (الرضا تيرأ :مهاميب أ حيصحو

  )١(.حمموديب أ ابن دار علی بنا فصلی قام مث النجوم

 غابت حتی دثحي فجلس وماًي) عليه السالم( الثالث احلسنيب أ عند نتك :يالصرم داود خربو

 يصلي أن قبل الشفق غاب قدو نظرت تيالب من خرجت فلما دثحي جالس هوو بشمع دعا مث الشمس

  )٢(.صلیو فتوضا باملاء دعا مث املغرب

 ،ريالتأخ نيللحاضر زجي مل أنه لیإ باإلضافة نه،يلب الإو عذر، بال) عليه السالم (انك أنه ظاهرمهاو

 خمتلفة روايات تقابلها املشهور رواياتف باجلملةو الظاهر، عن بعدأ نيمعذور عياجلم ونكي أن احتمالو

 ،كذل ريغ أو )٣(.نهميب خالفت ناأ ):عليه السالم( لقوله ة،يالتق علی أو الفضل مراتب علی حتمل خرأ

 ،كذل ريغ هايف نكمي ال طرحها، لزم ا عملي مل فلو ،شهراو صحتهاو املشهور ةرواي لصراحة كذلو

  .شبهأ ماو الفضل مراتب علی املشهور ريغ روايات محل نكمي ذإ املشهور، رواياتب عملنا لو ما خبالف

 املتقدم تالفاالخ علی ،املغرب مقدار انقضاء بعد أو ،اًكاشترا املغرب ولأ وقتها فأول )العشاءو(

 دالسي عن يكاحمل املشهور فهو ملغربا ولأ وقتها ولأ ونك ماأ ل،يالل نصف وقتها آخر و .نيالظهر يف

 واحد ريغو ةيالغنو لةيالوسو يالقاضو ياحللو احلليبو يفاكساإلو الصدوقو العقودو اجلملو االستبصارو

  يف خيالشو الصدوق ةيهلدا خالفاً شهراأل ظهراأل أنه املستند يفو ن،ياملتأخر من

                                                

  .٩ ح املواقيتأبواب من ١٩ ـ الباب ١٤٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ ح املواقيتأبواب من ١٩ ـ الباب ١٤٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٤٣ ص١ ج:األصولعدة ) ٣(



٨٦

 الشفق، بوبةيغ وقتها ولأن إ :فقاال ،لةياللو وميال عملو املصباحو رتصاناالو اخلالفو املبسوط

  :رواياتال ملتواتر املشهور هو قویاألو

 بالناس )سلمو آلهو هيعل اهللا صلی( اهللا رسول صلی :)عليه السالم (اهللا عبديب أ عن زرارة، موثقك

  )١(.متهأ علی الوقت تسعيل كذل فعلإمنا و ،مجاعة يف علة ريغ من الشفق قبل رةخاآل العشاءو املغرب

 قبل احلضر يف العشاءو املغرب نيب معجي) عليه السالم (اهللا عبد باأ لتأس :عمار بن سحاقإ ةيرواو

  )٢(.سأب ال ):عليه السالم( قال علة؟ ريغ من الشفق بيغيأن 

 العشاء يصلي الرجل عن) عليه السالم (اهللا عبد باأو) لسالمعليه ا (جعفر باأ لتأس :زرارة خربو

  )٣(.به بأس ال ):عليه السالم( قال الشفق؟ سقوط قبل خرةاآل

 الشفق سقوط قبل خرةاآل العشاء صالة الصالة، يف قيالطر يف خنتصم ناك :قاال احلليب يعل ابين عنو

 العشاء صالة عن لناهأفس) عليه السالم( اهللا عبديب أ علی فدخلنا صدره كبذل قيضي من منا انكو

  )٤(.احلمرة :فقال الشفق؟ شیء وای :قلنا .كبذل بأس ال :فقال الشفق؟ سقوط قبل خرةاآل

 الشفق سقوط قبل خرةاآل العشاء صلی) عليه السالم (اهللا عبد باأ تيرأ :قال يخالبطي سحاقإ عنو

  .رواياتال من هاريغ لیإ )٥(.ارحتل مث

  املغرب دخل إذا  أنهمن بعضها تقدم اليت ةريثكال رواياتال لیإ ةباإلضاف هذا

                                                

  .٦ ح املواقيتأبواب من ٧ ـ الباب ١٠١ ص٣ ج:وسائلال) ١(

  .٨ ح املواقيتأبواب من ٢٢ ـ الباب ١٤٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح املواقيتأبواب من ٢٢ ـ الباب ١٤٨ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح املواقيتأبواب من ٢٢ ـ الباب ١٤٨ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

  .٧ حيت املواقأبواب من ٢٢ ـ الباب ١٤٨ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٨٧

 من جبملة هيلإ ذهبا ملا استدال فقد خالشيو الصدوق ماأ .هذه قبل هذه أن الإ نيالصالت وقت دخل

  :رواياتال

 وقتها آخرو ،احلمرة ذهاب العشاء وقت ولأو :قال) عليه السالم (الصادق عن ر،كب حيصحك

  )١(.لاللي غسق لیإ

  )٢(.الشفق غاب ذاإ ):عليه السالم( فقال العشاء؟ وقت عن لتهأس مث :ضايأ خربهو

 غاب ذاإ ):عليه السالم( قال العتمة؟ جتب متی) عليه السالم (اهللا باعبدأ لتأس :احلليب حصحيو

  .هاريغ لیإ )٣(.احلمرة الشفقو الشفق

  .املتقدمة رواياتال نةيبقر ،ةيفضلاأل علی رواياتال هذه محل من البد نكل

 ريغ نيبو ،الشفق علی هاميتقد له جوزيف ،املعذور بني لةأاملس يف التفصيل لیإ لفقهاءا بعض ذهبو

  :رواياتال من جبملة استدلواو الشفق، عن هاريتأخ فالالزم املعذور،

 بيغي حتی السفر يف املغرب تؤخر أن أسب ال :قال) عليه السالم (الصادق عن احلليب روايةك

  )٤(.الشفق بيغي أن قبل السفر يف العتمة تعجل نأب بأس الو ،الشفق

 بيغي أن قبل السفر يف خرةاآل العشاء عجلي نأب بأس ال ):عليه السالم( عنه خریاأل تهيرواو

  )٥(.الشفق

                                                

  .٦ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٧ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح املواقيتأبواب من ٢٣ ـ الباب ١٤٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح املواقيتأبواب من ٢٣ ـ الباب ١٤٩ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح املواقيتأبواب من ٢٢ ـ الباب ١٤٧ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ ح املواقيتأبوابن  م٢٢ ـ الباب ١٤٨ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٨٨

 ال لعلة ):عليه السالم( فقال الشفق؟ يسقط أن قبل خرةاآل العشاء يصلي الرجل :ليمج ةيروا يفو

  )١(.بأس

 اهللا صلی( اهللا رسول انك :قولي) عليه السالم (جعفر باأ مسعت :قال دةيعب بوأ رواه ما دهيؤيو

 مث مؤذنه قامأ مث الناس تنفلي ما قدر ثكم مث املغرب صلی مطرو حيرو مظلمة لةيل انتك إذا )آلهو هيعل

  )٢(.صرفوانامث  خرةاآل العشاء صلی

 ةالروايو املوثق فيها اليتو املشهور روايات ينةبقر ،الفضل علی محلها من البد رواياتال هذه نكل

  .تقدم ماك ،نيالوقت دخول علی الدالة ةثريكال رواياتال لیإ باإلضافة علة، ريغ من ميالتقد علی الناصة

  :قوالأ هففي العشاء وقت خرآ ماأو ، لعشاءا وقت ولأ يف لهك هذا

  .واحد ريغ عن ماك مطلقا، ليالل نصفنه إ :ولاأل

 مصباحهو اقتصارهو خيالش مجلو اخلالفو املقنعةو ةياهلدا عن ماك مطلقا، ليالل ثلثنه إ :الثانی

  .يالقاضو

  .محزة ابنو املبسوط عن ماك ،للمضطر نصفهو ،للمختار ليالل ثلثنه إ :الثالث

 البحارو كاملدارو احملقق عن ماك للمضطر، الفجر طلوعو ،للمختار ليالل نصفنه إ :الرابع

  .قویاأل هو هذاو ،للمضطر الفجر لیإ بقائه يف اخلالف فين اخلالف عن بل هم،ريغو

  بعضها، تقدمت اليت رواياتال من جبملة ولاأل للقول استدل

                                                

  .٣٠ ح يف وقت املغرب والعشاء١٤٩ ـ الباب ٢٦٨ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .٣ ح املواقيتأبواب من ٢٢ ـ الباب ١٤٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٨٩

عليه ( قال بصرييب أ موثقةو زرارة،و ريكب يتحصحيو ،ديعب يتروايو يه،الفق مرسلةو داود، مرسلةك

  )١(.لاللي نصف لیإ رخصة يف نتأو ):السالم

  .ةثريكال رواياتال من غريهاو )٣(يالرضوو )٢(الليل نصف العتمة وقت آخر :املعلی ةيرواو

  )٤(.ليالل ثلث العشاء وقت آخرو ):عليه السالم( قال ،زرارة ةيبروا :الثاين للقول استدلو

  )٥(.ليالل ثلث العشاء وقت آخرو :عمار بن ةمعاوي خربو

  )٦(.لاللي ثلث لیإ رةخاآل العشاء وقت :ةيالنها مرسلةو

  )٧(.ليالل ثلث لیإ الشفق بوبةيغ من العشاء وقتو :ةياهلدا ةروايو

 بعد مرة ،نيمرت بالعشاء) عليه السالم (لجربئي نزول يف الواردة رواياتال لیإ باإلضافة ها،ريغ لیإ

  )٨(.الثلث ذهب حني مرةو ،الوقت ولأ يانلب الشفق سقوط

  )٩(.وقت الوقتني بني ما ):عليه السالم( قالو

  جبعل النصف رواياتو الثلث روايات بني جلمعبا :الثالث للقول استدلو

                                                

  .٢ ح املواقيتأبواب من ٢١ ـ الباب ١٤٦ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٨ ح املواقيتأبواب من ١٧ ـ الباب ١٣٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٢٧ س ٢ ص:ضافقه الر) ٣(

  .٣٤ ح يف آخر وقت الظهر والعصر١٤٨ ـ الباب ٢٦٩ ص١ ج:االستبصار) ٤(

  .٤٩ ح املواقيتأبواب من ٢١ ـ الباب ١٤٦ ص٣ ج:الوسائل) ٥(

  .١٢ ح يف مواقيت الصالة ذيل٣ ـ الباب ١٤١ ص١ ج:الفقيه) ٦(

  .٣٤ س ٥١ ص: كتاب اهلداية،اجلوامع الفقهية) ٧(

  .٥ ح املواقيتأبواب من ١٠الباب  ـ ١١٥ ص٣ ج:الوسائل) ٨(

  .٨ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٦ ص٣ ج:الوسائل) ٩(



٩٠

 لی إوأ ليالل ثلث لیإ العتمة :احلليب مبوثق اجلمع هذا دي أقدو للمضطر، ةيالثانو للمختار، ولیاأل

  )١(.عييالتض كذلو نصفه

 بجي اليت املتقدمة رواياتال من واحد بغري للمختار لليلا نصف نهأب استدل فقد :الرابع القولوأما 

 للعشاء ونكيف ،لةالفضي علی غريمها أو ،ثلثه أو ،يينلكال مرسلةك ل،يالل ربع أنه علی دل ما ملحيأن 

  .نصفهو ثلثهو ليالل ربع :وقاتأ ثالثة

  :رواياتال من جبملة ،للمضطر الفجر لیإ نهأبو

 العشاءو املغرب صالة صلّي ملو رجل نامن إ ):عليه السالم( اهللا عبديب أ عن بصري،يب أ موثقك

 تفوته أن يخشوإن  ،همايصليف تهمايلك همايصلي ما قدر الفجر قبل استيقظفإن  يسن أو خرةاآل

 قبل خرةاآل العشاء مث املغرب مث الفجر صليفل الفجر بعد قظياست ذإو خرة،اآل بالعشاء أبدفلي يهماحدإ

  )٢(.الشمس طلوع

  )٤(.االستبصار يف ياملرو انكمس ابن أو )٣(ب،يالتهذ يف ياملرو سنان ابن حصحي حنوهو

 آخر يف طهرتوإن  :احلائض يف ياملرو )السالم هعلي( اهللا عبديب أ عن سنان، بن اهللا عبد حيصحو

  الباقر عن )٦(داود خرب حنوهو )٥(.العشاءو املغرب فلتصل ليالل

                                                

  .٩ ح املواقيتأبواب من ١٧ ـ الباب ١٣٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح يف من فاتته الفريضة١٥٧ ـ الباب ٢٨٨ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .١١٣ ح يف املواقيت١٣ ـ الباب ٢٧٠ ص٢ ج:التهذيب) ٣(

.٤ ح يف من فاتته الفريضة١٥٧ ـ الباب ٢٨٨ ص١ ج:تبصاراالس) ٤(

  .١٠ ح احليضأبواب من ٤٩ ـ الباب ٦٠٠ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

  .١١ ح احليضأبواب من ٤٩ ـ الباب ٦٠٠ ص٢ ج:الوسائل) ٦(



٩١

 املغرب صلت الفجر طلوع قبل أةاملر طهرت ذاإ :حنظلة بن عمر خربو )السالم هعلي(

  )١(.العشاءو

 الفجر طلوع لیإ الوقتإمنا و ة،يفضلاأل علی ليالل نصف روايات محل القاعدة مقتضی :قالي ال

  :رواياتال لبعض مطلقاً

  )٢(.الفجر طلعي حتی الليل صالة الو ،الشمس تغيب حتی النهار صالة تفوت ال :يدعب ةيرواك

 القبلة ريغ علی تصلي كنأ تصبح أن قبل كل فاستبان ةالقبل غري علی تيصل ذاإ :زرارة ةيرواو

  )٣(.كصالت عدأف

  .عمدا لوو الفجر لیإ عادةباإل اإلتيان جواز هاإطالقفإن 

  .املغرب نيالظهر وقت خرآ أن يف املتقدمة أخری ةيرواو ،السرائر ةيرواو ةيالنها ةيرواو

 لیإ اراًياخت ريالتأخ جواز عن أبیي ما ليالل نصف روايات يف أن ال لو كذلك األمر :قالي نهأل

 مضی ذاإف ل،يالل نصف لیإ رخصة يف نتأو« :االستبصارو بيالتهذو يفاكال رواه الذيك ،الفجر

  )٤(.»ناهيع رقد فال توبةكامل الصالة عن رقد من :انكمل نادی الغسق

                                                

  .١٢ ح احليضأبواب من ٤٩ ـ الباب ٦٠٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٩ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٦ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح القبلةأبواب من ١١ ـ الباب ٢٣٠ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  يف وقت املغرب والعشاء١٤٩ ـ الباب ٢٧٢ ص١ ج:االستبصار .٧٨ ح يف املواقيت١٣ ـ الباب ٢٦١ ص٢ ج:التهذيب) ٤(

  .٤٧ح



٩٢

  )١(.عييلتضا كذلو ليالل نصف لیإ أو ليالل ثلث لیإ العتمة :احلليب ةيرواو

  )٢(.نهيع نامأ فال ليالل نصف لیإ خرةاآل العشاء عن بات من :قولي لكمو كمل :هيالفق ةيرواو

 فلم العتمة يصلي أن قبل نام من :قال) عليه السالم (اهللا عبديب أ لیإ ان،كمس ابن مرفوعةو

  )٣(.اهللا ستغفريلو صالته قضيفل ليالل نصف يضمي حتی قظيستي

 :قال ل،يالل انتصاف لیإ قمي فلم العتمة عن نام رجل يف) عليه السالم (عنه ةريغم ابن مرفوعةو

صائما صبحيو هايصلي.)٤(  

إمنا و عقوبة صائماً صبحيو يقضي أنه ليالل نصف لیإ خرةاآل العشاء عن نام منيف :هيالفق مرسلةو

  )٥(.ليالل نصف لیإ عنها لنومه هيعل كذل وجب

 الفجر روايات بأن كذل علی لكستشي رمبا نكل ،ريالتأخ حرمة الّإ بتناس ال اتريالتعب هذهفإن 

 اتريالتعب ههذ مثالأ توجد راهةكال روايات يففإن  ،راهةكال علی محلها من بد فال ظواهر هذهو نص

 ةيرواو ع،ييتض أنه علی دل ماو اجلنة، يف املوتور ةيرواك الغروب نيالظهر آخر أن روايات يف تقدم ماك

 لیإ )٦(.منه تقبل مل علة ريغ من معتمداً الشمس تغرب أن قرب لیإ العصر خرأ رجال أن ول :يرخكال

  شبه،أ ما أو مرفوعة واكل هايف ةيحج ال رواياتال من بعض لیإ باإلضافة ،كذل ريغ

                                                

  .٩ ح املواقيتأبواب من ١٧ ـ الباب ١٣٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١٨ حيت الصالة يف مواق٣٢ ـ الباب ١٤٢ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٦ ح املواقيتأبواب من ٢٩ ـ الباب ١٥٦ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٨ ح املواقيتأبواب من ٢٩ ـ الباب ١٥٧ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

  .١٣ ح يف مواقيت الصالة٣٢ ـ الباب ١٤٢ ص١ ج:الفقيه) ٥(

.٣٢ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٩ ص٣ ج:الوسائل) ٦(



٩٣

 شرعإمنا  التقدمين أو ،نصفهو الليل ثلث  إىلريالتأخ استحباب رواياتال بعض من ظهري ه أنلیإو

  )١(.الليل ثلث من قريبا خرةاآل العشاء ي يصلكان) عليه السالم( أنه :الضحاك يبأ ابن ايةكرو لعلة،

 اهللا رسول قال )السالم عليه( جعفر يبأ عن بصري، يبأ عن :االستبصارو التهذيبو الكايف رواه ماو

  )٢(.يلالل ثلث  إىلالعشاء خرتأل ميتأ على شقأ أن خافأ ينإ لوال :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

صلى اهللا عليه وآله ( اهللا رسول قال ،)السالم عليه( جعفر يبأ عن بصري، يبأ عن العلل، روايةو

  )٣(.الليل نصف  إىلالعشاء خرتأل ميتأ على شقأ أن لوال :)وسلم

 ميتأ على شقأ أن لوال :العشاء صالة يف قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب عن العوايل، روايةو

  )٤(.احلني هذا الصالة وقت جلعلت

  .الليل من متاخراً وقتاً رادأنه إ ظاهرهو

 :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول قال :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن بصري يبأ روايةو

الليل ثلث  إىلالعتمة خرتأل الضعيف علةو الصيب نوم لوال.)غريها  إىل)٥.  

                                                

.٢٤ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ب  ـ البا٣٩ ص٣ ج:الوسائل) ١(

 .٧٨ ح يف املواقيت١٣ ـ الباب ٢٦١ ص٢ ج:التهذيب .١٣ ح ـ باب وقت املغرب والعشاء٢٨١ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.٤٧ ح يف وقت املغرب والعشاء١٤٩ ـ الباب ٢٧٢ ص١ ج:االستبصار

.١ ح٤٠ ـ الباب ١٤٠ ص:علل الشرائع) ٣(

.٢ ح املواقيتأبواب من ١٧اب  ـ الب١٩١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(

  .٦ ح املواقيتأبواب من ٢١ ـ الباب ١٤٦ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٩٤

 أو حيض أو نسيان أو املضطر لنوموأما  ، هذا للمختار، والعشاء بآخره كذلك،أدائهوخيتص املغرب بأوله مبقدار 

   طلوع الفجر إىلحنو ذلك من أحوال االضطرار فيمتد وقتهما

  

 لوال أنه فمعناها التشريع، قبل ما مقام يفا  ألرواياتال ذه العمل ميكن ال أنه الظاهر لكنو هذا

 آناء يف سبحانه باهللا االتصال على الناس تربية حيب سالماإلحيث إن  فضل،أ التشريع اهذ لكان املشقة

نه أو السفر يف فطاراإلو القصر تشريع قبيل من فهو ،تشريع فال املشقة حيث ماأ النهار، طرافأو الليل

 مرمأل ميتأ على شقأ أن لوال :قبيل من فيه حنن ما فليس الصيام،و التمام جيوز ال أنه مع للمشقة

 بكم اهللا يريد ..خرأ يامأ من فعدة سفر على أو ىمرض كنتموإن  :قبيل من بل ،)١( اكبالسو

  )٢(.اليسر

 الماحت لوالو الكراهة، مع لكن الفجر  إىلالتأخري جواز يف رواياتال سائر بداللة بأس ال نعم

 القضاء بنية ال ما أتى خر ألوو التأخري، عدم حوطفاأل عليهو متعينا، باجلواز القول لكان مجاعاإل

  .املصنف من يأيت ملا تبعا املعاصرين بعض بذلك قال كما داءاألو

 الظهرين يف كما قوال،أ ثالثة املقام يف )كذلك بآخره العشاءو دائه،أ مبقدار ولهأب املغرب خيتصو(

  .املقامني يف الدليل الحتاد

 فيمتد االضطرار حوالأ من ذلك حنو أو حيض أو نسيان أو لنوم املضطروأما  ،للمختار هذا(

   تذكر ملوإن  رواياتالو وجهه، تقدم كما )الفجر طلوع  إىلوقتهما

                                                

  .٤ ح من السواك٣ ـ الباب ٣٥٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١٨٥اآلية : سورة البقرة) ٢(



٩٥

  . أي ما بعد نصف الليل،غرب من أولهالعشاء من آخره مبقدار أدائها دون امل  وخيتص

  

 عن التعدي يف :املستمسك يف قال ،اخلصوصية عدم يفهم العرف أن الإ االضطرار قسامأ بعض الإ

 يكون منها مورد كل خصوصية لغاءإ بعد ذإ بعيد، غري كانوإن  ،تأمل املعذور مطلق  إىلموردها

 ما ولويةاأل وجهو . انتهى،)١(مواردها بني اجلامع  إىلاالنتقال من وىلأ االضطرار جامع  إىلاالنتقال

  .العريف الفهم من ذكرنا

 بالعشاء ىأت الفجر  إىلركعاتبع أر مقدار الّإ يبق مل ذاإف )دائهاأ مبقدار آخره من العشاء خيتصو(

 بطلوع اختياراً أو اضطراراً وقتهما حتدد اليت رواياتال ظاهر ألن ذلكو وقته، النتهاء املغرب سقطو

 كلتا يف السياق لوحدة الليل، بنصف املغربنيو ،بالغروب الظهرين حتدد اليت رواياتالكا إ الفجر،

 اختصاص خراآل بعضها نصو بعضها ظاهر الليل نصفو روببالغ احملددة رواياتال أن فكما الطائفتني،

 ،اضطراراً أو اختياراً بالفجر للمغربني احملدودة رواياتال حال يكون كذلك الصالتني، بثاين الوقت آخر

  .عرفت كما السياق، لوحدة

 وقت ولأ الليل نصف بعد ما أن على دليل ال ذإ )الليل نصف بعد ما يأ ،ولهأ من املغرب دون(

 ييصل أن قبل ـ الليل نصف ولأ العشاء ىصلو اشتبه ذاإف عليهو يضا،أ هنا السياق يتأي حىت ما،هل

 يبق ملو املغرب ىصل إذا ما خبالف املشترك، الوقت يف وقعتا  أل،صحيحة صالته كانت ـ املغرب

  .بالعشاء املختص الوقت يف صارتحيث إا  باطلةا إف ركعاتأربع  مقدار الإ الفجر إىل

  املبادرة ذلك بعد يفرق مل الليل نصف عن التأخري  إىلاضطر إذا نهإ الظاهر مث

                                                

.٤٧ ص٥ ج:املستمسك) ١(



٩٦

  .كان آمثا بالتأخريوإن ـ  الفجر  إىلأي ميتد وقتهـ  كذلك  نصف الليل أيضاً إىلالعامد يف التأخري أن قوىواأل

  

 النصف بني ام كل أن فتوىالو النص من الظاهر ألن ،الفجر  إىلالتأخري أو بالصالة اإلتيان ىلإ

  .وقت الفجرو

 اضطرارياً النصف على التقدمي بني األمر دار لوو استباق،و مسارعة أنه باب من املبادرة فضلاأل نعم

 لدينا قربفاأل اختيارياً النصف عن خريأالت بنيو ذلك، حنو أو تسليم بدون أو بالترابية ا يتأي نأك

 هذا ين،األمر بني اجلمع حوطاأل كانوإن  الفجر،  إىلتهاوق امتداد دلةاأل ظاهر أن من تقدم ملا خريأالت

 املاء على يقدر ملن الوقت ولأ التيمم مسألة يف تقدم كما الوقت ولأ يف االضطرارية جبواز نقل مل فيما

  .ثانيا الليل نصف بعد اإلتيانب لالحتياط وجه له يكن مل الإو الوقت، آخر

  ألنه) ـ الفجر  إىلوقته ميتد يأ ـ كذلك يضاًأ الليل نصف  إىلخريأالت يف العامد أن قوىاألو(

  .عدهبنست مل كما ،الفجر  إىلاالمتداد روايات ظاهر

 الدالة رواياتال بنيو ،الفجر  إىلوقتها امتداد على الدالة رواياتال بني مجعاً )بالتاخري آمثاً كانوإن (

 حال املقام حال فيكون ـ مثاإل على دل ام بقرينة هوإمنا  بذلك اجلمعو الليل، بنصف الوقت انتهاء على

  إىليصل مل من على امللك دعاء على دل ما هو مثاإل على دل ماو ـ به القائل عند ،األصويل الترتب

  .تقدم كما ،غريهاو عقوبة غداً يصومن أو يستغفر أن لزوم على دل ماو الليل، نصف

 املكروهات، بوابأ يف التعبريات هذه مثالأ لشيوع للكراهةأا  منها الظاهر أن عرفت قد لكنك

  .بيانه سبق كما



٩٧

  إىلوما بني طلوع الفجر الصادق ، ذلك يف املضطر أيضاً األوىلبل ،ال ينوي األداء والقضاءأن  حوطلكن األ

  .طلوع الشمس وقت الصبح

  

 الليل بنصف الوقت انتهاء الحتمال )القضاءو داءاأل ينوي ال نأ( عمداً املؤخر يف )حوطاأل لكن(

 يقولوا مل ـ منهم املشهور بل ـ الفقهاء من مجعاً أن عرفت قد حيث )يضاأ املضطر يف ذلك  األوىلبل(

  .للمضطر ولو النصف بعد  إىلبالنسبة قضاًء يكون أن فيحتمل الفجر،  إىلللمضطر وقتهما بامتداد

 طلوع لصبحا وقت ولأ أن ماأ )الصبح وقت الشمس طلوع  إىلالصادق الفجر طلوع بني ماو(

 الصادق فجر قبل يظهر الذي الكاذب الفجر مقابل يف فقاأل يف املعترض الثاين الفجر هوو الصادق الفجر

 هو بل املتواترة، اتمجاعاإل عليه بل ،إشكال الو فيه خالف فال فق،األ يف عمودياً السرحان كذنب

  :رواياتال متواتر يهعل يدلو املذهب، ضروري

  إىلالفجر طلوع بني ما الغداة صالة وقت :قال) عليه السالم (جعفر يبأ عن زرارة رواه كما

  )١(.الشمس طلوع

 الفجر :الصبح صالة وقت باب ويف) عليه السالم (الثاين جعفر يبأ  إىلاحلسن يبأ مكاتبة يفو

 حىت حضر الو سفر يف تصل فال صعداً بيضاأل هو ليس املعترض بيضاأل اخليط هو  تعاىلاهللا يرمحك

  )٢(.بينهتت

  املواقيت فضلأ عن خربينأ ):عليه السالم( الصادق عن سحاق،إ رواية يفو

                                                

  .٦ ح املواقيتأبواب من ٢٦ ـ الباب ١٥٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح املواقيتأبواب من ٢٧باب  ـ ال١٥٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٩٨

 قرآنن إ الفجر وقرآن :يقول  تعاىلاهللان إ الفجر، طلوع مع ):عليه السالم( قال الفجر؟ صالة يف

 صالة العبد صلى ذاإف النهار، مالئكةو الليل مالئكة يشهده الفجر صالة يعين .)١(مشهوداً كان الفجر

  )٢(.النهار مالئكةو الليل مالئكة تثبته مرتني له ثبتأ الفجر طلوع مع الصبح

 طلوع حني الفجر صلى رجل :)عليه السالم (اهللا عبد يبأل قلت :قال مسلم بن حممد رواه ماو

  )٣(.بأس ال :فقال الفجر؟

 الفجر يعترض حني :فقال الصبح؟ وقت عن سئل حني )السالم عليه( الصادق قال :اهلداية مرسلةو

  .الكثرية رواياتال من غريها  إىل)٤(.حسناً يضيءو

 شهرة عليه بل املشهور، فهو منها، جزء بطلوع احملقق الشمس طلوع هو الوقت آخروأما أن 

 أن الإ عليه، مجاعاإل الغنيةو السرائر عن بل للمعظم، املوافق أنه املستند يفو اجلواهر، يف كما عظيمة

 ـ بينهم خالف على ـ سفاراأل أو املشرقية، احلمرة ظهور للمختار الوقت آخر نأب خرآ قوالً هناك

 كصحيح املقيدات، على للمطلقات محالً ذلكو املضطر،  إىلبالنسبة الشمس طلوع  إىلجيوزإمنا و

 ءالسما الصبح يتجلل أن  إىلالفجر ينشق حني الفجر وقت :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن احلليب،

  )٥(.نام أو نسي أو شغل ملن وقت لكنهو عمداً، ذلك تأخري ينبغي الو

                                                

  .٧٨ية اآل: سورة الفجر) ١(

  .١ ح املواقيتأبواب من ٢٨ ـ الباب ١٥٤ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٤ ح املواقيتأبواب من ٢٦ ـ الباب ١٥١ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح املواقيتأبواب من ٢١ ـ الباب ١٩١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(

.١ ح املواقيتأبوابمن  ٢٦ ـ الباب ١٥١ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٩٩

 الوقتني ولأو وقتان صالة لكل ):عليه السالم( اهللا عبد يبأ عن سنان، بن عبداهللا صحيحو

 عمداً، ذلك تأخري ينبغي الو السماء الصبح يتجلل أن  إىلالفجر ينشق حني الفجر وقتو فضلهما،أ

  )١(.نام أو ىسه أو نسيو  أشغل من وقت لكنهو

  )٢(.يضيء حىت يبدو حني الفجر وقت :خليفة بن يزيد روايةو

 يطلع أن بني ما الفجر من املكتوبة ييصل أن مرأ عاقه أو عيناه غلبه إذا الرجل يف :عمار موثقةو

 الشمس طلعت مث الغداة من ركعةصلى فإن  خاصة، املكتوبة يف ذلكو ،الشمس يطلع أن  إىلالفجر

  )٣(.صالته جازت قدو فليتم

 املسافرو للعليل رخص قدو )٤(الغرب، فقأ من احلمرة تبدو ن أالفجر وقت آخرو :الرضويو

  )٦( .الدعائم عن املروي منه قريبو )٥( .الشمس طلوع قبل  إىلاملضطرو

 على هذه محل من معها بد ال اليت الداللة الصرحية املشهور روايات تقاوم ال رواياتال هذه لكن

  إىلالفجر طلوع بني ما الغداة صالة وقت :زرارة خرب يف) عليه السالم (الباقر كقول الفضل، مراتب

  )٧(.الشمس طلوع

  )٨( .الشمس تطلع حني الفجر صالة تفوت الو :عبيد خربو

                                                

.٥ ح املواقيتأبواب من ٢٦ ـ الباب ١٥١ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٢٦ ـ الباب ١٥١ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١١ح  يف وقت صالة الفجر١٥٠ ـ الباب ٢٧٦ ص١ ج:االستبصار) ٣(

.٢٨ س ٢ ص:فقه الرضا) ٤(

.٢٢ س ٧ ص:فقه الرضا) ٥(

. يف ذكر مواقيت الصالة١٣٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٦(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٢٦ ـ الباب ١٥٢ ص٣ ج:الوسائل) ٧(

.٨ ح املواقيتأبواب من ٢٦ ـ الباب ١٥٢ ص٣ ج:الوسائل) ٨(



١٠٠

 قريبو )١( .تامة الغداة دركأ فقد الشمس طلوع قبل ركعة الغداة من دركأ من :صبغاأل روايةو

  )٢(.عمار رواية هامن

 :فيهاو ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول عن) عليه السالم (احلسن ماماإل عن الفقيه، روايةو

 قبل يأصل أن جلو عز ريب فأمرين شيطان قرين على تطلع طلعت إذا الشمسفإن  الفجر صالةوأما 

  .هاغري  إىل)٣( .الكافر هلا يسجد أن قبلو ،الغداة صالة الشمس طلوع

 يفو الصحيحتني، يف الينبغي كلمة ملكان ا استدلوا اليت رواياتال داللة عدم  إىلباإلضافة هذا

 :)السالم عليهم( كقوهلم املغربنيو الظهرين روايات يف مثله شغل من وقت ولكنه ):عليه السالم( قوله

املسافرو املعتلو للمريض الوقت آخر جعلإمنا و ،وقتاً الوقت آخر جيعل أن حدأل ليسو. )٤(  

 )٥(الفجر عن قليالً الصبح تأخري يستحب حيث اإلتيان وقت يف الفضل بيان دصد يف يزيد روايةو

  .سيأيت كما

 ضعفهما  إىلباإلضافة الدعائمو الرضويو صالته، صحت ركعة أدرك لو أنه بيان صدد يف املوثقةو

  .سبق ما بقرينة الفضل على محلهما من البد سنداً

                                                

.١٠ ح يف وقت صالة الفجر١٥٠ ـ الباب ٢٧٥ ص١ ج:االستبصار) ١(

.١١ح  يف وقت صالة الفجر١٥٠ ـ الباب ٢٧٦ ص:االستبصار) ٢(

.١ ح يف علة وجوب مخس صلوات٣١ ـ الباب ١٣٧ ص١ ج:فقيهال) ٣(

.١٣ ح املواقيتأبواب من ٣ ـ الباب ٨٩ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٢ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٤ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



١٠١

 ،اهللا عند الوقت آخر :مثل )١(العامة، رواياتال من جلملة خريأالت كراهة يف إشكال ال نعم

  .بعضها تقدم كما اخلاصةو

 فقال الطعام؟ عليه حيرم مىت الصائم عن اهللا عبد باأ لتأس :قال املكفوف بصري يبأ رواية مثلو

 ذاإ ):عليه السالم( فقال الصالة؟ حتل فمىت :قلت .البيضاء كالقبطية الفجر كان ذاإ ):عليه السالم(

إمنا  ):عليه السالم( فقال الشمس؟ تطلع أن  إىلالساعة تلك من وقت يف لستأ :فقلت .كذلك كان

 هلهأ فينبه يرجع مث املسجد يف ييصل أن الرجل حيمل يكن ملنه إ :قال مث الصبيان صالة نعدها

  )٢( .صبيانهو

عليه ( فقال الشمس؟ شعاع يطلع أن  إىلوقت يف فلسنا :قلت :لقا أن  إىلمثله، عنه آخر خرب يفو

  .)٣(الصبيان صالة تلك ،بك يذهب أن هيهات ):السالم

 ا االستدالل ميكن فال ،)٤(النجوم تنقضي أن  إىلالغداة خرأ من ملعون ملعون :الزهري رواية ماأ

  .العشاء صالة مسألة يف تقدم كما اخلطاب، يبأ قبال يف كوا الحتمال

 اخلالف يف مجاعاإل ذلكعلى  ادعي بل معلوم، خالف الو إشكال بال )الزوال من اجلمعة وقتو(

 من يضاأ السيد  إىلعزاهو ،صحابناأ بعض عن اخلالف حكاه ملا خالفاً غريهم،و القواعد شرحو الروضو

 عن النسبة هذه نقل دبع )٥(احللي قال فقد ،شاذ فهو ثبتن إ القول هذاو الشمس، قيام عند فعلها جواز

   شيخنا لعلو :الشيخ

                                                

.٢٨٢ ص١ ج:يذصحيح الترم) ١(

.٢ ح املواقيتأبواب من ٢٨ ـ الباب ١٥٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح املواقيتأبواب من ٢٧ ـ الباب ١٥٣ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١٨ ح املواقيتأبواب من ١٩ ـ الباب ١٩٢ ص٤ ج:ةجامع أحاديث الشيع) ٤(

.٣٠ س٢٤ ص:السرائر) ٥(



١٠٢

  .يصري الظل مثل الشاخص أن إىلووقت اجلمعة من الزوال 

  

  .للمشهور موافق السيد مصنفات يف املوجودفإن  مشافهة،رتضى امل من مسعه

 زرارةو الفضيل و عمري يبأ ابنو يعل كصحاح ،رواياتال متواتر املشهور مذهب على يدلو :قولأ

 مساعيلإ رواية يفو غريها،و املعري روايةو الساباطيو مساعة موثقيتو الفقيه مرسليتو سنان ابنو احلليبو

 بعد بايلأ ما فواهللا الزوال قبل تصلي أن ياكإو :اجلمعة يف) عليه السالم (الصادق عن اخلالق، عبد بن

 املطلقات الإ ـ بذلك قوله تقدير على ـ للسيد وجهه يظهر ملو ،)١(الزوال قبل أو صليتها العصر

 املسألة هذه يف رواياتال تفصيل يف الكالم سيأيتو فيها، حجية ال عامية روايات الإو تقييدها، الواجب

  . تعاىلاهللا شاء نإ اجلمعة صالة باب يف

 انتهاء بعد أو عدمه بعد سواء ـ احلادث الظل يصري أن مبعىن )الشاخص مثل الظل يصري أن ايل(

  .املسألة يف قوالاأل حدأ هذاو عليه، مجاعاإل  املنتهىعن بل ملشهور،ا هو هذاو بقدره، ـ قصره

 املذكورة األمورب التلبس جيب يأ الزوال، من الركعتنيو اخلطبتنيو ذاناأل مقدار مضي :الثاين القول

 السورةو اخلطبة اختصارو سرعتهاو ةءالقرا ئبط  إىلبالنسبة آخره تفاوتوإن  ،عرفياً فوراً الزوال بعد

 املهذب،و صباحاإلو املقنعة ظاهرو احلليبو زهرة ابن عن احملكي هو هذاو تطويلها،و ذكاراألو قنوتالو

  .عليه مجاعاإل الغنية عن بل املتأخرين، من مجع ليهإ مالو

   البيانو الدروسو احللي عن كما ،الظهر وقت كامتداد وقتها امتداد :الثالث

                                                

.١٨ ح صالة اجلمعةأبواب من ٨ ـ الباب ٢٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(



١٠٣

 جمال لعدم واضح نظر فيهاو الوقت، بقاء صالةأو بدليةال بتحقق له استدلو املبسوط، كالم حمتملو

  .تيةاآل دلةاأل بعد هلما

 وقت أن على دل ملا ذلكو خباريني،األ متأخري بعض عن كما القدمني  إىلوقتها امتداد :الرابع

 دلةاأل أن من سيأيت ما :فيهو القدمان، الظهر وقت أن على دل ما بضميمة ،الظهر وقت هو اجلمعة

 والن،األ القوالن الإ يبق مل القوالن هذان سقط ذإو احملامل، بعض على الرواية هذه مثالأ محل توجب

 قد :فنقول ،ىخراأل على حدمهاأ ترجيح فالالزم ،رواياتال من جبملة منهما واحد لكل استدل قدو

 غري لالقو هذا مستندن إ الذخريةو الروضو املسالك قالوإن  ،دلةاأل من جبملة ولاأل للقول استدل

  .عنهم حكي ما على ،له الشاهدنه إ :الروضة قالو ،واضح

  .)السالم عليهم( املعصومني عن تلقي كذا أنه منها املستفاد احملققة الشهرة :ولاأل

  . املنتهىادعاه الذي مجاعاإل :الثاين

  .الوقت هذا يف يصليها كان )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبن إ :الثالث

 وقت اجلمعة يوم العصر وقت أن على دل ما بضميمة ،مضيقةأا  على دلت ليتاخبار األ :الرابع

 عن يؤخرها ن أالظهر املتنفل يؤخر ما فغاية ،املثل هوإمنا  الظهر وقت ولأ اية ألن ،األيام سائر الظهر

  .حينئذ اجلمعة وقت انتهاء على دل العصر وقت املثل بعد ما جعل ذاإف ،الغالب يف املثل

  :األمور هذه كل على شكلأ قدو هذا

  .السرية هيإمنا و) عليه السالم (املعصوم رأي كشف توجب ال الشهرة نأفب :ولاأل ماأ



١٠٤

 عاظمأ من مجع ذلك خالف  إىلذهب أنه احلالو مجاعاإل ىدعو ميكن كيف نهأفب :الثاينوأما 

  .القدماء

 الوقت هذا يف ي يصلكان )له وسلمصلى اهللا عليه وآ( النيب أن على دليل يقم مل فبأنه :الثالثوأما 

  .وقتا كله يكون حىت مطلقا

 لسائر الظهر وقت هو اجلمعة يوم العصر وقت كونو املثل، على يدل ال التضيق فبأن :الرابعوأما 

  .األيام سائر يف الظهر وقت قدر يفخبار األ الختالف املثل،  إىلاجلمعة امتداد على يدل ال ،األيام

 الظهر وقت يف ورد  ألنهذلكو والن،األ الدليالن يؤيدهو الرابع، الدليل اميةمت الظاهر لكن :قولأ

ا  هاأكثر ،سيايت كما خمتلفة حتديدات األيام سائرالعصر وقت أن  إىلذلك ضم ذاإف املثل، بعد تشرعأ 

 الفضل، يف مراتب ذات خمتلفة وقاتأ العصر وقت أن على دل األيام سائر الظهر وقت اجلمعة يوم

 ذلك من عرفاً يستفادو املثل، بعد األيام سائر يف بالظهر يشرع كان كما املثل، بعد ا يشرع أن خرهاآ

 ميتد فكما العصر وقت  إىلالظهر وقت امتداد الظهرين أدلة من املستفاد ألن املثل،  إىلاجلمعة وقتأن 

  .املثل بعد هو الذي العصر وقت ولأ  إىلاجلمعة وقت ميتد كذلك العصر وقت ولأ  إىلالظهر وقت

  إىل،األيام سائر الظهر وقت اجلمعة عصر كونو ،املثل بعد الظهر كون دليلي ضميمةن إ :احلاصلو

  .املثل  إىلاجلمعة صالة وقت أن تعطي ،الظهر انتهاءو العصر شروع بني العرفية املالزمة

 الظهر وقت عن) يه السالمعل (اهللا عبد باأ لتأس زرارة، موثق فهو املثل بعد الظهر كون دليل ماأ

  بن لعمر قال ذلك بعد كان فلما جينيب، فلم القيظ يف



١٠٥

 هأفاقر ذلك، من فخرجت خربهأ فلم القيظ يف الظهر وقت عن لينأس زرارةن إ :هالل بن سعيد

  )١(.العصر فصل مثليك ظلك كان اذاو الظهر، فصلّ مثلك ظلك كان إذا :له قلو السالم مين

 الظل فيه فيعدم ،املدينة يف القيظ ألن القيظ، يف ذلك كونو حنوها،و لتقية جيبه مل ماماإل لعل :قولأ

  .األيام غالب يف واقعاً ينعدم يكن ملوإن  احلس، حسب

عليه  (جعفر يبأ عن الفضالء، صحيح فهو األيام سائر ظهر وقت اجلمعة عصر كون دليلوأما 

 تؤخرو مرة تقدم فيه وسع مما فالصالة مضيقة، شياءأو موسعة شياءأ شياءاأل منن إ :قال) السالم

 يف الظهر وقت فيها العصر وقتو ،تزول ساعة اجلمعة يوم وقتهافإن  فيها، ضيق مما اجلمعةو ،خرىأ

  .غريها مثلهاو ،)٢(غريها

 خيرج ال :)السالم عليهم( عنهم السرائر رواه ما عليها يدل عرفية،أا   إىلباإلضافةف املالزمةوأما 

  . تعاىلاهللا شاء نإ اجلمعة باب يف املختار سيأيت كما )٣(.خريأ وقت يدخل مامل صالة وقت

  :مورأ ةبعد ملقاهلم، استدلوا فقد ـ الثاين القول هوو ـ املشهور غري ماأ

  .ىصغرو ىكرب املنع :فيهو الغنية، إمجاع :ولاأل

  .االجتهادية ةدلاأل وجود بعد هلا جمال الا إ :فيهو االشتغال، قاعدة :الثاين

  :رواياتال من طوائف :الثالث

  اجلمعة؟ يوم الصالة عن عمري، يبأ ابن كصحيحة تضييقها، على دل ما: وىلاأل

                                                

  .١٣ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح صالة اجلمعةأبواب من ٨ الباب  ـ١٧ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٠ س ٤٠ ص:السرائر) ٣(



١٠٦

 الإ يكون ال التضييقو )١(.فصلها الشمس زالت إذا مضيقة جربئيل ا نزل ):عليه السالم( فقال

 هذه مثلو تراخ، بدون الترتيب على الدالة »الفاء« لفظة  إىلباإلضافة للفعل، الوقت ةمساوا مع

 مل رواياتال لسان يف الضيقن إ :عليه يردو .»الفاء« أو التضييق لفظ على اشتمل مما غريها الصحيحة

 من اللغةو العرف يف يرد ما مثل أنه ظاهره بل يني،األصولو الفقهاء لسان يف الضيق هو به املراد أن يعلم

 أن من ورد ما مثل وقاتاأل روايات يف »الضيق« لفظ من ورد ما ذلك على ويدل ،ضافياًإ مراًأ كونه

 هذا غريه، مثلهو احلمرة، غروب  إىلالغروب من وقتها أن وضوح مع )٢(مضيق املغرب صالة وقت

 ظهرأك الإ ليس ظهرها أن وضوح مع ،اجلمعة يوم لظهر شاملة املقام روايات بعض أن  إىلباإلضافة

  .املثل  إىلامتداده يف األيام سائر

 اتساع قبال يف املقامن أو خصوصاً مطلقا، باتصال للترتيبأا  نسلم فال »الفاء«بـ  تضييقهوأما 

  .ذلك غري  إىل،فزوجها املرأة عدة انتهت ذاإو فاضربه، زيد ضربك إذا مثل فهو ،األيام سائر يف الظهر

 شك النه إ :فيهو ،)٣(لشمسا تزول ساعة اجلمعة وقت أن ورد ما مثل توقيتها، على دل ما :الثانية

 مثل فهو ذلك، من قلأ أو املثل  إىلوقتها ينتهي هل أنه يف الكالمإمنا و اجلمعة، وقت الزوال أن يف

  املغرب وقتو ،)٤(الزوال الظهر وقت :قوهلم

                                                

  .٤ ح ـ باب وقت صالة اجلمعة٤٢٠ ص٣ ج:الكايف) ١(

.٤ ح املواقيتأبواب من ١٨ ـ الباب ١٣٧ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١٤ ح صالة اجلمعةأبواب من ٨ ـ الباب ٥ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٩ ح املواقيتوابأب من ٨ ـ الباب ١٠٨ ص٣ ج:كاملروي يف الوسائل) ٤(



١٠٧

  :رواياتال بعض يف بالظهرا ااقتر ذكرنا ما يؤيدهو )١(الغروب،

 من هوو واحد واحلضر السفر يف وقتهاو الشمس، تزول ساعة اجلمعة صالة وقت :النهاية كمرسلة

  .الزوال ولأب حمدوداً ليس ـ السفر يف مجعة ال ذـ إ السفر يف الظهر وقت أن وضوح مع )٢(.املضيق

 وقت هلا يكن مل دائهاأ عن وقتها زاد لو أنه بتقريب واحداً وقتاً للجمعة أن على دل ما :الثالثة

 فضيلة وقت وقتان للجمعة ليس أن الرواية هذه من الظاهرن إ :فيهو ها،فضلأ وهلماأ وقتان بل واحد،

 صالة لكل اهللا جعل :مساعيلإ رواية عليه يدلو ،ضيق وقتها أن ال الصلوات، كسائر جزاءإ وقتو

  )٣(.الشمس زالت إذا وقتها :قالفإنه  احلضر،و السفر يف اجلمعة الإ وقتني

 :فيهو تقريبا، داءاأل يسع املقدار هذا أن وضوح مع نصف،و  أشراك وقتها أن على دل ما :الرابعة

 صحيحة من الظاهر هو هذا بل ،ذلك قبل الزوال يعلم مل أنه لوضوح الوقت ولأ الشراك ن أالظاهرن إ

  )٤(.شراك قدر الشمس تزول حني اجلمعة يصلى كان )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول أن زرارة

 ما يؤيدو املضامني، ذه رواياتال منخرى أ مجلة يف الردو الستداللا وجه تعرف ذكرناه مماو

فإن  ،)٥(ساعة ميضي أن  إىلالشمس تزول ساعة اجلمعة وقت ولأ :النهاية مرسلة يف ورد ما اخترناه

  تطول الزمان من قطعة هي اليتـ  العرفية الساعة

                                                

  .١٦ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣٠ ص٣ ج:كاملروي يف الوسائل) ١(

.١٢ ح صالة اجلمعةأبواب من ٨ ـ الباب ١٩ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.١٢ ح صالة اجلمعةأبواب من ٨ ـ الباب ٢٠ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح صالة اجلمعةأبواب من ٨ ـ الباب ١٨ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

. عن حريز عن زرارة٣٢٤ ص:يف مصباح املتهجدو) ٥(



١٠٨

   . بالظهراإلتيانأخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه فإن 

  . مثل الشاخصـ بعد االنتهاء  أو ـ بلوغ الظل احلادث بعد االنعدام  إىل فضيلة الظهر من الزوالووقت

   املثلني على املشهور  إىلووقت فضيلة العصر من املثل

  

 تؤيد العامة ابتالء حمل هي اليت الشرعية األمور يف التوسعة طبيعة بل فيها، ضيق ال ـ تقصرو

  .يضاأ املشهور

 خالفاً، فيه جدأ مل بل املشهور هو كما )بالظهر اإلتيان وجبو وقته، ىمض ذلك عن أخرهافإن (

 :بعضها يفو بذلك، الصحيحة رواياتال لورود ،القضاء دليل مشول عدم بعد التوقيت ىمقتض  ألنهذلكو

 اً أربعفليصل يدركها فلم الصالة فاتتهفإن)أربع ببقاء الوقت خرج إذا فيما يتمإمنا  هذا لكن .)١ 

 لوو ،واضح هو كما الظهر، بامتداد اجلمعة وقت امتداد ىير من عند ،الشمس غروب  إىلركعات

 الواردة رواياتال بعض خصوصو "دركأ من" لعمومات اجلمعة وجوب فالظاهر الوقت من ركعة دركأ

 شاء نإ اجلمعة ةصال مبحث يف األمور هذه كل يف الكالم تفصيل وسيأيت ،اجلمعة من ركعة دراكإ يف

  . تعاىلاهللا

 أو االستواء فقأ يف سواء )االنعدام بعد احلادث الظل بلوغ  إىلالزوال من الظهر فضيلة وقتو(

 حساً أو حقيقة الظل ينعدم فاقاآل هذه من كل يففإن  الربوج، منطقة بنيو االستواء بني تقع اليت فاقاآل

  .ياماًأ أو يوماً

   ).الشاخص مثل( االنعدام يامأ غري يفاألوىل  فاقاآلو فاق،اآل سائر يف كما )االنتهاء بعد وأ(

  )املشهور على املثلني  إىلاملثل من العصر فضيلة وقتو(

                                                

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



١٠٩

  يكون من الزوال إليهما أن ولكن ال يبعد

  

  .غريهمو الشهيدينو العالمةو كاحملققني

فضيلة  قتفو ،املثلني  إىلاي )ليهماإ الزوال من( لكليهما الفضيلة وقت )يكون أن يبعد ال لكنو(

 يف قال ،املثلني  إىلـ الظهر داءأ بعد ـ الزوال من العصر فضيلة وقتو ،املثل  إىلالزوال من الظهر

 ما مبقدار الإ الظهر عن العصر تأخري يستحب ال أنه غريهاو ذريح رواية من يستفادو :املدارك حمكي

 من مجع ذهبو :قال أن ىل، إلوقتا ولأ فضليةأ على الدالة املستفيضة رواياتال يؤيدهو النافلة، ييصل

 صرح ممنو ،قداماأل أو املثل هوو الظهر فضيلة وقت خيرج أن  إىلالعصر تأخري استحباب  إىلصحاباأل

 من نافلتها عقيب بالعصر املبادرة استحباب يقتضي رواياتال أكثرن إ :قال أن ىلإ ،املقنعة يف املفيد بذلك

  .املدارك كالم  انتهى،)١(ذرعاألو قداملأل اعتبار غري

 للعصرو الفضيلة، وقت بعد جزاءاإل وقتو ،فضيلة وقت للظهر أن  إىليذهبون فاملشهور :قولأ

 غريو العصر، وقت فضيلة بعد ثانيهماو العصر، فضيلة وقت قبل حدمهاأ جزاء،إ اوقتو ،فضيلة وقت

 أن يرون م ألة،الفضيل وقت بعد هو واحد جزاءإ وقتو فضيلة وقت للعصر أن  إىليذهبون املشهور

  .مباشرة الظهر فضيلة بعد تكون العصر فضيلة

 بالنسبة ماأ الفضيلة، وقت آخر يف اختلفوا كما الفضيلة، وقت ولأ يف اختلفوا الفقهاءن إ مث ،هذا

 بعد الفضيلة وقت ولأ نأب بعضهم قالو ،الزوال ولأ الفضيلة وقت ولأ نأب بعضهم قال فقد ول،األ إىل

  الظهر،  إىلبالنسبة هذاو حنوها،و النافلة

                                                

. السطر ما قبل األخري١١٧ ص:املدارك) ١(



١١٠

 بعضهم قالو الظهر، من االنتهاء بعد الفضيلة وقت ولأ نأب بعضهم قال فقد العصر،  إىلبالنسبةو

 العصر تنفلن إ نهأب بعضهم قالو ال، مأ تنفل سواء العصر نافلة منو الظهر وقت من انتهاء بعد نهأب

 مباشرة، الظهر انتهاء بعد العصر فضيلة وقت كان يتنفل ملوإن  العصر، نافلة بعد العصر فضيلة فوقت

 فهذه ذلك، قبل للعصر فضيلة فال حنومها،و املثلو القدمني بعد العصر فضيلة وقت نأب بعضهم قالو

  .العصر فضيلة وقت يف قوالأ ةأربع

 ربعةأو للظهر قدمان أنه  إىلذهب فبعضهم يضا،أ قوالأ ففيه الفضيلة وقت آخر  إىلبالنسبةوأما 

  إىلذهب بعضهمو العصر، فضيلة لوقت آخر الو للظهر قدامأ ةأربع أنه  إىلذهب بعضهمو للعصر، قدامأ

 انتهاءو نافلتها بعدا اتيإب الظهر فضيلة انتهاء  إىلذهب بعضهمو للعصر، املثلنيو للظهر باملثل التحديد

  .قوالاأل من ذلك غري  إىلمباشرة، الظهر انتهاء بعد بنافلتها يأيت بأن ـ نافلتها بعدا اتيإب العصر فضيلة

 الظاهرو قوال،األ اختالف من أكثر جداً خمتلفة آخراًو والأ الفضيلة باب يف الواردة رواياتالو

 وأ بالنافلة ىتأ سواء للعصر ركعاتأربع  بعد منو ،للظهر الزوال ولأ من والًأ الفضيلة، وقت أن عندي

 وقت ميتد مث املتزامحة، املستحبات قبيل من النافلة يف لفضل الفريضة فضيلة وقت تزاحم النافلةإمنا و ال،

  .فضلأ كان الزوال  إىلقربأ ما تيانهإ كان كلما أنه مبعىن الفضيلة

  إىلقربأ كان كلما كانوإن  القامتنيو القامة من أكثر ليس نه أفالظاهر خراً،آ الفضيلة وقتوأما 

 ة أربع إىلينحل ذكرناه ماو استباق،و مسارعة أنه باب نم فضلأ يكون القامتنيو القامة بعد الوقت ولأ

  :مورأ

  للعصر الفضيلة وقت ولأو ،الزوال ولأ للظهر الفضيلة وقت ولأ أن :ولاأل



١١١

 كقوله اخلري،  إىلاالستباقو املسارعة على دل ما العامة دلةاأل من عليه يدلو مباشرة، الظهر بعد

  .)٢(﴾فَاستِبقُوا الْخيراِت﴿و ،)١(﴾ ربكُم مغِفرٍة ِمن  إىلساِرعواو﴿ :تعاىل

 الوقت ولأ :قال) عليه السالم (الباقر عن االستبصارو التهذيبو الفقيه رواه ما :اخلاصة دلةاأل منو

  )٣(.فضلهماأ هوو ولاأل اهللا وقت هوو الشمس زوال

  )٤(.»فضلهماأ وهو« حبذف) عليه السالم (الصادق عن اهلداية رواهاو

 فضلأ بداًأ الوقت ولأ أن اعلم :قال) عليه السالم (الباقر عن السرائر،و التهذيبو الكايف رواه ماو

  )٥(.قلوإن  عليه العبد داوم ما جلوعز اهللا األعمال إىل حبأو ،استطعت ما اخلري فعجل

  )٦(.فضلأ الوقت ولأ يف الصالةو ):عليه السالم( الرضا عن شاذان، بن الفضل رواه ماو

عليه  (الرضا على حلحتأف خبراسان) عليه السالم (الرضا مبشهد يوماً كنت :قال براهيمإ اهرو ماو

  الصالة وقت جاءو الطالبيني بعض يستقبل فخرج منه طلبيت يف) السالم

                                                

  .١٣٣اآلية : سورة آل عمران) ١(

  .١٤٨اآلية : سورة البقرة) ٢(

  يف أول وقت الظهر والعصر١٤٧ ـ الباب ٢٤٦ ص١ ج:االستبصار .١ حوقات الصالةأ يف ٤ ـ الباب ١٨ ص٢ ج:التهذيب) ٣(

  ).ع(  يف املطبوع عن الصادق٥ ح يف مواقيت الصالة٣٢ ـ الباب ٤٠ ص١ ج:الفقيه .٧ح

  .٢ ح املواقيت ذيلأبواب من ٤ ـ الباب ١٨٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(

 س ٤٨٠ ص:السرائر .٨١ ح الصالة يف أوقات٤ ـ الباب ٤١ ص٢ ج:التهذيب .٨ ح ـ باب املواقيت٢٧٤ ص٣ ج:الكايف) ٥(

٧.

.١٨ ح املواقيتأبواب من ٣ ـ الباب ٩٠ ص٣ ج:الوسائل) ٦(



١١٢

 اهللا غفر :فقال صحابنا،أ بعض بنا يلحق لعل ننتظر فقلت ذنإ ):عليه السالم( فقال :قال أن ىلإ

 فأذنت فضلأفإنه  الوقت ولأب أبدأ علة، غري من وقتها آخر  إىلوقتها ولأ عن صالة تؤخرن ال لك

  )١(.وصلينا

  )٢(.وقاتاأل ولأ يف يستحب الصالةو :الدين شرائع حديث يف اخلصال رواه ماو

 أفضل الوقت ولأ صالة كل وقت اهللا حك أصل:)عليه السالم (جعفر يبأل قلت :قال زرارة روايةو

 حيب جلو عز اهللان إ :قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسولن إ ،ولهأ :الفق آخره؟ أو وسطهأو 

  )٣(.يعجل ما اخلري من

 الصالة وقت جاء ذاإو :قال لقمان عن خبارهأ يف) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن محاد، رواه ماو

 ابن روي :احلديث هذا ذيل يف الوسائل يف قال )٤(دينا إف منها استرحو اهصل ،لشيء تؤخرها فال

  .حاديثأ عدة مبعناه سوطاو

 يدخل حني ،ولهأ جلو عز اهللا  إىلالوقت حبأ ):عليه السالم( بوجعفرأ قال :قال زرارة رواه ماو

  )٥(.الشمس تغيب حىت مجيعاً منهما وقت يف نكإف تفعل ملفإن  الفريضة فصل الصالة وقت

 الصالة وقت دخل ذاإ :يقول) عليه السالم (اهللا عبد باأ مسعت :قال مسلم بن حممد رواه ماو

  من ولأ عمل يصعد أن حبأ فما األعمال لصعود السماء بوابأ فتحت

                                                

.١٧ ح املواقيتأبواب من ٢ ـ الباب ١٢٤ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

.٩ حة فما فوقائ املأبواب ـ ٦٠٣ ص:اخلصال) ٢(

.١٢ ح املواقيتأبواب من ٣ ـ الباب ٨٩ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٢٦ ح قضاء الصلواتأبواب من ١٢ ـ الباب ٣٦٩ ص٥ ج:ئلالوسا) ٤(

.٥ ح املواقيتأبواب من ٣ ـ الباب ٨٧ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



١١٣

  )١(.مين ولأ حدأ الصحيفة يف يكتب الو عملي

 فصلها عليك الوقت دخل إذا فالن يا ):عليه السالم( الرضا قال :قال سعد بن سعد رواه ماو

  )٢(.يكون ما تدري ال نكإف

 هوو وقتها دخل قدو الصالة ترك يف احلدثان حدكمأ يأمن ما ):عليه السالم( الرضوي عنو

  )٣(.فارغ

  )٤(.)السالم عليه( الصادق عن مثله اهلداية روى قدو

الَّذين هم عن ﴿ : تعاىلاهللا قول عن لتهأس :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن يونس، رواه ماو

 أن يدعو يغفلها أن لكنو هذا يصيبه حدأ كل، ال :فقال الشيطان؟ وسوسة هي )٥(﴾صالِتِهم ساهونَ

  )٦(.وقتها ولأ يف ييصل

 )٧(﴾ِرجالٌ ال تلْهيِهم ِتجارةٌ﴿ : تعاىلقوله يف )السالم عليهما( الباقرين عن البيان، جممع روى قدو

 غريها  إىل)٨(.يتجر ممن جراًأ عظمأ همو الصالة  إىلانطلقواو التجارة تركوا الصالة حضرت إذا قوم مأ

  املضامني ذه هي اليت الكثرية رواياتال من

                                                

.٢ ح املواقيتأبواب من ٣ ـ الباب ٨٧ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٣ ـ الباب ٨٧ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١٢ س ٢ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٣١ س ٥١ ص:اهلدايةكتاب ، اجلوامع الفقهية) ٤(

.٥اآلية : سورة املاعون) ٥(

.٢٤٩ ص٣٠ ج،الد السادس: جممع البيان) ٦(

.٣٦اآلية : سورة النور) ٧(

.٥١ ص١٨ ج،الد اخلامس: جممع البيان) ٨(



١١٤

 ولأ هو الظهرين وقت أن املعلوم منو وقتها، ولأ يف بالفريضة االبتداء يف الصرحية أو الظاهرة

  .فلتهابنا ال بالفريضة االبتداء املراد أن على قرائن رواياتال هذه نفس يفو هذه، قبل هذه أن الإ الزوال

 على يدلو التزاحم، باب من لكنه ،فضل هلا الظهرين قبل النافلة أن ذكرناها اليت األمور من :الثاين

 بأنه الوقت حتديد يف متعارضةأخبار  بلوغ عن )السالم عليه( ماماإل عن الراوي سؤال يف تقدم ما ذلك

 الو القدم ال ):عليه السالم( فكتب ؟عاناالذرو الذراعو املثالنو املثلو اقدام ربعةأو القدمان منكم جاء

 شئتوإن  طولت شئتفإن  سبحة يديها بنيو الصالتني وقت دخل فقد الشمس زالت إذا ..القدمان

وإن  طولت شئتفإن  ركعات، مثان سبحة العصرو الظهر بني كان فرغت ذاإف الظهر صل مث ،قصرت

  )١(.العصر صل مث ،قصرت شئت

 قال ال، :قال ؟الزوال ولأ عن الفريضة خرأ مل تدريأ ):لسالمعليه ا( قوله من ورد ما كذاو

  .وابنياأل بصالة ):عليه السالم(

 بالثمان صنعأ كيف :فقلت فضله،و الوقت ولأ) عليه السالم (اهللا عبد بوأ ذكر :بصري يبأ روايةو

  .غريها  إىل)٢(.استطعت ما خفف ):عليه السالم( قال ركعات؟

وإن  الوقت، ولأ يف النافلةو الفريضة تزاحم تعطي السابقة رواياتالو رواياتلا هذه بني اجلمعفإن 

 ضعفأ فالنافلة مضموا، يف السابقة رواياتال داللة لقوة بالفريضة سراعإلا فضليةأ الظاهر كان

  ا ىأت رادهاأ ذاإو املتزامحني

                                                

  .١٣ ح املواقيتأبواب من ٥ ـ الباب ٩٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٩ح  املواقيتأبواب من ٣ ـ الباب ٨٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



١١٥

 فضلأ بداًأ الوقت ولأ أن ماعل ):عليه السالم( بوجعفرأ قال زرارة صحيح ففي استطاع، ما خمففة

  )١(.استطعت ما اخلري فعجل

 بعضو االستباقو املسارعة ألن ذلكو ،الفضيلة وقت امتداد ذكرناها اليت األمور من :الثالث

 مث بدقيقتني مث بدقيقة بعده ىصل الزوال عند يصل مل ذاإف ،فضلفاأل فضلاأل على تدل السابقة رواياتال

 من العلة اطراد بعد خصوصاً الوقت، خرآ  إىلجار هو كما املثلني  إىلارج هذاو هكذا،و دقائق بثالث

  .حنوهو احلدثان، حدكمأ يأمن ماأنه 

 باب من املطلقة الفضيلة قبال يف ـ املوقتة الفضيلة وقت آخر أن ذكرناها اليت األمور من :الرابع

 بالقدم للفضيلة احملدودة ددةاملتع رواياتال بني اجلمع ىمقتض  ألنهذلكو القامتان، هو ـ املسارعة

 محل من احلدائق يدهأو البحار ذكره ملا جمال ال صناعياً مجعاً هناكحيث إن و ،حنوهاو القامةو الذراعو

  .خمتلفةأخبار  التحديد يف ورد فقد التقية، على املثلنيو املثلأخبار 

  .اروايا بعض تقدم كما بالنافلة التحديد :ولاأل

 ،قدمان الزوال بعد الظهر وقت :الفضالء كصحيح قدام،أ ربعةاألو قدمنيبال التحديد :الثاين

 كرواية ذراع، نصف قدم كل ذإ الذراعنيو الذراع رواية معناه يفو ،)٢( قدمان ذلك بعد العصر وقتو

 .الزوال بعد ذراع ):عليه السالم( قال الظهر؟ وقت فضلأ عن) عليه السالم (اهللا عبد باأ لتأس :عبيد

  )٣(.نعم ):عليه السالم( قال سواء؟ الصيفو الشتاء يف :قلت

                                                

.١٠ ح املواقيتأبواب من ٣ ـ الباب ٨٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢ و١ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٢٥ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٧ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



١١٦

 :فيهو ،)السالم عليه( الباقر عن زرارة، كصحيح الذراعني،و الذراع بعد بالصالة التحديد :الثالث

صلى ذراع منه ىمض إذا كانو ،قامة كان )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول مسجد حائطن إ 

 جعل مل :قلت الذراعني؟و الذراع جعل مل اتدري :قال مث العصر، صلى ذراعان منه مضي ذاإو الظهر،

  .احلديث )١(.النافلة ملكان ):عليه السالم( قال ذلك؟

 احلضر يف الصالة ):عليه السالم( اهللا عبد أيب عن بصري، يبأ كرواية القامة، بثلثي التحديد :الرابع

 تأبد القامة ثلثا ذهب ذاإف القامة، ثلثا يذهب أن بنيو بينك ما الشمس زالت إذا ركعات مثان

  )٢(.بالفريضة

 أن ىل، إحاضر ناأو ناسأ) عليه السالم (اهللا عبد باأ لأس :ذريح كرواية بالقدم، التحديد :اخلامس

 عبد بوأ فقال قدام؟أ ة أربععلى العصرو ،قدمني على كانت إذا  األوىلنصلي ناإ :القوم بعض فقال :قال

  )٣(.يلإ حبأ ذلك من النصف :)عليه السالم( اهللا

عليه  (اهللا عبد أيب عن يعقوب، كرواية العصر، يف شطرهو الظهر يف بالذراع التحديد :السادس

 :قال شيء؟ أي من ذراعاً :قلت .ذراعاً الفيء كان ذاإ :فقال الظهر؟ صالة عن لتهأس :قال) السالم

ًفيئك من ذراعا. قال فالعصر؟ :قلت: ذلك من الشطر. عليه السالم( قال شرب؟ هذا :قلت:( ليسو 

  )٤(.كثرياً شرب

                                                

.٤ و٣ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢٣ ح املواقيتأبواب  من٨ ـ الباب ١٠٧ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٢٢ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٧ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١٨ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٦ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



١١٧

 للظهر قامة :فكتب العصر؟و الظهر وقت عن لتهأس البزنطي، كصحيح بالقامة، التحديد :السابع

  )١(.للعصر قامةو

 يبأ عن معاوية كموثق /القامتني بعد العصر وقت ولأو ،القامة بعد الظهر وقت ولأ جعل :الثامن

 حني تاهأف الصالة مبواقيت )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول جربئيل ىأت ):عليه السالم( اهللا عبد

 تاهأ مث :قال أن ىلإ ،العصر ىفصل فأمره قامة الظل زاد حني تاهأ مث ،الظهر ىفصل فأمره الشمس زالت

 ىفصل فأمره قامتان الظل يف زاد حني تاهأ مث الظهر ىفصل فأمره قامة الظل يف زاد حني الثاين اليوم يف

  )٢(.العصر

عليه ( الصادق عن خالد، بن سليمان كموثق قدام،أ بستة العصر وقت خرآل التحديد :التاسع

  )٣(.املضيع فذلك قدامأ ستة يصري حني تركها فمن ،ذراعني على العصر ):السالم

عليه ( الفقيه قال :جعفر بن سليمان كخرب نصف،و بستة العصر وقت خرآل التحديد :العاشر

 كتب يف املتتبع جيدها اليت التحديدات من غريها  إىل)٤(.نصفو قدامأ ستة العصر وقت آخر ):السالم

 قال حيث الشيعة، بني االختالف جلأل التقية على حبملها بينها بعض مجع قدو االستدالل،وخبار األ

 ميكن كماو :املستند يف قال ،العامة وافقةمل التقية على حبملها أو ،)٥( بينهم خالفت ناأ ):عليه السالم(

  وقت اختالفـ  ذلك على محلها

                                                

  .١٢ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح املواقيتأبواب من ٩ ـ الباب ١١١ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح املواقيتأبواب من ٩ ـ الباب ١١١ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٣٤٣ ص١ ج:األصولعدة ) ٥(



١١٨

  . أي احلمرة املغربية، ذهاب الشفق إىلووقت فضيلة املغرب من املغرب

  

 حبملها أو الصيف، يف براداإل رادةإ على حبملها أو ،)١( يضاأ التقية على احلمل ميكن  ـالفضيلة

 أو الوقت، دخول من التيقن رادةإ على حبملها أو ،اجلماعة ةصال يف الناس مجع جلأل التأخري على

 الراوي، يف كخصوصية شخصية جهات أو ،ثانوية جهات على حبملها أو الفضل، مراتب على حبملها

  .املفصالت  إىلفلرياجع التفصيل رادأ فمن نقله،  إىلداعي ال مما ذلك غريأو 

 عليه يدلو ،املشهور على )املغربية احلمرة يأ ،الشفق ذهاب  إىلاملغرب من املغرب فضيلة وقتو(

 على الدالة رواياتال بقرينة ،االستحباب على محلها بعد بذلك املغرب توقيت على الدالةخبار األ

 وقتو الفضيل :زرارة كصحيحة الفضل، علىخبار األ تلك محل يوجب مما ،الليل نصف  إىلامتدادها

  )٢(.الشفق سقوط فوا

 يف البياض  إىلمصريهاو احلمرة ذهاب وقتها آخرو ،ضيق املغرب وقت أن غري :رانمه ابن روايةو

  )٣(.الغرب فقأ

  )٤(.الشفق سقوط  إىلالشمس غروب بني ما :قال املغرب؟ وقت عن :مساعيلإ موثقةو

  )٥(.العشاء وقت دخل بآ ذاإف الشفق يابإ املغرب وقت آخر :زرارة روايةو

                                                

.٣٢ س ٢٣٥ ص١ ج:املستند) ١(

.٢ ح املواقيتأبواب من ١٨ ـ الباب ١٣٧ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٤ ح املواقيتأبواب من ١٨ ـ الباب ١٣٧ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١٤ ح املواقيتأبواب من ١٨ ـ الباب ١٣٩ ص٣ ج:ئلالوسا) ٤(

.٣ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٤ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



١١٩

  إىل وبعد الثلث، ثلث الليل فيكون هلا وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق إىلهاب الشفقووقت فضيلة العشاء من ذ

  .النصف

  

  إىليضاأ املغرب يف الفضل مبراتب القول الالزم بل املغرب، وقت يف فيه الكالم تقدم مما غريهاإىل 

 ذلك، بكل اتروايال لورود ـ الفجر  إىلوقتها بامتداد قيلن إ ـ الليل نصفو الليل ثلثو الليل ربع

 فضل،أ كان الغروب  إىلقربأ كان كلما أنه الظاهر بل الفضل، مراتب على محلها جيب مما ،تقدم كما

  .املغفرة  إىلاستباقو اخلري  إىلمسارعة ألنه

 تظهر مث الرأس، طرف عن املشرقية احلمرة بذهاب ماملعلّ القرص بسقوط يكون املغرب أن  خيفىالو

 مث بياض، يظهر ذلك بعدو ،املغربية باحلمرة املسماة هيو ساعة من قلأ ىتبق املغرب طرف يف محرة

 من املرادو الشمس، طلوع مث محرة مث بياض الً أويظهر حيث الطلوع وقت عكس البياض يغيب

عليه  (اهللا عبد باأ لتأس :قال احلليب صحيح بذلك صرح كما املغربية احلمرة هي بالشفق رواياتال

  )١(.احلمرة الشفقو ،الشفق غاب ذاإ ):عليه السالم( فقال مة؟العت جتب ميت) السالم

  .املغرب وقت ينتهي حني يبدء العشاء وقت أن الواضح ومن

 )الشفق ذهاب قبل جزاءإ وقتا هلا فيكون ،الليل ثلث  إىلالشفق ذهاب من العشاء فضيلة وقتو(

  االختصاص دلةأ يف قدم كمات املغرب خاص املغرب مقدار ألن املغرب، انتهاء بعد

  :ة أربعأدلة بني للجمع ذلكو )النصف  إىلالثلث بعدو(

  .املتقدمة رواياتال بعضيف  كما للصالتني، موجب املغرب وقت دخول أن :ولاأل

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٢٣ ـ الباب ١٤٩ ص٣ ج:الوسائل) ١(



١٢٠

.  حدوث احلمرة يف املشرق إىلووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر

  

  .املتقدم احلليب كصحيح الشفق، غيبوبة عند العشاء وقتن إ :الثاين

  .تقدم كما الليل، ثلث العشاء وقت آخرن إ :الثالث

 ما محل الالزمفإن  املواقيت، باب يف يضاأ تقدم كما ،الليل نصف نيئالعشا وقت آخرن إ :الرابع

 ما فيكون ،دلةاأل بني مجعاً ،الفضل على الثلث آخرهن أو السقوط سقوط بعد العشاء مبدء أن على دل

  إىلالفضيلة وقت يكون الفجر،  إىلالعشاء وقت بامتداد قيل لوو جزاء،اإل وقت بعده ماو ذلك قبل

  .النصف  إىلمنه فضلأ الثلث  إىليكونو النصف،

 من العشاء فضل نأب هنا القول الالزم أن جزائهإو الظهر فضيلة باب يف سبق مما تعرف لكنو ،هذا

 ما حيملو مطلقا، الصالة تيانإ يف التعجيل حول السابقة رواياتال من مجلة طالقإل ،مباشرةً املغرب بعد

 الظهر وقت أن على دل ما عليها محل اليت احملامل بعض على الشفق بسقوط العشاء وقت ابتداء على دل

 يكونو ،املسارعة لدليل فضلأ الوقت ولأ  إىلقربأ كان كلما يكونو ، أشبهوما القامةو القدمني بعد

 يضاأ هنا يبعد الو املغرب، نافلة فضيلة بنيو العشاء فضيلة بني املزامحة باب من املغرب نافلة على دل ما

  .تأمل على النافلة، على العشاء تقدم فضليةأ

 مهما التقدمي فضيلة مع الوقت، بذلك العشاء حتديد على دل ملا جزاءإ وقت يكون ثلث بعد ،نعم

  .االستباقو املسارعة لدليل الثلث،  إىلمكنأ

 أيبد الفضيلة وقت أن ماأ )املشرق يف احلمرة حدوث  إىلرالفج طلوع من الصبح فضيلة وقتو(

  :قولني بني فيه اختلفوا فقد الفجر بطلوع



١٢١

  .الفجر بابتداءنه إ :االول

  .رواياتال الختالف ذلكو حسناً، فقاأل طرافأ يضيء حىت بقليل الفجر بعدنه إ :الثاينو

خبار باألو املغفرة،  إىلاالستباقو رياخل  إىلاملسارعة على الداللة اتطالقباإل ولاأل للقول استدل

 التعجيل على الدالةخبار باألو ،الظهرين مبحث يف بعضها تقدم كما مطلقا بالصالة التعجيل على الدالة

 خربينأ :)عليه السالم (اهللا عبد يبأل قلت :قال عمار بن سحاقإ صحيح ففي خاصة، الصبح صالة يف

 جمالس يف املرويو ،)١(الفجر طلوع مع ):عليه السالم( فقال الفجر؟ صالة يف املواقيت فضلأ عن

 يبدو ما ولأ الصادق الفجر طلوع عند بغلس الغداة يصلى كان) عليه السالم (اهللا عبد باأ أن :الشيخ

 يصعد الليل مالئكةن إ ،)٢(مشهوداً كان الفجر قرآنن إ الفجر قرآنو :يقول كانو ،يستعرض أن قبلو

  )٣(.صاليت النهار مالئكةو الليل مالئكة يشهد أن حبأ ناأف الفجر طلوع عند يرتل النهار مالئكةو

 صالة يف اجلهرإمنا و ،النهار صالة من هيو ةءبالقرا فيها جيهر مل الفجر صالة عن :النهاية مرسلةو

  )٤(.الليل من يقرا ا يغلس كان )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبألن  ):عليه السالم( فقال الليل؟

                                                

  .١ ح املواقيتأبواب من ٢٨ ـ الباب ١٥٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٧٨اآلية : سراءسورة اإل) ٢(

  .٤٥٧ ذي القعدة ١٧ جملس ٧٠٤ ص:أمايل الطوسي) ٣(

.٣ ح القراءة يف الصالةأبواب من ٢٥ ـ الباب ٧٦٤ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



١٢٢

 أو منهن النساء فينصرفن الصبح ي يصلكان )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبن إ : الذكرىعنو

الغلس من يعرفن ال مبروطهن متعلقات هن.)١(  

 ولأ الصادق الفجر طلوع عند بغلس الغداة ييصل) عليه السالم (اهللا عبد بوأ كان :قال زريق عنو

 مالئكةن إ ،مشهودا كان الفجر قرآنن إ الفجر قرآنو  :يقول كانو ،يستعرض أن قبلو يبدو، ما

 النهار مالئكةو الليل مالئكة تشهد أن حبأ ناأف الفجر طلوع عند ترتل النهار مالئكةو تصعد الليل

 القرآن أن ظاهرهحيث إن  الفجر وقرآن : تعاىلقوله من الظاهر هوو بل ذلك، غري  إىل)٢(.صاليت

  .الفجر عند

 :قال) عليه السالم (جعفر أيب عن زرارة، رواه ما مثل ،رواياتال من جبملة :الثاين للقول استدل

ضاءأو الفجر اعترض إذا الفجر هيو الصبح ركعيت يصلى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول كان 

  )٣(.حسناً

  )٤(.حسناً ضاءأف الفجر اعترض إذا الغداة وقت أن روي :الفقيه مرسلةو

 ضاءأو الفجر طلع إذا الغداة صالة صل :قال أنه )عليه السالم (الرضا عن ي،القم رواه ماو

  )٥(.حسنا

 الفجر يعترض حني :فقال الصبح؟ وقت عن سئل حني) عليه السالم (الصادق عن :اهلداية عنو

  .غريها  إىل)٦(.حسناً يضيءو

                                                

. ـ السطر األخري١٢١ ص:الذكري) ١(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٢٨ ـ الباب ١٥٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح املواقيتأبواب من ٢٧ ـ الباب ١٥٤ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح يف معرفة الصبح٧٧ب  ـ البا٣١٧ ص١ ج:الفقيه) ٤(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٢١ ـ الباب ١٩١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(

  .٣٤ س ٥١ ص:كتاب اهلداية، اجلوامع الفقهية) ٦(



١٢٣

 )١(﴾ الْأَبيض ِمن الْخيِط الْأَسوِد ِمن الْفَجِرحتى يتبين لَكُم الْخيطُ﴿ : تعاىلقوله من يستفاد قدو بل

 احتاد على الدالة دلةباأل الصالة  إىلالصيام حكم ينسحبو الفجر، بعد يكونإمنا  التبني أن وضوح مع

  .الوقتني

 القول أدلة بينما نص دلتهمأحيث إن  ولوناأل ليهإ ذهب كما الفجر بابتداء نه أالظاهر لكنو هذا

ن أو الوقت، يف الشك مع ي يصلال أن قبال يف املراد يكون أن فيها احملتمل منحيث إن  ظاهر الثاين

  .النص على الظاهر محل فالالزم لذاو بشيء، الفجر بعد ال الصادق الفجر أشبه ماو حسناً ةءضاباإل املراد

) عليه السالم( الرضا فقه يف ما عليه يدلو مشهور، فهو احلمرة حدوث الفضيلة وقت آخروأما أن 

 أن الفجر وقت آخرو ،النهار كبياض بياض هوو املشرق فقأ يف الفجر اعتراض الفجر وقت ولأو :قال

 تبدو أن  إىلاملعترض الفجر طلوع الصبح وقتو :منه آخر مكان يفو )٢(.املغرب فقأ يف احلمرة تبدو

  )٣(.احلمرة

 الفجر صالة وقت ولأ :قال أنه )معليه السال (حممد بن جعفر عن روينا :قال الدعائم عنو

 من الشمس قرن يبدو أن قبل ذلكو ،املغرب فقأ حيمر أن وقتها آخرو ،املشرق فقأ يف الفجر اعتراض

  )٤(.فضلأ الوقت ولأو ،لعلة أو لعذر الإ الوقت هذا  إىلتأخريها ينبغي الو ،بشيء املشرق فقأ

  الفجر ينشق حني لفجرا صالة وقتو :سنان ابن رواية يف ما عليه يدل بل

                                                

.١٨٧اآلية : سورة البقرة) ١(

.٢٧ س ٢ ص:فقه الرضا) ٢(

.٢٢ س ٧ ص:فقه الرضا) ٣(

. ـ يف ذكر مواقيت الصالة١٣٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(



١٢٤

  .)١(عمداً ذلك تأخري ينبغي الو السماء الصبح يتجلل أن ىلإ

  .)٢(يضيء حىت يبدو حني الفجر وقتو :خليفة بن يزيد روايةو

  )٣(.األرض أسفرت حني الثاين بالوقت أيت) عليه السالم (جربئيلن إ :آخر خرب يفو

  )٤(.الصبح رنو حني تاهأ مث :معاوية رواية يفو

خبار األو الكتاب يف سفارباأل املراد نأب ،الكرامة مفتاح عنهم نقله كما واحد، غري صرح قدو 

 التحديد :قال ،احلمرة ظهور الفضيلة وقت آخر كون يف املستمسك شكلأ ذلك مع لكن احلمرة، ظهور

 هذهو :لقا مث ،الدعائمو الرضوي يذكر ملو رواياتال بعض ذكر مث ،فيه نص على يعثر مل باحلمرة

 فالعمدة :قال أن ىل، إاملشرقية احلمرة حلدوث مالزمتها عن فضال نفسها يف مجالإ من ختلو ال العناوين

  . انتهى)٥(عليه، مجاعاإل ظهور ذلك يف

  .املذكورة العبارات مجالإ نسلم ال والًأ :قولأ

 كان كلما أنه خيفى ال مث ،بالشهرة استنادمها بعد الدعائمو الرضوي ذلك على دليال يكفي :ثانياو

 ماذا يدري ال نهأب املتقدمة العلل لبعضو استباق،و مسارعة  ألنهفضلأ كان الفجر  إىلقربأ الصبح

  .ذلك غريو ،حيدث

                                                

.٥ ح املواقيتأبواب من ٢٦ ـ الباب ١٥١ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٤ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١٤ ح املواقيتأبواب من ٩ ـ الباب ١٨٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

.٨ ح املواقيتأبواب من ٩ ـ الباب ١٨٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(

  .٦٤ ص٥ ج:املستمسك) ٥(



١٢٥

كما يف ،  يف أرض مسطحة بعد انعدامهيعرف الزوال حبدوث ظل الشاخص املنصوب معتدالً ـ ١ـ مسألة 

زيادته بعد انتهاء نقصانه كما يف غالب  أو ، يف بعض األوقات كمكة،البلدان اليت متر الشمس على مست الرأس

  األوقات  ومكة يف غالب،البلدان

  

 رضأ يف( مائالً ال )معتدالً املنصوب الشاخص ظل حبدوث الزوال يعرف ـ ١ ـ لةأمس(

 بعض يف كمكة الرأس مست على الشمس متر اليت البلدان يف كما انعدامه، بعد( مائلة ال )مسطحة

  .حساً اليومان طرفا خرأ يامأو حقيقة، يومان السنة يف )توقااأل

  .الربوج منطقة خط عن بعدأ كانت اليت )البلدان غالب يف كما ،نقصانه انتهاء بعد زيادته وأ(

  :قسمني على فاقاآل أن  ال خيفى.)وقاتاأل غالب يف مكةو(

  .بالدنا فاقآك ،معتدلة شبه أو معتدلة آفاق

  :مرينأ يف املقام يف فالكالم جاورمها، ماو القطبني فاقآك ،رحوية شبهو رحوية آفاقو

 سطح على قائم شيء لكل وقع املشرق من طلعت إذا الشمسن إ :فنقول ،وىلاآل فاقاآل يف :ولاأل

 حىت الشمس ارتفعت كلما الظل ينقص يزال ال مث ،املغرب جهة  إىلطويل ظل قوائم زوايا على رضاأل

 تقسم جنوبه  إىلفقاأل مشال من موهومة دائرة هي النهار نصف دائرةو ار،النه نصف دائرة الشمس تبلغ

 منو ،قوائم زوايا على ،املغربو املشرق بنقطيت متر اليت املغربو املشرق دائرة تقاطع نصفني رضاأل

 فق،أ فقأ كل حسب تتعددان املغربو املشرق دائرةو النهار نصف دائرة يأ الدائرتني هاتني أن املعلوم

  مغرب،و مشرق دائرةو ار نصف دائرة له فقأ فكل



١٢٦

 دائرة الشمس بلغت ذاإف غريه،و الظهر يف فاقاآل ختتلف لذاو متساوية، قسامأ ة أربعفقاأل تقسمان

  :قسمني على فهو النهار نصف

 دائماً، الشمس فيها تدور دائرة هيو الربوج، منطقة ميل مقدار عن خارجاً فقاأل يكون أن :ولاأل

 موضعاو تقاطع، موضعا هلما كان حبيث ىخراأل يف حدامهاأ دخلأ كحلقتني النهار معدل ةدائرو هيو

 درجة، ستنيو مثائةثال السماء لوقسم فيما درجة، عشرينو اًثالث يقارب ما بينهما البعد ايةو البعد، اية

 نقطتانو يان،متالق نقطتان نقاط،أربع  ـ النهار معدلو الربوج منطقة يأ ـ الدائرتني بني فيكون

 اخلريف، ولأ هو ىخراألو الربيع ولأ هو التالقي، نقطيت ىحدإف البعد، غاية ىخراأل عن تبعد حدامهاإ

 معدل دائرة عن البلد بعد كان ذاإف الشتاء، ولأ هو ىخراألو الصيف ولأ هو التباعد نقطيت ىحدإو

 شيء الظل من الظهر وقت ىيبق بل ، أصالًالظل فيه ينعدم ال درجة، عشرينو ثالث من أكثر النهار

 قصر وصل اجلنويب، امليل بعد البلد كان ذاإف عنه، عدهابو البلد  إىلالشمس بقرب نقصاناًو زيادةً خيتلف

 بنيو الشمايل، امليل نقطة عند غايته  إىلالظل طول وصلو اجلنويب، امليل نقطة عند غايته  إىلالظل

 كلماخرى أ قصرياًو الشمايل، امليل نقطة  إىلالشمس ربتاقت كلما تارة، طويالً الظل يكون يناألمر

  انتهىذاإف الشمايل، امليل عدب البلد كان إذا يكون ذلك عكسو اجلنويب، امليل نقطة  إىلالشمس اقتربت

 الظهر، وقت ولأ ذلك كان امليل، دائرة من الشمس كان مكان يأ يف الزوال عند قصره غاية  إىلالظل

 تصح نه أالظاهرو الظل، بزيادة ذلك يتبنيو ،للبلد النهار نصف دائرة يف الشمس تدخل أنه عالمة ألنه

 ذلك يظهر يكن ملوإن  الدلك، لصدق النهار نصف دائرة الشمس دخول يأ الدخول مبجرد الصالة

  خروج يأ الزوال، بعد الإ للحس



١٢٧

  . أصالالظل الينعدم فاقاآل هذه يفو ،النهار نصف دائرة عن الشمس جرم كل

  :صورتان لهو ،امليل مقدار يف داخالً فقاأل يكون أن :الثاين

 تصل حيث ،فقط احداًو يوماً فيه الظل ينعدم البلد اهذ يفو للميل، مسامتاً يكون أن :وىلاأل

 اجلنويب، امليل آخر يف الشمس تكون يوم الظل انعدم جنوبياً البلد كانفإن  النقطة، هذه  إىلالشمس

 البلد كان إذا بالعكس األمر يكونو ،الشمايل امليل آخر يف الشمس تكون يوم قدره طولأ الظل يكونو

 تكون يوم الظل من قدر طولأ يكونو الشمايل، امليل آخر يف الشمس تكون يوم الظل انعدامفإن  ،مشالياً

  .جنوبيا أو مشالياً الظل يكون فدائماً األيام سائر يف ماأ اجلنويب، امليل آخر يف الشمس

 وصول يوم مهاو ،فقط يومني الظل ينعدم البلد هذا يفو ،امليل آخر قبل البلد يكون أن :الثانية

 الشمس ميل يكون أن بشرط لكن رجوعاً،و ذهاباً امليل آخر  إىلميلها حني البلد، مسامتة  إىلالشمس

 انعدم مشالياً البلد كانوإن  اجلنويب، الشمس ميل يف الظل انعدم جنوبياً البلد كانن إ البلد ميل جهة إىل

  .الشمايل الشمس ميل يف الظل

 جنوبية تكون قد البقية أن كما تنقص،و تزيد بقية للظل ىفيبق ـ اليومني غري ـ األيام سائر يف ماأ

 بعد ذإ جنوبه، يف أو النهار معدل مشال يف البلد يكون أن بني ذلك يف فرق غري من مشالية، تكون قدو

 هذاو االنعدام، على السابقة األيام يف الظل مع اجتاهه يف خمالفاً خراأل ياماأل يف الظل يكون الظل، انعدام

  كله



١٢٨

   .املعتدلة شبهو املعتدلة فاقاآل يف الكالم متام هذا عليه، غبار ال واضح

 يالحظ أن فالالزم يومي، بغروو طلوع فيها للشمس كان ذاإف الرحوية، شبهو الرحوية فاقاآل ماأ

  إىلبالنسبة فيها املعتدلة فاقاآل موازين حلاظ يلزمو ،طويالً أو قصرياً النهار كان مهما فيها النهار نصف

  .املغربو الصبح

 فمرور ياماًأ فقاأل فوق الشمس كانت بل يومي، غروبو طلوع فيها للشمس يكن مل إذا وأما

 جيعل أن يف خمرياً املكلف يكونو ،مرتني ساعة عشرينوأربع  كل يف يكون النهار نصف بدائرة الشمس

 املرورين، كال يف ةالصال تكرار وجوب عدم دليل عدمو الترجيح على دليل ملعد الظهر وقت يهماأ

 مرتني صالة ال أنه على دل ملاو املتعارفة، فاقاآل  إىلالشمس دلوك عند ةالصال وجوب دليل النصراف

 كانت إذا فيما هذا ،الظهر وقت على قياسا املغربنيو الصبح وقت يكونو ،وقاتاأل من وقت كل يف

 فقأ أو القريبة، املعتدلة فاقاآل أو فق،األ حتت الزوال املعيار فهل فق،األ حتت كانت إذا ماأ ،فوق الشمس

  .احتماالت ،مرات مخس ساعة عشرينوأربع  كل ييصل أن يف املكلف باختيار أو املدينة،و مكة

 الوسطان، ىفيبق ،االحتياط خالف أنه :الرابعو .رضاأل حتت الزوال عن دلةاأل انصراف ولاأل ينفي

 الصلوات وجوب يف نساناإل هلذا دلةاأل اتإطالق مشول بعد مرجح ال  ألنهبينهما، التخيري يبعد الو

 فيهما األمر كانوإن  لذلك، يضاأ تابعاً يكون أشبه ماو العدة،و املرأة، عادة أن كما عليه، الصيامو

  .آخر مكان املسألة حملو سهل،أ



١٢٩

  .خراأل العالمات بعض تشملو تشملها حبيث العالمة هذه حول روايات وردت قده نإ مث

 ميينا يلتفت قبلأف الصالة؟ وقت مىت فداك جعلت :)عليه السالم (اهللا عبد يبأل قلت ،مساعة فعن

 العود فأخذ ،نعم :قال تطلب؟ هذا فقلت عوداً تناولت ذلك رأيت فلما ،شيئاً يطلب نهأك مشاالًو

 تزول، حىت ينقص يزال ال مث طويالً الفيء كان طلعت إذا الشمسن إ :قال مث الشمس، يالحب نصبهو

  )١(.العصر وصلّ ذراع قدر متهل مث الظهر فصل الزيادة استبنت ذاإف زاد، زالت ذاإف

 بوأ فقال :قال الشمس؟ زوال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عند ذكر :قال محزة يبأ بن علي رواه ماو

 الظل ترى دام فما فيقام بنيأ فهو زادوإن  شبارأ ثالثة طوله عوداً تأخذون ):عليه السالم( هللا عبد

  )٢(.زالت فقد النقصان بعد الظل زاد ذاإف تزل، فلم ينقص

 ذراع طوله عوداً تأخذ أن الشمس زوال تبيان :قال) عليه السالم (الصادق عن الفقيه، روايةو

 الشمس زالت فقد زاد مث غايته يبلغ حىت الظل نقص ذاإف ،رضاأل يف ابعصأأربع  فليجعل صابعأأربع و

  )٣(.العظام احلوائج ىتقضو الرياح بو السماء بوابأ تفتحو

 ،الشمس زوال الظهر صالة وقت ولأ :قال أنه )عليه السالم (الصادق عن الدعائم، روايةو

  إىلممتداً ظله فيكون النهار ولأ تويفمس معتدل موضع يف ءيف له شيء ينصب أن الشمس زوال عالمةو

   ينقصو يتقلص الظل يزال فال يتعاهدو املغرب جهة

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ١١ ـ الباب ١١٩ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح املواقيتأبواب من ١١ ـ الباب ١٢٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح يف معرفة زوال الشمس٣٣ ـ الباب ١٤٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(



١٣٠

   وهذا التحديد تقرييب كما ال خيفى، احلاجب األمين ملن واجه نقطة اجلنوب إىلويعرف أيضا مبيل الشمس

  

 ولتز مث الفلك من املغربو املشرق بني ما الفلك وسط يف الشمس تكون حني ذلكو يقفحىت 

 وقت ولأ فذلك حركته علمت ذاإف الزيادة  إىليتحرك مث حركته تتبني ال قائم الظلو اهللا شاء ما تسريو

  )١(.الظهر

 واحد، غري ذكره كما )اجلنوب نقطة واجه ملن ميناأل احلاجب  إىلالشمس مبيل يضاأ يعرفو(

 :حديث يف) عليه السالم (ؤمننيامل أمري عن اهلمداين سحاق إبوأ رواه كالذي رواياتال لبعض تبعاً ذلكو

 صلى اهللا ( اهللا رسول فقال ،الصالة وقاتأ عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول لأس رجالًفإن

 ميناأل حاجبه على فكانت الشمس التز حني الصالة وقت راينأف جربئيل تأينأ :)عليه وآله وسلم

  )٢(.احلديث

 حني ذلك الفلك من الشمس تزول حني الشتاء كان ذاإو ):عليه السالم( قوله صبغاأل رواية يفو

  )٣(.مينألا حاجبك على تكون

 حنوهاو الكوفة يف العراقو ،املدينة يف اجلنوب لنقطة مواجهاً يكون منفإن  ،واضح وجههو :قولأ

 قد فيكون املغرب  إىلالدائرة من الشمس مالت ذاإف حاجبيه، بني ملا مسامتة النهار نصف دائرة تكون

  .يسراأل احلاجب على الظهر قبل كانت ن أبعد ميناأل احلاجب  إىلمالت

  الوقت ولأ دراكإ على ىيقو ال احلسفإن  ) ال خيفىكما تقرييب التحديد هذاو(

                                                

. ـ يف ذكر مواقيت الصالة١٣٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

.١٢ حقيت املواأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح املواقيتأبواب من ٩ ـ الباب ١٨٧ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(



١٣١

 ماأ ثبات،اإل مقام  إىلبالنسبة تقريبياً ذلك يكون لذاو الزوال، من مدة بعد ذلك يدرك بل بالضبط،

  إىلبالنسبة الثبوت مقام يف تكونإمنا  فالتقريبية بعض، كالم يف وقع كما راقالع مطلق عالمة نهأب قيلإذا 

 احلاجب  إىلالشمس فميل ،املغرب  إىلاجلنوب نقطة عن العراق بلدان أكثر الحنراف العراق بالد أكثر

  .كثري زمان أو قليل بزمان ذلك قبل الزوال حتقق على دليل ميناأل

 عارفا كان ملن فاق،اآل سائر يف الظهر استخراج كيفية يعرف العالمة هذه من أنه  ال خيفىمث

 احلاجب  إىلالشمس مبيل عنده الزوال يكون اجلنوب واجه إذا الشمال يف كان من أن كما ذإ بالفلك،

 احلاجب  إىلالشمس مبيل عنده الزوال يكون الشمال واجه إذا اجلنوبيف  من يكون كذلك ميناأل

 يف أو املشرق طرف يف كان من ماأ الشمالية،و اجلنوبية فاقاآل من مجلة يف يعرف كذلكو ،يسراأل

 الشمس ذإ الزوال، على له داللة فال عينيه بني املغرب نقطة أو املشرق نقطة كانت نأب املغرب، طرف

  .املشرق طرف يف أو املغرب طرف يف كان سواء بعدهو الزوال قبل عينيه بني

 تكون :يقال أو ،السماء  إىلرأسه رفع إذا عينيه بني الشمس تكون املشرق طرف يف من نعم

 فيمن الصبحو املغرب وقت يضاأ العالمة هذه من يعرف أنه كما بعده،و الظهر قبل قفاه يف الشمس

  .الصبحو املغرب بني أو ،الصبحو الظهر بنيو ،املغربو الظهر بني الزماين املقدار يعرف

 فيه الذي رضاأل سطح يف كان الذي البلد يأ ،رضاأل من الظاهر السطح يف كان فيمن كله هذا

 الشمس ميل من الظهر حيدد أن يضاأ له فيمكن الكعبة لسطح املقابل السطح يف كان من ماأ الكعبة،

  .املذكورة الكيفية بنفس



١٣٢

  ويعرف أيضا بالدائرة اهلندية

  

 أو حنومها أو فلز أو خشب من مستوياً سطحاً تأخذ أن وكيفيتها )اهلندية بالدائرة يضاًأ يعرفو(

 على تنصبو دائرة السطح على ترسمو الربكار خذأت مث ،مستوياً السطح يكون حبيث رضاأل تسطح

 :الثالثة القيود هذه وكل، تقريباً الدائرة قطر ثلث مبقدار يكون الرأس حمدد خمروطاً مقياساً مركزها

 الن أو بد ال نعم ذلك، يف شرط نهام شيء فال الإو فضل،األ على هوإمنا  الثلثو احملدود،و املخروط،

 ذاإف ،به الزوال يعرف فال الدائرة، عن خارجاً ظله رأس الزوال وقت ىيبق حبيث طويالً املقياس يكون

 السطح كان إذا ما خبالف متساوية، قوائم زواياأربع  جوانبه عن حدث مستقيما، نصبا املقياس نصبنا

 بني ما يقدر أن املقياس استقامة عالمةو منفرجة،و حادة ونتك فالزوايا ،مائالً املقياس كان أو عوجأ

 الشمس طلعت ذاإف عمود، فهو بعاداأل تساوتفإن  مواضع، ثالثة من الدائرة حميط بنيو املقياس رأس

 فتعلم الدائرة الظل رأس يدخل حىت ينقص يزال ال مث ،املغرب طرف  إىلطويل ظل املقياس لذلك حدث

 فتعلم الدائرة عن الظل رأس خيرج حىت الزيادة، يف الظل يأخذ مبدة ذلك بعدو ،فيها دخوله ملوضع عالمة

 الدائرة يف تدار دائرة من قوس مركز العالمتني من كل علجي أن فضلاألو منها، خروجه ملوضع عالمة

منتصف يف اخلط ذلك يكون احمليط  إىلالقاعدة من خط خراجإ يسهل بذلكو القوسان، قاطعفت 

 معرفة ردتأ وقت يأ ففي ،النهار نصف خلط مسامت فهو اخلط هذا خرجتأ ذاإف بالدقة، العالمتني

 زالت أنه على دليالً كان ميناأل الطرف  إىليسراأل الطرف عن مال ذاإف املقياس، ظل  إىلنظرت الظهر

  )١(البهائي الشيخ ذكر قدو الشمس،

                                                

  .٢٠ س ١٩٧ ص:بل املتنياحل) ١(



١٣٣

  . ويعرف املغرب بذهاب احلمرة املشرقية،وهي أضبط وأمنت

  

 عند مدارها عن شروقها عند خيتلف الشمس مدار ألن ،حتقيقية ال تقريبية عالمة هذهن إ »ره«

 حقيقية عالمة كوا عن الدائرة خيرج لكنه جداً يسرياً كانوإن  املقدار هذاو زمان،األ غلبأ يف غروا

  .دقية

 عنها االستغناء املمكن فمن اخلروج،و الدخول وقيت لتعيني ليهاإ حيتاجإمنا  الدائرة أن  ال خيفىمث

 بني ما ينصي مث الظهر من ساعة بعدو الظهر من ساعة قبل الظل رأس يعلم نأب بالساعة بتعيينهما

 خيط مث الدخول موضع ميعلّ بل الظل، خروج انتظار عدم االعتدالني يومي يف ميكن أنه كما العالمتني،

 الدائرة من اجلانب ذلك  إىلاخلط كملأ ذاإف املغربو املشرق خطفإنه  مستقيماً خطاً القاعدة  إىلمنه

 معلّ إذا كذلكو ،النهار نصف خط هو الثاين اخلط ذلك كان قوائم بزوايا يقطعه آخر خط عليه قيمأو

  .بذكرها طالةاإل  إىلحاجة ال اهلندية الدائرة من تعلم كلهاخرى أ صور هناكو فقط، اخلروج موضع

  .»ره«البهائي عن تقدم كما دقيقاً نيك ملوإن  عرفت كما )منتأو ضبطأ هيو(

 ينصبو رضاأل ىتسو أن هوو ،فائدا يفيدو ،اهلندية الدائرة من بسطأ آخر طريقا هناكن إ مث

 الظهر قبل أو ـ غروا حنيو الشمس طول حني املقياس ظل يف خط يرسمو معتدل مقياس عليها

 أو منفرجة أو قوائم زوايا حيدث حبيث مستقيم خبط اخلطان نصفيو ـ مثال بساعة الظهر بعدو بساعة

  .واضح هو كما النهار، نصف يسامتو ،اجلنوبو الشمال خط هو اخلط ذلكفإن  ،حادة

 املغرب وقت ولأ أن يف حدأ من خالف الو إشكال ال )املشرقية احلمرة بذهاب املغرب يعرفو(

 حتت نظاراأل عن لشمسا غيبوبة هو فهل .الغروب يعرف به فيما اختلفوا لكنهم ،الشمس غروب هو

  مبا حيصل بل بذلك، حيصل ال أنه  أوفق،األ



١٣٤

 دقائق عشر مقدار الوقتني بني الفارق يكونو ،سأالر قمة من املشرقية احلمرة ذهاب عالمته تكون

 املوافق قوىاألف :املستند يف قال مجاعة، ليهإ ذهب ولاأل فالقول مجاعة، القولني من كل  إىلذهب ،تقريباً

 عن الشمس غيبوبة عن عبارة أنه الناصرياتو املبسوطو الفقيهو اهلدايةو العللو سكايفاإل نع للمحكي

 ردبيلياأل احملقق ليهإ مالو القاضي،و الديلميو امليافارقيات كالم حمتمل هوو ،فقاأل حتت نظاراأل

 املفاتيحو لكفايةاو البحار،و املدارك يف قواهو عشرية، اثين يف املعامل صاحب اختارهو البهائي، شيخناو

  . انتهى،)١(الثالثة الطبقة أكثر  إىلاملعتمد يف نسبهو ،»قده« العالمة والديو

 املشهور،  إىلآخرون نسبهو غريه،و املدارك يف كما ،كثراأل  إىلمجاعة نسبه فقد :الثاين القول ماأ

 مجاعاإل ىدعو رائرالس عنو ،)٢(صحاباأل عمل عليهن إ :املعترب يف قال بل العظيمة، الشهرة  إىلبل

 طوائف املقام يفو كوار،األو دواراأل كل يف به يعرفون الذي الشيعة شعار مننه إ بعض قال بل عليه،

  :خباراأل منأربع 

  .الغروب هو املغرب وقت أن على تدل ما: وىلاأل

  .حجاب يكن مل إذا فيما النظر عن القرص استتار هو وقته أن على تدل ما :الثانيةو

  .احلمرة ذهاب أنه على تدل ما :الثالثةو

   حبيث احلجاب بسبب كان لوو القرص، استتار أنه على تدل ما :الرابعةو

                                                

  .٢٠ س ٢٣٦ ص١ ج:املستند) ١(

  .٢٤ س ١٤٠ ص:املعترب) ٢(



١٣٥

 الطوائف بني ليس أنه الواضح منو .خباراأل بعض يف كما ،لرآه قبيس يبأ جبل على اطلع لو

 مثل فهو ،الغروب مراتب من هو احلمرة ذهاب عالمته يكون الذي الغروب ألن تعارض،  األوىلالثالث

 يضيق الثاين الدليلفإن  خدمه، مع زيد جاء إذا :ىخرأ مرة قال مث ،كذا فافعل زيد جاء إذا :قال إذا ما

 القرص استتر إذا :يقول أن مبرتلة كان الثالثة دلةاأل بني مجع ذاإف ،املقيد مبرتلة له يكونو ولاأل الدليل

  .املغرب وقت دخل احلمرة ذهبو غرب نأب

 محل أو فضيلة،األ على الثالثة محل ماإ :مورأ حدأ الالزم لكن الثالثة،و الرابعة بني واقعة املعارضة نعم

 يف التعارض قاعدة فيعمل مشهوراً معارضها كون مع باملعارضة الرابعة سقاطإ أو التقية، على الرابعة

 ما به يعمل ئيعقال  أصلهي اليت ـ التقية عدم صالةأ سقوط توجب للعامة الرابعة موافقة لكن الباب،

 قواعد عمالإل جمال يبقي ال كما فضليةاأل على الثالثة حلمل جمال فال عليهو ـ خالفه على قرينة تكن مل

 عليه الذي املشهور قول هو القاعدة ىفمقتض عليهو لمشهور،ل خمالفاً بكوا الرابعة سقاطإو املعارضة

  .جداً كثرية هي اليت املقامأخبار  بيان فاملهم املصنف،

  :رواياتال مبتواتر ،الغروب اعتبار هو الذي :ولاأل للقول استدل

 فغاب الشمس غربت إذا املغرب وقت ):عليه السالم( اهللا عبد يبأ عن سنان، ابن كصحيح

  )١(.قرصها

   القرص غاب إذا املغرب وقت ):عليه السالم( جعفر بوأ قال ،زرارة صحيحو

                                                

.١٦ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(



١٣٦

 صبتأ كنتن إ الطعام عن تكفو صومك ىمضو ةالصال عدتأ صليت قدو ذلك بعد رأيتفإن 

  )١(.شيئاً منه

 غاب ذاإ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول قال) عليه السالم (جعفر يبأ عن جابر، خربو

  )٢( .الصالة وقت دخلو الصائم فطرأ القرص

 :فقال املغرب؟ وقت يدخل مىت) عليه السالم (اهللا عبد باأ لأيس يبأ مسعت :فرقد بن داود صحيحو

كرسيها غاب ذاإ. عليه السالم( قال كرسيها؟ ماو :قلت:( قرصها. قال يغيب؟ مىت قلت ) عليه

  )٣(.تره فلم ليهإ نظرت ذاإ ):السالم

 تغيب حني املغرب ي يصل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول كان :الفضل بن مساعيلإ روايةو

  )٤( .حاجبها يغيب حيث الشمس

 القرص ىتوار ذاإ :املغرب يف يقول) عليه السالم (اهللا عبد باأ مسعت نصر، يبأ بن عمرو خربو

  )٥( .فطرأو الصالة وقت كان

 حننو ي يصلبرجل حنن إذا خضراأل بوادي كنا إذا  حىتمكة من قبلناأ :قالوا رفقائهو الربيع خربو

 ندعو حننو ركعة صلى  حىتليهع ندعو حننو ي يصلفجعل نفسناأ يف فوجدنا الشمس شعاع  إىلننظر

) عليه السالم (حممد بن جعفر اهللا عبد بوأ هو ذاإف تيناهأ فلما ،املدينة أهل شباب من هذا نقولو عليه،

  فاتتنا قدو معه فصلينا فرتلنا

                                                

  .١٧ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٢٠ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٢٢ ح املواقيت ذيلأبواب من ١٦ ـ الباب ١٧٥ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(

  .٢٧ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣٣ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

  .٣٠ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣٣ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



١٣٧

 ذاإ ):عليه السالم( فقال تصلي؟ الساعة هذه فداك جعلنا :فقلنا ليهإ قمنا الصالة قضينا فلما ركعة

  .)١(الوقت دخل سالشم غابت

صلى اهللا عليه وآله ( اهللا رسول كان :قال أنه )عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن اخلثعمي، صحيحو

 فيصلون ميل نصف على منازهلم سلمة بنو هلم يقال نصاراأل من حىت معه يصليو املغرب ي يصل)وسلم

  )٢(.سهامهم موضع يرون همو منازهلم  إىلينصرفون مث معه

 حىت املغرب صالة ؤخرأف الكرس شبه معين إ ):السالم عليه( اهللا عبد يبأل قلت :وإنصف روايةو

 املغرب فصلّ القرص غاب ذاإ ):عليه السالم( فقال يب؟ وفقأ ذلك يكون مجيعاً يها أصلمث الشفق غيبوبة

  )٣(.سبحانه هللا مالكو نتأإمنا ف

 فقال النجوم؟ تستبني حىت املغرب وخرأ :)عليه السالم (اهللا عبد يبأل رجل قال الشحام، روايةو

  )٤(.القرص سقط حني) صلى اهللا عليه وآله (حممد على ا نزل جربئيل أن خطابية ):عليه السالم(

  )٥(.النجوم تشتبك أن  إىلالشمس جتب حني املغرب وقت :سنان ابن صحيحو

  )٦(.الشمس تغيب حني املغرب وقت :بصري يبأ روايةو

  نأل تؤخر ملو تقدم ملو وقاتاأل ههذ يف الصالة جعلتإمنا  :الفضل روايةو

                                                

  .٢٣ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣١ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١٤ ح يف مواقيت الصالة٣٢ ـ الباب ١٤٢ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.٢٩ ص:سنادقرب اإل) ٣(

.١٨ ح املواقيتأبواب من ١٨ ـ الباب ١٣٩ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٢٦ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣٢ ص٣ ج:الوسائل) ٥(

.٢٨ ح املواقيتأبواب  من١٦ ـ الباب ١٣٣ ص٣ ج:الوسائل) ٦(



١٣٨

 الشمس غروب :ة أربعالعاملو اجلاهل فيعرفها رضاأل هلأ تعم اليت املعلومة املشهورة االوقات

  .رواياتال من غريها  إىل)١(.املغرب عنده جتب معروف مشهور

 الصدور جهة صالةأ من ظاهرها على ىيبق ال ما بنيو هلا، داللةال  ما بني رواياتال هذه لكن

 يف ظاهر داوود صحيح فمثال خر،األ رواياتالب حمكومة هي ما بنيو خر،األ رواياتلل التقية على فتحمل

 كذاو ،األمر ولأ من) عليه السالم (ماماإل كالم وضوح مع الراوي حلاحإ سبب هو فما الإو ،التقية

 ولأ تغيب حني الصالة تصح أنه ظاهرها أن مع تفسري،ال  إىلحتتاج ال الشمس غيبوبة ألن مساعيلإ رواية

) عليه السالم (ماماإل أن وضوح بعد التقية يف ظاهر الربيع خربو ،مجاعاإل خالف هوو للشمس حاجب

 ،السياسة جهة من تقية يف االستبداد حكومات يف نساناإل يكون كما حكاماأل جهة من تقية يف كان

 رؤيةو خصوصاً فضلأ )٢(»قليالً باملغرب مسوا« :)عليه السالم (قال اكم التأخري أن يف إشكال فال الإو

 مأ ذلك يؤيدو ،كامالً ختتِف مل الشمسو ي يصلكان) عليه السالم( أنه على دليل الشمس شعاع

 داللة ال اخلثعمي صحيحو الغروب، بعد ال املغرب بعد كان الشيعة عند الوقت أن يؤيد ما عليه وجدوا

 يوجب ال املقدار ذا املشيو املغرب صالة بعدو ،ذراع مخسمائةو لفأ يقارب ما يلامل نصف ذإ ،فيه

 استبانة حد  إىلالتأخري عنا  أل،باملقام هلا ربط ال الشحام روايةو فليجرب، شك منو الليل ظلمة

 يف مشهوراً الغروب وقت كونو سنان، ابن صحيح يف داللة ال كما ،كثرياً املغرب بعد هوو النجوم

  معناه ليس الفضل رواية

                                                

.١١ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٧ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٥ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



١٣٩

 هذه مجيع يف نوقش رمباو هذا يضا،أ بقليل بعده الصالة يالئم هو بل الغروب، ولأ الصالة

 املشهور روايات حكومة هو العمدةو ،نظر بعضها يف كانوإن  تام بعضها ن أالظاهر لكن املناقشات،

 للشهرة ملوافقتها ،املشهور روايات دميتق لزم التعارض مرتبة  إىلاألمر وصل لو أنه  إىلباإلضافة عليها،

عليه  (جعفر يبأ عن بريد كصحيح املشهور، غري روايات يف التقية عدم صالةأ يسقط مما للعامة خمالفتهاو

 رضاأل شرق من غابت فقد ـ املشرق من يعين ـ اجلانب هذا من احلمرة غابت ذاإ :قال) السالم

  )١(.غراو

 رضاأل بشرق املرادو الرأس، قمة  إىلبوصوهلا الإ املشرق عن يبتغ ال احلمرة أن املعلوم منو

  .فيه نساناإل يكون الذي فقاأل :غراو

 ذهب إذا املغرب وقت ):عليه السالم( اهللا عبد يبأ عن صحابنا،أ بعض عن محد،أ بن علي روايةو

 ـ  هكذا املغرب على مطل املشرقألن  :قال ال، :قلت ؟ذلك كيف تدريو املشرق من احلمرة

  )٢(.هاهنا من احلمرة ذهبت ههنا غابت ذاإف  ـيساره فوق ميينه) عليه السالم (ودفع

 مرتفع مكان على نساناإل عال إذا املشرق مساء يف ترى الشمس أن »مطل«  بـاملراد أن الظاهرو

  .ذلك حيصل حىت التأخري جيب لذاو القوسي، فقاأل عن تغرب ملا أل

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٦ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٦ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



١٤٠

 القرص سقوط وقت :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن ذكره، عمن عمري، يبأ ابن روايةو

 قمة جازت ذاإف املشرق، من ترفع اليت احلمرة تتفقدو القبلة حبذاء تقوم أن الصيام من فطاراإل وجوبو

  )١(.القرص سقطو فطاراإل وجب فقد املغرب ناحية  إىلالرأس

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول كان ساعة يأ ):السالم عليه( اهللا عبد يبأل قلت بان،أ خربو

  )٢(.املغرب صالة  إىلالشمس مغيب مثل على ):عليه السالم( فقال يوتر؟

  .املغرب صالة وقت غري الغروب وقت أن ظاهرهفإن 

ن إ :فقال املغرب؟ وقت عن سائل لهأس :)عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن حممد، بن بكر صحيحو

 ذلك آخرو ،الوقت ولأ هذا )٣(﴾ كَوكَباً قالَ هذا ربي فَلَما جن علَيِه اللَّيلُ رأى﴿ :قولي  تعاىلاهللا

  )٤(.الشفق غيبوبة

 ترى اليت القوية العيون ماأ احلمرة، ذهاب بعد الإ غالباً تكون ال الكوكب رؤية أن :املعلوم منو

  .نادرة فهي ذلك قبل الكوكب

 يف ىرأ أن املغرب صليت إذا حبأ ينإ شهاب يا ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ قال شهاب، روايةو

  )٥(.كوكباً السماء

                                                

.٤ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٧ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٧ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٧٦ية اآل: سورة األنعام) ٣(

.٦ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٧ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٩ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٨ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



١٤١

  .للوجوب الإ يكون ال فالتأخري ،فضلأ الوقت ولأ أن يف إشكال الفإنه 

اهللا  جعلين :بعضهم فقال املغرب، عن) عليه السالم (الشيخ لواأس :قاال سامةأ يبأو صباح رواية ماأ

صلى اهللا ( حممد على ا نزل جربئيل أن خطابية :)عليه السالم (فقال كوكب؟ يطلعىت  حننتظر فداك

  )١(.القرص سقط حني )عليه وآله وسلم

 النجوم، باشتباك القائل اخلطاب يبأ رأي عن الراوي تأخري كان ذإ الروايتني، تينك تصادم فال

  .النجوم اشتباك  إىلتأخريها فاملراد

 الفحمة قبلتأ إذا املغرب ي يصلفرأيته ،السفر يف) عليه السالم (الرضا بتصح علي، بن حممد خربو

  )٢(.السواد يعين ،املشرق من

 زالت حني املغرب ييصل أن اخلطاب باأ مرتأإمنا  ):عليه السالم( اهللا عبد يبأ عن عمار، خربو

  )٣(.الشفق بيغي حني ي يصلكانو املغرب قبل من اليت احلمرة هو فجعل الشمس مطلع من احلمرة

 يزيد مث الليل يقبلو القرص ىيتوار ):السالم عليه( الصاحل العبد  إىلوضاح بن اهللا عبد مكاتبةو

 كنتن إ فطرأو نصليأ  املؤذن عندنا يؤذنو محرة اجلبل فوق ترتفعو الشمس عنا تسترو ارتفاعاً الليل

 احلمرة تذهب حىت تنتظر أن لك ريأ :يلّإ فكتب اجلبل؟ فوق اليت احلمرة تذهب حىت نتظرأ أو صائماً

  )٤(.لدينك باحلائطة تأخذو

                                                

.١٦ ح املواقيتأبواب من ١٨ ـ الباب ١٣٩ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٨ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١٠ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٨ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١٤ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٩ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



١٤٢

  .ظاهر هو كما االصطالحي االحتياط باحلائطة املراد ليسو

 بشيء مسعوا ذاإو ،يقبلون فال ينصحون جارود يا ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ يل قال جارود، خربو

 ناأف النجوم اشتبكت حىت فتركوها قليالً بباملغر مسوا :هلم قلت عوه،أ ذإ بشيء حدثوا أو ،به نادوا

  )١(.القرص سقط إذا يها أصلناآل

 املغرب، ولأ هو ي يصلفأخذ ذلك، يف فزادوا املغرب بعد باالحتياط مرهمأ كان أنه ظاهرهفإن 

  .باملغرب السابقة رواياتال يف نص القرص سقوط ألن ذلكو

فإن  قليال، باملغرب مسوا :يل قال) معليه السال (اهللا عبد يبأ عن شعيب، بن يعقوب صحيحو

  )٢(.عندنا من تغيب أن قبل عندكم من تغيب الشمس

 رواية بنيو احلديث هذا بني ةمنافا فال ،ىخرأ علة ثوب يف احلق بذكر التقية رادأ ماماإل أن الظاهرو

 معلال غرب،بامل ميسي كان الذي الرجل ذلك فيها) عليه السالم (ماماإل ردع الذي الصادق عن )٣(عبيد

  .فراجع آخرين، على بعد طالعة الشمس نأب

 ):عليه السالم( فقال املغرب؟ وقت عن لتهأس السالم، عليه اهللا عبد يبأ عن شريح، بن حممد خربو

النجوم تشتبك أن قبلو الصفرة ذهبتو فقاأل يف احلمرة تغريت ذاإ.)٤(  

                                                

.١٥ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٩ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٣ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٢٢ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣١ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١٢ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٩ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



١٤٣

  .التغريو االنفتاحب لوا خذأ قمة  إىلوصلت إذا احلمرة أن املعلوم منو

 عرفات؟ من نفيض مىت :الشمس بغروب احملدودة عرفات من فاضةاإل يف الواردة يونس موثقةو

  )١(.املشرق  إىلبيده شارأو ،ههنا من احلمرة ذهبت ذاإ ):عليه السالم( فقال

  )٢(.الشرقي اجلانب من يعين احلمرة ذهبت ذاإ :قال عرفات؟ من فاضةاإل مىت :ىخرأ رواية يفو

  )٣(.املشرق فقأ يسود أن سقوطه عالمةو القرص، سقوط املغرب وقت ولأ :الرضويو

  )٤(.املشرق جانب من احلمرة ذهاب الشمس غروب على الدليلو :يضاأ فيهو

 سواد على ذلك يف العملو القرص سقوطو املغرب وقت يف رواياتال كثرت قدو :يضاأ فيهو

  )٥(.الرأس حد  إىلاملشرق

 غياب املغرب وقت ولأن إ :)السالم عليهم( آبائه عنو حممد، بن جعفر عن روينا :عائمالد خربو

 أو جبل مثل من فقاأل دون حيجز حاجز من مانع بغري املغرب فقأ يف القرص ىيتوار أن هوو الشمس

 كذلك املشرق فقأ يسود أن فقاأل دون حائل حالن إ القرص سقوط عالمةو ـ قال أن ىلإ ـ حائط

  .السالم عليه حممد بن فرجع قال

                                                

.٢ ححرام احلجإ أبواب من ٢٢ ـ الباب ٢٩ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح احلجحرامإ أبواب من ٢٢ ـ الباب ٣٠ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(

.٢٦ س ٢ ص:فقه الرضا) ٣(

.٢٣ س ٧ ص:فقه الرضا) ٤(

. ـ يف ذكر مواقيت الصالة١٣٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٥(



١٤٤

  .عن مست الرأس

 إذا  ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب، زواهلا من متام ربع الفلك من طرف املشرقحوطواأل

  . طرف املغرب إىلمالت عن دائرة نصف النهار

  

 روايات داللة لحو الكالم الفقهاء طالأ قدو املضامني، ذه هي اليت الكثرية رواياتال من غريهااىل 

 ما أو اجلمع يف يةاألصول القواعد أو عرفاً املتفاهم عن ذلك بعض خرج مبا بينها واجلمع وردها الطرفني

  .املفصالت  إىلفلريجع شاء فمن شبه،أ

 الرضوي،و عمري يبأ ابن رواية يف كما )الرأس مست عن( املشرقية احلمرة ذهاب هو املعيارن إ مث

  .املشهور ياتروا سائر من الظاهر هوو

 جانب من املراد يكون أن الحتمال ذلكو )املشرق طرف من الفلك ربع متام من زواهلا حوطاألو(

خبار األ بعض يفو الرأس، مست عن ذهاا يكفي فال الغريب، للنصف املقابل الشرقي النصف املشرق

  )١(.املشرق من احلمرة ذهبت إذا املغرب وقت :شيمأ ابن كمرسلة عليه، داللة

 املعىن هذا رادةإن إ :اجلواهر يف قال لذاو غريمها،  إىل.املشرق  إىلشارأو :يونس ةموثق يفو

 املشهور، فهم بقرينة ولو تأمالً ذلك على رواياتال داللة يف ألن الزم، غري االحتياط هذا لكن ضرورية،

 ذإ املشهور، على داللة مرةاحل تغريت ذاإ :شريح بن حممد خرب يف) عليه السالم (قولهن إ يقال رمبا بل

   إىلاحلمرة وصول مبجرد

                                                

.٣ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٢٦ ص٣ ج:الوسائل) ١(



١٤٥

 ربع متام عن زواهلا للزوم احملتملةخبار األ بعض مجالإل رافعاً اخلرب هذا فيكون التغري حيدث القمة

  .ملأفت الفلك،

 طرف  إىلالنهار نصف دائرة عن مالت إذا الغروب ولأ الطالعة بالنجوم الليل نصف يعرفو(

 الليلن أو الشمس، طلوع قبل ولو الضوء وقت هو العرف عند النهار أن يف شكالاإل ينبغي ال )املغرب

 ،قرينة تكن ومل ،ليالً أو اراً جئين له قال إذا لذاو الفجر، طلوع بعد ولو الضوء عدم وقت هو عندهم

 فقد ذاإف اراً، ىيسم النور دام مافإنه  الشمس، غروب بعد كذلكو اللفظني، عن ذكرناه ما انصرف

 اراً، جاءنه إ يقال أن عرفاً صح فاصلة، بال الشمس غروب بعد نسانإ جاء إذا لذاو ،ليالً مسي النور

 ليل، أو ار أنه يف مشتبهة مصاديق هناك أن يف شكالاإل ينبغي ال كما ليال، جاءنه إ يقال أن يصح ملو

 مشكوكة مصاديق له مما الواضحة لفاظاأل كل يف كما املغرب،و الصبح يف بالنور الظالم شوب وقت يف

 الطلوع بني ما نصف رادأ هل الليل بنصف العشائني حدد ملا الشارع أن يف الكالمإمنا و ،غريهو كاملاء

 مجاعةو الثاين، على كثرفاأل ذلك يف الفقهاء اختلف قدو الفجر؟و الغروب بني ما نصف أو الغروب؟و

 من املشهور أكثر قدو االستعمال، مواردو السنةو ببالكتا استدل طرف كلو ول،األ على الفقهاء من

 قوالأ منو مائة، من أكثر  إىلوصلوهاأ حىت رواياتال منو عشرين، من أكثر  إىلوصلوهاحىت أ ياتاآل

 االستعماالت، مواردا  ألدلتهم،أ أكثر داللة ضعف الظاهر لكن االستعماالت، مواردو اللغويني

 من مجلة يف استدلوا يضاأ املشهور غري أن كما ،األصول يف قرر كما احلقيقة من عمأ االستعمالو

  يضاً،أ يراداإل ذلك عليهم يردو يضاً،أ االستعماالت مبوارد استدالهلم



١٤٦

 من كونه :ة أربعهيو الطلوعني بني حملتمالت تابعة الليل نصف حمتمالتن إ :نقول أن فالالزم

 االحتمالني لكن النهار، من بعضهو الليل من بعضه أو هار،الن من الو الليل من ال وأ ،النهار من أو الليل،

 ىير العرف أن عرفت فقد عليهما، شاهدة رواياتال بعض أو العرف كانوإن  ما، قائل ال خرييناأل

  .الثالث االحتمال على يدل رواياتال بعضو الرابع، االحتمال

 بني ما« ):عليه السالم( فقال هار،الن من الو الليل من ليست اليت الساعة عن :الثقفي بانأ كخرب

  )١(.»الشمس طلوع  إىلالفجر طلوع

 السنةو الفريضة صالة جعلت مل ):السالم عليه( املاضي احلسن يبأل قلت اخلادم، هاشم يبأ خربو

 ،ساعة عشرة اثنتا الليل ساعاتن إ ):عليه السالم( قال منها؟ ينقص الو فيها يزاد ال ركعة مخسني

 ساعتني لكل فجعل ،عشرة اثنيت النهار ساعاتو ،ساعة الشمس طلوع  إىلالفجر طلوع بني فيماو

  .غريمها مثلهماو .)٢(غسق القرص سقوط  إىلالشمس غروب بني ماو ،ركعتني

  :مرينأل املشهور خالف منهما قوىاألف الن،واأل االحتماالن اما

 كذلك الغروب،و الشمس بني ما نصف النهار نصف لفظ من يتبادر كمافإنه  ،التبادر :ولاأل

 ال الليل بنصف العشائني حلكم املطلقة رواياتالف الطلوع،و الغروب بني ما نصف الليل نصف من يتبادر

  .الوقت هذا ا يرادن أو بد

                                                

.٥ ح املواقيتأبواب من ٤٩ ـ الباب ١٩٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

.٦٦ حر عشين ـ باب األث٤٨٨ ص:اخلصال) ٢(



١٤٧

 زوال :فقال) عليه السالم (اهللا عبد باأ لأس :حنظلة بن عمر عن الفقيه، يف الصدوق رواه ما :الثاين

 يأفب :قال ،الشمس كزوال زوال لليل ):عليه السالم( فقال بالليل؟ لنا كيفف بالنهار نعرفه الشمس

  )١(.احندرت إذا بالنجوم ):عليه السالم( قال نعرفه؟ شيء

 الزوال مبرتلة الليل غسقو ،زواهلا الشمس دلوك :قال) عليه السالم (جعفر يبأ عن بصري، يبأ خربو

  )٢(.النهار من

 بقاعدةو ،رواياتالو ياتاآل من جبملةو اللغة، هلأ من مجاعة قوالأب استدلوا فقد :املشهور ماأ

 السند فبضعف الصدوق روايةوأما  منعوه، فقد التبادروأما  املشهور، غري دليلي على شكلواأو االحتياط،

  .بصري يبأ رواية كذلكو الزوال،  إىلالصالة كون يالزم ال ،زواالً لليل أن ذإ الداللة، عدمو

 يوجب مما تعارض بينهاو ،راجعها من على  ال خيفىكما ،فمضطربة اللغة هلأ قوالأ ماأ :قولأ

  .االجتهادي الدليل وجود بعد له النوبة تصل فال االحتياط قاعدةوأما  التوقف، أو التساقط

 كما احلقيقة، من عمأ االستعمالو االستعمال، من زيدأ على تدل ال فهي رواياتالو ياتاآلوأما 

 الداللة تام بعضهان إ يقال رمباو يضاً،أ املشهور غري طبق على باالستعمال معارضته  إىلافةباإلض عرفت،

 عليه( ولاأل احلسن يبأ عن القاضي، كثمأ بن حيىي لهأس ما مثل االستعمال، من أكثر فهو احلقيقة، على

  الفجر ةصال عن )السالم

                                                

.١ ح يف معرفة زوال الليل٣٥ ـ الباب ١٤٦ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٢ ح املواقيتأبواب من ٥٥ ـ الباب ١٩٨ ص٣ ج:الفقيه) ٢(



١٤٨

ألن  ):عليه السالم( فقال الليل؟ ةصال يف جيهرإمنا و النهار صالة من هيو ةءبالقرا فيها جيهر مل

  )١(.الليل من فقرا ا يغلس كان) صلى اهللا عليه وآله (النيب

  )٢(.بالنهار صالتني بني ىوسطأا بالوسطى  صالة تسمية وجه يف ورد ما مثلو

 ضياء تبارباع النهار عليه يطلق تارة الطلوع بنيو ،االستعمال على يزيد ال يضاًأ ذلكن إ :والًأ فيهو

 صالة :يقول كان) صلى اهللا عليه وآله( أنه ورد لذاو ،بعضه ظالم باعتبار الليل عليه يطلق تارةو بعضه،

 الغلسو ،)٤(بغبش صلها :قالو الفجر، بصالة يغلس كان) صلى اهللا عليه وآله(نه أو )٣(عجماء النهار

  .)٥(اللغويني بعض عليه نص كما الليل آخر ظلمة الغبشو

 غري دليلي املشهور ردوأما  هذا ،نص املشهور غري رواياتو ،ظاهر الداللة تقدير علىنه إ :ياًثانو

 الطلوع بني يرتبط مل إذا  أنهيؤيدهو ،املذكور بالتبادر شاهد العرف أن :الردين ولأ على فريد املشهور،

 من ال الطلوعني بني نيكو ال أن لزم ،الليل نصفو النهار نصف إطالق وقت يف بالنهار، الو بالليل ال

  :الردين ثاين على يرد كما ،هذا بطالن عرفت قدو ،الليل من الو النهار

  بينه حجة هو ما الإ فيه يذكر ال نأب )٦(الفقيه ولأ يف الصدوق التزام نأب :والًأ

                                                

.٣ ح القراءة يف الصالةأبواب من ٢٥ ـ الباب ٤٦٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

.١ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢ ـ الباب ٦ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح القراءة يف الصالةأبواب من ١٨ ـ الباب ٢٨٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

.١٣٥ ص٨٠ ج:البحار) ٤(

.١٠٠٥ وص ٩٥٤ ص٢ ج:ولسان العرب .١٤٥ وص ٩٠ ص٤ ج:جممع البحرين) ٥(

  . املقدمة٣ ص١ ج:الفقيه) ٦(



١٤٩

 طحو واأل. كما عليه مجاعة،يكون نصف ما بني الغروب وطلوع الفجر أن  الحتمالإشكاللكنه ال خيلو عن 

  .مراعاة االحتياط هنا ويف صالة الليل اليت أول وقتها بعد نصف الليل

  

  .الشرح هذا يف مكرراً ذكرناه كما .اخلالف يعلم مل ما احلجية يف يكفي اهللا بنيو

 الليل نصف معرفة يريد كان أنه الراوي سؤال من الظاهر ذإ الداللة، عدم منسلّ ال بأنه :ثانياًو

 نصف يف الكالم جممل هذا بصري، يبأ رواية داللة وجه يعرف منهو لشرعية،ا حكاماأل عليه املترتب

 ىدأ مبا لةأاملس يف تكلم الذي اجلواهر كتاب خصوصاً املفصالت،  إىلفلريجع التفصيل رادأ منو الليل،

  .خرياً هلهأو سالماإل عن اهللا فجزاه املسائل غلبأ يف )سره اهللا قدس( عادته هو ما على حقها

 فيكون )الفجر طلوعو الغروب بني ما( الليل )نصف يكون أن الحتمال ،إشكال نع خيلو ال لكنه(

  .املشهور هو أنه تقدم قد بل )مجاعة عليه كما( ولاأل من قلأ

  .للمختار الليل بنصف احملدودة العشائني صالة يف )هنا االحتياط مراعاة حوطاألو(

 وقت ):عليه السالم( جعفر بوأ قال الفقيه، فعن ،)الليل نصف بعد وقتها ولأ اليت الليل صالة يفو(

  )١(.آخره  إىلالليل نصف بني ما الليل صالة

 ما بعد يصلى كان) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسولن إ :)السالم عليهما( حدمهاأ عن فضيل عنو

  )٢(.ركعة عشرة ثثال الليل ينتصف

  اهللا رسول كان :قال أنه )معليه السال (اهللا عبد يبأ عن زرارة، بن عبداهللا عنو

                                                

.٢ ح يف وقت صالة الليل٦٦ ـ الباب ٣٠٢ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٣ حواقيت املأبواب من ٤٣ ـ الباب ١٨٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



١٥٠

ذنب السرحان ويسمى يشبه ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض احلادث يف األفق املتصاعد يف السماء الذي 

بالفجر الكاذب وانتشاره على األفق وصريورته كالقبطية البيضاء وكنهر سورى حبيث كلما زدته نظرا أصدقك 

 يف السماءاض على األفق بعد كونه متصاعداً وبعبارة أخرى انتشار البي،هبزيادة حسن

  

 غري  إىل)١(.الليل ينتصف حىت شيئا يصل فلم فراشه  إىلىآو العشاءصلى  إذا )آلهو عليه اهللا صلى(

  .ذلك

 ذنب يشبه الذي السماء يف املتصاعد فقاأل يف احلادث البياض باعتراض الفجر طلوع يعرفو(

 ظهوره من قليل بعد يزول مث يظهر بياض  ألنه)كاذبال بالفجر ىيسمو( الذئب هوو )السرحان

 تشديدو املوحدة الباء سكانإو القاف بكسر القبطية )البيضاء كالقبطية صريورتهو فقاأل على انتشارهو(

 ضبطهو الفقهاء، بعض قال كذا بيض، الثياب من نوع هيو مصر، ىنصار همو القبط  إىلمنسوبة :الياء

 ىنصار مجاعة معناه كان بالكسر، قلنا ذاإف نسان،إلا فهو بالكسر امإ :قال القاف، بضم آخر بعض

  )٢(.البحرين جممع ذكره ما يؤيدهو الثياب، معناه كان بالضم قلنا ذاإو ،مصر

 قدو ىبشر وزن على رىفسو ،احلالية احللة قرب بابل رضأ من بالعراق ر هو )ىسور كنهرو(

 نظراً تهدز كلما حبيث( البياض غاية يف بيضانأ ما ألن،ذي الصادق الفجر شبه قدو البلد، اسم :ميد

 متصاعداً كونه بعد فقاأل على البياض انتشار( هو الصادق الفجر )ىخرأ بعبارةو حسنه، بزيادة صدقكأ

  فاملتصاعد )السماء يف

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٤٣ ـ الباب ١٨٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢٦٦ ص٤ ج:جممع البحرين) ٢(



١٥١

 خبالف ،ظهوره من مدة بعد يذهبو ينمحي الكاذبو الصادق، هو املعترض املنتشرو الكاذب، هو

  .السماء كل يشمل حىت يزدادو انتشاراً يزداد ظهر إذا الذي قالصاد

 اخليط هو  تعاىلاهللا يرمحك الفجر ):عليه السالم( الثاين جعفر يبأ  إىلاحلسن يبأ مكاتبة ففي

  )١(.تتبينه حىت رضح الو سفر يف تصل فال صعداً بيضاأل هو ليس املعترض بيضاأل

 الفجر؟ صالة وقت عن لتهأس :قال) عليه السالم (اضيامل احلسن يبأ عن اهلذيل، بن هشام عنو

  .)٢(سوداء ر مثل فتراه الفجر يعترض حني :فقال

 ركعيت ييصل) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول كان :قال) عليه السالم (جعفر يبأ عن زرارة، عنو

  )٣( .حسنا ضاءأو الفجر اعترض إذا الفجر هيو الصبح

 ذنب يشبه الذي الفجروأما  حسنا، ضاءأف الفجر اعترض إذا الغداة توقأن  روي :الفقيه يفو

  .)٤(كالقباطي املعترض هو الصادق الفجرو الكاذب، الفجر فذاك السرحان

 ضاءأو الفجر طلع إذا الغداة صالة صل :قال أنه )عليه السالم (الرضا عن العروس، كتاب عنو

  .)٥( حسناً

  فقال الصبح؟ وقت عن سئل حني )لسالما عليه( الصادق قال اهلداية، عنو

                                                

.٤ ح املواقيتأبواب من ٢٧ ـ الباب ١٥٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٢٧ ـ الباب ١٥٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح املواقيتأبواب من ٢٧ ـ الباب ١٥٣ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٢ ح يف معرفة الصبح٧٧ ـ الباب ٣١٧ ص١ ج:الفقيه) ٤(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٢١ ـ الباب ١٩١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(



١٥٢

  .)١( حسناً يضيءو الفجر يعترض حني ):عليه السالم(

  .)٢(يضيء حىت يبدو حني الفجر وقت :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن يزيد، عنو

  .غريها إىل

                                                

.٣٤ س ٥١ ص:كتاب اهلداية، اجلوامع الفقهية) ١(

.٢ ح املواقيتأبواب من ١٠ ـ الباب ١١٤ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



١٥٣

 عدم صحة ،ء وهكذا يف املغرب والعشا،املراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر ـ ٢ـ مسألة 

 أو أتى بقضاء الصبح إذا  كما، فال مانع من إتيان غري الشريكة فيه،مع عدم أداء صاحبته الشريكة يف ذلك الوقت

  .يف آخر الوقت أو غريه من الفوائت يف أول الزوال

  فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل، الوقتةأدى صاحب إذا وكذا ال مانع من إتيان الشريكة

  .صالته صحيحة ال مانع من إتيان العصر أول الزوالحيث إن الوقت يف أثنائها ولو قبل السالم 

  

 )العشاءو املغرب يف هكذاو ،بالعصر آخرهو بالظهر الوقت ولأ باختصاص املراد ـ ٢ ـ مسألة(

 معد مع الوقت، ذلك يف الشريكة صحة عدم( الليل آخر أو الليل نصف العشاء وقت آخر قلنا سواء

 بقضاء أيت إذا كما فيه، الشريكة غري تيانإ من مانع فال( مطلق ال نسيب، اختصاص فهو )صاحبته أداء

 ولأ يف( حنوهاو جيارباإل التزمه ماو النذرو األمواتو كالطواف احلواضر أو )الفوائت من غريه أو الصبح

  .هلما )الوقت آخر يف وأ( املغرب ولأو )الزوال

 دخول بظن الزوال قبل الظهر صلى فلو الوقت، صاحبة ىدأ إذا الشريكة تيانإ من مانع ال كذاو(

 فيه الكالم سيأيت كما حينئذ )صحيحة صالتهحيث إن  ،السالم قبل ولو ثنائهاأ يف الوقت فدخل الوقت

  . تعاىلاهللا شاء نإ

 بل »تهصاحب داءأ عدم مع« :بقولنا ذلك تقيد من تقدم ملا )الزوال ولأ العصر تيانإ من مانع ال(

  سافر مث الظهر ولأ الزوالصلى  إذا فيما ذلك فرض ميكنو



١٥٤

 ال مانع من إتيان الظهر يف ذلك ،ركعاتأربع   وبقي من الوقت مقدار،قدم العصر على الظهر سهواً إذا وكذا

  .الوقت وال تكون قضاء

 الحتمال ،عصراً أو  بل عدم التعرض لكون ما يأيت به ظهراً، عدم التعرض لألداء والقضاءحوطكان األوإن 

. وكون هذه الصالة عصراً،احتساب العصر املقدم ظهراً

  

 يوم يف ظهران جتب ال نهأب قلنا إذا بالعصر يأيتفإنه  ،ثانياً هناك الزوال فدخل فقهأ خيتلف موضع ىلإ

  .موضوعه بتحقق احلكم ترتب جهة من ثانياً بالظهر اإلتيان وجوب احتمال مقابل يف واحد

 ركعاتأربع  مقدار الوقت من بقيو( املشترك الوقت يف )سهواً الظهر على العصر قدم إذا كذاو(

 امتداد على الدالة دلةلأل )قضاًء تكون الو( بالعصر املختص )الوقت ذلك يف الظهر تيانإ من مانع ال

 اماملق يشمل ال االختصاص دليلو االختصاص، على دل ما الإ عليه حاكم ال الذي املغرب  إىلوقتهما

  .العام حكم ىفيبق

 بالعصر الوقت آخر اختصاص الحتمال )القضاءو داءلأل التعرض عدم استحبابا حوطاأل كانوإن (

 عليه يساعد ال احتمال لكنه الوقت، آخر  إىلركعاتأربع  مقدار عند الظهر وقت خيرج حبيث مطلقاً

  .الدليل

 املتقدم العصر احتساب الحتمال عصراً، أو ظهراً به يأيت ما لكون التعرض عدم( حوطاأل )بل(

  يأيتو ،دلةاأل بعض عليه دل كما )عصراً الصالة هذه كونو ،ظهراً



١٥٥

  .املشترك الوقت يف اشتباهاً املغرب قدم إذا فيما املغربني يف يتأي ال الكالم هذا لكن ،فيه الكالم

 الكالم تكرار  إىلفالحاجة فراجع، االختصاص مبحث يف لةأاملس هذه  أصلدليل تقدم قدنه إ مث

  .فيه



١٥٦

 ، بطلتفلو قدم إحدامها على سابقتها عمداً  ، والعشاء عن املغرب،جيب تأخري العصر عن الظهر ـ ٣ـ مسألة 

  املشترك أو سواء كان يف الوقت املختص

  

 سابقتها على مهااحدإ قدم فلو املغرب، عن العشاءو ،الظهر عن العصر تأخري جيب ـ ٣ ـ مسألة(

 مجاعاإل ظاهرهم بل الخالف،و إشكال بال )املشترك أو املختص الوقت يف كان سواء بطلت عمداً

 قوله فيشمله الثانية وقت تأي مل أنه املفروض ذإ فظاهر، املختص الوقت  إىلبالنسبة ماأ ذلكو ،عليه

 )٢(تعاد ال حديث كذلكو ،)١(له صالة فال وقت غري يف صلى من :بصري يبأ رواية يف) عليه السالم(

  ألنه،تعاد ال حديث يشمله الو اجلزء،و الشرط فاقد تيانإب االمتثال عدم ىمقتض هو بل غريمها،و

 على تدل »هذه قبل هذه نأ« على الدالة دلةاأل نفأل املشترك الوقت  إىلبالنسبةوأما  ،املستثىن يف داخل

 قصداً الثانية مكان الثالثة الركعة مقد إذا ما حال حاله يكونو ،املشروط فقد الشرط فقد ذاإف الشرط،

 كما للعمد يتعرض ال  ألنهاملقام، يف له مورد ال تعاد ال حديثو به، باملأمور يأت ملحيث إنه  ،حمالًو

  .حمله يف ذكر

 ا، ىفأت الثانية داءأ مبقدار الإ الوقت آخر من يبق مل إذا  أنهمن سبق ما املاتن ذكره مما يستثىن نعم

 مكانإ له اتفق إذا كما داخله، يف أو واضح هو كما الوقت خارج يف سواءوىل األب ذلك بعد يأيتفإنه 

  .الوقت بعض بقي مكان  إىلسافر أو الوقت من شيء بقاء ظهر إذا ما مثل الوقت، داخل يف ا اإلتيان

  فيما أنه الثانية تقدمي على الدال الدليل ظاهر أن من سبق فلما :ولاأل ماأ

                                                

.٧ حت املواقيأبواب من ١٣ ـ الباب ١٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٤ حفعال الصالةأ أبواب من ١ ـ الباب ٦٨٣ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



١٥٧

كان التذكر فإن كان يف الوقت املشترك وإن  ،كان يف الوقت املختص بطلتن إ أنه شهور على فاملولو قدم سهواً

دخل يف ركوع  إذا  وإال كما،بقي حمل العدول إذا  السابقة إىلكان يف األثناء عدل بنيتهوإن  ،بعد الفراغ صحت

  الركعة الرابعة من العشاء بطلت

  

 بعدهاوىل األب فيأيت الثانية منه صحت كذلك كان ذاإف للصالتني، الوقت كفاية عدم له ظهر ذاإ

  .الوقت بعض بقاء تبني إذا فيما

وىل األب يأيت أن بني مرهأ دار سافر أن بعدو ناآلو تكليفه حسب الثانية صلى قد نهفأل :الثاينوأما 

 عليه بقي اليت وىلاألب يأيت أن الإ يبق فلم ،صالها قد  ألنه،له وجه ال الثاين لكن بالثانية، يأيت أن بنيو

 إذا  حىتتقدير كل على ا يأيت أن فالالزم،  األوىلمرأ بقيو الثانية مرأ طاعأ أنه احلاصلو تكليفها،

 واحدة صالة من أكثر واحد يوم يف يطلب ال ذإ دائهما،أ مبقدار الوقت من له كان مكان  إىلسافر

  .صلوات مخس يوم لكل أن على الدالة دلةاأل ظاهر حسب للعصر

 ما أو اإطالق ذلك عن غفل أو  األوىلصلى أنه ظن إذا كما )سهواً(  األوىلعلى الثانية )قدم لوو(

 الوقت يف كانوإن ( ما اإلتيان لزمو )بطلت املختص الوقت يف كانن إ أنه على فاملشهور( شبهأ

 حمل بقيإذا  السابقة  إىلبنيته عدل ثناءاأل يف كانوإن  صحت، الفراغ بعد التذكر كانفإن  املشترك

 حمل يبق مل )الإو( الرابعة الركعة ركوع يف يدخل مل إذا املغربني يف، ومطلقاً الظهرين يف كما )العدول

  .للعدول

  .القاعدة على )بطلت العشاء من الرابعة الركعة ركوع يف دخل إذا كما(



١٥٨

   باملغرباإلتيان اإلمتام واإلعادة بعد حوطكان األوإن 

  

 ذهبوا ما على املشهور استدلو )باملغرب اإلتيان بعد عادةاإلو متاماإل( هملدي )حوطاأل كانوإن (

  :ليهإ

 غري يف ةالصالو ،وقتها غري يف تاهاأ فقدوىل األب املختص الوقت يف بالثانية ىتأ إذا نهفأل :ولاأل ماأ

  .تقدم كما تعاد ال دليلو ،ولاأل الدليل حسب باطل وقتها

 ال حديث يف داخلفإنه  الفراغ بعد تذكرو املشترك الوقت يف الثانيةب ىتأ إذا نهفأل :الثاينوأما 

 امثالل كشف عن بل ،تعاد ال دليل حسب ذكري شرط هوو الترتيب، شرط الإ يفقد مل ذإ ،تعاد

  )١(.نسياناً الترتيب خمالفة قدح عدم على مجاعاإل

 املستند، يف كما بالخالف نصوصال من جلملة مشمولفإنه  العدول، حمل بقي ذإ نهفأل :الثالثوأما 

 حديث يف ـ) عليه السالم (جعفر يبأ عن زرارة، كصحيح عليه، مجاعاإل غريهو رشاداإل حاشية عن بل

 مث  األوىلفانوها ركعتني منها صليت قدو العصر صالة يف نتأو  األوىلتصلّ مل نكأ ذكرتوإن  :ـ

 يعين ـ  ذكرا كنتوإن  ):عليه السالم( لقا أن  إىل...العصر فصل قمو الباقيتني الركعتني صل

 العشاء فصل قم مث املغرب فانوها الثالثة يف قمت وأ ركعتني خرةاآل العشاء من صليت قدو  ـاملغرب

  )٢( .خرةاآل

   يف قوماً مأ رجل عن )السالم عليه( اهللا عبد باأ لتأس :قال احلليب، حسنو

                                                

.٨٩ ص٥ ج:كما يف املستمسك) ١(

.١ ح املواقيتأبواب من ٦٣ ـ الباب ٢١١ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



١٥٩

 اليت  األوىلفليجعلها ):عليه السالم( قال ويل؟األ صلى يكن مل أنه م يصلى هوو فذكر العصر

  )١(.صالم القوم ىقض قدو العصر يستأنفو فاتته

  .الصالة قضيت ذاإف مثل دوهاأ يأ :قولأ

 حىت  األوىلنسي رجل عن )السالم عليه( اهللا عبد باأ لتأس :قال الصيقل زياد بن حسن خربو

 نسيفإن  :قلت .العصر ليستانفو  األوىلفليجعلها ):عليه السالم( قال العصر؟ من ركعتنيصلى 

 املغرب بعد ليقضي مث صالته فليتم ):عليه السالم( قال ذكر؟ مث العشاء من ركعتني صلى  حىتاملغرب

 يستأنف، مث  األوىلجيعلها العصر يف هوو ذكر مث الظهر نسي حني قلت فداك جعلت :له قلت :قال

 صالة بعدها ليس العصرن إ هذا مثل هذا ليس ):عليه السالم( فقال ؟املغرب بعد صالته يتم هلذا قلتو

  )٢( .صالة بعدها العشاءو

  ألنهاحملامل بعض على حيملن أو بد ال) عليه السالم (ذكر مبا العشائني يف احلكمأن ال خيفى و

  .بالتخيري رواياتال بني اجلمع مكنأل ولواله سبق، مبا معارض مهجور

 الصالة نسي ذاإ :فقال ؟ىخرأ صالة وقت دخل حىت صالة نسي رجل عن :البصري صحيحةو

 صالة يف مامإ مع ذكرهاوإن  نسي باليت بدء صالة يف هوو ذكرها ذاإف يذكرها، حني صلى عنها نامأو 

 نسي أنه ذكر مث ركعتني منها ىفصل وحدها العتمة صلى كانوإن  املغرب صلى مث بركعة متهاأ املغرب

   متهاأ املغرب

                                                

.٣ ح املواقيتأبواب من ٦٣ ـ الباب ٢١٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح املواقيتأبواب من ٦٣ ـ الباب ٢١٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



١٦٠

كان ن إ  صحتها واحتساا ظهراً بل األظهر يف العصر املقدم على الظهر سهواً،إشكالعندي فيما ذكروه و

  يف النص الصحيح»   أربعمكانأربع  هيإمنا  «):عليه السالم(لقوله ،  التذكر بعد الفراغ

  

  .)١(ذلك بعد العتمة ي يصلمث ركعات ثالث للمغرب صالته فيكون بركعة

 :قال خرة؟اآل العشاء صلى  حىتاملغرب نسيفإن  ):عليه السالم( الصادق نع الدعائم، خربو

خرةاآل العشاء ي يصلمث املغرب ييصل.)فتأمل ،العدول ظاهرهفإن  )٢.  

 يف داخالً الباقي ىفيبق الفراغ بعد التذكر صورة عنها خرج الترتيب أدلة خالف نهفأل :الرابعوأما 

 هو هذاو املشروط، يفوت بفوته الذي الشرط لفوات للبطالن املوجب الترتيب اشتراط على دل ما

 امثالل كشف عن كما باملغرب اإلتيان بعد عادةاإلو متاماإل حوطاألن أو غريه،و اجلواهر من الظاهر

 ال حديث لكن ذكر، مبا خمتصة كانتوإن  املتقدمة النصوص ألن اجلمال، السيدو املستمسك اختارهو

  .متاماإل بعد كان إذا فيما به تقيد كما الشرط أدلة تقيد ذاو ثناء،األ يف الذكر لصورة شامل تعاد

 ظهراً احتسااو صحتها سهواً الظهر على املقدم العصر يف ظهراأل بل ،إشكال ذكروه فيما عنديو(

عليه ( جعفر يبأ عن املروي السابق زرارة صحيح يف )السالم عليه( لقوله الفراغ، بعد التذكر كانن إ

 مث  األوىلفانوها فراغك بعد أو الصالة يف نتأو فذكرا العصر صليت حىت الظهر نسيت ذاإ ):المالس

  .العصر صل

   )الصحيح النص يف( احلكم هذا ورودفإن  )٣( ) أربعمكانأربع  هيإمنا (

                                                

.٢ ح املواقيتأبواب من ٦٣ ـ الباب ٢١٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

. ـ يف ذكر مواقيت الصالة١٤١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

.١ ح املواقيتأبواب من ٦٣ ـ الباب ٢١١ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



١٦١

 عن لتهأس :قال احلليب مضمر يعضدهو بالصحة، احلكم يف كاف الفقهاء من مجاعة به عمل الذي

 اليت صالته فليجعل ):عليه السالم( قال العصر، صلى كان قدو الشمس غربت حىت الظهر سين رجل

 ه أو إطالقاملقام يف ظهوره على بناًء املتقدم الدعائم خرب كذلكو ،)١(العصر ليستأنف مث  األوىلصلى

  .يضاًأ للمقام الشامل

 الظهر نسي رجل عن لهأس رجلو) عليه السالم (العامل عند يوماً كنت ):عليه السالم( الرضويو

  )٢( .ذلك بعد العصر ي يصلمث الظهر صلى اليت العصر صالة جيعل :قال العصر؟حىت 

  .ثناءاأل يف تذكر إذا العدولأخبار  يؤيدهو بل

 خبالف القول اجلواهر يف نسب بل املشهور،  إىلنسب ما يف االتفاق توهم املقام يف ىيبق نعم

 ال هذا مثل لكن املشهور، وفق على االتفاق ىدعو بعض عن بل خالفه، يقدح ال نادر  إىلاملشهور

  .يضر

 يف لةأللمس تعرض الحيث إنه  الظاهر هو كما الإو عنه، مفر فال مجاعاإل ثبتفإن  :املستند يف قال

 يف قال لذاو ...فيه حجية فال اخلالف ظهور عدم هنا يتحقق ما غايةو صحاباأل من كثري كالم

 لعلهو :شراحه بعض قالو ،حسن هوو :الصحيح يف الفراغ بعد العدول جواز ورود ذكر دبع )٣(املفاتيح

   لوكان )٤( :ردبيلياأل قالو الصحيح،

                                                

.٤ ح املواقيتأبواب من ٦٣ ـ الباب ٢١٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.خريقبل األ  ـ السطر ما١٠ ص:فقه الرضا) ٢(

.٨٨ ص١ ج:مفاتيح الشرائع) ٣(

.١٨ س٦٣ ص١ ج:جممع الربهان) ٤(



١٦٢

  ،عصر أو ظهرأا بقصد ما يف الذمة من دون تعيني   ركعاتأربع  باإلتيان حوطلكن األ

  

 يظهر منهو العدول، جوازو الصحة هو اختار لذاو ،)١(كالمه آخر  إىلمتعيناً به القول لكان قائالً به

 مبا العمل على بين لونه أو طرحه، أو تأويله فاملتعني( :زرارة صحيح  إىلبالنسبة املستمسك قولأن 

  .نظر حمل )٢()جديد فقه لنا حلصل صحاباأل عنه عرضأ

) عليه السالم (احلسن يبأ عن ،حيىي بنن اوصف بصحيح زرارة صحيح معارضة يتوهم رمبا أنه بقي

 جعفر بوأ كان :قال العصر؟ صلى كان قدو الشمس غربت حىت الظهر نسي رجل عن لتهأس :الق

 مث املغرب ىصل الإو ا أبد املغرب تفوته أن قبل يصليها أن مكنهأن إ :يقول يبأ كان أو )السالم عليه(

  )٣( .صالها

  .له معارض ه ألنبه، العدول دليل ختصيص الزمهو الوقت، خارج التذكر يفنه إ :فيه لكن

 يفو ،القصر الظهر يف تكليفه كانفإن  واحدة، وترية على انالظهر تكون أن مالحظة الالزم نعم

 اً أربععصراً به ىأت ما يصح املشهور علىفإنه  حضر، مث مسافراً الوقت ولأ كان إذا كما التمام، العصر

 ركعات،أربع  العصر يف ةتكليفن  ألاً، أربعجعلها يضر الو للسهو، العصر تقدمي يضر ال  ألنهسهواً،

 الظهر يف فتكليفه السفر يف كان حيث ذإ ظهراً يقع الربع األ ألن يصح، ال املصنف اختاره ما علىو

  .فتأمل ن،ركعتا

 كانفإن  )عصر أو ظهرأا  تعيني دون من الذمة يف ما بقصد ركعاتأربع ب اإلتيان حوطاأل لكن(

   .املشهور يقول كما ،عليه به أيت ما انطبق الظهر تكليفه

                                                

.١٢ س ٢٥٥ ص١ ج:املستند) ١(

.٩١ ص٥ ج:املستمسك) ٢(

.٧ ح املواقيتأبواب من ٦٢ ـ الباب ٢١٠ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



١٦٣

  املختص أو  من غري فرق يف الصورتني بني كونه يف الوقت املشترك،كان يف األثناء عدلوإن 

  

  .املصنف يقول كما ،عليه به املأيت انطبق العصر تكليفه كانوإن 

 يف فرق غري من عدل( بالظهر يأت مل أنه بالعصر، يأيت هوو تذكر نأب )ثناءاأل يف كانوإن (

 ماأ بالظهر، )املختص أو املشترك الوقت يف كونه بني( الفراغ بعد أو ثناءاأل يف التذكر صورة )نيالصورت

 الفرق عدم وجهو .سبق كما العصر تكليفه ألن للعدول، وجه فال بالعصر املختص الوقت يف كانإذا 

 يف كان إذا فيما حةالص على فالدليل املختص الوقت يفوأما  فظاهر، املشترك الوقت يف ماأ الوقتني، بني

 املختص وقته يف الظهر وقوع من مانع الو الظهر،  إىلاألمر ولأ من ينقلب بالعدول أنه عدل،و ثناءاأل

 الوقت يف كان إذا ما يشمل "أربع مكانأربع " أنه دليل إطالقفإن  الصالة بعد كان إذا فيماو به،

  :آخران قوالن املسألة يفو .املختص

  .مطلقا املختص وقتال يف البطالن :ولاأل

 فالصحة ثناءاأل يف تذكر إذا ما بنيو فالبطالن الفراغ، بعد تذكر إذا ما بني التفصيل :الثاين

  .الشرائع اختاره .العدولو

 بالظهر، املختص الوقت يف العصر من جزء وقع قد نهأب استدل فقد ،مطلقا بالبطالن القائل ماأ

 يكون حىت وقع ما انقالب يف يؤثر ثنائهأ يف أو الصالة بعد العدول أن نسلم الو ،البطالن يقتضي ذلكو

 بعضها أو الصالة كل وقع إذا ما يشمل حىت الدليل إطالق نسلم الو :قال ،املختص الوقت يف الظهر

 حيثية عدا اجلهات مجيع من الصحيحة الصالة هو املتقدمة دلةاأل موضوعفإن  املختص، الوقت يف

  بصاحبتها املختص الوقت يف بتمامها وقوعها بعد ولو ،الوقت شرط فقدل باطلة كانت ذاإف الترتيب،



١٦٤

 ،مانع وجود أو الترتيب غري ركين شرط أو جزء لفقد باطلة كانت لو كما دلةلأل مشمولة تكون ال

 ولأ من ليهاإ املعدول كوا عن تكشف العدول نية كون ىكدعو حمله غري يف طالقباإل فالتمسك

 كذا ، ال خيفىكما ليهاإ املعدول  إىلتنقلب بالنيةأا و خالفها دلةاأل ظاهر بل ليها،ع الدليل لعدم ،األمر

 به ىتأ ما بوقوع املشترك الوقت فقد بنيو ،شرط أو جزء فقد بني فرق ذإ :نظر فيهو ،)١(املستمسك قال

 منو الترتيب ناحية من طالقاإل فهم توجب الوقت ولأ يف بالصالة اإلتيان غلبةفإن  املختص، الوقت يف

 يظهر منهو ،القبلةو الطهارة بفقد االختصاص وقت فقد يقاس فال االختصاص، وقت يف كوا ناحية

 االنقالب يوجب االنقالب أن دلةاأل من املستفاد أن  إىلمضافاً خل،إ كون ىكدعو :قوله يف شكالاإل

 قبل أو الظهر قبل نواه ول الصيام  إىلالصبح ولأ انقالب حنو علىو ،الكشف حنو على األمر ولأ من

  .الغروب

 إذا  أنهاملختص الوقت يف الصالة كل وقع إذا ما يف بالبطالن قوله وجه فكان الشرائع تفصيل ماأ

  .تصحيحها يف ينفع ال فالعدول اتبطل فقد املختص الوقت يف كلها وقعت

 الدليل ذا صفيخص ،الصورة هذه يف البطالن عدم على يدل » أربعمكانأربع « إطالقن إ :فيهو

  .قرباأل وه املصنف اختاره فما ،االختصاص وقت على للداللة تبعاً ،البطالن على دل ما

                                                

  .٩٢ ص٥ ج:املستمسك) ١(



١٦٥

لكن  ،كان يف األثناء عدل مع بقاء حمل العدول على ما ذكروهوإن  ،كان بعد الفراغ صحتن إ وكذا يف العشاء

   وعلى ما ذكرنا،من غري فرق بني الوقت املختص واملشترك أيضاً

  

 يف كانوإن ( غريهو تعاد ال دليل من تقدم ملا )صحت الفراغ بعد كانن إ العشاء يف اكذو(

  .املتقدم اخلاص للدليل )ذكروه ما على العدول حمل بقاء مع عدل ثناءاأل

 عرفت قدو ،العدول دليل طالقإل )يضاًأ املشتركو املختص الوقت بني فرق غري من لكن(

  .تعاد ال لدليل الصحة قرباألن أو العدول حمل فوات بعد تذكر إذا البطالنو الصحة يف االختالف

  .الصالة بعد التذكر كان إذا فيما ظاهرنه إ :يقال ال

 ذاإف ثناء،األ يف حنوهو التذكر كان إذا ملا الشامل طالقاإل ظاهره بل ذلك، منسلّ ال :يقال نهأل

 طالقباإل نقل مل لو بل عادة،اإل  إىلتاجحي الو نفسه ستر ،مثال ستر بدون أنه الصالة ثناءأ يف التفت

 إن قلنافإن  لة،أباملس جهال قدمه إذا ماأ سهواً، املتأخر قدم إذا ما يف كله هذا كافياً، العريف املالك لكان

 كالعامل باحلكم اجلاهلن إ قلناوإن  كذلك فاحلكم نستبعده، ال كما اجلاهل شملي تعاد ال دليل

  .حكمه تقدم ما على ملكالعا كان راملقص خصوصاً

 فيما ـ املشهور مذهب على املشترك الوقتو املختص الوقت بني الفرق فائدة تظهر حيثنه إ مث

 ما علىو( :بقوله األمر املصنف استدرك املصنف مذهب على بينهما الفرق فائدة تظهر الو ـ فيه حنن

   املغربو الظهر على العشاءو صرالع تقدمي مسألة هيو ،لةأاملس هذه يف الفرق فائدة عدم من )ذكرنا



١٦٦

الالزم حينئذ قضاء فإن ركعات فحاضت املرأة أربع  مضى من أول الوقت مقدار إذا ظهر فائدة االختصاص فيمات

الالزم حينئذ إتيان فإن  ،ركعاتأربع  طهرت من احليض ومل يبق من الوقت إال مقدار إذا  وكذا،خصوص الظهر

  .العصر فقط

  .الواجب عليه خصوص العصر فقطفإن  ،ركعاتأربع  ومل يبق إال مقداربلغ الصيب  إذا وكذا

  

 تظهر( ذإ ،مشتركاً الوقت بعضو خمتصاً الوقت بعض جعل يف فائدة فال نهأب يستشكل ال ،سهواً

  .نفست أو )املرأة فحاضت ركعاتأربع  مقدار الوقت ولأ من ىمض إذا فيما االختصاص فائدة

 الإ العصر وقت يدخل فلم بالظهر خاصاً كان الوقت ذإ )الظهر خصوص قضاء حينئذ الالزمفإن (

  .هاؤقضا جيب حىت  أصالًالعصر جيب فلم حيضها حني

 العصر تيانإ الالزمفإن  ركعات،أربع  مقدار الإ الوقت من يبق ملو احليض، من طهرت إذا كذاو(

 هي العصر ألن فقط صرالع قضاء وجب تصلها مل ذاإو حيضها، حال يف فات قد الظهر وقت ألن )فقط

  .الفائتة

 )فقط العصر خصوص عليه الواجبفإن  ركعات،أربع  مقدار الّإ يبق ملو الصيب بلغ إذا كذاو(

 قد يكونو الفوت يصدق حىت للظهر وقت له يكن مل ذإ فقط، العصر ىقض يفعل ملوإن  ،داًءأ فيؤديها

  .هاؤقضا عليه لزم يصلها مل حيثو الظهر، عليه وجب



١٦٧

  ركعات فال خيتص بأحدمهاأربع  فرضنا عدم زيادة الوقت املشترك عنا  إذوأما

  

 اإلتيان عليه جيب فهل أشبه ما أو ركعات ثالث )عن املشترك الوقت زيادة عدم فرضنا إذا وأما(

 أن بعد حاضت ذاإ القضاء عليها جيب هلو املشترك؟ الوقت يف البقية تقع حىت البلوغ قبل الصالة ببعض

 الصالة جتوز ال ذإ داء،األ عليها ليس أن وضوح بعد ـ حيضها انتهى أن بعد جنت أو نوناجل من فاقتأ

 من" فلقاعدة الوجوب ماأ :احتماالن فيها؟ قضاء الو فيه داءاأل ال عليهما جيب ال أو ـ احليض حالة يف

 "دركأ نم" قاعدةو الفعل، من ضيقأ وقت يف التكليف يعقل ال أنه فلقاعدة الوجوب عدموأما  "ادرك

 يف )ركعاتأربع ( عن املشترك الوقت زيادة عدم فرضنا لوو الثاين، قرباألو املقام، مثل عن منصرفة

  .السفر يف ركعتني عنو احلضر

 الالزم هل لكن مشترك، وقت أنه لفرض )حدمهاأب خيتص ال( حينئذ الوقت أن يف إشكال ال )فـ(

 أو قضاًء؟ خيريو داًءأ  األوىلالالزم أن  أوقضاًء؟و داًءأ الثانيةو األوىلبني  خيري أو قضاًء؟و داًءأ  األوىلتيانإ

 قوله ظاهر لكن مشتركاً كانوإن  الوقت ألن ول،األ قرباأل ،أربع احتماالت قضاًء؟ ما اإلتيان الالزم

 ،احلال هذا مثل يف املغربو بالظهر اإلتيان هو به املكلف أن )١(.هذه قبل هذه أن الإ ):عليه السالم(

  .يضاًأ هاؤقضا فالالزم الظهر فات فقد تركها ذاإف

 من متكن لو ما  إىلالنصرافه ،املقام يشمل ال "هذه قبل هذه" دليلو مشترك الوقت أن :الثاين وجهو

   تعيني على آخر دليل يكن ملو الدليل هذا سقط ذاإف ما اإلتيان

                                                

.٢١ ح املواقيتأبواب من ٤ ـ الباب ٩٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(



١٦٨

بلغ  أو ركعاتأربع  األدواري يف الوقت املشترك مقدارأفاق انون  إذا  كما،يقال بالتخيري بينهما أن بل ميكن

. ركعات وحنو ذلكأربع  مات بعد مضي مقدار أو  جنت املشترك مثّالصيب يف الوق

  

  .الصالتان جبتو الوقت دخلإذا  ):عليه السالم( قوله مبعونة بالتخري، القول لزم حدامهاإ

 الوقت ىمض فقد الوقت يف بالظهر يأت مل ذاإف ،الوقت يف هوإمنا  الترتيب دليلن إ :الثالث وجهو

  .شاء يهماأ قضاء بني فيتخري يهماأ فوت فيصدق ،فيه الصالتني من كل يقع أن يصلح الذي

 ما ال خيفىو مجيعا، ما اإلتيان جيب لذاو ،فوما يصدق أنه ضافةإب الثالث وجه هو :الرابع وجهو

 من وسعأ يكون أن ميكن ال الفعل أن دليلو ،"هذه قبل هذه" دليل ،أدلة ثالثة بعد وجهاأل هذه كل يف

  . إىل األوىلبالنسبة الإ يكون ال الذي للفوت تابع القضاء أن دليلو الوقت،

 دوارياأل انون فاقأ إذا كما بينهما، بالتخيري يقال أن ميكن بل( :قوله يف النظر وجه يظهر ومنه

 انتهى أن بعد جنت أو جنوا عن فاقتأ أن بعد حاضت أو )ركعاتأربع  مقدار املشترك الوقت يف

 مضي بعد( بلغت أن بعد الصبية حاضت أو )مات أو جن مث املشترك الوقت يف الصيب بلغ وأ( حيضها

 داًءأوىل األب اإلتيان من ذكرناه ما املعلقني من واحد غري اختار لذاو )ذلك حنوو ركعاتأربع  مقدار

  .قضاًءو



١٦٩

   الغروب إىلدار مخس ركعاتبقي مق إذا ـ ٤ـ مسألة 

  

 ركعةو  األوىلمقدار بقي أو ،احلضر يف )الغروب  إىلركعات مخس مقدار بقي إذا ـ ٤ ـ مسألة(

  :احتماالت بالثانية؟ أو فقط؟وىل األب أو ،املشهور هو كما ،معاً ما يأيت فهل ،مطلقاً الثانية من

 امهل الوقت دركتأ إذا :قال نهأفك ،الوقت لدليل موسعفإنه  ،"دركأ من" بدليل :وللأل استدل

 ال "دركأ من" دليلن إ :عليه يرد لكن ،الوقت متام دراككإ مبثل الوقت من جزًء دراككإو فصلهما،

  إىلعمداً العصر تأخري يوجب احلال هذا يف الظهر تيانإو ركعة داءأ مقدار  إىلعمداً التأخري جواز يفيد

 يف وقت له ليس نهأب علم إذا ما مثل فيكون ،الوقت بآخر عصرال اختصاص دليل ينايف هذاو ركعة، داءأ

 لتقدمي "دركأ من" بدليل التمسك ميكن الحيث إنه  حتيض مث ركعات مخس داءأ مبقدار الإ الوقت ولأ

  .للصالتني دراكهإ جهة من ركعات ثالث مبقدار الوقت على الظهر

 العصر ماأ ا، يأيت أن فالالزم الظهر، توق من ركعة تداركفإنه  "دركأ من" بدليل :للثاين يستدلو

 ال "دركأ من"ن إ :عليه يرد لكن به، املكلف من قلأ هو وقت يف التكليف يكون أن ميكن ال ذإ فال،

 حيق ال كما ،بالعصر املختص الوقت تأخذ أن للظهر حيق الو الركعة بعد فارغ وقت ال ذإ الظهر، يشمل

  .الوقت ولأ يف ركعات مخس مقدار كان إذا ما يف بالظهر املختص الوقت تأخذ أن للعصر

 بالعصر، اإلتيان فالالزم ول،األ القول دليل يف تقدم كما له جمال ال الظهر بأن :للثالث يستدلو

  .فقط ركعات مخس من متكن إذا فيما ،الوقت ولأ يف له جمال ال العصر أن كما

   االختصاص دليل بنيو "دركأ من" دليل بني التزاحم يقعحيث إنه  لكنو ،هذا



١٧٠

 وإذا بقي ،بقي ثالث ركعات قدم الظهر إذا  ويف السفر،أقل قدم العصر أو ركعاتأربع  وإذا بقي ،قدم الظهر

 ويف ،أقل قدم العشاءأو أربع   وإذا بقي، نصف الليل مخس ركعات قدم املغرب إىل وإذا بقي،ركعتان قدم العصر

  .ركعات قدم املغربأربع  بقي إذا السفر

  

 فتاهأ كما ،ما اإلتيان صحة الزمهو ،فقط بالعصر أو ما اإلتيان بني التخيري القاعدة ىمقتض نكا

  .فتأمل ،نظر ذلك تعني يف كانوإن  املشهور،

أربع  بقي ذاإو( بالعصر ىأت مث )الظهر قدم( املنت مفروض يف املشهورفتوى  علىف ،كان كيفو

 ظهر، عليه يكن مل الإو ،ذلك بعد الظهر ىقض التأخري يف عامداً كانفإن  )العصر قدم قلأ أو ركعات

 دليل يأيت ال ذإ يضاً،أ العصر يقدمفإنه  ،مثال ركعة نصفو ركعاتأربع  مقدار الغروب  إىلبقي إذا وأما

  .حاكما االختصاص دليل فيكون "دركأ من"

 السابق، الدليل لعني )العصر قدم ركعتان بقي ذاإو ،الظهر مقد ركعات ثالث بقي إذا السفر يفو(

  .نصفو ركعتني مقدار بقي إذا كذلكو

 ركعات مخس( املغربني وقت آخر يف خراآل القول على الصبح إىل أو )الليل نصف  إىلبقي ذاإو(

  ألنهبالعشاء، مث باملغرب يأيت أن احتمال ماأ )العشاء قدم قلأ أو ركعاتأربع  بقي ذاإو املغرب، قدم

 االختصاص دليل ذإ درك،أ من لدليل جماال يدع ال االختصاص دليلن إ :ففيه "دركأ من" دليل يشمله

  .دركأ من لدليل موضوع فال دراك،إ ال :يقول

  .العشاء من ركعة دراكإب ما اإلتيان مكانإل )املغرب قدم ركعاتأربع  بقي إذا السفر يفو(



١٧١

أا  والظاهر ،أزيد أو بقي بعدها ركعة إذا  املغرب بعد تقدمي العشاء إىل وجيب املبادرة،وإذا بقي أقل قدم العشاء

. عدم نية األداء والقضاءحوطكان األوإن  ،حينئذ أداء

  

 .االختصاص دليل فينايف العشاء وقت استغرق باملغرب جاء إذا  ألنه)العشاء قدم قلأ بقي ذاإو(

 كما هلما، وقت الوقت ألن )زيدأ أو ركعة بعدها بقي إذا العشاء تقدمي بعد املغرب  إىلاملبادرة جيبو(

 على ا تياًآ كان ذاإف بالثانية، يأت مل إذا فيما بالثانية الوقت آخر خيتصإمنا و ،ىالفتوو النص عليه يدل

  .ذلك يف الكالم تفصيل تقدم ماك ،ولباأل اإلتيان وجب صحيح وجه

 جزمه من عبارةال من يظهر قد فيما الوجه يتضح مل :املستمسك يف قال )اءأد حينئذأا  الظاهرو(

  . انتهى)١(داًء،أ بكوا جزمه عدمو الفرض يف املغرب  إىلاملبادرة وجوبب

  .يغين ال مبا له يتكلف رمبا كانوإن  حمله، يف شكالهإو

 بالثانية، خاصاً "دركأ من" دليل يكون أن الحتمال )القضاءو داءاأل نية عدم حوطاأل كانوإن (

  .الوجه خال االحتياط هذا لكن ال؟ مأ ذلك قبل ا أتى سواء انيةللث الوقت آخر من الثانية مقدارن أو

                                                

  .٩٥ ص٥ ج:املستمسك) ١(



١٧٢

   الالحقة إىلال جيوز العدول من السابقة ـ ٥ـ مسألة 

  

 قد أنه له تبني ثناءاأل يفو الظهر صلى ذاإف )الالحقة  إىلالسابقة من العدول جيوز ال ـ ٥ ـ مسألة(

 يف عليه وقع عما الشيء انقالب ذإ واضح، ذلك يف الوجهو ،عصراً يقصدها أن يصح مل صالها

 من جزًء وقع كان أن ماإ الظهر، من به ىتأ ما ذإ الدليل،  إىلحيتاج التشريعيات يفو ،حمال التكوينيات

 األعمال كون أدلة خالف الثالثو الثاين لكن ،ىمراع كان أو العصر، من جزًء وقع كان أو الظهر،

 بدون العصر من جزًء يصري أن ميكن كيف الظهر من جزًء عوق ذاإف ول،األ يكون أن فالالزم بالنيات،

  :مورأ مطلقاً العدول صحة من يتوهم ماو دليل، ال أنه املفروضو شرعي، دليل

  .املتوسطةو الالحقةو السابقة للنية شامل هإطالقفإن  )١(.بالنيات األعمالإمنا  :قوله :ولاأل

  .املناط ةلوحد الالحقة من العدول صحة على دل ما :الثاين

 ،الكشف على جازةاإل بصحة قالوا لذاو املعترب، بيد هوو بسيط مرهاأ االعتبارية األمورن إ :الثالث

 على دل ماو الالحقة،و املتوسطة ال السابقة النية "بالنيات األعمال" كون ظاهر ذإ ، ال خيفىما الكل يفو

 بيد كانتوإن  االعتبارية األمورو ني،الب يف قطعي مناط ال ذإ ،مبورده خاص الالحقة من العدول صحة

 الشرعيات يف العدول عدم صالةأ على همؤبنا كان لذاو املكلف، ال الشارع املقام يف املعترب أن الإ املعترب

   يصح مل شيئاً باع ذاإو االنقطاع،  إىليعدل أن له يصح مل ماًاود نكح ذاإف مطلقا،

                                                

.٧ ح مقدمة العباداتأبواب من ٥ ـ الباب ٣٤ ص١ ج:الوسائل) ١(



١٧٣

  .وجيوز العكس

 بل يقطع ويشرع يف ، العصر إىل ال جيوز له العدول،صالها أنه  تبني له يف األثناء مثّ الصالة بنية الظهرفلو دخل يف

  .العصر

.يعدل إليهافإنه ما صلى الظهر  أنه  تذكر مثّ،صلى الظهر فدخل يف العصر أنه ختيل إذا خبالف ما

  

 دل مقام يف الإا غريها  إىل،التمتع عمرة  إىليعدل أن يصح مل مفردة اعتمر ذاإو اهلبة،  إىليعدل نأ

  .قليل هوو عليه اخلاص الدليل

  إىلالالحقة من العدول إطالق منه يفهم مما ،بعضها تقدمت اليت اخلاصة دلةلأل )العكس جيوزو(

  .خاصاً دلةاأل ردامو كانتوإن  السابقة،

 قدو بلغ لو كما ا، مكلفاً ليس أو )صالها أنه ثناءاأل يف له تبني مث الظهر بنية الصالة يف دخل فلو(

  .فقط ركعاتأربع  الوقت آخر  إىلبقي

 يف قطع أنه الظاهر بل )العصر يف يشرعو يقطع بل ،العصر  إىلالعدول له( يصح ال يأ )جيوز ال(

 ذإ التشريع، قصد إذا الإ ،حراماً يفعل مل عدل ولو ، أصالبذلك تكليف ال ذإ ،قاطع  إىلحيتاج فال نفسه

  .لغو فنيته العدول يقع ال

 من ذلك يكن ملو متام،اإل يف استمر ،ظهراً تومههو يعلالف التكليف ولاأل من قاصداً كان لو نعم

  .التطبيق يف االشتباه باب من بل العدول،

 )ليهاإ يعدلفإنه  الظهر صلى ما أنه تذكر مث العصر يف فدخل الظهرصلى  أنه ختيل إذا ما خبالف(

 ذإ جيوز، ال عليها البقاءو ،الواجبة الفريضة قطع جواز عدم باب يف حقق كما جيوز الا البط ذإ ،لزوماً

  حمرماً تشريعاً البقاء فيكون تكليف ال



١٧٤

 العدول، لزم الفراغ بقاعدة نقل ملو ال؟ مأ الظهرصلى  أنه العصر يف شك ولو ،العدول جيبإمنا و

  .ذلك بعد بالعصر ىتأو ىكف الذمة يف ما بنية متامباإل احتاط ولو

  



١٧٥

 بدا له اإلقامة فدخل يف الظهر بنية القصر مثّ  ركعاتأربع  كان مسافرا وقد بقي من الوقت إذا ـ ٦ـ مسألة 

 لإلقامة  وإذا كان يف الفرض ناوياً، فيقطعها ويصلي العصر، العصر إىلفنوى اإلقامة بطلت صالته وال جيوز له العدول

. الظهر قصراً إىليعدل ا أنه  فالظاهر،دم اإلقامة بدا له فعزم على عمثّ ،فشرع بنية العصر لوجوب تقدميها حينئذ

  

 مث القصر بنية الظهر يف فدخل ركعاتأربع  الوقت من بقي قدو مسافراً كان إذا ـ ٦ ـ مسألة(

 العصر وقت يف يصح ال الظهر ألن ،ظهراً ذلك يصح ال ذإ )صالته بطلت قامةاإل ىفنو قامةاإل له بدا

  .ركعاتأربع  قدارم  إىلانقلب قامةاإل بنية الذي

 يصليو فيقطعها( الالحقة  إىلالسابقة من العدول صحة لعدم )العصر  إىلالعدول له جيوز وال(

  .السابقة لةأاملس يف تقدم كما التطبيق يف االشتباه باب من كان إذا الإ )العصر

ا  أل)حينئذ تقدميها لوجوب العصر بنية فشرع قامةلإل ناوياً( املذكور )الفرض يف كان ذاإو(

 يف للمناط ذلكو )قصراً الظهر  إىلا يعدل أنه فالظاهر قامة،اإل عدم على فعزم له بدا مث( الوقت صاحبة

 باملناط العلم بعدم يستشكل رمباو ثناء،األ يف أو ولاأل يف واجباً ليهإ املعدول كانن إ بني العدول دليل

  .الشروع قبل من واجباً ليهإ عدولامل كان ما موردهإمنا و ذكر، ما الدليل مورد كون عدمو

 يف شرع إذا ما حكم يعلم ذكر مماو للمورد، خصوصيته عدم الدليل من يستفيد العرفن إ :فيهو

  تكليفه صار مبا سافر مث احلضر، يف الوقت لضيق العصر



١٧٦

 الإ جمال يكن ملو حضر مث السفر، يف الظهر يف شرع نأب انعكس ولو الظهر،  إىليعدلفإنه  القصر،

  .العصر يف يشرعو به ىتأ ما يبطل بل العصر،  إىليعدل الفإنه  ركعات،أربع  مقدار



١٧٧

  كالظهرين والعشائني  يستحب التفريق بني الصالتني املشتركتني يف الوقت ـ ٧ـ مسألة 

  

 عند )العشائنيو كالظهرين الوقت يف املشتركتني الصالتني بني التفريق يستحب ـ ٧ ـ لةأمس(

 ماميةاإل مذهب من علم كما :قال أنه  الذكرىعن بل ذلك، املشهور عن بل خرين،آل تبعاً املصنف

 املصنفاتو النصوص بشهادة بينهما التفريق استحباب منه علم ،مطلقاً الصالتني بني اجلمع جواز

  . انتهى،)١(بذلك

  .التفريق من فضلأنه أو مطلقاً اجلمع استحباب استبعد ال بل ،نظر عندي ذلك يف لكن

صلى اهللا عليه وآله ( النيب تفريق يف الواردة رواياتالك ،رواياتال من جبملة للمشهور لاستد

  .)وسلم

 يف كان) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسولأن  ):عليه السالم( اهللا عبد يبأ عن سنان، ابن عن ماو

عليه ( قالو :قال .مستعجال كان إذا ذلك يفعلإمنا و ،العصرو الظهرو العشاءو املغرب بني جيمع السفر

  )٢(.فضلأ تفريقهماو ):السالم

 النهار طول يف الشمس زالت إذا :)عليه السالم (اهللا عبد يبأل قلت ،ميسرة بن معاوية روايةو

  )٣(.يوم كل يف ذلك يفعل أن حبأ ماو نعم ):عليه السالم( قال العصر؟و الظهر ييصل أن للرجل

 مث الظهر صليت مث نوافلي صليت زالت ذاإف الشمس، تزول حىت قيلأ فال صومأ :زرارة روايةو

  ييصل أن قبل ذلكو منت مث العصر صليت مث نوافلي صليت

                                                

  .٢٠ س ١١٩ ص:ىالذكر) ١(

.٧ ح املواقيتأبواب من ٣١ ـ الباب ١٦٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١٥ ح املواقيتأبواب من ٤ ـ الباب ٩٤ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



١٧٨

 أن لك كرهأ لكنو الوقت دخل فقد الشمس زالت إذا زرارة يا ):عليه السالم( فقال الناس؟

  )١(.دائماً وقتاً تتخذه

 ال التنفل استحباب الثابتن إ :يهفف الذكرى قول ماأ ، ال خيفىما استدالالم كل على ويرد

 تعارض يكون أن بني به منافاة الو ،نفسه الذكرى به استشهد ما ذلك على يدلو التفريق، استحباب

 بالنافلة اإلتيان استحبابو املقام، يف رواياتال لبعضو ،مسارعة  ألنهالتعجيل استحباب مستحبني بني

 استحبابو ،حقاً عليه لبدنه ألن الليل، غلبأ نساناإل مينا أن كاستحباب ،املتعارضة املستحبات كسائر

 جلأل هوإمنا  التفريق أن ويؤيد واضح، هو مما غريها  إىلثلثه،و نصفهو الليل ثلثي من دىنأ ييصلأن 

 أن متنعك علة الو نوافل هناك يكن مل إذا العصر تعجلو حببتأن إ الظهر تؤخر :الرضوي يف ما النافلة

  )٢(.اجلمع من متنعك نافلة ال ذإ السفر يف بينهما جتمعو هماوقت ولأ يف تصليها

 التفريق، استحباب على ال النافلة استحباب على الشهرة ذإ نظر، حمل يضاًأ الشهرة أن الظاهر بل

 عدم  إىلغريهمو املستندو احلدائق صاحبو الروضة شارح ذهب لذاو ،ىخيف ال كما يناألمربني  فرقو

  .التفريق استحباب

 التفريق؟ نفس جلأل أو النافلة؟ جلأل كان أنه هل ،جممل فهو) صلى اهللا عليه وآله (النيب عملا وأم

 صرح أنه مع ،ممسلّ غري التعقيبو النافلة بدون) صلى اهللا عليه وآله (النيب تفريقن إ :املستند يف قال لذاو

ن إ :سنان ابن صحيحة يف كما يضاً،أ علة غري من جيمع كان قد) صلى اهللا عليه وآله (نهأبخبار األ يف

  اهللا صلى( اهللا رسول

                                                

.١٠ ح املواقيتأبواب من ٥ ـ الباب ٩٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢٩ س ٢ص :فقه الرضا) ٢(



١٧٩

 علة غري من احلضر يف العشاءو املغرب بني مجعو ،قامتنيإو ذانأب العصرو الظهر بني مجع )آلهو عليه

  .)١( قامتنيإو ذانأب

  .ذاناأل تركو الكالم ظاهر خالف جربئيل به أتى الذين الوقتني حدأ يف اجلمع على اجلمع محلو

 تطوع بينهما كان ذاإو تطوع، بينهما يكن مل إذا الصالتني بني اجلمع )٢( :حكيم ابن ةرواي يفو

  . انتهى،)٣(مجع فال

 فضلاأل بينما اجلمع، عدم) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول دأب على الغالب يكون أن يبعد ال نعم

 تلك من مجلة تقدم قدو وقتها، لوأ يف بالصالة اإلتيان على الدالة الكثرية رواياتلل ذلكو اجلمع، لنا

  .السابقة املسائل بعض يف رواياتال

 ال نهأب) صلى اهللا عليه وآله (لعلمه فلعله غالباً جيمع ال كان) صلى اهللا عليه وآله (الرسولوأما أن 

 نأيت أن لنا املستحب بينما العشاء بوترية) صلى اهللا عليه وآله (تيانهإ عدم يف ذلك مثل ورد كما ،ميوت

  .الوترية باب يف تقدم كما ،بالوترية

 التفريق بذلك يراد ،فضلأ تفريقهماو :سنان ابن خرب يف) عليه السالم (قوله أن ظهر تقدم مماو

 حىت مطلقاً ذلك استحباب على يدل ال) صلى اهللا عليه وآله (الرسول فعل أن عرفت قدو النافلة، جلأل

 يأخذ بل دائماً، النافلة اليترك نأب يضاً،أ النافلة استحباب لىع الإ تدل ال ميسرة ابن رواية أن كما لنا،

  يضاً،أخرى أ تارة املستحب ذا

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٣٢ ـ الباب ١٦٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٣٣ ـ الباب ١٦٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١٨ ـ ١٥ س ٢٥٤ ص١ ج:املستند) ٣(



١٨٠

 هو زرارة عملفإن  الإو ،باخلالف زرارة يعرف ال حىت للتقية ذلك يكون ألن حمتملة زرارة روايةو

  .السبحة روايات عليه صرتأ الذي

 وقت دخل فقد الشمس زالتإذا  :فيهاو) معليه السال (احلسن يبأ  إىلحيىي بن محدأ كمكاتبة

 فرغت ذاإف الظهر، صالة صل مث ،قصرت شئتوإن  طولت شئتفإن  سبحة،يديهما  بنيو الصالتني

 .العصر صل مث قصرت شئتوإن  طولت شئتوإن  ركعات مثان هيو سبحة العصرو الظهر بني كان
)١(  

 ناأو نسانإ لهأس :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن سامل، رواه ما للتقية، زرارة رواية كون يؤيدو

عليه ( فقال الظهر؟ ي يصلبعضهمو العصر يصلون صحابناأ بعضو املسجد دخلت رمبا :فقال ،حاضر

  )٢( .برقام خذواأف عرفوا وقت على لوصلوا ،ذا امرم ناأ ):السالم

 عدم باب يف عجالن ابن رواه ما ةالنافل من فضلأنه أو الوقت ولأ التعجيل استحباب يؤيد أنه كما

 ذاإف ركعتني، فصلّ الزوال يف شاكاً كنتإذا  ):عليه السالم( قوله الوقت، تيقن قبل الصالة جواز

  )٣( .بالفريضة أفابد استيقنت

 حرفائي عين تفرقو يدي يف كان ما تفرق :قال الناقد عباس عن التهذيب،و الكايف رواه ماو

 حتب ما ترى العصرو الظهر الصالتني بني امجع :يل فقال ،)السالم عليه( حممد يبأ  إىلذلك فشكوت
)٤(.  

                                                

.١٣ ح املواقيتأبواب من ٥ ـ الباب ٩٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ املواقيت حأبواب من ٧ ـ الباب ١٠٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح ـ باب التطوع يوم اجلمعة٤٢٨ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.٨٦ ح يف املواقيت١٣ ـ الباب ٢٦٣ ص٢ ج:التهذيب .٦ ح ـ باب اجلمع بني الصالتني٢٨٧ ص٣ ج:الكايف) ٤(



١٨١

 ىلإ :يقول) عليه السالم (طالب ايب بن علي املؤمنني مريأ مسعت :قال سعيد عن )١(اخلصال رواه ماو

 عليه( ننياملؤم مريأ يا بلي :قالوا ؟الرزق يف يزيد مبا ذلك بعد أنبئكم الأ ):عليه السالم( قال :قالأن 

 يف )٢٣( باب فراجع غريها،  إىل.الرزق يف يزيد الصالتني بني اجلمع ):عليه السالم( فقال ،)السالم

  )٢( .)الشيعة حاديثأ جامع( من اجلمع جواز

 بعدمو التقية، باحتمالو الكثري، باالضطراب مبتالة التفريق روايات أن فاملتحصل كان كيفو

 كل بعدو اجلمع، من فضلأ أنه  أونفسه يف فضلأ أنه ال ،نفسها يف فلةالنا استحباب على الإ الداللة

 فالقول خريي، عمل كل يف التعجيل باستحباب ةاملؤيد التعجيل روايات مع املعارضة دور يأيت ذلك

  .تام غري اجلمع عن التعقيبو النافلة جلأل فضليتهأبو مطلقاً، التفريق باستحباب

 الرسول لفعل وجه يكن مل إذا تكونإمنا ) صلى اهللا عليه وآله (ولبالرس سوةاأل أن ظهر تقدم مماو

 خالف طالقباإل فالقول مطلقا، ال الوجه ذلك حتقق صورة يف سوةفاأل الإو ،)آلهو عليه اهللا صلى(

 خمصصة، خاصة ملصلحة )٣(يبأ بن اهللا عبد علىصلى ) صلى اهللا عليه وآله (الرسولن إ مثال سوة،األ

 يف) صلى اهللا عليه وآله (به سوةاأل جبواز فالقول )٤(﴾ أَحٍد ِمنهم مات أَبداً ال تصلِّ علىو﴿ : تعاىللقوله

   إذا املنافق على الصالة سوةاألإمنا و سوة،األ خالف اخلاصة املصلحة بدون ولو منافق، كل على الصالة

                                                

.٢ ح ـ باب الستة عشر٥٠٥ ص:اخلصال) ١(

. املواقيتأبواب ،٢١٠ ـ ٢٠٢ ص٤ ج)٢(

.١٩٩ ص٢١ ج:البحار) ٣(

.٨٤ة اآلي: سورة التوبة) ٤(



١٨٢

  . إشكالخيلو عن ال  أنه  إال، ويف االكتفاء به مبجرد فعل النافلة وجه،ويكفي مسماه

  

 خاص، مرأ حملتمل يفرق كان) صلى اهللا عليه وآله (الرسول املقام يفو خاصة، مصلحة هناك كانت

صلى  (عمله يكون فال ـ الوترية يف مثله ورد كما ـ ميوت ال نهأب عامل) صلى اهللا عليه وآله( أنه هوو

 غري االحتمال هذا عدم صالةأب القولو ،مطلقاً التفريق استحباب هوو عام مرأ على دليال) اهللا عليه وآله

 :)آلهو عليه اهللا صلى( قولهو خاص، وجه على دليال يكون فال العمل وجه عن ساكت الفعل ذإ تام

ي أصلرأيتموين كما صلوا)كل ال الشرائط،و جزاءاألو املقارنات من الصالتية الكيفية ظاهره )١ 

  .ذلك) صلى اهللا عليه وآله (قوله من الكيفية النصراف ذلكو فيه، حنن ما مثل حىت اخلصوصيات

  )٢(.فضلأ تفريقهماو :بقوله) عليه السالم (الصادق نص طالقإل ذلكو )مسماه يكفيو(

 ال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول يفعله كان ما هو النص من املنصرفن إ :يقال رمبا لكن

  .ىاملسم مطلق

 ،السبحة بعد بالظهر اإلتيان يف الواردة املتعددة رواياتلل )جهو النافلة فعل مبجرد به االكتفاء يفو(

  .السبحة بقدر يكون التفريق أن على يدل مما العصر مث السبحة مث

 باالتباع، حقأ مستحباً ليس عداه ما أن على يدل ال ذلك جواز ذإ )إشكال عن خيلو ال أنه الإ(

  ينصرف ام هو بالتفريق القول ىمقتض بل اللقب، مفهوم من ألنه

                                                

.٧٦ ح ذيل٨٥ ص٣ ج:عوايل اللئايل) ١(

.٧ ح املواقيتأبواب من ٣١ ـ الباب ١٦٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



١٨٣

 يؤخر كان بل النافلة، بفعل يكتفي ال كان الذي) صلى اهللا عليه وآله (الرسول يفعله كان مما منه

 قامةو ذراعنيو ربعةأو قدمني من الفضيلة وقاتأب الفقهاء يسميه ما هو هذاو القامتني، مقدار العصر

  .التفريق فضيلة درك رادأن إ بذلك املعلقني بعض فىتأ لذاو قامتني،و

  



١٨٤

 ووقتا إجزاء من ، ثلث الليل إىلوهو من ذهاب الشفق، للعشاء وقت فضيلة أن قد عرفت ـ ٨ـ مسألة 

  . ووقتا إجزاء من الطرفني، املثلني إىل فله وقت فضيلة وهو من املثل،كذلك العصر أيضا أن  وذكروا،الطرفني

  .  املثل إىليف إدراك الفضيلة الصرب حوط نعم األ،لكن عرفت نفي البعد يف كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال

  

 قدو )الليل ثلث  إىلالشفق ذهاب من هوو فضيلة، وقت للعشاء أن عرفت قد ـ ٨ ـ مسألة(

 بعدو الشفق قبل )الطرفني من جزاءإ وقتاو( :بقوله ذكره فيما تقدم كما مفصال، ذلك يف الكالم تقدم

  .الليل ثلث

 من جزاءإ وقتاو ،املثلني  إىلاملثل من هوو ضيلةف وقت فله كذلك، يضاًأ العصر أن ذكرواو(

  .غريهو الذراعني،و كالذراع يضاًأ خرأ قوالأ لتنيأاملس يف كانو املثلني، بعدو املثل قبل )الطرفني

 الستحالة الظهر داءأ بعد يأ )الزوال هو فضيلته وقت ابتداء كون يف البعد نفي عرفت لكن(

 الظهر فضيلة ابتداء قولنا مثل اموع، حيث من اموع يرادأن  الإ ه،ؤداأ جيوز ال وقت يف الفضيلة

  .جزء كل ال اموع به املراد أن مع الزوال

 يستشكل قد لكن املثل، رواياتل )املثل  إىلالصرب الفضيلة دراكإ يف( املصنف عند )حوطاأل نعم(

 العشاء،و املغربو العصرو الظهر من كال أن نستظهره الذيو ،الداللة يف ىقوأ الذراع روايات نأب

  فضل،أ الوقت  إىلقربأ كان كلما



١٨٥

 مرأل الإ هلا الخصوصية حنومهاو الذراعو املثلو ،بالتعقيب اإلتيان يف كما ،فضل بالنافلة اإلتيان يفو

  . تعاىلاهللا شاءن إ يضاًأ سيأيت كما ذلك،  إىلشارةاإل تقدم قدو خارجي،

  



١٨٦

 األول  إىل بل كلما هو أقرب،ويف وقت اإلجزاء ، يف وقت الفضيلةيستحب التعجيل يف الصالة ـ ٩ـ مسألة 

  . حنوه أو كان هناك معارض كانتظار اجلماعة إذا  إال،يكون أفضل

  

 وقت وسط  إىليؤخرها ال نأب )الفضيلة وقت يف الصالة يف التعجيل يستحب ـ ٩ ـ مسألة(

 ملا ذلكو سرع،أف سرعأ يضاًأ ا يأيت ضيلةالف وقت  انتهىذاإف )جزاءاإل وقت يفو( آخره إىل أو الفضيلة

  .اخلاصة رواياتللو اخلري، يف مسارعة أنه من سبق

 املفضول،و الفاضل يفت مل التعجيل يصدق مل ذاإف )فضلأ يكون ولاأل  إىلقربأ هو كلما بل(

 الساعة قبل على يصدق ملوإن  ساعة نصف قبل الصالة من فضلأ الغروب من ساعة قبل الصالة مثال

  .التعجيل



١٨٧

  .سفار يف حال الظلمة ا قبل اإلاإلتيانأي  ، يستحب الغلس بصالة الصبح ـ ١٠ـ مسألة 

  

 )الظلمة حال يف سفاراإل قبل ا اإلتيان يأ ،الصبح بصالة الغلس يستحب ـ ١٠ ـ مسألة(

  :رواياتال من جلملة

 الفجر طلوع عند بغلس الغداة ي يصلكان) عليه السالم (اهللا عبد باأن إ :الشيخ جمالس يف كاملروي

 )١(»مشهوداً كان الفجر قرآنن إ الفجر، قرآنو« :يقول كانو يستعرض، أن قبلو يبدو ما ولأ الصادق

 مالئكةو الليل مالئكة يشهد أن حبأ ناأف الفجر طلوع عند يرتل النهار مالئكةو يصعد الليل مالئكةأن 

  )٢(.صاليت النهار

 الفجر؟ صالة يف املواقيت فضلأ عن خربينأ :)عليه السالم (اهللا عبد يبأل قلت :قال سحاقإ ورواية

  .احلديث )٣(.الفجر طلوع مع :فقال

) صلى اهللا عليه وآله( النيبألن  ):عليه السالم( قال أن  إىلالفجر، صالة عن النهاية مرسلة يفو

  .رواياتال من غريها  إىل)٤(.الليل من يقراو ا يغلس كان

 كقول حسناً، فقاأل طرافأ ةءضاإ عند يصليها أن استحباب على دالة خرأ روايات اتعارضه لكن

  )٥(.حسنا يضيءو الفجر يعترض حني :فقال الصبح؟ وقت عن سئل حني )السالم عليه( الصادق

  )٦(.حسناً ضاءأو الفجر طلع إذا الغداة صالة صلّ :قالنه إ )السالم عليه( الرضا قولو

                                                

.٧٨اآلية : سراءسورة اإل) ١(

.٤٥٧ ذي القعدة ١٧ ـ جملس ٧٠٤ ص:أمايل الطوسي) ٢(

.١ ح املواقيتأبواب من ٢٨ ـ الباب ١٥٤ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح القراءة يف الصالةأبواب من ٢٥ ـ الباب ٧٦٤ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٢ ح املواقيتأبواب من ٢١ ـ الباب ١٩١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٢١ ـ الباب ١٩١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٦(



١٨٨

 هيو الصبح ركعيت ييصل) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول كان ):يه السالمعل( جعفر يبأ قولو

  .غريها  إىل)١(.حسناً ضاءأو الفجر اعترض إذا الفجر

 قال لذاو ول،األ الفجر طلوع عند ذلك قبل الصالة قبال يف رواياتال ذه املراد أن الظاهر لكن

  .اخلري  إىلاملسارعة أدلة  إىلمضافاً اهذ ،)٢(تيقنهو الصبح وضوح ا املراد نأب :املستند

  

                                                

  .٥ ح املواقيتأبواب من ٢٧ ـ الباب ١٥٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١ س ٢٤١ ص١ ج:املستند) ٢(



١٨٩

   بهاإلتيان وجيب ،فهو أداء كل صالة أدرك من وقتها يف آخره مقدار ركعة ـ ١١ـ مسألة 

  

 )به اإلتيان جيبو داء،أ فهو ركعة مقدار آخره يف وقتها من دركأ صالة كل ـ ١١ ـ مسألة(

 عنو ،)١(العلم هلأ بني فيه خالف ال هى املنتعن بل اً،إمجاع تكون كادت عظيمة شهرة املشهور على

 أن مكانإ عدم بعد صللأل نهأكو السرائر، عن اخلالف ينقل رمبا لكن ي،إمجاع أنه املداركو التذكرة

 يعمل ال ذإ بنظره، املفقود الدليل على يتوقف لكنه صحوإن  االعتبارو التكليف، من ضيقأ الوقت يكون

 االستناد يف كافية املنقول مجاعاإلو احملققة الشهرة مبعونة املقام يف ةالوارد دلةاأل لكن حاد،اآلأخبار ب هو

 الغداة من دركأ من ):عليه السالم( املؤمنني مريأ قال :نباتة بن صبغاأل خرب ففي صل،األ عن للخروج

  )٢(.تامة الغداة دركأ فقد الشمس طلوع قبل ركعة

  )٣(.صالته جازت قدو فليتم مسالش طلعت مث الغداة من ركعةصلى فإن  :عمار موثقو

 الو الصالة فليقطع ركعة ييصل أن قبل الشمس طلعتوإن  :قوله زيادة مع خراآل حديثه حنوهو

  )٤(.شعاعها يذهبو الشمس تطلع حىت ييصل

 تغرب أن قبل العصر من ركعة دركأ من :)آلهو عليه اهللا صلى( النيب عن ،ىالذكر يف رواه ماو

  )٥(.رالعص دركأ فقد الشمس

                                                

.٢٩  س٢٠٩ ص١ج: املنتهى) ١(

.٢ ح املواقيتأبواب من ٣٠ ـ الباب ١٥٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح املواقيتأبواب من ٣٠ ـ الباب ١٥٧ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٣٠ ـ الباب ١٥٨ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٩ س ١٢٢ ص:ىالذكر) ٥(



١٩٠

  )١(.الصالة دركأ فقد الصالة من ركعة دركأ من :)آلهو عليه اهللا صلى( عنه خراآل همرسل يفو

 صالة من دركأ من :قال أنه )صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول عن االستغاثة، كتاب يف رواه ماو

  )٢(.وقتها يف العصر دركأ الشمس تغيب أن قبل واحدة ركعة العصر

  )٣(.»الوقت دركأ فقد ركعة الوقت من دركأ من« روينه  أاملدارك عنو

  .احتماالن بالبعيد؟ ليس كما به، نظفر مل مبا ظفر أو باملعىن نقل أنه هلو

  :مورأب عليها شكلأ املذكورة رواياتالف كان كيفو

  .ضائر غري الشهرة بعد السند ضعفو ،موثقة بعضهان إ :فيهو .السند ضعف :ولاأل

  .به مقطوع املناطن إ :ثانياًو عام، بعضهان إ :والأ فيهو الصلوات، ببعض خاصةا إ :الثاين

 :فيهو الثانية، الذكرى كمرسلة ،ركعة يف مامهإ املأموم دراكإ به يراد أن حيتمل بعضهان إ :الثالث

 الفقهاء ذكر بقرينة ولو الوقت من الركعة دراكإ الرواية ظاهر بل له، وجه ال االحتمال هذان إ

  .الباب هذا يف هلا ترواياالو

 بقصد ركعة صلى من حكم بيان صدد يف أنه كاملوثق، املتقدمةخبار األ بعض ظاهرن إ :بعاالر

  .ركعة مقدار صالته من بقي قدو يصل مل من ال ،الوقت خرج مث ،تامة بالصالة اإلتيان

                                                

.ىر عن الذك٤ ح املواقيتأبواب من ٣٠ ـ الباب ١٥٨ ص٣ ج:كما يف الوسائل) ١(

.١ ح املواقيتأبواب من ٢٤ ـ الباب ١٩٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

.٢٠ س ٢١٥ ص:املدارك) ٣(



١٩١

  .  ذلك إىل لكن ال جيوز التعمد يف التأخري،من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقتفإن 

  

  .عدمهو الركعة دراكإ املدار أن على يدل مما الرواية ذيل بقرينة ولو الظاهر هذا منسلّ ال :والًأ فيهو

 عدم بضميمة اجلملة يف احلكم على فداللتها ،الكلية على الرواية هذه داللة عدم سلم لونه إ :ثانياًو

  .املذكور احلكم يف كافية خبار،األ سائر داللة  إىلباإلضافة ،بالفصل القول

 اخللل كتاب يف الكالم سيأيتو )الوقت دركأ فقد الوقت من ركعة دركأ منفإن ( كان كيفو

  .الرأس برفع أو الذكر بتمام أو السجود مبجرد الركعة دراكإ يكون أنه هل حول

 عليه، مجاعاإل ظاهرهم بل خالف، الو إشكال بال )ذلك  إىلالتأخري يف التعمد جيوز ال لكن(

 امليسور ألن الوقت يف الركعة من قلأ دركأ إذا بالصالة اإلتيان وجوب الظاهر مث الوقت، اطالشتر

 يكفيو حبجة، ليس هوو اللقب مبفهوم الإ العدم على املذكورة رواياتال يف داللة الو ،باملعسور اليسقط

 يف كفايتها مبعد قلنان إ السجودو الركوع ذكر يف مرةو ،السورة بدون ولو ىاملسم قلأ الركعة يف

 يقتل أو حتيض أو جين نهأب علم فلو العدم، ظاهرهم آخره؟ كحال الوقت ولأ حالن إ هلو االختيار،

 الوقت، داخل منها ركعة تقع حبيث الوقت قبل بالصالة يأيت أن له جيز مل الوقت ولأ من ركعة بعد

 دل ما الإو معلوم، غري هوو ملناطا الإ آخرهو الوقت ولأ بني املماثلة على الدليل عدمو الوقت، الشتراط

 ال أنه كماو باملقام، مرتبط غري هوو صالته، صحت الوقت فدخل الوقت قبل اشتباهاً صلى لو أنه على

  ييصل أن له جيوز ال كذلك ركعة، ىتبق أن  إىلالتأخري للمكلف جيوز



١٩٢

 يصعد أن مكنهأذا  إكما ،الوقت يف الكاملة ةالصال من يتمكن بينما الوقت من ركعة له مكان يف

 حنو أو مسريها يف للشمس املشايعة الطائرة ركوب مكنهأ أو الوقت، يف صالته كل لتكون اجلبل على

 نساناإل دخالإ وجوب على دليل ال  ألنهجيب مل يتعمد مل إذا ماأ التأخري، تعمد إذا هذا فتأمل، ،ذلك

 على يدل دليل كان إذا الإ ،ضوعاملو بذلك املرتبط التكليف عليه ليترتب جديد موضوع يف نفسه

  .الوجوب

  



١٩٣

  فصل

 يف أوقات الرواتب

  

 وأربعة ،أي سبعي الشاخص،  الذراعني إىل والعصر، الذراع إىلوقت نافلة الظهر من الزوال ـ ١ـ مسألة 

  أسباعه

  

  فصل(

  )الرواتب وقاتأ يف

 سبعي يأ ،نيالذراع  إىلالعصرو الذراع،  إىلالزوال من الظهر نافلة وقت ـ ١ ـ مسألة(

 كلو القدم، يساوي نساناإل يف سبع فكل قسام،أ سبعة يقسم الشاخصفإن  )سباعهأ ربعةأو الشاخص

  .بالقدم هسبع عنو بالذراع، الشاخص سبعي عن يعرب ولذا ،ذراعاً يساوي قدمني

  :ثالثة قواالًأ املسألة يفن إ مث

 حكاماأل اية اختاره الذي وه القول هذاو الذراعني،و الذراع من املصنف ذكره ما :ولاأل

 بل املستند، يف كما شهراأل هو قيل بل كتبه، من مجلة يف الفاضلو النافعو الشرائعو الوسيلةو املصباحو

  .املستمسك يف كما املشهور  إىلنسب

   العصر، لنافلة املثلني ىلإو ،الظهر لنافلة املثل  إىلالوقت امتداد :الثاين



١٩٤

  قوىيضتني على األ آخر وقت إجزاء الفر إىلبل

  

 الروضةو الروضو التبصرةو النهايةو التذكرةو التحريرو ىاملنتهو املعتربو احلليو اخلالف عن حكيو

 املهذبو العقودو اجلمل عن كما التحديد هذا من الفرضني مقدار يستثىن رمباو املقاصد، جامعو

  .اجلامعو

 الذي هو هذاو )ىقواأل على الفريضتني ءجزاإ وقت آخر  إىلبل( :بقوله املصنف اختاره ما :الثالث

 ظاهر بل احلليب، عن احملكي هوو مد،املعت يف والدي منهم ،تأخر ممن جلماعة وفاقاً :قال ،املستند اختاره

 القائلني من املثلنيو املثل  إىلوقتها ببقاء قال من كل حمتمل بل البيان،و الدروسو صباحاإلو املبسوط

  .انتهى )١(للمختار، وقتان أماب

 يظهر كما اًإمجاع بل ،خالف الو فيه إشكال فال الزوال من الظهر نافلة وقت ولأ كون ماأ :قولأ

 يأيتو بعضها تقدم مما ذلك على الدالة رواياتال متواتر عليه يدلو املسلمات، رسالإ املسألة رساهلمإ من

 ماو النافلة، أدلة اتإطالق يهعل يدلو املصنف، اختاره ما هو قوىاألف الوقت آخروأما  خر،اآل بعضها

  :اخلاصة رواياتال  إىلباإلضافة كاهلدية، النافلة أن من الثانية املسألة يف سيأيت

  )٢(.الوقت آخر من قريب  إىلالوقت ولأ من النوافل ييصل أن عليه مبحظور ليسو :مساعة كرواية

وإن  ،ولهأ يف شئتن إ ،تشئ النهار يأ صلها ،ركعة عشر ست النهار صالة :احلكم ابن مرسلةو

  )٣(.آخره يف شئتوإن  ،وسطه يف شئت

                                                

  .٤ س ٢٤١ ص١ ج:املستند) ١(

.١ ح املواقيتأبواب من ٣٥ ـ الباب ١٦٤ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٣٧ ـ الباب ١٦٩ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



١٩٥

 بن عمر خرب يف) عليه السالم (الصادق كقول السبحة، روايات من أطلق ما عليه يدل أو يؤيدهو بل

 طولت شئتن إ ليكإ ذلكو سبحة يديها بني أن الإ الظهر وقت دخل فقد الشمس زالتإذا  :حنظلة

   )١(.قصرت شئتوإن 

 السبحة الإ نفل ليس الصالتني وقت دخل الشمس زالت ذاإو :زرارة خرب يف) عليه السالم( قولهو

  .رواياتال من غريها  إىل،)٢(أمامها السنة ا جرت اليت

  :رواياتال من جبملة :ولاأل للقول استدل

 قال ؟الذراعانو الذراع جعل مل تدريأ :)عليه السالم (جعفر يبأ عن اجلعفي، مساعيلإ كرواية

  )٣(.هذه وقت يف يدخلو هذه وقت من يؤخذ لئال الفريضة ملكان ):عليه السالم( قال مل؟ :قلت

 من ىمض إذا كانو ،قامة كان) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول مسجد حائط :زرارة صحيحةو

 الذراع جعل مل تدريأ :قال مث .العصر صلى ذراعان منه ىمض ذاإو الظهر، صلى ذراع فيئه

 ميضي أن  إىلالشمس زوال من تتنفل أن لك ،النافلة ملكان :قال ذلك؟ جعل مل :قلت ؟لذراعاناو

  )٤(.النافلة تركتو بالفريضة تأبد ذراعاً فيئك بلغ ذاإف ذراع

 ، واحدمبعىن الذراعنيو الذراع مع أماو ،ربعةاألو القدمني يتضمن الصحيحة صدر أن ال خيفى و

  .لزرارة موثقتان الصحيحة مثلو ،رواياتال من مجلةو صحاباأل كالم مورد يضاًأ ذلكو

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٥ ـ الباب ٩٦ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١ ح املواقيتأبواب من ٥ ـ الباب ١٨٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

.٢١ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٧ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٤ و٣ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٣ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



١٩٦

 بقي كانوإن  ،قدمان ميضي أن  إىلالشمس زوال بني ما الزوال ييصل أن للرجل :عمار موثقةو

 قدمان ىمضوإن  الركعات، متام ييصل حىت الصالة متأ قدمان ميضي أن قبل أو واحدة ركعة الزوال من

 ما  األوىلنوافل من ييصل أن للرجلو ذلك، بعد الإ الزوال يصل ملو وىلاألب بدء ركعة ييصل أن قبل

 ي يصلفال شيئاً النوافل من يصل ملو قدامأ ربعةاأل مضتفإن  قدام،أ ة أربعميضي أن  األوىل إىلبني

  )١(.النوافل

 هذا واضحاً، مراده كانوإن  ـ ذكروا ما على ـ عمار دأب هو كما معقد التعبريأن ال خيفى و

 لئال كذلك جعلإمنا  نهأب املصرحة بضميمة ،الذراعنيو بالذراع للظهرين املوقتةخبار األ  إىلضافةباإل

 يف مذكورة تشكاالاإل من جبملة رواياتال هذه يف شكلأ قدو الفريضة، وقت يف تطوع يكون

 رواية عليه يدلو املختار، القولأخبار  بنيو بينها مجعاً فضليةاأل على احلمل وضحهاأ ،املفصالت

 تصليها أن شئت النهار ساعات يأ عشرة ست :قال هي؟ كم النوافل صالة النهار، صالة :الغساين

  )٢(.فضلأ مواقيتها يف صليتها إذا نكأ الإ صليتها

 من مضي ذاإف قامة كان سجدامل حائط أن على دل ما مثل ،دلةاأل من جبملة :الثاين للقول استدلو

  .القامة بالذراع املراد أن على بناًء العصر، صلى ذراعان فيئه من ىمض ذاإو الظهر صلى ذراع فيئه

  )٣(.العصر فصلّ مثليك ظلك كان ذاإو ،الظهر فصل مثلك ظلك كانإذا  :زرارة موثقةو

                                                

.١٢٣ ح يف املواقيت١٣ ـ الباب ٢٧٣ ص٢ ج:التهذيب) ١(

.٤ ح يف وقت النوافل١٥١ ـ الباب ٢٧٧ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.١٣ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٥ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



١٩٧

  بعد الذراعني تقدمي العصرو ، بعد الذراع تقدمي الظهر األوىلكانوإن 

  

 اشتهر مبا تقييده بعد النافلة فعل فيه أطلق ماو لنافلة،ا جلأل هوإمنا  الروايتني يف التأخري أن على بناًء

 املراد ذإ ،ما ال خيفى الكل يفو املثلني،و املثل الإ هلا آخر فال الفريضة بامتداد امتدادها عدم من عندهم

 قامة الشاخص يأ القامة ظلإمنا  :الرضوي عليه يدلو منه، الظاهر  ألنهالقامة، ال معناه هو بالذراع

 من أكثر على تدل ال املوثقةو ،)١(نسانإ قامة كان) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول مسجد ائطحألن 

 صحة بعد لتقييده وجه ال املطلقو بذلك، النصوص لتواتر ربعةاألو القدمني  إىلفضلفاأل الإو ،اجلواز

  .املختار القول يف عرفت كما حاله على بقائهإ

 املختار، القول على يدل بل فيه، للمثل خصوصية ال ما بنيو له لةدال ال ما بني دلتهمأن إ :احلاصلو

 طول شاءن إ ا اإلتيان بعدهو ـخبار األ بعض يف تقدم كما ـ خمففاً النافلة فصل فضلفاأل هذا علىو

  .الوقت آخر  إىلمث الذراع  إىلوبعده ،خرأأخبار  يف كما قصر شئتوإن 

 رواية يف للتعليل نهأكو )العصر تقدمي الذراعني بعدو ر،الظه تقدمي الذراع بعد  األوىلكانوإن (

  .هذه وقت يف يدخلو هذه وقت من يؤخذ لئال ):عليه السالم( بقوله اجلعفي مساعيلإ

 أن رادأ إذا ماأ ،الفضيلة وقت يف بالفريضة جاء إذا مبا ذلك اختصاص منه الظاهر أن  ال خيفىلكن

 يقال رمبا بل مة،حمكّ النافلة تقدمي مطلقات بل ولوية،األ هذه على دليل فال جزاءاإل وقت يف ا يأيت

 النافلة تزامحهما فال ليهماإ باق الوقت كون يف الدليل لظهور ،املثلنيو املثل  إىلولويةاأل معلومية بعدم

  .الفريضتني تقدمي ولويةأف

                                                

.٤ س ٣ ص:فقه الرضا) ١(



١٩٨

 بعد الذراع والذراعني عدم حوطألومع ذلك ا ، فاحلدان األوالن لألفضلية، بالنافلتني بعد الفريضتنياإلتيانو

  . التعرض لنية األداء والقضاء يف النافلتني

  

  .تيةاآل زرارة برواية لذلك يتمسك أن الإ الوجه، معلوم غري )الفريضتني بعد بالنافلتني اإلتيانو(

 الذراعانو الذراع )والناأل احلدان( يكون النافلة وقت امتداد من قويناه ما على )فـ( كان كيفو

  .مطلقا داءاأل بالنافلة ىينوو )فضليةلأل(

 خروجاً )النافلتني يف القضاءو داءاأل لنية التعرض عدم الذراعنيو الذراع بعد حوطاأل ذلك معو(

  .قضاًء حينئذ تكونأا ب قال من خالف عن

 يأيت أنه ال بعدمها، بالفريضة فيأيت النافلة وقت الذراعنيو الذراع كون الظاهر أن هوو شيء بقي

 الباقر عن زرارة، رواية ولاأل على يدلو فضل،أ ذلك كانوإن  الذراعني،و الذراع آخر يف بالفريضة

 من ذراعاً فيئك بلغ ذاإف ذراع، ميضي أن  إىلالشمس زوال من تتنفل أن لك :فيهو) عليه السالم(

  )١(.النافلة تركتو بالفريضة تأبد ذراعني فيئك بلغ ذاإو ،النافلة تركتو بالفريضة تأبد الزوال

إذا  ):عليه السالم( فقال الظهر؟ ةصال عن لتهأس :فيهو ،)السالم عليه( الصادق عن ورد ما مثلهاو

  )٢(.فيئك من ذراعاً :قال شيء؟ يأ من ذراعاً :قلت ذراعاً، الفيء كان

                                                

.١٨ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٦ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٤ و٣ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



١٩٩

إذا  :الفرج بن حممد مكاتبة الذراعنيو الذراع يف بالفريضة اإلتيان فضليةأ يأ :الثاين على يدلو

 سبحتك صل مث ،قدمني على الفريضة من فراغك يكون أن حبأو ،سبحتك فصلّ الشمس زالت

  )١(.قدامأ ة أربععلى الشمسو العصر من فراغك يكون أن حبأو

                                                

.٣١ ح املواقيتأبوابن  م٨ ـ الباب ١٠٩ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٢٠٠

علم بعدم وإن ،  املشهور عدم جواز تقدمي نافليت الظهر والعصر يف غري يوم اجلمعة على الزوال ـ ٢ـ مسألة 

  . يف الصورة املذكورةخصوصاً  جوازه فيهماقوى لكن األ، بعدهاماالتمكن من إتي

  

 الزوال، على اجلمعة يوم غري يف العصرو الظهر نافليت تقدمي جواز عدم املشهور ـ ٢ ـ مسألة(

  :لةأاملس يفن اآخر قوالن هناكو ،املعظم عن املستند حكاهو )بعده مااتيإ من التمكن بعدم علموإن 

 فيهما جوازه قوىاأل لكن( :بقوله املصنف اختاره كما مطلقاً اجلواز :قوالألا من الثاين فالقول

  .املتأخرين متأخري من طائفة القول هذا  إىلذهبو )املذكورة الصورة يف خصوصاً

 بنيو ،فاجلواز قضائها من التمكن عدمو وقتها يف فواا خوف صورة بني التفصيل :الثالث القولو

 اجلملة، يف املستندو املعتمدو احلدائقو الشهيدو كتبه، بعض يف الشيخ ختارها ،فاملنع الصورة هذه غري

  :رواياتال من جلملة املاتن، اختاره ما هو قرباألو

 ا أتى ما ميت اهلدية مبرتلة التطوع ةصال ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ قال عذافر بن حممد كرواية

  )١(.شئت ما منها خرأو شئت ما منها مفقد ،بلتقُ

 مبرتلة النافلة أن اعلم ):عليه السالم( قال ،)السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن يزيد، بن عمر روايةو

  )٢(.بلتقُ ا ىأت ما مىت اهلدية

  مىت عشرة ست :قال النهار؟ نافلة عن )السالم عليه( عنه علي،األ عبد بن سيف خربو

                                                

.٨ ح املواقيتأبواب من ٣٧ ـ الباب ١٧٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٣٧ ـ الباب ١٦٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٢٠١

 شغله ذاإف فيها، ي يصلالنهار من ساعات هل كانت) عليه السالم (احلسني بن علين إ نشطت، ما

  )١(.قبلت ا أيت مىت اهلدية مثل النافلةإمنا  ،قضاها سلطان أو ضيعة

 أنه ختربين ملأ :فقلت .قط ىالضح) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول صلى ما :زرارة صحيحةو

 ي يصلكاننه إ ىبل ): السالمعليه( قال ركعات؟أربع  النهار صدر يف ي يصلكان) صلى اهللا عليه وآله(

  )٢(.الظهر بعد اليت الثمان من جيعلها

 يهاأ ،ركعة عشرة ست النهار صالة :قال) عليه السالم (الصادق عن احلكم، بن علي مرسلةو

  )٣(.آخره يف شئتوإن  وسطه يف شئتوإن  ولهأ يف شئتن إ شئت، النهار

 أن شئت النهار ساعات يأ يف :النهار نوافل يف) معليه السال (الصادق عن املتقدمة الغساين روايةو

  )٤(.فضلأ مواقيتها يف صليتها إذا نكأ الإ صليتها تصليها

 صدقاتكم نوافلكم ):عليه السالم( خيأ قال :قال جعفر بن علي عن سناد،اإل قرب رواه ماو

  )٥(.شئتم أىن فقدموها

  )٦(.الفجر قبل الفجر ركعيت ييصل أن بأس ال :الدعائم رواية يفو

 إذا تصليها أن بأس ال :قال أن ىلإ بعدهو عندهو الفجر قبل الفجر ركعيت صل :الرضوي يفو

  )٧(.ربع الليل من بقي

                                                

.٧ ح املواقيتأبواب من ٣٧ ـ الباب ١٦٩ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٠ ح املواقيتأبواب من ٣٧ ـ الباب ١٧٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٣٧ ـ الباب ١٦٩ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح املواقيتأبواب من ٣٧ ـ الباب ١٦٩ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٩٧ ص:سنادقرب اإل) ٥(

. ـ يف ذكر مواقيت الصالة١٣٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٦(

.١١ س ١٣ ص:فقه الرضا) ٧(



٢٠٢

  :رواياتال من جبملة استدل فقد مطلقاً اجلواز بعدم القول ماأ

عليه  (ؤمننيامل مريأ كان :يقول) عليه السالم (جعفر باأ مسعوا مأ ،عدة عن ذينة،أ ابن كصحيح

 ينتصف حىت العشاء ي يصلما بعد الليل من الو الشمس، تزول حىت شيئاً النهار من يصلي ال) السالم

  )١(.الليل

صلى  إذا شيئاً الليل من يصلي ال) عليه السالم (يعل كان :)عليه السالم (هعن زرارة، صحيحو

  .غريمهاو )٢(.الشمس تزول حىت النهار من ي يصلالو الليل، ينتصف حىت العتمة

 لفائدة الظهر نافلة نأب املعللة رواياتال خصوصاً اخلاصة، وقاتاأل على دل ما الداللة يف مثلهماو

  )٥(.كذا لفائدة الليل ةصالو )٤(كذا، لفائدة الغفيلةو )٣(كذا،

 كما التشريع صلأو فضليةاأل بني منافاة الو ،رواياتال هذه على حاكمة السابقة رواياتالن إ :فيهو

 لو عراضاإل ذإ ضار، غري ـ قيل كما ـ السابقة رواياتال عن املشهور عراضإ احتمالو واضح، هو

 فمن حقق ولو عراض،اإل حيقق مل أنه  إىلمضافاً هذا التسامح، جمال بعد احلجية من يسقطها مل حصل

 وجه يكن مل املعارضة ىنر ال حيثو التوقيت، رواياتب معارضة رواياتال هذه رووا مأ احملتمل

  .سقاطلإل

                                                

  .٥ ح املواقيتأبواب من ٣٦ ـ الباب ١٦٧ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٣٦ ـ الباب ١٦٨ ص٣ج :الوسائل) ٢(

.٢١٧ ص:كاملروي يف مصباح املتهجد) ٣(

.١ ح يف ثواب التنفل٨٧ ـ الباب ٧٥٣ ص١ ج:كاملروي يف الفقيه) ٤(

. يف ثواب صالة الليل٦٥ ـ الباب ٢٩٨ ص١ ج:كاملروي يف الفقيه) ٥(



٢٠٣

  :رواياتال من جبملة استدل فقد املفصل ماأ

 من يتعجلأ  الزوال عن يشتغل الرجل عن) عليه السالم (جعفر باأ لتأس :قال مسلم ابن كرواية

  )١(.كلها النهار صدر يف فيعجلها يشتغل أنه علم إذا نعم ):عليه السالم( فقال النهار؟ ولأ

 كما فاصنع ):عليه السالم( قال شتغل؟أ ينإ :)عليه السالم (اهللا بدع يبأل قلت مساعيل،إ روايةو

 ىالضح ارتفاع يعين العصر صالة من موضعها مثل يف الشمس كانت إذا ركعات ست صلّ ،نصنع

  .املتقدمة سيف روايةو )٢(.الزوال من ا اعتدو كرباأل

 ذانأب زالت ما عند العصرو الظهر) عليه السالم (اهللا عبد بوأ بنا صلى :قالوإن صف روايةو

  .غريها  إىل)٣(.فتنفلوا حاجة على ينإ ):عليه السالم( قالو .قامتنيإو

 عن اخلروج مث ،الوقت فضيلةأ يقتضي اجلميع بني اجلمع ذإ املختار، روايات تعارض الا إ :فيهو

  .مطلقاً شاء وقت يأ يف ا اإلتيان مث ،شغل له ملن الوقت

 يوم غري يف املصنف قال لذاو الزوال، على اجلمعة نافلة تقدمي يف ريةكث نصوص وردتنه إ مث

 السبت أو اخلميس اجلمعة بنافلة يأيت نأب يضاًأ اليوم لغري شاملة النافلة يف التوسعة أن الظاهرو :اجلمعة

  اليوم، نفس يف فضلاأل كانوإن  مثالً

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٣٧ ـ الباب ١٦٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح املواقيتأبواب من ٣٧ ـ الباب ١٦٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح ـ باب اجلمع بني الصالتني٢٨٧ ص٣ ج:الكايف) ٣(



٢٠٤

 يف النهار بنوافل فيأيت ،املماثلة ضليةفأ يبعد ال كانوإن  النهار أو الليل يف ا يأيت أن كذلكو

  .الليل يف الليل بنوافلو ،النهار

 نوافلو الغدير كصالة املوقتة النوافل يأب اإلتيان جواز يقتضي املختار روايات بعض إطالقن إ مث

  .لذلك تعرض من رأ ملوإن  وقت يأ يف غريها،و رمضان شهر



٢٠٥

 عند  وستاً، عند انبساط الشمسألوىل تفريقها بأن يأيت ستاًوا، نافلة يوم اجلمعة عشرون ركعة ـ ٣ـ مسألة 

  .  وركعتني عنده، قبل الزوال وستاً،ارتفاعها

  

 انبساط عند ستاً يأيت نأب ،تفريقهاوىل األو ركعة، عشرون اجلمعة يوم نافلة ـ ٣ ـ مسألة(

 بعض عليه يدلو ر،املشهو هو كما )عنده ركعتنيو الزوال، قبل ستاًو ارتفاعها، عند ستاًو الشمس،

   .رواياتال

 نإ اجلمعة صالة باب يف تفصيلها سيأيت ،دائهاأ وقت يفو الركعات، عدد  أصليف قوالأ لةأاملس يفو

  . تعاىلاهللا شاء

 :قال الشريعة مصباح يف رواها كاليت ،املصنف ذكره ما على الدالة رواياتال بعض هنا نذكرإمنا و

 ركعات ست تصلي :قال أنه )عليه السالم (الرضا عن الرواية، به وردت ما على اجلمعة نوافل تصلي مث

  )١(.الزوال عند ركعتنيو عشر مثانية ذلك بعد ركعات ستو ،عشرة اثنيت بعدها ركعات ستو ،بكرة

  )٢(.الزوال بعد ركعتانو :آخرها يف أن الإ ،)السالم عليه( الرضا عن سعد رواية ومثله

 تأخري من يضاًأ خرأ كيفيات هناك ذإ ،معيناً يكن ملوإن  كاف بذلك املشهور عمل أن  خيفىالو

وإن  متزامحة، مستحباتأا  الظاهرو ، أو أكثرقلأ بعدد اإلتيان أو العصر، بعد أو الظهرين، بني بعضها

  .فتأمل ،رواياتال تعارض يف باتباعها مرأ اليت بالشهرة معضود املشهور ليهإ ذهب ما  إىلالذهاب كان

                                                

. يف نوافل اجلمعة٣٠٩ ص:مصباح املتهجد) ١(

.٥ ح صالة اجلمعةأبواب من ١١ ـ الباب ٢٣ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٠٦

  . زوال احلمرة املغربية إىلوقت نافلة املغرب من حني الفراغ من الفريضة ـ ٤ـ مسألة 

  

 هو كما )املغربية احلمرة زوال  إىلالفريضة من الفراغ حني من املغرب نافلة وقت ـ ٤ ـ مسألة(

  .عليه مجاعاإل ىاملنتهو املعترب ظاهر عنو ،فيه اخلالف عدم املداركو القواعد شرح عن بل املشهور،

 وقتها آخروأما أن  خالف، الو فيه إشكال فال املغرب صالة بعد وقتها ولأ أن بالنسبة ماأ :لقوأ

  .الفريضة وقت آخر وقتها آخر نأب فقالوا مجاعة فيه خالف فقد ذكر ما

 يف والدي منهمو الثالثة أكثرو املداركو الشهيدو للحليب وفاقاً ظهراأل هوو :املستند يف قال

  )١(.املعتمد

 كشفو املتني احلبلو الدروسو الذكرى حمكي ذلك  إىلمال أو اختارنه إ :املستمسك يف قالو

 وقت بامتداد المتدادها املقتضي دلتهاأ إطالق عليه يدلو ،قرباأل هو هذاو ،)٢(غريهاو الذخريةو اللثام

  )٣(.سفر الو حضر يف تدعهن ال ،املغرب بعد ركعاتأربع  ):عليه السالم( كقوله الفريضة،

 من غريمها وهكذا )٤(.حضر الو سفر يف املغرب بعد ركعاتأربع  تدع ال ):عليه السالم( ولهقو

  .رواياتال

                                                

.١٤ ـ س ٢٤٢ ص١ ج:املستند) ١(

.١٠٩ ص٥ ج:املستمسك) ٢(

.١ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢٤ ـ الباب ٦٣ ص٣ ج:وسائلال) ٣(

.٨ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢٤ ـ الباب ٦٥ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٢٠٧

  :مورأب استدلوا فقد املشهور ماأ

  .ىكربو ىصغر شكالاإل فيهو ،ىاملدع مجاعاإل :ولاأل

 املغرب نافلة كونت ال أن املستبعد فمن ،الفريضة وقت بامتداد وقتها ميتد ال النوافل سائر أن :الثاين

  :نظر فيهو كذلك،

  .الظهرين يف عرفت كما عليه املقيس يف شكالاإل حيث :والأ

  .طالقاإل يقاوم ال االستبعادن إ :ثانياو

 بعد ما  إىلالنافلة يؤخر باملزدلفة العشاءصلى  إذا عرفات من املفيض أن املتضمنةخبار األ :الثالث

 خصوص يف الصالتني بني اجلمع الستحباب ذلك لعل ذإ قامامل على فيه داللة النه إ :فيهو ،العشاء

  .املورد

 املغرب نافلة اتإطالقب مقيدةا إ :فيهو الفريضة، وقت يف تطوع ال أنه على الدالةخبار األ :الرابع

  .داللتها  أصلسلم لو

 الليل، نصف  إىلشيئاً العشاء بعد ي يصليكن مل) صلى اهللا عليه وآله (النيب أن ورد ما :اخلامس

 يتنفل كانو الليل ولأ املغرب ي يصلكان) صلى اهللا عليه وآله (النيبفإن  باملقام، له ربط النه إ :فيهو

 دليل يوجد مل حيثو العشاء، صلى  حىتبعدها النافلة يصل مل أو املغرب خرأ ممن فيه حنن ما غري هوو

 خروجاً التأخري عدم يقتضي تياطاالح كانوإن  قرب،األ هو املشهور غري فقول املشهور قول على يدل

  .عني من خالف من



٢٠٨

   .واألوىل كوا عقيبها من غري فصل معتد به ،وقت نافلة العشاء وهي الوترية ميتد بامتداد وقتها ـ ٥ـ مسألة 

  

 خالف، الو إشكال بال العشاء، بعد من ئيبتد )الوترية هيو العشاء نافلة وقت ـ ٥ ـ مسألة(

 يفو جده،أ خالف بال املستند يف بل املشهور، هو كما )وقتها بامتداد ميتد(و ه،علي مجاعاإل ظاهرهم بل

 آخراًو والًأ ذلك على يدلو عليه، مجاعاإل ىاملنتهو املعترب عنو ،عليه مجاعاإل ظاهرهم :احلدائق

  .ىفتو أو نص من هلا معارض الو العشاء بعد ا ىيؤتأا ب بعضها تصريحو ،دلةاأل اتإطالق

 بعد كوا من املنساق نهأب يقال رمبا بل به، غريهو اجلواهرفتوى  لظاهر )عقيبها كوا وىلاألو(

 ولأ العشاء قدموإن  العشاء، وقت آخر  إىلا اإلتيان جواز يقتضي طالقاإلن إ يقال رمبا لكن العشاء،

 الوقت آخر بالظهر يأيت مث ينتفل أن يصح إذ قبلها، الظهر نافلة كون  إىلبالنسبة كذلك هو كما الليل،

  .ساعات بعد

 كان من ):عليه السالم( قوله لظاهر بل املسارعة، من  ألنهال االستعجال، استحباب الظاهر نعم

  )١(.بوتر الإ يتبني فال خراآل اليومو باهللا يؤمن

  .نسانباإل حدث حدوث الحتمال الليل، آخر الوتر عن بدلأا  على دل ملاو

 ظاهرهم بل الفريضة، وقت بانتهاء ينتهي املغربنيو الظهرين نافلة قتو أن يف إشكال النه إ مث

  .دلةاأل من لالنصراف نهأكو عليه، مجاعاإل

  ميكن ال بدوي لكنه عدية،بال النصراف نهأفك )به معتد فصل غري من( :قوله ماأ

                                                

.١ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢٩ ـ الباب ٧٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٢٠٩

  .وإذا أراد فعل بعض الصلوات املوظفة يف بعض الليايل بعد العشاء جعل الوترية خامتتها

  

  .وىلاألو :املصنف قال لذا لعلهو االستحبايب، احلكم جلأل به يتمسك نأ

 عن كما )خامتتها الوترية جعل العشاء بعد الليايل بعض يف املوظفة الصلوات بعض فعل رادأ ذاإو(

 :قال املستند يف لكن مات،املسلّ رسالإ بعضهم رسلهأ قدو املشهور،نه إ قيل بل تباعهما،أو الشيخني

 يف كما ـ له يستدل رمباو ،)١(آخر دليالً عليه عرفأ فال الإو ـ الشيخني يأ ـ اجلليلني هذينفتوى ل

 صالة من هي اليت الوتر ظاهرهن إ :فيهو )٢(ليلتك وترو صالتك آخر ليكنو :زرارة حبسنةـ  احلدائق

 من هنا راداإ يعني ال ذلك أن الإ خبار،األ بعض يف الوترية على الوتر أطلقفإنه وإن  ،الوترية ال الليل

 فال خراآل اليومو باهللا يؤمن كان من :زرارة بصحيحة له يستدل قدو الليل، وتر عنه املنصرف بل الوتر،

  )٣(.بوتر الإ يتبني

 أو النوم البيات من املراد أكان سواء الوتر فعل ـ املستمسك يف كما ـ منه الظاهرن إ :فيهو

 العشاء خرأ لو أنه يف إشكال فال حال يأ علىو الصلوات، خامتة ونيك ألن ربط فال . انتهى،)٤(عماأل

 أن الو الليل، صالة بعد ما  إىلالوترية تأخري له فضلاأل يكون ال السحر قريب  إىلراًاضطرا أو عمداً

 إذا  أنهيف شكالاإل ينبغي ال أنه كما الصلوات، خريأ الوترية يكون حىت  أصالالليل صالة عدم له فضلاأل

  الصالة تلك ترك يستحب ال أشبه ما أو حرامإ أو للمعصوم زيارة من الصالة يقتضي ما الوترية بعد دجتد

                                                

.٢٨ س ٢٤٢ ص١ ج:املستند) ١(

  .٥ حة بقية الصلوات املندوبأبواب من ٤٢ ـ الباب ٢٨٣ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٤ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢٩ ـ الباب ٧٠ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١١٠ ص٥ ج:املستمسك) ٤(



٢١٠

  .النافلة من بركعتني يأيت أن يستحب حيث النوم رادأ إذا ما ذلك منو الوترية، جلأل

 صلى من :)آلهو عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :قال) عليه السالم (يعل عن اجلعفريات، فعن

  )١(.وابنياأل يف كتبهو الفقر عنه  تعاىلاهللا ىنف رحله  إىلدخل إذا كعتنير

 دخل إذا )صلى اهللا عليه وآله (النيب كان :قالت )عليها اهللان اورض( خدجية عن املستدرك، عنو

  )٢(.فراشه  إىليأوي مث ،فيهما يوجز ركعتني فيصلي يقوم مث ،للصالة فتطهر ناءباإل دعا املرتل

                                                

.٣٦ ص:اجلعفريات) ١(

.٥ ححكام املساكنأ أبواب من ٢٣ ـ الباب ٢٤٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(



٢١١

  .وقت نافلة الصبح بني الفجر األول وطلوع احلمرة املشرقية ـ ٦ ـمسألة 

  

 وقتها أن ولأ ماأ )املشرقية احلمرة طلوعو ولاأل الفجر بني الصبح نافلة وقت ـ ٦ ـ مسألة(

 وقتها نأب قال ملن خالفاً القواعد،و رشاداإلو الشرائعو املراسمو املبسوطو السيد عن احملكي فهو ذلك

 ظهراأل على :املستند يفو للمشهور، وفاقاً الليل ولأ ولو يصليها أن الليل صالةصلى  فلمن الفجر قبل

 ففي سكايف،كاإل خرياأل السدس ولأ وقتها نأب قال ملنو ،)١(مجاعاإل :السرائرو الغنية عن بل شهر،األ

  :ثالثة قوالأ لةأاملس

  :مورأب ولاأل للقول استدل

 نافلةو الظهر نافلة مثل للفجر النافلة أن املنصرففإن  ،الفجر نافلة إطالق مقتضي ذلك أن :ولاأل

  .حنومهاو املغرب

  .الفجر قبل املشروعية عدم استصحاب :الثاين

 ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ قال ،احلجاج بن الرمحان عبد صحيح مثل ،رواياتال بعض :الثالث

الفجر يطلع ما بعد صلهما.)٢(  

  )٣(.الفجر بعد صلهما ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ الق :البزاز سامل بن يعقوب صحيحو

  )٤(.الفجر طلع ما بعد صلهما :احلليب صحيحةو

  )٥(.الفجر اعتراض بعد الفجر ركعيت صالة وقت :قال) عليه السالم (الصادق عن الدعائم، روايةو

                                                

.٨ س ٢٤٥ ص١ ج:املستند) ١(

.٥ ح املواقيتأبواب من ٥١ ـ الباب ١٩٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٥١ ـ الباب ١٩٤ ص٣ ج: الوسائل)٣(

.٢٩١ ح يف كيفية الصالة٨ ـ الباب ١٤٣ ص٢ ج:التهذيب) ٤(

. ـ يف ذكر مواقيت الصالة١٣٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٥(



٢١٢

صلى  (كانو :قال حديث يف) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول عن عباس، ابن عن الغوايل، روايةو

 ال ما الكل على يرد لكن غريها،ىل  إ،)١( خيففهاو ،ذاناأل مسع إذا الفجر ركعيت ييصل) اهللا عليه وآله

  :خيفى

  .الدليل مع صللأل جمال ال كما اخلالف، على الدليل وجود مع له وجه ال االنصراف ذإ

 على احلمل ماأ خر،األ رواياتال ةبقرين اجلواز على أو التقية على محلها من فالبد رواياتال ماأ

 ي أصلمىت ):السالم عليه( اهللا عبد يبأل قلت :قال بصري يبأ عن االستبصار،و التهذيب رواه فلما التقية،

 يهاأصل أن مرينأ) عليه السالم (جعفر باأن إ :له قلت .الفجر طلوع بعد :يل فقال :قال الفجر؟ ركعيت

 احلق ر مبفتاهمأف مسترشدين يبأ تواأ الشيعةن إ حممد باأ يا :)معليه السال (فقال الفجر، طلوع قبل

  )٢(.بالتقية فتينهمأف شكاكا توينأو

 هذه محل يوجب مما الفجر، طلوع قبلأا  على الدالة رواياتال فلمتواتر ،اجلواز على احلملوأما 

  .الثاين القول دليل هو هذاو التعني، ال اجلواز على

عليه ( فقال موضعهما؟ ينأ الغداة قبل اللتان الركعتان ):السالم عليه( جعفر يبأل قلت زرارة، فعن

  )٣(.الغداة وقت دخل فقد الفجر طلع ذاإف الفجر، طلوع قبل ):السالم

  ركعيت عن لتهأس :قال يضاأ) عليه السالم (جعفر يبأ عن ، عنهو

                                                

.٢٤٥ ح١٨٢ ص١ ج:عوايل اللئايل) ١(

  يف وقت ركعيت الفجر١٥٥ ـ الباب ٢٨٥ ص١ ج:االستبصار .٢٩٤ ح يف كيفية الصالة٨ ـ الباب ١٣٥ ص٢ ج:التهذيب) ٢(

.١٧ح

.٧ ح املواقيتأبواب من ٥٠ ـ الباب ١٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٢١٣

 صالة ركعة عشرة ثثال الليل صالة من ماإ ،الفجر قبل :فقال الفجر؟ بعد أو الفجر قبل الفجر

  )١(.الليل

 قبل اللتان الركعتان) عليه السالم (جعفر يبأ  إىلرجل كتاب يف تأقر :قال مهزيار بن علي عنو

 :خبطه) عليه السالم (فكتب يها؟ أصلوقت يأ يفو ،النهار صالة من مأ ،هي الليل صالة من الفجر صالة

حشواً الليل صالة يف احشهما.)٢(  

 الفجر؟ بعد أو الفجر قبل يهما أصلالفجر ركعيت :)عليه السالم (احلسن يبأل قلت :قال دمحأ عنو

  )٣(.الفجر قبل صلهماو الليل صالة ما احشر :جعفر بوأ قال ):عليه السالم( فقال

 مث ،ركعة عشرة ثالث واحدة مجلة فيصلي يقوم أن الليل انتصف إذا حدكمأ علىإمنا  :زرارة عنو

  )٤(.شاء حيث ذهب شاءوإن  ،نام شاءوإن  فدعا، سجل شاءن إ

 يف الليل ولأ من السفر يف الليل صالة صل ):عليه السالم( موسى احلسن يبأ عن حريز، يبأ عنو

  .رواياتال من غريها  إىل)٥(.الفجر ركعيتو الوترو احململ

 وقت ولأ عن) سالمعليه ال (جعفر باأ لتأس :مسلم ابن رواه مبا له استدل فقد سكايف،اإل ماأ

  )٦(.الباقي الليل سدس ):عليه السالم( فقال الفجر؟ ركعيت

                                                

.٣ ح املواقيتأبواب من ٥٠ ـ الباب ١٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٨ ح املواقيتأبواب من ٥٠ ـ الباب ١٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٥٠ ـ الباب ١٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٣٠١ ح يف كيفية الصالة٨ ـ الباب ١٣٧ ص٢ ج:التهذيب) ٤(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨٢ ص٣ ج:الوسائل) ٥(

.٥ ح املواقيتأبواب من ٥٠ ـ الباب ١٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ٦(



٢١٤

األفضل  أن  إال،عليهل قدم صالة اللي إذا  ولو عند النصف بل ولو قبله،وجيوز دسها يف صالة الليل قبل الفجر

  .إعادا يف وقتها

  

 ذلك، قبل الوقت كانتإن و ،اجلملة يف وقت أما على ولاأل القول رواياتك هذه محل الالزمو

 إذا قبله ولو بل النصف عند ولو الفجر، قبل الليل صالة يف دسها جيوزو( :املصنف قول أن يظهر منهو

  .نظر حمل )عليه الليل صالة قدم

 ولأ يف الكالم متام كله هذا .التالية املسألة يف فسيأيت )وقتها يف عاداإ فضلاأل أن الإ( :قوله ماأ

  :ثالثة قوالأ ففيه وقتها آخر ماأ ر،الفج نافلة وقت

  .املشرقية احلمرة طلوع أنه من املصنف ذكره ما :ولاأل

  .الثاين الفجر طلوعنه إ :الثاين

 خمتارو الذكرى مستقربو الشرائع حملتمل تبعاً قرب،األ هو هذاو الفريضة، وقت خرآنه إ :الثالث

 لعموماتو واملغربني، الظهرين يف ذكرناه كما ،دلةاأل طالقإل املستند، عنهم حكاه كما املعتمد،

 عليه( الصادق عن خالد، بن سليمان لصحيحةو سبق، كما اهلدية مبرتلةأا و ،النوافل يف التوسعة

  )١(.الغداة تترك حني يركعهما ):عليه السالم( قال الفجر؟ قبل اللتني الركعتني عن )السالم

 فاللفظ »تنور« ثالثة يفو الرتول، من »يرتل«خرى أ نسخة يف روي قد »تترك« بدل نأب يقال رمباو

  .صلاأل على االعتماد صلاألو بدل، نسخة »تنور«و ،واحد مبعىن »ترتل«و »تترك«ن إ :فيهو مضطرب،

 الرجلو ):السالم عليه( اهللا عبد يبأل قلت :قال العالء، يبأ بن احلسني رواه ما اخترناه، ما يؤيدو

  السجدتني فليصل ):يه السالمعل( قال بالغداة؟ نور قدو يقوم

                                                

.٢ ح املواقيتأبواب من ٥١ ـ الباب ١٩٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٢١٥

  .فتأمل ة،احلمر بعد ملا شامل »نور«فإن  ،)١(الغداة ليصل مث الغداة قبل اللتني

 ابن كرواية الفجر، بنافلة اخلاصة اتطالقاإلو العامة اتطالقاإل املقام يف فالعمدة ،كان كيفو

 )٢(،بعدهو الفجر معو رالفج قبل صلها :قال الفجر؟ ركعيت عن) عليه السالم (الصادق عن مسلم،

  .الليل نصف  إىلالفجر قبل يشمل فكما

 عليه( الباقر عن مسلم، بن حممد رواية مثلهاو الشمس، طلوع  إىلالفجر بعد يشمل كذلك قبله بل

 الصادق عن يعفور، يبأ ابن روايةو )٤(يضاً،أ) عليه السالم (الباقر عن عنهخرى أ روايةو )٣(،)السالم

  .غريها  إىل،)٥()السالم عليه(

 عليه، مجاعاإل السرائرو الغنية ظاهر عن بل تأخر، من عند سيما شهراأل هوو :ولاأل للقول استدل

 ،رأسك اءحذ الضوء يكون أن بنيو بينك ما الركعتني صل :قال) عليه السالم (عنه سحاق،إ مبرسلة

  )٦( .بالفجر فابدء ذلك بعد كانفإن 

 حىت الغداة يصلي ال الرجل عن) عليه السالم (احلسن باأ لتأس :قال يقطني، بن علي بصحيحةو

  )٧(.يؤخرمها ):عليه السالم( قال يؤخرمها؟ أو يركعهماأ الفجر ركعيت يركع ملو احلمرة تظهرو يسفر

  .الداللة مجالإ :ولاأل على يردو

                                                

.٤ حاملواقيت أبواب من ٥١ ـ الباب ١٩٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ املواقيت حأبواب من ٥٢ ـ الباب ١٩٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٤ ح املواقيتأبواب من ٥٢ ـ الباب ١٩٥ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١ ح املواقيتأبواب من ٥٢ ـ الباب ١٩٤ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٢ ح املواقيتأبواب من ٥٢ ـ الباب ١٩٥ ص٣ ج:الوسائل) ٥(

.٧ ح املواقيتأبواب من ٥١ب  ـ البا١٩٤ ص٣ ج:الوسائل) ٦(

.١ ح املواقيتأبواب من ٥١ ـ الباب ١٩٣ ص٣ ج:الوسائل) ٧(



٢١٦

  إىلضافةباإل هذا ،)١(ظاهر تأمل التوقيت على داللته يفو :قال ،املستمسك ذكره ما :الثاين علىو

  .مبقيدها مطلقها تقيد عدم همؤبنا اليت املستحبات يف خصوصاً ىقوأ السابقة اتطالقاإلأن 

 استدل فقد احلدائق اختارهو احلديث، كتايب يف الشيخو سكايفاإل ليهإ ذهب الذي :الثاين القول ماأ

  .فريضةال وقت يف النافلة جواز بعدمو الليل، صالة من أما على دل مما تقدم مبا له

 ماإ الفجر قبل ):عليه السالم( قال الفجر؟ بعد أو الفجر قبل الفجر ركعيت عن :زرارة بصحيحةو

  )٢(.الليل صالة من

 رواياتال بقرينة وقتهما امتداد بنيو ،الليل صالة من كوما بني ةاملنافا عدم :ولاأل على يرد لكن

 وقت يف التطوع جواز عدم ماأ فضليةاأل على حتملا إف الصحيحة عن اجلواب يظهر منهو السابقة،

  .سيأيت كما تام غري فهو الفريضة

                                                

.١١٢ ص٥ ج:املستمسك) ١(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٥٠ ـ الباب ١٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٢١٧

  .يستحب إعادا قبله ونام بعدها أو صلى نافلة الفجر يف وقتها إذا  ـ٧ـ مسألة 

  

 السيد عن كما )عاداإ يستحب بعدها نامو قبله أو وقتها يف الفجر نافلةصلى  إذا ـ ٧ ـ مسألة(

 صليتهما رمبا ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ يل قال عثمان، بن محاد بصحيح له تدلاسو مجاعة،و الشيخو

  )١(.عدماأ الفجر يطلع ملو قمتفإن  ليل علىو

 صاليت من فرغأو الليل صالة صليأل ينإ :يقول) عليه السالم (جعفر باأ مسعت زرارة، موثقو

  )٢(.عدماأ الفجر عند استيقظتفإن  ،الفجر يطلع أن قبل اهللا شاء ما نامأو الركعتني صليأو

 لكن مجاعة،و الشيخو السيد عن كما مطلقا ال ـ املنت يف كما ـ بعدمها نام إذا ما ظاهرمهاو

  .املستمسك ليهإ مالو املستند عليها اعتمد كما بذلكفتوى ال يف كاف التسامح

                                                

.٨ ح املواقيتأبواب من ٥١ ـ الباب ١٩٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٩ حواقيت املأبواب من ٥١ ـ الباب ١٩٤ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٢١٨

  . وقت نافلة الليل ما بني نصفه والفجر الثاين ـ ٨ـ مسألة 

  

  :ة أربعقوالأ املسألة يفو )الثاين الفجرو نصفه بني ما الليل نافلة وقت ـ ٨ ـ ةمسأل(

 يف املعتمد اختارهو عنه، البعد نفي الدروسو الذكرى عن كما مطلقاً الليل ولأ من وقتهان إ :ولاأل

  .كلمام حمكي

  .لالفاضو احلليو زرارة عن كما مطلقاً، الليل ولأ يفا اتيإ يصح النه إ :الثاين

 وقتها ولأف الفوت خوف عدم بنيو ،الليل ولأ وقتها ولأف الفوت خوف بني التفصيل :الثالث

  إىلنسبته آخرين عنو فيه، اخلالف عدم مجع عن بل ،كثراأل عن القول هذا حكي قدو الليل، نصف

  .عليه مجاعاإل غريهو اخلالف عنو صحاب،األ

 كما ـ القضاء فوت خاف إذا الفوت خلائف لاللي ولأو ،للمختار الليل نصف وقتهان إ :الرابع

 من جلملة ولاأل قرباألو ،الصدوقو العماين عن كما للمسافر الليل ولأ أو ـ التذكرةو  املنتهىعن

  :رواياتال

 الإ آخره  إىلالليل ولأ من الليل بصالة بأس ال :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن مساعة، كرواية

  )١(.الليل انتصف إذا ذلك فضلأأن 

 فضلأ أن الإ آخره  إىلولهأ بني فيما الليل بصالة بأس ال :قال) عليه السالم (عنه ىخراأل روايتهو

  )٢(.الليل انتصاف بعد ذلك

 :قال أنه جدك عن روي سيدي يا لهأسأ )السالم عليه( ليهإ كتبت :قال عيسي، بن حممد صحيحةو

عليه السالم( فكتب لليل؟ا ولأ يف الليل صالة الرجل ي يصلبأن باس ال:(  

                                                

.٢٥٠ ح يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣٣٧ ص٢ ج:التهذيب) ١(

.٩ ح املواقيتأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٢١٩

  )١(.اهللا شاء نإ جائز فهو صلى وقت يأ يف

 من هافصلّ تصليها أن شئت مىت الليل صالة :قال أنه )عليه السالم (الصادق عن الدعائم، روايةو

  )٢(.الليل صالة بعد توترو خرةاآل العشاء تصلي أن بعد آخرهو الليل ولأ

 عند ):عليه السالم( فكتب الليل؟ صالة وقت يف ليهإ كتبت :قال بالل بن علي بن حسني روايةو

  )٣(.جائز آخرهو ولهأف فاتفإن  فضل،أ نصفه هوو الليل زوال

 ولأ يها أصلالليل صالة عن لتهأس :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن محران، بن حممد روايةو بل

  )٤(.احململ يف صليتها اجلمال عجلينأفإن  ذلك فعلأل ينإ نعم :قال الليل؟

 بعد خصوصاً املستحبات، باب يفال يأيت  التقييد ألن املقيدات، من يأيت مبا تقيد ال رواياتال هذهو

  .فضلأ النصف نأب رواياتال بعض تصريح

 وقتن إ :يقول الدليلن إ :فيهو وقته، قبل فعله يصح ال املوقت نأب له استدل فقد :الثاين القول ماأ

 بصحيحة يضاًأ لذلك استدلوا كما فضل،أ ذلك أشبه ما أو النصف يف كانوإن  الليل ولأ من الليل نافلة

 القيام ريدأ ينإ :فقال النوم؟ من ىيلق ما  إيلّىشك صلحائهم من مواليك من رجالً أن :وهب ابن

  صربأ الشهرينو املتتابع الشهر صالة قضيت فرمبا صبحأ حىت النوم فيغلبين الليل من بالصالة

                                                

.١٤ ح املواقيتأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

. ـ يف ذكر مواقيت الصالة١٣ ص١ ج:سالمالدعائم اإل) ٢(

.١٣ ح املواقيتأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨٣ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١١ ح املواقيتأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨٣ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٢٢٠

 القضاء :قالو الليل، ولأ يف الصالة يف له يرخص ملو له عني قرة ):عليه السالم( قال ؟فعله على

  )١(.فضلأ بالنهار

 يرخص مل فهل يقدم؟ ال ملاذا يأ ،نكارياًإ سؤاالً يكون أن احملتمل من ذإ ،الداللة ضعف :والًأ فيهو

 على قرينة »فضلأ« بكون خباراًإ »يرخص مل« كانوإن  حىت بل »فضلأ« :قوله عليه يدلو التقدمي، له

  .الليل نصف يف كالترخيص »يرخص مل«أنه 

 فضلاأل الترخيصو  األوىلالترخيص على الداللة تقدير على »يرخص مل« محل من بد ال :ثانياًو

  .السابقة رواياتال بقرينة

 حنوه،و يلالل بنصف تالتوقي رواياتب االختيار حال يف الصحة لعدم استدل فقد :الثالث القول ماأ

 مهران، بن مساعة كموثق خر،أ رواياتب االضطرار حال يف الليل ولأ يف مبا اإلتيان لصحة استدل كما

 العتمة تصلي حني من ):عليه السالم( فقال السفر؟ يف الليل صالة وقت عن ولاأل احلسن باأ لأسأنه 

  )٢(.الصبح ينفجر أن إىل

 ولأمن  السفر يفالليل  صالة صلّ :قال) ه السالمعلي ( موسىاحلسن يبأ عن حريز، يبأ روايةو

  )٣(.الفجر ركعيتو الوترو احململ يف الليل

عليه ( قال الليل؟ ولأ يها أصلالليل صالة عن )السالم عليه( الصادق عن محران، بن حممد روايةو

  .احململ يف صليتها اجلمال عجلينأ ذاإف ذلك، فعلأل ينإ نعم ):السالم

                                                

.٢ و١ ح املواقيتأبواب من ٤٥ ـ الباب ١٨٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح املواقيتأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨٢ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨٢ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٢٢١

 القصار الليايل يف الصيف يف الليل صالة عن )السالم عليه( اهللا عبد باأ لتأس :الق ليث، صحيحو

  )١(.صنعت ما نعمو رأيت ما عمِن عم،ن ):عليه السالم( فقال الليل؟ ولأ يف الليل صالة

 مركآ ناأف النوم يكثر الشبابن إ مث ):عليه السالم( قال مث :قوله بزيادة مثله، يعقوب صحيحو

  )٢(.به

 فيعجل الربد يف أو السفر يف اجلنابة خياف الرجل عن )السالم عليه( لتهأسو :قال الفقيه، مرسلةو

  )٣(.نعم ):عليه السالم( فقال الليل؟ ولأ يف الوترو الليل صالة

 الربد أو السفر يف اجلنابة خياف الرجل عن لتهأس :قال) عليه السالم (الصادق عن يعقوب، روايةو

  .رواياتال من غريها  إىل)٤(.نعم ):عليه السالم( قال الليل؟ ولأ يف الوترو لاللي صالة يعجلأ

 املضطر غري  إىلبالنسبة الليل ولأ يف الوقت عدم على الدال رواياتال هذه من املفهومن إ :فيهو

 على السابقة رواياتال لقرينة ذلكو التشريع، عدم على ال املرجوحية على حيملن أو البد عرفاً أو شرعاً

  .ذلك

 أو درهم من شئت مبا تصدق :قالو ،بدرهم فتصدق شيئاً متلك مل إذا :املوىل قال لو أنه ىتر الأ

  التصدق فضليةأ الإ منه يفهم مل فضل،أ بالدينار التصدقو دينار

                                                

.١٦ ح املواقيتأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٧ املواقيت حأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨٤ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح يف وقت صالة الليل٦٦ ـ الباب ٣٠٢ ص١ ج:فقيهال) ٣(

.١٠ ح املواقيتأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨٣ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٢٢٢

 على يستشكل رمباو احلالة، هذه يف بالدرهم التصدق يصح ال أنه ال مكان،اإل حالة يف بالدينار

  .شاذةأا ب قةباالس رواياتال

 روايات بتقدمي لالجتهاد ا العمل عدمو ،بشذوذها يقال أن ميكن ال كثرا معا إ :والًأ فيهو

  .بالشذوذ يلحقها ال التقييد

 أن  إىلباإلضافة هذا التسامح، جهة من ا بالعمل بأس ال شاذة كانت إذا أا حىت :ثانياًو

  .الترجيحو التعادل باب يف ذكروا كما ت،املستحبا روايات يف تأيت ال الترجيحات

 اخلري حتب اجلارية ،بكارأ ناءنساوإن  :قلت وهب، ابن بصحيحة له استدل فقد :الرابع القول ماأ

 يف عليه ىتقو هيو قضائه عن ضعفت رمباو قضت، رمبا حىت النوم فيغلبها الصالة على حترصو هلهأو

  )١(.القضاء ضيعنو ضعفنا  إذالليل ولأ الصالة يف هلن فرخص الليل، ولأ

 دليل عن اجلواب تعرف تقدم مماو السابقة، رواياتال بقرينة فضليةاأل من نوع على حممولنه إ :فيهو

  .املسافر تقدميأخبار ب استدال حيث العماين،و الصدوق

  .السفر غري يف مطلقاً الوقت عدم على الداللة عدم :فيهو

 ظهر قدو املتعني، هو ،فضلأ غريه كانوإن  مطلقاً، ليلال ولأ باجلواز ولاأل فالقول ،كان كيفو

  .تكرارها  إىلفالحاجة الثاين، الفجر الليل صالة وقت آخر أن السابقة رواياتال من مجلة من

                                                

.٢ و١ح  املواقيتأبواب من ٤٥ ـ الباب ١٨٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٢٢٣

  يف وقت السحرا اواألفضل إتي

  

  :رواياتال من مجلة عليه يدلو املشهور، من ىيترائ الذي هوو )السحر وقت يفا اتيإ فضلاألو(

  )١(.الليل صالة هيو السحر يف ركعات مثانو :قال) عليه السالم (الصادق عن عمش،األ وايةكر

  )٢(.السحر ركعات مثانو ):عليه السالم( الرضا عن الفضل، روايةو

  )٣(.)السالم عليه( الصادق عن سنان، ابن رواه ما منها قريبو

 آخر هاصلّ :قال الليل؟ صالة ي أصلمىت له قلت :قال) عليه السالم (الصادق عن مرازم، روايةو

  )٤(.الليل

 اهللا قال الذي الوقت :قال أن ىل، إالليل صالة وقت عن )السالم عليه( الباقر سئل الدعائم، روايةو

 وقت هوو ذلك قبل منها فضلأ آخره يف الليل صالة أن ،)٥(﴾الْمستغِفرين ِبالْأَسحاِرو﴿ :فيه

  )٦(.جابةاإل

  )٧(.مثله) عليه السالم (الباقر عن الثانية، دعائمال رواية يفو

   اهللا رسول كان ساعة يأ :)عليه السالم (اهللا عبد يبأل قلت :قال بانأ خربو

                                                

.٢٥ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٤١ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢٣ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٢١ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٧ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٤٥ ـ الباب ١٨٦ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.١٧ اآلية :سورة آل عمران) ٥(

.١ ح املواقيتأبواب من ٣٤ ـ الباب ١٩٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٦(

.١ ح املواقيتأبواب من ٤٢ ـ الباب ١٩٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٧(



٢٢٤

  )١( .املغرب صالة  إىلالشمس مغيب مثل ):عليه السالم( فقال يوتر؟ )آلهو عليه اهللا صلى(

 له تءضاأف املشرق قبل من بياض ظهر لليلا ثلث بقي ذاإف ):عليه السالم( قال سليمان رواية يفو

 يف الليل صالة ييصل أن رادأ منو :قال أن ىلإ الليل صالة وقت هوو يذهب مث ساعة فيكون الدنيا

  )٢(.له فذلك  ـخ :فيطول ـ  الليل نصف

  )٣(.رم  إىلفزعوا اهللا شاء ما أو الليل ثلثا ذهب ذاإف ):عليه السالم( قال عبيدة يبأ رواية يفو

  )٤(.الليل ثلث بعد :قال ؟)آلهو عليه اهللا صلى( يقوم كان ميت :احلليب رواية يفو

  .رواياتال من غريها  إىل)٥(.الليل النصف بعد :آخر حديث يفو

 مما النصف فضيلة على تدل روايات لوجود مطلقا، خرياأل القسم فضليةأ يعلم مل نهأب يقال رمبا لكن

  .بالتخيري بالقول الإ عريف جبمع السابقة رواياتال بنيو بينها اجلمع ميكن ال

 ثالث واحدة مجلة صالته فيصلي يقوم أن الليل انتصف إذا حدكمأ علىإمنا  :زرارة موثقة ففي

  )٦(.شاء حيث ذهب شاءوإن  ،نام شاءوإن  ،فدعا جلس شاءن إ مث ،ركعة عشرة

                                                

.٢ ح املواقيتأبواب من ٥٤ ـ الباب ١٩٧ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح املواقيتأبواب من ٤٣ ـ الباب ١٨٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٥ حاستيقظ من النوم إذا  يف ما يقول الرجل٦٧ ـ الباب ٣٠٥ص ١ ج:الفقيه) ٣(

.٢٩ ح املواقيتأبواب من ٥٣ ـ الباب ١٩٦ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٥٣ ـ الباب ١٩٦ ص٣ ج:الوسائل) ٥(

.٣٠١ ح يف كيفية الصالة٨ ـ الباب ١٣٧ ص٢ ج:التهذيب) ٦(



٢٢٥

 صلى الليل نصف زال ذاإف :)آلهو يهعل اهللا صلى( اهللا رسول صالة وصف يف النهاية مرسلة يفو

  )١(.ركعات بثالث خرياأل الربع يف وترأو ركعات مثان

 حىت النهار من يصلي ال) عليه السالم( املؤمنني مريأ كان ):عليه السالم( الباقر عن العدة، روايةو

  )٢(.الليل ينتصف حىت خرةاآل العشاء  يصليما بعد الليل من الو الشمس، تزول

  )٣(.منه قريب) عليه السالم (الباقر عن ارة،زر عنو

صلى اهللا عليه  (اهللا رسول كان :يقول مسعته :قال) عليه السالم (الصادق عن مسلم، بن حممد عنو

 يف ال الليل، انتصاف بعد الإ النوافل من شيئاً يصلي ال فراشه  إىلىآو االخرة العشاءصلى  إذا )وآله

  )٤(.غريه يف الو رمضان شهر

  )٥(.الليل ينتصف حىت شيئاً يصل فلم :قال أنه الإ منه، قريب الفقيه رواية يفو

 ما بعد ي يصلكان) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسولأن  ): السالمماعليه( حدمهاأ عن فضيل عنو

  .غريها  إىل)٦(.ركعة عشرة ثثال الليل ينتصف

 املطلقة فضليةاأل على الليل آخر فضل تروايا محل من املستند ذكره مبا الطائفتني بني اجلمع ماأ

 غريهاو السواكو النومتنيو تعقيبااو مبتمماا االشتغال رادةإ باعتبار فضليةاأل على الليل نصف رواياتو

  منو :املروزي رواية ذيل بشهادة

                                                

.١حص  ة رسول اهللا يف صال٣٦ ـ الباب ١٤٦ ص١ ج:الفقيه) ١(

.١ ح املواقيتأبواب من ٣٠ ـ الباب ٢٣٠ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(

. يف وقت نوافل النهار١٥١ ـ الباب ٢٧٧ ص١ ج:االستبصار) ٣(

.٤ ح املواقيتأبواب من ٤٣ ـ الباب ١٨٠ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.١حص   يف صالة رسول اهللا٣٦ ـ الباب ١٤٦ ص١ ج:الفقيه) ٥(

.١ ح يف أول وقت نوافل الليل١٥٢ ـ الباب ٢٧٩ ص١ ج:تبصاراالس) ٦(



٢٢٦

  وهو الثلث األخري من الليل

  

  .له فذلك فيطول الليل نصف يف الليل صالة ييصل أن رادأ

  .له شاهد الو الثانية رواياتال ظاهر خالف املذكور اجلمعن إ :ففيه

  إىلالتطويل  إىلفيها داللة الا إ ،بدل نسخ »فيطول« أن  إىلمضافاً ،عليه يرد املروزي روايةو

 الصالة يتبع مبا الطويلة الليايل يف  أو أكثرساعات ست ييصل أن وقت نسانلإل هلو كيفو ،الصباح

  .املستحبات من

 ،مجاعاإل من يأيت ملا بذلك االلتزام يبعد الو املصنف، ذكره ما هو املشهور أن يف إشكال ال نعم

  .فتأمل ،اجلملة يف عليه رواياتال بعضو

 برواية له استدلو )الليل من خرياأل الثلث هو( السحر أن آخرينو املصنف لدي الظاهر )و(

  .»الليل صالة وقت هوو ـ قال أن ىلإ ـ الليل آخر من ثلث بقي ذاإف« :فيهاو املتقدم، املروزي

  )١(.الباقي الثلث ):عليه السالم( فقال الليل؟ ساعات فضلأ عن لتهأس :مساعيلإ صحيحو

  .تقدمت كما الليل ثلثا ذهب ذاإف :عبيدة يبأ روايةو

  )٢(.جوبهأ خرياأل الليل وجوف مثىن مثىن الليل صالة :الراوندي روايةو بل

 ىلد االنصراف  إىلقربأ هذاو خري،األ السدس هو السحر أن العلماء من عمج عن احملكي لكن هذا

  .السحر حتديد يف اللغوينيو الفقهاء كلمات اضطربت حيث جمهوالً عندنا الواقع كانوإن  العرف

                                                

.٤ ح املواقيتأبواب من ٥٤ ـ الباب ١٩٧ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١ ح النوافلأبواب من ١٧ ـ الباب ١٦٩ ص٧ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(



٢٢٧

  .وأفضله القريب من الفجر

  

 شرع نأ عرفت حيثو املصنف، على سكتوا تعليقام عندي ما على همأكثرف للمنت املعلقون ماأ

  .للسحر اللغوي املعىن حتقيق يف مهيةأ فال الفجر قرب فضليةأ على دليل النه أو الليل نصف من النافلة

 من بد ال السحر دعيةأ من ورد فيماو )١(﴾ِبالْأَسحاِر هم يستغِفرونَو﴿ :سبحانه قوله مثل يف نعم

 عدم فالظاهر الليل نصف بعد ماأ ،شبهأ ماو بساعة الفجر قريب على الصدق الظاهرو ذلك، حتقيق

  .حمكم السحر عدم فاستصحاب شبهأ ماو الليل من الثالث الربع يف الشك معو ،الصدق

 عن بل املشهور، بل ،املستند يف كما كثراأل عن احملكي هو هذاو )الفجر من القريب فضلهأو(

 ىكفو عليه، مجاعاإل غريهاو املدارك حاشيةو التذكرة ظاهرو ىاملنتهو املعتربو الناصرياتو اخلالف

 رمباو وجدوه، دليل عن كاشف خالف غري من همإمجاع ألن بالتسامح، نقل ملوإن  ،دليالً بذلك

  :دلةاأل من جبملة له يستدل

 آخر هاصلّ :قال ؟الليل صالة ي أصلمىت :له قلت :قال) عليه السالم (الصادق عن مرازم كرواية

  )٢(.الليل

  )٣(.الليل آخر يف ركعات مثانو :قال) عليه السالم (عنه خالد، بن سليمان موثقو

  )٤(.الليل آخر ليهمإ الليل صالة حبأو :بصري يبأ روايةو

                                                

.١٨اآلية : سورة الذاريات) ١(

  .٣ ح املواقيتأبواب من ٥٤ ـ الباب ١٩٧ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١٦ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٣ ـ الباب ٣٥ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٤ ـ الباب ٤٢ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٢٢٨

 الوتر ساعات فضلأ أن على الدالةخبار كاأل خر،أ روايات يف شعاراتاإل من مجلة  إىلباإلضافة هذا

فتوى ال بعدو غريها،  إىل)٢(فيه، الدعاء تجابةاسو خرياأل الثلث فضل يف الواردةخبار األو ،)١(ولاأل الفجر

 ،)آلهو عليه اهللا صلى( اهللا رسول فعل جهة من الليل نصف فضليةأ الحتمال جمال ال شعاراإلو الروايةو

  .املسارعةو االستباق أدلةو

نكا كلما بأنه عربوا املشهورو الفجر، من القريب فضليةأب عرب فاملصنف التعبري، يف اختلفوا ممث إ 

  .التسامح بضميمة املشهورفتوى ل بالثاين البأسو ،فضلأ كان الفجر  إىلقربأ

  .املسارعة جهة من ولباأل يقال رمبا كانوإن  التفريق،و اجلمع من كل يف فضل النه إ الظاهر مث

 صالته فيصلي يقوم أن الليل انتصف إذا حدكمأ علىإمنا  ):عليه السالم( الباقر عن زرارة، روايةو

  )٣(.ركعة عشرة ثثال واحدة مجلة

  )٤(.أمحزها األعمال فضلأو شق،أ أنه جهة من بالثاين يقال رمباو

 إذا كان) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسولن إ :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن احلليب، صحيحةو

 فيستاك يقوم مث اهللا، شاء ما ريقدف خممراً رأسه عند يوضع سواكهو بوضوئه مرأ خرةاآل العشاءصلى 

  مث يرقد مث ركعات،أربع  يصليو يتوضأو

                                                

. ح املواقيتأبواب من ٢٧ ـ الباب ١٥٢ ص٣ ج:كاملروي يف الوسائل) ١(

. ح املواقيتأبواب من ٤٣ ـ الباب ١٨٠ ص٣ ج:كاملروي يف الوسائل) ٢(

.٣٠١ ح يف كيفية الصالة٨ ـ الباب ١٣٧ ص٢ ج:التهذيب) ٣(

.١٦ ص٤ ج:جممع البحرين) ٤(



٢٢٩

 صلى مث وترأف قام الصبح وجه يف كان ذاإف يرقد، مث ركعاتأربع  يصليو يتوضأو فيستاك يقوم

 كان مىت :قلت .)١(﴾ رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لَقَد كانَ لَكُم يف﴿ ):عليه السالم( قال مث .الركعتني

  )٢(.الليل ثلث بعد :قال يقوم؟

  )٣(.الليل نصف بعد :آخر حديث يف قالو

 يقوم) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول كان :قال أنه )عليه السالم (الصادق عن الدعائم، رواية يفو

  .احلليب صحيح من قريباً ذكر مث )٤(.القيام شدأ ذلكو مراراً الليل من

 الليل آخر من يقوم أن الرجل حيمد كان ما ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ قال بكري، ابن رواية يفو

  )٥(.يذهبو ينام مث واحدة ضربة صالته فيصلي

 اجلمع عند ،ىيترائ ما حسب اجلمع أدلة على دلتهأ رجحيةأل التفريق استحباب يبعد ال ولكن هذا

  .العامل اهللاو ،عرفاً الدليلني بني

                                                

.٢١اآلية : حزابسورة األ) ١(

.٢ ح املواقيتأبواب من ٥٣ ـ الباب ١٩٦ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٥٣ ـ الباب ١٩٦ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.لة ـ يف ذكر صالة السنة والناف٢١١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٤(

.٥ ح املواقيتأبواب من ٥٣ ـ الباب ١٩٦ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٢٣٠

  .  ا على النصفميصعب عليه نافلة الليل يف وقتها تقدميهجيوز للمسافر والشاب الذي  ـ ٩ـ مسألة 

  االحتالم أو وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف الربد

  

 تقدميهما( املقرر )وقتها يف الليل نافلة عليه يصعب الذي الشابو للمسافر جيوز ـ ٩ ـ مسألة(

 اذ أن املقام يف فاخلصوصية مطلقاً، النصف على التقدمي جواز دلةاأل من الظاهر أن تقدم قد )النصف على

  .العذر ذي غري  إىلبالنسبة كالتأكيد ليه،إ بالنسبة النصف بعد ما  إىلالتأخري يكون ال العذر

 عليه ادعي الشابو املسافر  إىلبالنسبة بل الفقهاء، بني املشهور هو العذر ذي تأخري جوازن إ مث

  .ذلك على دالةال النصوص من مجلة تقدم قدو غريه،و اخلالف عن مجاعاإل

 املستفاد حنومها، أو الفوت خوف أو للربد هوإمنا  اجلواز أن السابقة دلةاأل من املستفادحيث إن  مث

  .اللفظ ذا مايكون دلةاأل يف جدأ ملوإن  بذلك، املصنف قيده الصعوبة جامع منها

  .النص ما ورد كما )الربد خائفو كالشيخ عذر ذي كل كذاو(

 لصالةا  إذذلك، يف خصوصية على دليل ال نهأب يقال رمبا لذاو النص، يف جدهأ مل )االحتالم وأ(

 جهة من التقدمي فضليةأو بالتيمم، التأخري فضليةأ تعارض ولو فضل،األ وقتها يف حينئذ بالتيمم ىتؤت

 وراملذك الربد خوف يف داخلنه إ يقال أن الإ اللهم حدمها،أ ترجيح على دليل يكن مل املائية، الطهارة

 بك كانت أو الليل آخر يف تقوم ال أن خشيتن إ ):عليه السالم( اهللا عبد يبأ عن احلليب، صحيح يف

  مينعه أن الربد صابةإب املراد يقال أن الإ )١(.الليل ولأ من وترأو فصل برد صابكأ أو علة

                                                

.٢ ح املواقيتأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨١ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٢٣١

  واملريض

  

 ليس  ألنهعلة بك انتكأو  :عموم يف يدخل أن فيمكن املائية الطهارة عن ال الصالة عن الربد

  .الصالة ميهله ال مبا يشتغل السحر يف أنه علم إذا كما ة،ياملستقبل العلة يشمل بل فعلية، علة ا املراد

 يصعب مرضاً املرض يكونن أو بد ال لكن غريه،و علة بك كانتأو  يشمله ما على )املريضو(

  .الليل آخر الصالة معه

 ذلك الصالة داءأ يف الو الليل آخر القيام يف له ثرأ ال مما ومهاحنو الدم ضغطو السكر مرض مثل ماأ

 لذوي الإ مطلقاً الليل نصف بعد ما  إىلخريأالت فضلاأل أن يعلم تقدم مماو عنه، منصرف فالدليل الوقت،

 ا يتأفي فضلاأل الوقت يقدم الوقت مع الليل آخر يف الشرطو اجلزء فقد تعارض إذا فهل عذار،األ

 بدون أو القيام بدون ا يأيت الوقت آخر كان إذا مثالً ،احتماالن الشرط؟و اجلزء يقدمو  أناقصة

 مثلة،األ من ذلك غري  إىلاملسري،و السفر حالة يف حينئذاك كان إذا كما املتعارفني، السجودو الركوع

  .دلةاأل ظاهر من الذهن يف املأنوس  ألنهالتأخري فضليةأ يبعد الو

 ولأ من عليها قادراً كان ذاإف ال؟ وأ التعجيل وقت آخر يف يكون أن يعجل ملن فضلاأل يكون هلو

 ولاأل أن من :احتماالن فضل؟أ كان النصف  إىلقرب كلما أو الليل ولأ فضلاأل فهل النصف  إىلالليل

 استرحو هاوصلّ يند الصالة أن روايات يف ورد كما ذلك، بعد حيدث ذا ما اليدري نهألو مسارعة،

 صدقو فضل،األ الوقت  إىلقربأ خريأالت أن منو .الصالتني بني اجلمع لةأمس يف تقدم كما، )١(منها

  .بالتساوي القول الالزم كان الدليلني حدأ حنرج مل ذاإو ،أكثر عليه الليل جوف

                                                

.٢٦٩ قضاء الصلوات أبواب من ١٢ ـ الباب ٣٦٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٢٣٢

  .وينبغي هلم نية التعجيل ال األداء

  

 عن مساعة موثقة ظاهر أن كما ،الغروب قبل ا يتأي فال بالليل خاصة التقدمي أدلة أن الظاهر مث

 بعد مبا اختصاصها )١(.الصبح ينفجر أن  إىلالعتمة ي يصلحني من :فقال السفر؟ يف الليل صالة وقت

  .عذر ذي كل بنيو بينه الفرق عدم يقتضي املناط أن الإ املسافر يف كانتوإن  املوثقةو العشاء،

 ،الباقي قدمو هناك تيسر مبا ىتأ النصف بعد ما يف الليل صالة كل على يقدر مل إذا  أنهالظاهر مث

 تقدم كما الليل صالة يف داخلةا  أل،دلةاأل هلذه مشمولة الصبح ركعيتو الوتر أن الظاهر أن كما

 بتقدميه بل جبزئيته، املنصوص الوتر  إىلبالنسبة خصوصاً الليل، صالة من جزءأا  على الدالة حاديثاأل

  .خباراأل بعض يف

  .نظر فيه لكن ،الصبح نافلة تقدمي يف املستند يف شكلأ نعم

 ليث كرواية النصوص، من الظاهر هو كما :املستمسك يف قال )داءاأل ال التعجيل نية هلم ينبغيو(

 كذلك شرعت وقتها ملصلحة فاقدة الصالة فتكون بالتعجيل فيها املعرب غريمهاو سامل، بن يعقوبو

 ،املتقدمة مساعة رواية من يظهر كما داًء،أ لتكون ملصلحته واجدةو اوقته يف واقعةأا  ال ،ىخرأ ملصلحة

 من وىلأ النصوص بقية على محلها ذإ غري، ال الفعل فيه يصح الذي الزمان جمرد فيها الوقت من فاملراد

  . انتهى)٢(العكس،

  املقدم فالزمان ،فضلأ التأخرين أو مطلقا جائز التقدمي أن عرفت قد :والًأ :قولأ

                                                

.٥ ح املواقيتأبواب من ٤٤ ـ الباب ١٨٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١١٨ ص٥ ج:املستمسك) ٢(



٢٣٣

  .داءأب ليس نهأب للقول وجه فال الفرائض،  إىلبالنسبة آخرهو الوقت وسطأ مثل الصالة زمان

 بذوي خاصنه إ بل املقدم وقتية إطالق عدم من املشهور قاله ما  إىلالذهاب تقدير على :ثانياًو

 ونيك ـ بقضاء ليسو ـ الفعل فيه يصلح الذي الزمانو كيف ،داءأب ليس نهأب للقول وجه الف ،عذاراأل

 كان ذاإف سابق، شيء عن بدالً يكون أن بدون الشارع قرره الذي الوقت الإ داءلأل معىن ال ذإ داًء،أ

 من ذكرناه ملا نهأكو ،رواياتال بقية عن مفاده يف ظهرأ مساعة موثقو ،قضاًء يكون سابق شيء عن بدالً

  .ينبغي بقوله املصنف عرب داءأأنه 



٢٣٤

  .فاألرجح القضاء قضائها أو قدمي صالة الليل على وقتها بني تاألمردار  إذا  ـ١٠ـ مسألة 

  

 على )القضاء رجحفاأل قضائها أو وقتها على الليل صالة تقدمي بني األمر دار إذا ـ ١٠ ـ مسألة(

 عليه يدلو .عليه االتفاق املستندو املفاتيحو املدارك ظاهرو الرياضو اللثام كشف عن بل املشهور،

 صبحأ حىت النوم فيغلبين بالليل القيام ريدأ ينإ ):السالم عليه( الصادق عن وهب، بن معاوية صحيحة

 قرة ،واهللا عني قرة ):عليه السالم( فقال ثقله؟ على صربأ الشهرينو املتتابع الشهر يف صاليت قضيت فرمبا

  )١(.فضلأ بالنهار القضاء :قالو ،الليل ولأ النوافل يف يرخص ملو ،اهللاو عني

 ):عليه السالم( قوله بدليل ،اجلواز ينايف ال معىن »يرخص مل« :بقوله يريدن أو بد ال :قولأ

  .»فضلأ«

 الليل ولأ الصالة يف هلن فرخص :قال أن ىلإ ،بكاراًأ نسائنا منفإن  :قلت زيادة، الشيخ رواية يفو

  )٢(.القضاء ضيعنو ضعفنإذا 

 الليلة عليه متضي بالليل لقياما مرهأ من الرجل ):السالم عليهما( حدمهاأ عن حممد، صحيح يفو

 بل ال ):عليه السالم( قال الليل؟ ولأ الوتر يعجل مأ ليكإ حبأ فيقضي يقوم ال الثالثو الليلتانو

  )٣(.ليلة ثالثني كانوإن  يقضي

  لذلك ميضي حىت الليل آخر من يستيقظ ال الرجل عن :ىخراأل روايته يفو

                                                

.٢ و١ ح املواقيتأبواب من ٤٥ ـ الباب ١٨٥ ص٣ ج:ائلالوس) ١(

.٤ ح يف أول وقت نوافل الليل١٥٢ ـ الباب ٢٧٩ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.٥ ح يف أول وقت نوافل الليل١٥٢ ـ الباب ٢٧٩ ـ ١٨٥ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٢٣٥

 ينإ  إيلّحبأ يقضي بل ):عليه السالم( قال ليك؟إ حبأ الليل ولأ فيصلي عشرة اخلمسو العشر

  )١(.خلقا ذلك يتخذ أن كرهأ

 فال القيام نويأ ليلة عشر مثانية مكثت ينإ ):السالم عليه( اهللا عبد يبأل قلت حنظلة، بن عمر روايةو

  )٢(.خلقا ذلك تتخذ أن كرهأ ينإف بالنهار اقض ):عليه السالم( قال الليل؟ ولأ صليأف قومأ

 الليل من يقوم ال أن يتخوف الرجل عن لتهأس :قال) عليه السالم (خيهأ عن جعفر، بن علي روايةو

 حىت صالة ال :قال قضاء؟ عليه مأ ذلك جيزيه هلو خرة؟اآل العشاء من انصرف إذا الليل صالة يصليأ

  .غريها  إىل)٣(.الساعة تلك من فضلأ بالنهار القضاءو ،الليل من ولاأل الثلث يذهب

 يف املنصرف كانوإن  ،الثاين الظاهر وقت؟ يأ يف أو التايل، النهار من عمأ بالقضاء املراد هلو

 بنيو ،سابقاً عرفت كما داًءأ الليل ولأ كون بني ةالمنافا أنه كما ، أشبهما أو سنة  إىلال القريب الوقت

  .بعض من فضلأ بعضها يكون أن ميكن واقعية ملصاحل تابعة حكاماأل مالكات ذإ ،فضلأ القضاء كون

                                                

.٧ ح يف أول وقت نوافل الليل١٥٢ ـ الباب ١٨٦ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح يف أول وقت نوافل الليل١٥٢ ـ الباب ١٨٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٩١ ص:سنادقرب اإل) ٣(



٢٣٦

  .ليس عليه اإلعادة تبه يف وقتهانامث قدمها  إذا  ـ١١ـ مسألة 

  

 جمال فال به، املامور طاعأ  ألنه)عادةاإل عليه ليس وقتها يف تبهنامث  قدمها إذا ـ ١١ ـ مسألة(

 نوع،مم الصورة هذه عن النصوص بانصراف والقول املقام، يف نص الو نص، هناك كان إذا الإ لتكراره

 لو أنه كما االمتثال، بعد امتثال فال الليل، ولأ يف داءأ أنه سابقاً عرفت قد بل املستمسك، منعه كما

  .قضاء عليه يكن مل الليل آخر يف داهاأ



٢٣٧

  أزيد أمتها خمففة أو ركعاتأربع  طلع الفجر وقد صلى من صالة الليل إذا  ـ١٢ـ مسألة 

  

 كما )خمففة متهاأ زيدأ أو ركعاتأربع  الليل صالة من صلى قدو الفجر طلع إذا ـ ١٢ ـ مسألة(

 مجاعاإل املصابيح عنو صحاب،األ مذهب أنه املدارك عنو جده،أ خالف بال املستند يفو املشهور، هو

 صالة من ركعاتأربع  صليت نتأ كنتإذا  ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ قال الطاق، مؤمن خلرب عليه،

  )١(.يطلع مل أو طلع الصالة متأف الفجر طلوع قبل الليل

 طلوع قبل الليل بصالة متأابتد إذا نكمإ :الرضوي من آخر مكان يفو )٢(.مثله :الرضوي عنو

 الوترو الصالة باقي درجتأو بادرت اً أربع أوركعات ست منها صليت قدو الفجر طلع قدو الفجر

  )٣(.الغداة صليتم مث ادراجاً

 التهذيب يف املروي البزاز يعقوب رواية تنافيها الو املفضل رواية صدر يضاًأ ذلك على يدلو

 أن ختوفأ مث ركعاتأربع  صليأف بقليل الفجر قبل قومأ ):عليه السالم( له قلت :قال االستبصارو

 تقضيها حىت الركعات خرأو وترأ بل ال ):عليه السالم( قال ؟الركعات متأ أو بالوتر بدءأ الفجر ينفجر

  )٤(.النهار صدر يف

 فضلأ يف ليدركه الوتر قدم خاف إذا ماأ التخوف، عدم بصورة السابقة رواياتال تقييد من بد ال ذإ

  النهار صدر  إىلالبقية تأخري فضلاأل يكون حينئذ أنه الظاهرو وقاته،أ

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٤٧ ـ الباب ١٨٩ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢٢ س ١٣ ص:فقه الرضا) ٢(

.٤ س ٩ ص:فقه الرضا) ٣(

 أربع لى يف من ص١٥٤ ـ الباب ٢٨٢ ص١ ج:االستبصار .٢٤٤ ح يف كيفية الصالة٨ ـ الباب ١٢٥ ص٢ ج:التهذيب) ٤(

.٢ حركعات من صالة الليل



٢٣٨

  .حنوهاو اهلدية مبرتلة هيإمنا  لعموم ،يضاًأ الوتر بعد ا اإلتيان جازوإن 

 عليه بل فيه، خالف النه إ قيل رمبا بل ،ىللفتو بذلك باس الو ،املشهور وه خمففة متاماإلن إ مث

 آخر يف قومأ ينإ :)عليه السالم (اهللا عبد يبأل قلت :قال سنان ابنو مساعيلإ برواية له يستدلو ،مجاعاإل

  )١(.عجلأ عجل،أو احلمد أاقر :قال الصبح؟ خافأو الليل

 من حىت القاعدة على بذلكفتوى فال املناط، وجود الظاهرف فيه، حنن ما على تدل ملن إ الروايةو

  .بذلك الفقهاءفتوى  على املبين التسامح دون

 ربع،األ متامإب احلكم لتعليق متاماإل احلكم يكن مل يتمه ملو الثاين املثىن يف شرع لو أنه الظاهر مث

 تنبه لو أنه الظاهر مث الوجه، هرظا غري املستند يف كما بذلك حمكوم الرابعة ركوع من الفراغ نأب فالقول

  .الوتر يقدم أن له فضلاأل كانربع األ يسع ال وقت يف

 أن حدكمأ ىيرض ماأ :يقول) عليه السالم( اهللا عبد باأ مسعت :قال وهب بن معاوية رواية فيف

  )٢(.الليل صالة له يكتبو الفجر ركعيت يصليو يوترو الصبح قبيل يقوم

 هوو الليل آخر من يقوم الرجل عن لتهأس :قال) عليه السالم (الباقر عن مسلم، بن حممد روايةو

 بل :قال ذلك؟ آخر الوتر يكون حىت وجهها على الصالة ييصل أو بالوتر أيبدأ  الصبح يفجئه أن ىخيش

  .رواياتال من غريها  إىل)٣(.ذلك فاعال كنت ناأ :قالو ،بالوتر أيبد

                                                

.١ ح يف آخر وقت صالة الليل١٥٣ ـ الباب ٢٨٠ ص١ ج:االستبصار) ١(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٤٦ ـ الباب ١٨٧ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح املواقيتأبواب من ٤٦ ـ الباب ١٨٧ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٢٣٩

   فريضته وقضاها مثّ،رم ركعيت الفجمل يتلبس ا قدوإن 

  

  .الوتر يقدم مل ركعات ثالث وقت له كانن إ مث

 فصل الفجر طلعفإن  ،الثالثة يف وترأو ركعتني فصلّ الفجر يطلع أن خشيتفإن  :الرضوي ففي

  )١(.فيه مبا الوتر ىمض قدو الفجر ركعيت

 قد كانن إ ببقيتها أو وهلاأ من الليل بصالة جاء الفجر  إىلفاضالً وقتاً له أن ىرأ مث الوترصلى وإن 

 ناأو قومأ ):السالم عليه( اهللا عبد يبأل قلت :قال العزيز عبد بن علي رواه ملا الوتر، قبل بعضهاصلى 

  )٢(.الليل صالة فصل :قال ليل؟ على ذاإو نظرأف :قلت ،وترأف :قال الفجر؟ ختوفأ

 يف كما ،املشهور على الفريضة دبع )قضاهاو فريضته مث الفجر، ركعيت مقد ا يتلبس ملوإن (

 التهذيبو اخلالف يف الشيخ عن ملا خالفاً علمائنا، مذهب أنه املعترب عن بل املستمسك،و املستند

 ،الليل صالة تيانإب :فقالوا ،املستندو املعتمدو املفاتيحو الذخريةو قىاملنتو املداركو املعتربو الصدوقو

 شاء مىت النافلة فعل اتطالقإل قرباأل هو هذاو عادة، ذلك يتخذ ال أن اوزين من آخر بعض شرطو

  .اهلدية مبرتلةأا و

 بعد الوترو الليل صالة عن لتهأس :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن يزيد، بن عمر صحيحةو

 وقتها آخر يف الغداة تصلي وقت يف تكون حىت الفجر بعد صلها ):عليه السالم( فقال الفجر؟ طلوع

  )٣(.منها فراغك بعد يضاًأ وترأ ):عليه السالم( قالو ،ليلة كل يف ذلك مدتع الو

                                                

.٢٠ س ١٣ ص:فقه الرضا) ١(

.٨ ح املواقيتأبواب من ٤٦ ـ الباب ١٨٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح املواقيتأبواب من ٤٨ ـ الباب ١٨٩ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٢٤٠

 ولأ يف صليتها بالفجر تأبد ناأفإن  الفجر، طلع قدو قومأ ):عليه السالم( عنه ،ىخراأل صحيحتهو

 بصالة ابدء ):عليه السالم( فقال هؤالء؟ وقت يف الفجر صليت الوترو الليل بصالة تأبدوإن  وقتها،

  )١(.عادة ذلك جتعل الو الوترو ليلال

 بصالة صليأو الفجر طلع قدو قمت رمبا ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ يل قال سليمان، صحيحةو

 الو نعم ):عليه السالم( قال ذا؟ ناأ فعلأ :قلت :قال ،الفجر ي أصلمث الفجر قبل الركعتنيو الوترو الليل

  )٢(.عادة منك يكون

 الليل صالة صل ):عليه السالم( فقال الليل؟ صالة  أصلملو الفجر طلع قدو قومأ :سحاقإ روايةو

  )٣(.الفجر ركعيت صلو الوترو

 رمبا يبأ كان قد نعم ):عليه السالم( قال الصبح؟ فجر بعد الوتر عن لتهأس :مساعيلإ صحيحةو

  )٤(.الصبح انفجر ما بعد وترأ

 إذا الركعات صلّ مث الركعتني صلّ مث بالوتر أدفاب الفجر طلع قدو قمتإذا  :سنان ابن صحيحةو

 ماإ الكاذب الفجر على فيها الفجر محل ميكن ال اليت الصرحية رواياتال من غريها  إىل..)٥(صبحتأ

 حبمل املشهور رواياتو رواياتال هذه بني اجلمع ميكن فال ،منها لالنصراف أو ،الصادق يف لصراحتها

 محلو ركعاتأربع ب تلبس من على هذه محل ميكن ال كما الصادق ىعل تيةاآل محلو الكاذب على هذه

  املتلبس غري على تيةاآل

                                                

.٥ ح املواقيتأبواب من ٤٨ ـ الباب ١٩٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٤٨ ـ الباب ١٩٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٤٨ ـ الباب ١٩٠ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح املواقيتأبواب من ٤٨ ـ الباب ١٩٠ص ٣ ج:الوسائل) ٤(

.٩ ح املواقيتأبواب من ٤٦ ـ الباب ١٨٨ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٢٤١

 هذه طرح ميكن ال كذلكو ليه،إ خراآل بعضها انصرافو املتلبس غري يف هذه من مجلة لصراحة

 احملققو الصدوقو الشيخ مثل ا عمل معتربة كتب يف صحاحأخبار  يف شذوذ يأف ،شاذةأا  حبجة

  .؟مغريهو

 دل ما إطالقو ،الفريضة وقت يف التطوع عن املنع على دل ما إطالق فهي املشهور روايات ماأ

  .ليالً الليل صالة بعد الفجر ركعيت أن على

  )١(.الليل صالة من أماب معلالً الفجر بعد الفجر ركعيت عن املانعة زرارة صحيحةو

عليه ( قال الفجر؟ يطلع ما بعد وترأ )لسالما عليه( اهللا عبد يبأل قلت جابر، بن مساعيلإ صحيحةو

  )٢(.ال ):السالم

 عليه يدخل مث ليالً عليه أن ىير هوو ي يصلهوو بيته يف يكون الرجل عن :سعد بن سعد صحيحةو

 ):عليه السالم( قال صالة؟ من شيئاً يعيد أو ال؟ مأ الوتر يعيد هل صبحتأ قد فقال الباب من خراآل

ما تعيد مصبحاً اصليتهمن إ،)٣(.  

 تصل الو بالفريضة أفابد الفجر طلع قدو قمت نتأ ذاإف ):عليه السالم( قال املفضل روايةو

  )٤(.غريها

 أمتف الفجر طلوع قبل الليل صالة من ركعاتأربع  صليت كنتإذا  :الطاق مؤمن رواية مفهومو

  )٥(.يطلع مل مأ طلع ،الصالة

  غريها  إىلذلك، أشبه ما أو بالسحر أو بالليل للصالة ةقاملضي تفيضةسامل رواياتالو

                                                

.٣ ح املواقيتأبواب من ٥٠ ـ الباب ١٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٤٦ ـ الباب ١٨٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح املواقيتأبواب من ٤٦ ـ الباب ١٨٨ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٢٥٨ ح يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٣٣٩ ص٢ ج:التهذيب) ٤(

.١ ح املواقيتأبواب من ٤٧ ـ الباب ١٨٩ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٢٤٢

  .  أتى بركعيت الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلكولو اشتغل ا أمت ما يف يده مثّ

  

 استحبابو ،سيأيت كما جائز الفريضة وقت يف التطوع ذإ ،ما ال خيفى الكل يفو ،رواياتال من

 جيمع مما ا اإلتيانب األمر يزامحه الفجر بعد بالنافلة اإلتيان عن النهيو ،ولاأل بطالن يالزم ال عادةاإل

 يف كثري هو كما منهما، كل يف مصلحة وجود عن كاشف يناألمر  ألنذلكو .بالتخيري بينهما

 الفجر بعد للنافلةو ،النافلة عن النهيو ا األمر تقتضي مصلحة الوقت ولأ للصالةفإن  الشرعيات،

  .ا األمر تقتضي مصلحة

 يقدم رمبا ماماإلو ذلك، من أكثر اوزةخبار األ ظاهرن إ :ففيه احلظر، لتوهم األمر بان قولال ماأ

  .العرفية املوايل يف كذلك هو كما خارجي مرأل املصلحتني حدأ

 ذلك اعتياد أن الظاهرن إ مث ، أصالًاملنع على فيها داللة فال السحر أو الليل  إىلضافةاإلأخبار  ماأ

 األصولو الفقه يف بنوه ما على املطلقات تقييد توجب ال املستحبات قيود ألن يه،ف حمذور ال يضاأ

  .محمكّ )١(شئت أىن ا تيتأ اهلدية مبرتلة النافلة أن على الدالة دلةاأل يفو املقام، يف املطلق إطالقف

 املستمسك قول ن أيظهر منهو نافلة، كانتوإن  العبادة قطع لكراهة )يده يف ما متأ ا اشتغل ولو(

 حكم حكمه يكون أن فينبغي ركعة يصل مل لو ماأ ،دركأ من لعموم ركعة صلى قد كان إذا ظاهر هذا

  .الوجه ظاهر غري . انتهى)٢(.ا يتلبس مل لو ما

   وجود تقدم قدو )ذلك بعد البقية ىقضو فريضتهو الفجر بركعيت ىتأ مث(

                                                

.٨ و٧ و٦ ح يف املواقيت٣٥ ـ الباب ٢٤٤ ص٤ ج:كاملروي يف جامع أحاديث الشيعة) ١(

.١٢٢ ص٥ ج:املستمسك) ٢(



٢٤٣

 الليل صالة تيانإ بعدم هناك جزمهو مااتيإب هنا املصنف فجزم الفجر ركعيت يف نيتمتخالف روايتني

  .فتأمل ،فارق  إىلحيتاج يناألمر كال يف الطائفتني ورود مع



٢٤٤

  :فنقول يستثىن من ذلك موارد ،األفضل يف كل صالة تعجيلها أن قد مر ـ ١٣ـ مسألة 

  . بنافلتهمااإلتيان الظهر والعصر ملن أراد :األول

  

 ساِرعواو﴿ :سبحانه قوله من سبق ملا )تعجيلها صالة كل يف فضلاأل أن مر قد ـ ١٣ ـ مسألة(

  .)٢(﴾فَاستِبقُوا الْخيراِت﴿ : تعاىلقولهو ،)١(﴾ مغِفرٍة ِمن ربكُم إىل

  )٣(.استطعت ما اخلري لفعج فضلأ بداًأ الوقت ولأ :زرارة صحيحو

  .ذلك غري  إىل)٤(.منها استرحو هاصلّ ،يند الصالةن إ ):عليه السالم( قولهو

  :)موارد ذلك من يستثىن :فنقول(

 بالفريضة اإلتيان أن دلةاأل من املستفاد أن سبق قد )بنافلتهما اإلتيان رادأ ملن العصرو الظهر :ولاأل(

 ئمةاأل سرية جريان كانوإن  ل،ضف منهما فلكل ،املتزامحني يناألمر قبيل من الوقت ولأ بالنافلةو

  .والًأ بالنافلة اإلتيان األوىل أن )السالم عليهم( خبارهمأ ظواهرو) عليهم السالم(

  .ملأفت ،الترتب املصنف يريد أن الإ ،رادةاإل عدمو رادةاإل بني ذلك يف فرق فال ،كان كيفو

 لعدم للنافلة جمال يبق مل ،جائز أنه من سابقاً ذكرناه ما على الظهر قبل بالنافلة  أتىلونه إ الظاهر مث

  .فضلأ بالظهرين التعجيل فيكون ارهاتكر على الدليل

                                                

.١٣٣اآلية : سورة آل عمران) ١(

.١٤٨ة اآلي: سورة البقرة) ٢(

.١٠ ح املواقيتأبواب من ٣ ـ الباب ٨٨ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.١٢ س ٧٥ ص:ىالذكر) ٤(



٢٤٥

  .مل يقدم نافلتها قبل دخول الوقت إذا وكذا الفجر

  . مطلق احلاضرة ملن عليه فائتة:الثاين

  

 الفجر نافلة تقدمي استحباب عرفت قد نكإف )الوقت دخول قبل نافلتها يقدم مل إذا الفجر كذاو(

 يوم مثل ذلك قبل النافلة تشريع كان أو ،السفر يف كالظهرين نافلة عليه يكن مل إذا نهإ مث الفجر، على

 بنافلة يأيت أن يرد مل إذا يضاًأ العشاء يذكر أن املصنف على كانو الوقت، ولأ فضلفاأل اجلمعة،

  تعجيل فضلاأل كان النافلة ببعض يتأي أن رادأ إذا  أنهكما ،دلةاأل يف الصبحو الظهرين مثلا  أل،املغرب

  .واضح هو كما ،النافلة بقية زمان مضي  إىلالصرب دون من ةمباشر بعدها الفريضة

 الفقهاء بعض قال جلهاأ منو ،اخلاصة للنصوص ذلكو )فائتة عليه ملن احلاضرة مطلق :الثاين(

  .باملضايقة

 فاته قد ما يتم ملو صالة وقت دخلإذا  :قال) عليه السالم (جعفر يبأ عن زرارة، صحيح ففي

  )١(.حضرت اليت الصالة هذه وقت هبيذ أن يتخوف مامل فليقض

 اهللا عبد يبأ عن مسكان، ابن كصحيح احلاضرة، تقدمي النصوص من مجلة يف أن الإ ،غريها مثلهاو

 استيقظوإن : قال أن ىلإ خرةاآل العشاءو املغربيصلى  أن نسي أو رجل نامن إ :قال) عليه السالم(

  )٢(.الشمس طلوع قبل خرةآلا العشاء مث املغرب مث الصبح فليصل الفجر بعد

  . تعاىلاهللا شاء نإ القضاء باب يف لةأاملس تفصيل يف الكالم يتأسيو

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٦٢ ـ الباب ٢٠٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح املواقيتأبواب من ٦٢ ـ الباب ٢٠٩ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٢٤٦

  .وأراد إتياا

 وجوب التأخري وعدم قوىيف غريه من األعذار فاألوأما  ،رجائه أو زوال العذر   يف املتيمم مع احتمال:الثالث

  .جواز البدار

  .خر لدفعهما ملدافعة األخبثني وحنومها فيؤ:الرابع

  

 الكالم هنا يأيتو الوقت، ولأ احلاضرة تقدمي يف شك فال الفائتة تيانإ يرد ملن إ  ألنه)تيااإ رادأو(

  .ولاأل املورد يف ذكرناه الذي

 التيمم، مبحث يف ذلك يف الكالم سبق قد ،)رجائه أو العذر زوال احتمال مع املتيمم يف :الثالث(

  :بقوله ليهإ شارأ الذي عذاراأل ذوي سائر حول الكالم سبق كما

 جواز بعدم القائلن إ مث )البدار جواز عدمو التأخري وجوب قوىاألف عذاراأل من غريه يفوأما (

 يعرض أو ميوت نهأب علم إذا ماأ الوقت، آخر  إىلللبقاء راجياً كان ما  إىلبالنسبة بذلك يقولإمنا  البدار

 منه ىمتشو بالصالة أتى إذا  أنهكما التقدمي، وجوب يف إشكال فال كاحليض الصالة عدم يوجب ما له

 ،صالته صحة يف إشكال فال الصالة  أصلعن عذر له جتددنه أو هأخط ظهر مث بالبقاء علمه مع القربة

  .واضح هو كما

 جلملة )لدفعهما( الصالة )فيؤخر( النومو كالريح )حنومهاو( الغائطو البول )خبثنياأل ملدافعة :الرابع(

  :صوصالن من

 فاحلاقن ،حلازق الو حلاقب الو حلاقن صالة ال :قال) عليه السالم (الصادق عن عمار، كرواية

  )١(.اخلف ضغطه الذي احلازقو ،الغائط به الذي احلاقبو ،البول به الذي

  تقدمي أن ىير العرف أن ذلك يف الوجه كانو سيأيت، مما غريها مثلهاو

                                                

.٥ ح قواطع الصالةأبواب من ٨ ـ الباب ١٢٥٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٢٤٧

  . حصوله إىلمل يكن له إقبال فيؤخر إذا :اخلامس

  

 عن اليد رفع على تدل ال الكراهة فنفس الإو الوقت، ولأ فضيلة روايات على رواياتال هذه مثالأ

 املقابر يف كالصالة مبكروه الوقت ولأ تعارض كلما بذلك القول فالالزم عليهو الوقت، ولأ فضيلة

 ال "حنومها" كلمةو ،ذلك مجيع يذكر أن املصنف على كانو املكروهات، باب يف يذكر مما غريهاو

  ."مدافعة" على ال "خبثنياأل" على عطف  ألنهذلك تشمل

 يبأل قلت يزيد، بن عمر برواية لذلك استدلو )حصوله  إىلفيؤخر قبالإ له يكن مل إذا :اخلامس(

  حىتالصالة خرتأفإن  املرتل ريدأ ناأو املغرب فتحضر املصر جانب يف كونأ ):السالم عليه( اهللا عبد

 يف صل ):عليه السالم( قال املساجد؟ بعض يف صليأفأ املساء دركينأو يل مكنأ كان املرتل يف يأصل

  )١(.مرتلك

 جهة من العامة مساجد يف بحي مل ماماإل أن جهة من كان لعله ذإ نظر، احلديث هذا داللة يف لكن

 روايته يؤيدهو ،االضطرار ةحال غري يف يضاًأ حمذور هوو يتقي أن  أوحمذور، هوو التقية خيالف أن ماإأنه 

 عندهم من انصرفو هؤالء مع كونأ :ـ الرواية تلك نفسأا  والظاهر ـ) عليه السالم (عنه ىخراأل

 افتتاحو قامةاإلو ذاناأل من ستمكنأ مل معهم نزلت ناأفإن  الصالة، قيمتأف باملساجد مرأف املغرب عند

 يف نكإف صلو فتوضأ أتتوض أن ردتأوإن  ثيابك انزعو مرتلك ايت ):عليه السالم( فقال الصالة؟

  )٢(.الليل ربع  إىلوقت

وإن  ،دليل بال قوالًً كان التأخري فضليةأ توجب الصالة يف املستحبة املستحبات كل نأب قلنا إذا مث

   جيد املتتبع لعلو ،فارق بال التفصيل كان قبالباإل خصصناه

                                                

.١٤ ح املواقيتأبواب من ١٩ ـ الباب ١٤٤ ص٣ ج:ائلالوس) ١(

.١١ ح املواقيتأبواب من ١٩ ـ الباب ١٤٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٢٤٨

  فراط يف التأخري اإل إىلمل يفض إذا  النتظار اجلماعة:السادس

  

 املنت، على سكتوا غريهمو اجلمالو احلكيمو الربوجرديو العم ابن السادةو ،املصنف كالم يؤيد ما

 ذاإو ،بالنوافل فخذوها قبلتأ ذاإف دباراًإو قباالإ للقلوبن إ :مضمونه ما روي مبا له يستدل رمباو

  .فتأمل ،)١(بالفرائض فاكتفوا دبرتأ

 صاحل بن مجيل لروايةو ،املستحب مراعاة من قبالاإل يف تقدم ما لعموم )ماعةاجل النتظار :السادس(

 قليال يؤخرها أو ،الوقت ولأ يف لنفسه الرجل ي يصلفضلأ يهماأ )السالم عليه( اهللا عبد باأ لأسأنه 

 كان إذا مسجده هلأب يصليو يؤخر ):عليه السالم( قال مامهم؟أ كان إذا مسجده هلأب يصليو

  )٢(.ماماإل

 يستبعده مل كما بذلك، كثرياً التأخري حلاقإ لكن ،املأموم يف موجود ماماإل يف املناط أن الظاهرو

 الوقت خرآ :فمثالً الوقت، ولأ على الكثري التأكيد بعد خصوصاً الوجه، ظاهر غري احلكيم، السيد

نه إ ؟النقص هذا تسد اجلماعة فهل ،)٣( ـ احلديث يف كما ـ ذنب عن الّإ يكون ال الذي اهللان اغفر

 ترك ىرأ العرف على عرضها لو اجلماعة استحبابو الوقت آخر كراهة الدليلنين إ بل معلوم، غري

 ما بعض يف املبادرة استحباب عدم من تقدم ما أن يظهر ذكرنا مماو اجلماعة، فضل يدرك ملوإن  ولاأل

  )٤(.احلديث يف كما تضيعفإنه  ،وقتال كآخر كثرياً ال قليالً التأخري كان إذا فيما هوإمنا  تقدم

   أن عليه كان لكن )التأخري يف فراطاإل  إىليفض مل ذاإ( :قال لذا كأنهو

                                                

.١١ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٦ ـ الباب ٥١ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٧٤ ـ الباب ٤٧٦ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

.٦ حقيت الصالة يف موا٣٢ ـ الباب ١٤٠ ص١ ج:الفقيه) ٣(

.٨٠ ح ـ يف املواقيت٢٦٢ ص٢ ج:التهذيب) ٤(



٢٤٩

  .حنو ذلك أو كثرة املقتدين أو وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور املسجد

  .ركعاتأربع  صلى منها إذا  تأخري الفجر عند مزامحة صالة الليل:السابع

  . املسافر املستعجل:الثامن

  

  .املكانني يف واحد املناط ذإ يضاً،أ خراأل املوارد بعض يف الشرط هذا يذكر

 من املتعارف بالقدر )ذلك حنو أو املقتدين كثرة أو املسجد كحضور آخر كمال لتحصيل كذاو(

 من الستفادم التابع املتشرعة ذهانأ يف املركوز ألن السرية، خالف فهو ذلك من كثراأل ماأ التأخري،

 ليهإ الذهاب يوجب مما فرسخ على املسجد كان ذاإف ،األمور تلك كل على الوقت ولأ مهيةأ النص

  .الوقت ولأ فضل على املسجد فضل يرون ال مثالً الظهر بعد ساعة  إىلالصالة تأخري

 استحبابه من سبق امل )ركعاتأربع  منهاصلى  إذا الليل صالة مزامحة عند الفجر تأخري :السابع(

 على فضليتهأ ال الليل صالة متامإ فضل املزامحة دليل من يستفاد ما غايةن إ :فيه لكن الليل، صالة امتام

 بأس فال ـ الفصلن اوعن ظاهر هو كما ـ املزامحة رادأوإن  نظر، ففيه فضليةاأل رادأفإن  الوقت، ولأ

  .به

  :رواياتال من جلملة )املستعجل املسافر :الثامن(

 وقت خطأأ من :يقال كما ليسو نؤخرو لنقدم ناإ ):ليه السالمع( قال حيث الربعي، كرواية

  )١(.تأخريها يف النائمو املسافرو املدنفو املريضو للناسي الرخصةإمنا و هلك فقد الصالة

                                                

.٧ ح املواقيتأبواب من ٧ ـ الباب ١٠٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٢٥٠

  .سل واحد لثوا املربية للصيب تؤخر الظهرين لتجعلهما مع العشائني بغ:التاسع

  ، آخر وقت فضيلتهما إىلغرب املستحاضة الكربى تؤخر الظهر وامل:العاشر

  

  )١(.يضرك فال وقتها غري يف الصلوات من شيئاً السفر يف صليتإذا  :احلليب رواية يفو

 ربع  إىلالسفر يف املغرب وقت ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ قال :قال يزيد بن عمر روايةو

  )٢(.الليل

 أو السفر يف خصوصاً الوقت، ولأ عن غربامل تأخري جواز باب يف املذكورة رواياتال من غريهاىل إ

  )٣(.الشيعة حاديثأ جامع يف حلاجة،

  :مورأ منها يستفاد رواياتال هذهن إ مث

  .ذكروا ما على ،فضلاأل الوقت قبل الصالة يف االستعجال :ولاأل

  .فضلاأل الوقت عن التأخري :الثاين

  .حنوهمو جةاحلا ذيو املريضو املسافر حكم التأخريو التقدمين إ :الثالث

 ذكره ما على، )لثوا واحد سلبغ العشائني مع لتجمعهما الظهرين تؤخر للصيب املربية :التاسع(

 املربية يف الوارد الدليل إطالقو ،دليل عليه ليسو :املستمسك يف قال .خفأ النجاسة لتكون مجاعة

  . انتهى)٤(ينفيه،

   فضيلتهما وقت آخر  إىلاملغربو الظهر تؤخر ىالكرب املستحاضة :العاشر(

                                                

.٢٧ ح املواقيتأبواب من ١ ـ الباب ٨٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح املواقيتأبواب من ١٩ ـ الباب ١٤١ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

. من املواقيت١٨ ـ الباب ١٨٤ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(

.١٢٧ ص٥ ج:املستمسك) ٤(



٢٥١

  .سل واحد وبني الثانية والعشاء بغ، والعصر األوىللتجمع بني

وإن  ، املثل إىل تأخري العصر األوىل بل، وهو بعد ذهاب الشفق، وقت فضيلتها إىل العشاء تؤخر:احلادي عشر

  .كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال

  ، املشعر إىل املغرب والعشاء ملن أفاض من عرفات:الثاين عشر

  

 منهو الطهارة، كتاب يف تقدم كما )واحد سلبغ العشاءو الثانية بنيو العصر،و  األوىلبني لتجمع

  )١(.غسال اغتسليو العصر عجليو الظهر يخرأ ):عليه السالم( قوله

 سلبغ صالتني تصلي مث الصالة  إىلالصالة رؤخفلي سائال الدم كانفإن  ):عليه السالم( قولهو

  .غريمها  إىل،)٢(واحد

  إىلالعصر تأخري  األوىلبل الشفق، ذهاب بعد هوو فضيلتها، وقت  إىلتوخر العشاء :عشر احلادي(

 أن الظاهر أن ذكرناو ذلك، يف الكالم تقدم قدو )الزوال من فضيلتها وقت ابتداء كانوإن  املثل،

  .النافلة بفاصلة أو ةفاصل بال املغربو الظهر بعد ما يأيت بأن مطلقاً التقدمي فضلاأل

 تصل ال :مسلم ابن صحيح ففي )املشعر  إىلعرفات من فاضأ ملن العشاءو املغرب :عشر الثاين(

  .املشعر هو عماجلُو )٣(.الليل ثلث ذهبوإن  مجعا يتأت حىت املغرب

                                                

.٣ ح احليضأبواب من ٨ ـ الباب ٥٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٨ ح االستحاضةأبواب من ١ ـ الباب ٦٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ح   الوقوف باملشعرأبواب من ٥ ـ الباب ٣٩ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٢٥٢

  . ثلثه إىل ربع الليل بل ولو إىليؤخرمها ولوفإنه 

  . املثل ليربد ا إىل من خشي احلر يؤخر الظهر:الثالث عشر

  

 كما )هثلث  إىلولو بل(، )١(الصدوق مقنع يف املروي اخلرب يف كما )الليل ربع  إىلولو يؤخرمهافإنه (

 خرةاآل العشاءو املغرب بني اجلمع عن مساعة ملوثق ذلك من أكثر كانوإن  بل ،مسلم ابن صحيح يف

جبعليه السالم( فقال ع،م:( إىلتنتهي حىت تصلها ال  ىمض ما الليل من ىمضوإن  ع،مج.)٢(

  . تعاىلاهللا شاء نإ احلج كتاب يف ذلك يف الكالم تفصيلو

 ذلكو خمالفاً، جدأ ملو ،إشكال بال )ا ليربد املثل  إىلالظهر يؤخر احلر خشي من :عشر الثالث(

  :النصوص ملتواتر

 الظهر، صالة يف احلر يف) هصلى اهللا عليه وآل (النيب يأيت املؤذن كان :قال وهب بن معاوية فعن

  )٣(.بردأ بردأ :)صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول فيقول

 احلر شدة يف الظهر بصالة برادباإل يأمر كان أنه )آلهو عليه اهللا صلى( النيب عن :سالماإل دعائم عنو

  )٤(.شيئاً الزوال بعد تؤخر نأب ذلكو

 قيح من احلر شدةفإن  ،الصالة يف بردواأف راحل اشتدإذا  :قال أنه )السالم عليه( الصادق عنو

  )٥(.جهنم

   اهللا رسول مبسجد) عليه السالم (جعفر بوأ يب مر :قال مسلم، بن حممد عنو

                                                

.١١ سطر ٢٣ ص:كتاب املقنع، اجلوامع الفقهية) ١(

  .٢ ح الوقوف باملشعرأبواب من ٥ ـ الباب ٣٩ ص١٠ ج:ائلالوس) ٢(

  .٥ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٣ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  . ـ يف ذكر مواقيت الصالة١٤٠ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.١ ح املواقيتأبواب من ٣٣ ـ الباب ١٩٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(



٢٥٣

  .ينتظره أحد أو  اإلفطار إىل صالة املغرب يف حق من تتوق نفسه:الرابع عشر

  

 تؤديهاأ الساعة تلك يف لفريضةا تصلي أن ياكإ :فقال بعد، فلقاين ي أصلناأو )آلهو عليه اهللا صلى(

  .رواياتال من غريها  إىل)١(.تنفلأ كنت ينإ :قلت .الظهر يعين احلر شدة يف

 حار مكان يف ذلك يكون أن وبني ،اجلماعةو ىالفراد بني فرق ال أنه املذكورة دلةاأل من الظاهرو

 مرتله يف كان إذا كما رارة،احل من نوع يأ الصالة يستلزم ال أن الإ اللهم مسقف، املسجدفإن  ،ال وأ

 استحباب يشكلفإنه  قبل، من البارد املسجد يف بنفسه كان أو البارد املسجد  إىلالذهاب حيتاج فال

 يكن مل ولو خريأالت يستحب أنه ال الصالة، جلأ من احلر حتمل عدم النصوص من املنصرف ذإ خري،أالت

  . أصالله حر

  .الوقت ولأصلى  إذا احلر يتحملون املأمومون كانإذا  ماملإل التأخري استحباب يبعدال  نعم

 براداإل كان إذا ليهإ خريأالت يستحب فال الإو ،خريأالت من قدر أكثر أنه فالظاهر املثل  إىلبالنسبة ماأ

 كثريا، حراً املغرب ولأ كان إذا املغرب  إىلبالنسبة براداإل باستحباب كذلك األمر هلو قبله، حاصال

 العلة من ذلك حيتمل ،الصبح صالة  إىلبالنسبة كذلكو البحر، سيف على البالد يف لرطوبةا يامأ يف كما

  .املنصوصة

 زرارة رواية ففي ،)حدأ ينتظره أو فطاراإل  إىلنفسه تتوق من حق يف املغرب صالة :عشر الرابع(

  تشغلكو لالفطار نفسك تنازعك ممن كنتوإن  :الفضلو

                                                

.٣ ح املواقيتبأبوا من ٣٣ ـ الباب ١٩٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(



٢٥٤

  )١(.اللوامة النفس وسواس عنك ليذهب ارفطباإل أفابد الصالة عن شهوتك

 قوم معه كانن إ ):عليه السالم( قال بعدها؟ أو الصالة قبلأ فطاراإل عن لأس :احلليب صحيحو

  )٢(.ليفطر مث فليصل ذلك غري كانوإن  معهم، فليفطر عشائهم عن حيبسهم أن ىخيش

 أن ـ تقدم كما ـ قبالاإل دمع التقدمي يوجب مورد كل  إىلالضيف مورد من ىيتعد أن يبعد وال

  .ذلك حنو أو للسفر ينتظرونه كجماعة كلاأل لغري ولو حدأ انتظار

                                                

.٥ حدام الصائمإ أبواب من ٧ ـ الباب ١٠٨ ص٧ ج:الوسائل) ١(

.١ حدام الصائمإ أبواب من ٧ ـ الباب ١٠٧ ص٧ ج:الوسائل) ٢(



٢٥٥

وكذا يستحب التعجيل يف قضاء  ،يستحب التعجيل يف قضاء الفرائض وتقدميها على احلواضر ـ ١٤ـ مسألة 

  .ة يف النهار والنهاري، واألفضل قضاء الليلية يف الليل،فاتت يف أوقاا املوظفة إذا النوافل

  

 الو إشكال بال )احلواضر على تقدميهاو الفرائض قضاء يف التعجيل يستحب ـ ١٤ ـ مسألة(

 عمومات  إىلباإلضافة املصنف ذكره ما على يدلو املضايقة،  إىلذهبوا مجاعة أن تقدم قد بل خالف،

 ذكرها إذا يقضيها ):عليه السالم( الصادق عن زرارة صحيح خصوصاً ،حنومهاو االستباقو املسارعة

  )١(.ار أو ليل من ذكرها ساعة يأ يف

 يف تفصيله سيأيتو ،بذلك )٢(﴾أَِقِم الصالةَ ِلِذكْري﴿ : تعاىلقوله فسر بل ،رواياتال من غريه كذاو

  . تعاىلاهللا شاء نإ القضاء صالة

 سارعةامل لعمومات )املوظفة وقااأ يف فاتت إذا النوافل قضاء يف التعجيل يستحب كذاو(

  :رواياتال من مجلةو االستباق،و

  )٣(.ار أو ليل من ميكنك الذي الوقت يف قضيتها الليل صالة على تقدر ملفإن  :كالرضوي

 الوتر من ركعتني ي يصلالرجل عن لتهأس :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن عمار، رواية يفو

  .غريها  إىل)٤(.ساعته من ةبركع صبحأ إذا يوتر :قال يصبح؟ حىت الثالثة ىينسو

  :رواياتال من جلملة )النهار يف النهاريةو الليل، يف الليلية قضاء فضلاألو(

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٥٧ ـ الباب ١٩٩ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٤اآلية : سورة طه) ٢(

.٨ س ١٦ ص:فقه الرضا) ٣(

.٣ ح قضاء الصلواتأبواب من ٩  ـ الباب٣٦٢ ص٥ ج:الوسائل) ٤(



٢٥٦

 الليل صالة قضاء النوافل قضاء فضلأ ):عليه السالم( بوجعفرأ قال :اجلعفي مساعيلإ كموثق

  )١(.بالنهار النهار صالة قضاءو ،بالليل

 ماو ،بالنهار النهار صالة من فاتك ما اقض ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ يل قال :قال معاوية روايةو

  )٢(.بداأ وتراً اقض نعم :فقال ليلة؟ يف وترين قضيأ :قلت بالليل الليل صالة من فاتك

 وقتها يف اقضها :فقال الليل؟ صالة قضاء عن )السالم عليه( جعفر باأ لتأس :قال زرارة عنو

 ،ليلة يف وتران هو ليس ):عليه السالم( قال ليلة؟ يف وتران يكون :قلت :فقال فيه صليت الذي

  )٣(.فاتك ملا حدمهاأ

 السابقة الليلة بصالة يأيت نأب آخر، فضل له التعجيل كذلك ،فضل هلا كما املشاة أن الظاهر لكن

 كما حبات،املست يف باملزامحة سأب الو ،اخلري يف التعجيل باب من ،بالعكسو ،ا املتصل النهار يف

  .سابقاً ذكرناه

 يقضي بالعبد مالئكته ليباهي تعاىلو تبارك اهللان إ :)آلهو عليه اهللا صلى( قال :الفقيه رواية ففي

  )٤(.بالنهار الليل صالة

 ببسم اجلهر على) صلى اهللا عليه وآله (حممد آل اجتمع ):عليه السالم( قوله الفتوح، يبأ رواية يفو

  )٥(.الليل يف بالنهار فات ما قضاءو ،بالنهار الليل يف الصالة من فات ما قضاء علىو الرحيم، الرمحن اهللا

                                                

.٧ ح املواقيتأبواب من ٥٧ ـ الباب ٢٠٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٦ ح املواقيتأبواب من ٥٧ ـ الباب ٢٠٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.١١ ح املواقيتأبواب من ٥٧ ـ الباب ٢٠١ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح يف قضاء صالة الليل٧٦ ـ الباب ٣١٥ ص١ ج:الفقيه) ٤(

.١٥ ح القراءة يف الصالةأبواب من ١٧ ـ الباب ٢٨٠ ص١ ج: الوسائلمستدرك) ٥(



٢٥٧

 ينماأ راحلته على بالنهار الليل ةصال ييصل) عليه السالم (اهللا عبد بوأ كان :صفوان رواية يفو

  )١(.به توجهت

 حيتمل رمبا كانوإن  جع،فرا بالنهار أو بالليل النوافل قضاء باب يف املذكورة رواياتال من غريهاىل إ

  .فتأمل ،املشهور هو هذا لعل بل بعضها، يف »فضلأ« كلمة لورود املماثلة فضليةأ

                                                

.٣ ح الفرائضأعداد أبواب من ٢٦ ـ الباب ٦٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٢٥٨

احتماله يف آخر الوقت ما  أو مع رجاء زواهلا جيب تأخري الصالة عن أول وقتها لذوي األعذار ـ ١٥ـ مسألة 

  . كما مر هنا ويف بابه،عدا التيمم

  .قدمات غري احلاصلة كالطهارة والستر وغريمهاوكذا جيب التأخري لتحصيل امل

   بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو وحنومها مع غلبة االتفاق،وكذا لتعلم أجزاء الصالة وشرائطها

  

 يف احتماله أو زواهلا رجاء مع عذار،األ لذوي وقتها ولأ عن الصالة تأخري جيب ـ ١٥ ـ مسألة(

 قدو )بابه ويف هنا مر كما التيمم عدا ما( طرفيه يف بالعذر مكتنفاً يكون نأب هوسط يف أو )الوقت آخر

  .ذلك يف الكالم تفصيل مر

 أدلة ىملقتض ذلكو )غريمهاو السترو كالطهارة احلاصلة غري املقدمات لتحصيل التأخري جيب كذاو(

 كان لونه إ يقال رمبا نلك عليها، قادراً كان إذا للشرط الفاقدة الصالة تصح ال أنه يف الظاهرة الشرط

 ذلكو للشرط، فاقدة ا اإلتيان جواز يستبعد مل الوقت آخر  إىلةالصال تأخري يوجب الشرط حتصيل

 ولأ يف جزاءاألو الشرائط فاقديو عذاراأل لذوي التأخري على التنبيه عدمو الوقت ولأ مهيةأ أدلةألن 

 الوقت، ولأ يف اجلواز استفادة يف كافية ،عنه سالنا يغفل مما أنه مع تامة، اإلتيان مكنهمأن إ الوقت

  . تعاىلاهللا شاءن إ آخر موضع يف لةأاملس يف نتكلم لعلناو

 حنومهاو السهوو الشك من ئالطوار حكامأ لتعلم كذاو بل شرائطها،و الصالة جزاءأ لتعلم كذاو(

   على فالدليل املقدمات، من التعلم ألن )االتفاق غلبة مع



٢٥٩

  . لكن ال وجه لهاًبل قد يقال مطلق

  

 املقدمات قبيل من ليس جزاءاأل تعلم نأب املستمسك إشكالو التعلم، على دليل املقدمات حتصيل

فإن  ،التعلم مثل منو الوجودية، املقدمات من عمأ املقدمات حتصيل على الدليل ذإ له، وجه ال الوجودية

 معهاو شرعية،و عقلية ا االبتالء عقالئياً احتماالً احملتمل وأ ا ىاملبتل للمسائل التعلم وجوب أدلة

 لقيد وجه ال أنه يعلم منهو ال؟ مأ صحيحة كانت صالته أن هل لأيس مث ييصل أن بكفاية للقول الجمال

  .عقالئياً احتماالً االتفاق احتمال يكفي بل املصنف، كالم يف االتفاق غلبة

  )١(.عراباًأ كنتم الإو تعلموا ): السالمعليه( كقوله التعلم، أدلة طالقإل )مطلقا يقال قد بل(

 من غريمهاو ،)٢(يتفقهوا حىت بالسياط رؤوسهم ضربت أصحايب أن لوددت ):عليه السالم( قولهو

  .االبتالء عدم علموإن  للوجوب املقتضي مطلق بقول التعلم وجوب أدلة

  .االبتالء حمل كان ما  إىلدلةاأل هذه النصراف )له الوجه لكن(

 باب من ابتالئهم، عند خريناآل لتعليم املسائل الناس من طائفة تعلم وجوب يف إشكال ال نعم

 حنن ما غري هذا لكن الغافل، تنبيهو الضال، هدايةو اجلاهل، رشادإو الشريعة، حلفظ كفاية التفقه وجوب

  .األصول مكانه التعلم مسألة يف الكالم تفصيلو فيه،

                                                

.١٦ ح٢١٤ ص١ ج:البحار) ١(

  .٨ ح باب فرض العلم٣١ ص١ ج:الكايف) ٢(



٢٦٠

  .مل يتفقوإن كان متزلزال  إذا  بطلتوإذا دخل يف الصالة مع عدم تعلمها

  . الصحةقوىوقصد امتثال أمر اهللا تعاىل فاأل مع عدم التزلزل حبيث حتقق منه قصد الصالةوأما 

  

 بالنية، اجلزم للزوم نهأك )يتفق ملوإن  متزلزالً كان إذا بطلت مهاتعلّ عدم مع الصالة يف دخل ذاإو(

 يف تقدم قد ذإ نظر، حمل كالمهاو التعلم، بدون الصالة بطالن بنيو التعلم جيابإ بني العريف للتالزمأو 

 الالزم نأب لذلك يستدل رمباو ين،األمر بني عريف تالزم ال أنه كما ا، اجلزم لزوم عدم النية مباحث

 أن على دل ملا باطالً كان الطريق ذلك دون من ا جاء ذاإف به، اهللا مرأ الذي الطريق من العبادة تيانإ

  .)السالم عليهم( طريقهم من تكون أن يلزم مالاألع

 من حكاماأل خذأ كان إذا ذلك يتمإمنا  أنه من القطع حجية باب يف األصول يف ذكروه ما :فيهو

 من كثري شأن هو كما ،ناقصاً لكن طريقهم من خذهاأ كان إذا ما ال) عليهم السالم (طريقهم غري

  .العوام

  .املنت على يتاناالصطهباو اجلمالو الربوجرديو العم ناب السادة لسكوت وجه فال هذا علىو

 بعدم بالنية اجلزم عدم مع الصحة وجه كله هذا موضعه، يف هوو احلكيم السيد عليه شكلأ نعم

  .بالصحة جيزم ملوإن  التزلزل،

 لكن هذا )الصحة قوىاألف اهللا مرأ امتثال قصدو الصالة قصد منه حتقق حبيث التزلزل عدم معوأما (

   ما بطالن صدد يف أنه املصنف كالم ظاهر نأب يقال ارمب



٢٦١

بقصد  الوجوه أو يبين على أحد الوجهني أن لكن له ،سهو ال يعلم حكمه بطلت صالته أو اتفق شك إذا نعم

زامحها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن إذا  وأيضا جيب التأخري .خالف الواقع إذا السؤال بعد الفراغ واإلعادة

  .حنو ذلك أو حفظ النفس احملترمة أو ،أداء الدين املطالب به مع القدرة على أدائه أو ،املسجد

  

 فكالمه كالمه،ذيل  ظاهر هو كما االمتثال قصد منه حيصل مل وأ الصالة قصد منه حيصل مل لو

  .قرباأل هو هذا لعلو له، وجه ال عليه حينئذ املستمسك إشكالو به، البأس

 الصالة قصد تزلزل  إىلالشك ىسر إذا )صالته بطلت حكمه يعلم ال هوس أو شك اتفق إذا نعم(

  .االمتثال قصدأو 

 القصد يف تزلزل بدون الصالة ببقية يأيتو احملتملة، )الوجوه أو الوجهني حدأ على يبين أن له لكن(

 أو جوداًو القصد هذا أن الظاهر لكن )الواقع خالف إذا عادةاإلو الفراغ، بعد السؤال بقصد( النيةأو 

 على بينو الشك اتفق فلو به، العلم عدمو بالفراغ العلم يفيد هو بل ،البطالنو الصحة يف يؤثر ال عدماً

 هو كما للبطالن وجه يكن مل االمتثال قصده الو الصالة قصده يتزلزل ملو الواقع يف الصحيح هو ما

  .واضح

 داءأ أو املسجد، عن النجاسة زالةإك مضيق آخر واجب زامحها ذاإ( للصالة )التأخري جيب يضاًأو(

 جيبإمنا و )ذلك حنو أو احملترمة النفس حفظ وأ( شرعاًو عقالً )دائهأ على القدرة مع به املطالب الدين

   الشارع ألن التاخري،



٢٦٢

 حوطكان األوإن  ،قوى لكن صالته صحيحة على األ،وإذا خالف واشتغل بالصالة عصى يف ترك ذلك الواجب

  .اإلعادة

  

 حدمهاأ متزامحني واجبني كل يف احلال كذلكو الصالة، خريأت فالالزم املزاحم، ذلك بتقدمي مرهأ

  .هماأل تقدميو املهم خريأت الالزمفإن  هم،أ

 ملا )ىقواأل على صحيحة صالته لكن ،الواجب ذلك ترك يف ىعص بالصالة واشتغل خالف ذاإو(

  .ضده عن النهي اليقتضي بالشيء األمر أن من األصول يف حقق

 خنتاره، الذي هو هذاو املالك، املهم صحة يف ىكف به نقل ملوإن  ،واضح األمرف بالترتب لوقلنا مث

 مرأي أن فيلزم ،املهم مرتبة  إىليصل همباأل األمر لكن هماأل مرتبة  إىليصل ملوإن  باملهم األمرألن 

  .موضعه يف ذلك يف الكالم تنقيحو حمال، هوو بينهما اجلمع ميكن ال مرينأب واحد حال يف الشارع

 حقيقي، ال عرضي همباأل املزامحة صورة يف املصنف ذكره الذي التأخري وجوب ن أظهر تقدم مماو

  .خريأالت وجوب على دليل الو هم،األ وجوب الإ املهم يزاحم ال ذإ

 ـ بعض ليهإ ذهب كما ـ ضده عن ينهي بالشيء األمر نأب للقول )عادةاإل حوطاأل كانوإن (

 نعلم مل وأ يكفي، ال املالكو باطل الترتب أن جلأل أو الفساد، يقتضي العبادة يف النهي أن يمةبضم

  .هماأل عرض يف املهم لبطالن املذكورة، الوجوه من ذلك غري أو باملالك،



٢٦٣

  . بالنافلة ولو املبتدئة يف وقت الفريضةاإلتيانجيوز  ـ ١٦ـ مسألة 

  

 يف بل الخالف،و إشكال بال الفريضة وقت يف املرتبة )ةبالنافل اإلتيان جيوز ـ ١٦ ـ مسألة(

 يف مغرباًو عصراًو ظهراًو صبحاً النوافل وضع على الدالة دلةاأل ملتواتر ذلكو عليه، مجاعاإل املستند

 جواز قوىاألو ،لذلك املتعرضة رواياتال من كبرية مجلة تقدم قدو العشاء،و الظهرينو الصبح وقاتأ

 القواعد شرحو ىالذكرو القاضي مهذب عن ملا فاقاًو )الفريضة وقت يف املبتدئة لوو( بالنافلة اإلتيان

 املقاصد جامعو املعتمدو املفاتيحو ردبيلياأل رشادإ شرحو الذخريةو املداركو الروضو الدروسو

 مافي خالفاً جدأ مل بل خرون،أاملت اختارهو ،شهراأل أنه الدروس عن بل غريها،و الفائدة جممعو املسالكو

 املقنعةو التذكرةو ىاملنتهو القواعدو النافعو الشرائعو املعتربو السرائرو حكاماأل اية عن ملا خالفاً بينهم،

 أنه الروضو املقاصد جامع منو اجلامع،و الوسيلةو صباحاإلو رتصاناالو العقودو اجلملو املبسوطو

  .علمائنا ذهبم أنه املعترب عنو بالعظيمة، الشهرة وصف الوحيد عنو املشهور،

 العمومات فمن خصوصاً، أو عموماً اجلواز على الدالة الكثريةخبار األو صللأل ،ولاأل قوىاألو

 منها، مجلة مر قدو كثرية هيو ،بلتقُ ا تيتأ مىت اهلدية مبرتلة التطوع أن على الدالة الكثريةخبار األ

 ذكرها، ساعة كل وأ حني، كل أو ت،وق كل يف ىقضت الفائتة أن على الدالة الكثريةخبار األ كذلكو

 وقت يف ىتصل ةتالفائ أن على الدالةخبار األو وقت، كل يف ىقضت النوافل أن على الدالةخبار واأل

  .الفريضة

  زوال عند هفاقض النهارو الليل تطوع من شيء فاتكن إ :بصري يبأ كخرب



٢٦٤

  )١(.العتمة بعدو ،املغرب بعدو ،العصر عند الظهر بعدو ،الشمس

 مامإ مع كنت إذا الوقت ولأ يف نعم :قال نافلة؟ فريضة وقت يف ي أصل:قلت سحاق،إ موثقةو

  )٢(.باملكتوبة أفابد وحدك كنت ذاإف به، ىيقتد

  )٣(.بالفرائض ضرتأ إذا بالنوافل قربة ال ):عليه السالم( قوله مفهومو

 يف حممد بن علي كرواية ،الفرائض وقاتأ بعض يف الصلوات بعض باستحباب املصرحةخبار األو

 ذاناأل بني ركعتني :اجلعفري روايةو، )٥(بينهما ركعتني يف ىخرأو ،)٤(العشائني بني ركعات عشر

 اجلمعة، يوم خصوصاً الظهرين، بني الصالة يف الواردة رواياتالو ،الوصيةو الغفيلة رواياتو ،)٦(قامةاإلو

  إىلالصبح، صالة قبل الليل صالة قضاء على دل ماو رمضان، شهر نوافل من كثريو ،الرغائب صلواتو

  .كثرية حمذورات استلزم الفريضة وقت يف النافلة تصح ال نهأب قيل لو بل ،جداً كثري هو مما غريهاو غريها

 على محله يلزم ما بنيو ،هلا داللة ال ما بني دلةاأل من جبملة له استدل فقد ،اجلواز بعدم القول ماأ

  .السابقة رواياتال ةبقرين الفضل، مراتب بعض

  ):عليه السالم( قال ال، :قلت ؟الذراعانو الذراع جعل مل تدريأ :زرارة كصحيحة

                                                

.١٠ ح املواقيتأبواب من ٥٧ ـ الباب ٢٠١ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح املواقيتأبواب من ٣٥ ـ الباب ١٦٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٣٩ ـ رقم ٦٦٧ ص:ج البالغة) ٣(

  .١ ح صالة النوافلأبواب من ٤ ـ الباب ١٣٨ ص٧ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(

.٣ ح بقية الصلوات املندوبةأبواب من ١٥ ـ الباب ٤٦١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(

.٢ حقامةواإل األذان أبواب من ١١ ـ الباب ٦٣١ ص٤ ج:الوسائل) ٦(



٢٦٥

  )١(.النافلة تركتو بالفريضة تأبد الذراعنيو الذراع وقت دخل إذا الفريضة جلأ من

 يف وعتط يكون لئال الذراعانو الذراع جعلإمنا و ):عليه السالم( الباقر عن اجلعفي، رواية يفو

  )٢(.فريضة وقت

  )٣(.هذه وقت يف يدخلو هذه وقت من يؤخذ لئال ):عليه السالم( عنه تهموثق يفو

 أن تريدأ :قال مث ....الفجر قبل الفجر ركعيتن إ ):عليه السالم( قال حيث زرارة، صحيحةو

  )٤(.يضةبالفر أفابد الفريضة وقت عليك دخل إذا تطوع كنتأ رمضان شهر من عليك كان لو تقايس

 النه إ ال ):عليه السالم( قال فريضة؟ وقت يف أو فريضة يعلو النافلة ي أصل:خرىأ رواية يفو

  .احلديث )٥(.فريضة وقت يف نافلة يصلي

 فريضة، وقت يف نافلة ىتقض الفإنه  ،الفريضة وقت يف شيئاً النافلة من تصلّ ال :ىخرأ رواية يفو

  )٦(.ريضةبالف أفابد الفريضة وقت دخل ذاإف

 أن يضرك فال ا أفابد املكتوبة حضرتإذا  :يقول) عليه السالم (الصادق مسعت :قال زياد خربو

  )٧(.النافلة من قبلها ما تترك

                                                

.٢٧ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢٨ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٢١ ح املواقيتأبواب من ٨ ـ الباب ١٠٧ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٥٠ ـ الباب ١٩٢ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.٤ ح املواقيتأبواب من ٤٦ ـ الباب ١٩٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(

.٨ ح املواقيتأبواب من ٣٥ ـ الباب ١٦٦ ص٣ج: الوسائل) ٦(

.٤ ح املواقيتأبواب من ٣٥ ـ الباب ١٦٥ ص٣ ج:الوسائل) ٧(



٢٦٦

 فيه ما محل الالزمن أو بعضها داللة عدم لك ظهر قدو املضامني، ذه اليت رواياتال من غريهاىل إ

 رواه الذي مساعة موثق :اجلمع من ذكرنا ما على يدلو ابقة،الس رواياتال ينايف ال ما على الداللة

 يأيت الرجل عن :غريه يف كما مضمراً أو ،التهذيب يف كما) عليه السالم (الصادق عن الثالثة املشايخ

 فال حسن وقت يف كانن إ ):عليه السالم( فقال يتطوع؟ أو باملكتوبة ئيبتدأ هلهأ صلى قدو املسجد

 هوو بالفريضة أفليبد الوقت من ىمض ما جلأ من الفوت خاف كانوإن  فريضة،ال قبل بالتطوع بأس

  )١(.شاء ما ليتطوع مث اهللا حق

 أن الإ النوافل الفريضة وقت دخول ولأ يف ييصل أن موسع األمر :التهذيبو الكايف يف زادو

 فضل ليكون هاوقت دخل إذا بالفريضة أيبد أن وحده نساناإلصلى  إذا الفضلو ،الفريضة فوت خياف

 آخر من قريب  إىلالوقت ولأ من النوافل ييصل أن عليه مبحظور ليسو للفريضة، الوقت ولأ

  )٢(.الوقت

 املنع روايات ضعف شواهد يف خرونأاملت الفقهاء أكثر قدو للجمع، الشاهدة رواياتال من غريهاىل إ

  .املفصالت  إىلفلريجع االطالع شاء فمن ،غريمها أو سنداً أو داللة

                                                

كان حان خروج الوقت وإن ... قد صلوا أهله يبدأ... «:  وفيه٧٥ ح يف اجلماعة وفضلها٥٦ ـ الباب ٢٥٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

.»ليبدأ بالفريضةأخره و

 يف ١٣ ـ الباب ٢٦٤ ص٢ ج:والتهذيب. »...ال هو موسعإ«:  وفيه٣ ح باب التطوع يف وقت الفريضة٢٨٨ ص٣ ج:الكايف) ٢(

.»أول«وكذلك » خياف فوت الفريضة أن الإالنوافل «: سقطأ أنه الّإ ـ ٨٨ حاملواقيت



٢٦٧

  قوىوملن عليه فائتة على األ،  ما مل تتضيق

  

  .النص من عرفت كما ا قربه الإو الفريضة، )ضيقتت مل ما( هوإمنا  بالنافلة يتأي أن جوازن إ مث

 مل إذا العبادةو قربة ال ):عليه السالم( قوله لظاهر باطلة؟ الفريضة لتفويت املوجبة النافلة هل مث

 عدمو ،ضده عن ىالينه ءبالشي األمر ألن هلا، ثواب ال بل باطلة؟ ليست  أو.باطلة كانت مقربة تكن

 يالزم الو ،الثاين الظاهر ،احتماالن الصحة؟ يف املالك لكفاية البطالن يالزم ال احلال هذا يف بالنافلة األمر

 شك ال ذلك معو العصاة، بعض طاعة قبول عدم حاديثاأل من مجلة يف ورد كما البطالن املقربية عدم

 الو صرفا له اليقبل سبحانه اهللان إ :فيه ورد الذي بويهأل املاقتو اخلمر، شارب مثل عماهلم،أ صحة يف

  )١(.عدال

 مقربية، ال القبول عدم مع أنه املعلوم منو ،)٢(﴾يتقَبلُ اللَّه ِمن الْمتقنيإمنا ﴿ : تعاىلقوله ورد بل

 سقاطإل املوجبة الصحةو ،شيء للمقربية املستلزم فالقبول ،إشكال بال املتقي غري عمل يصح ذلك معو

 النافلة إلتيان جمال يكن مل الفريضة بالنافلة زاحم فلو عليهو ،آخر شيء االستحبايب أو الوجويب التكليف

  .االمتثال يف تكرار الو ا التكليف سقط قدأا تيإ بعد  ألنهثانياً،

 )ىقواأل على فائتة عليه ملن( ا اإلتيان جيوز كذلك ،فريضة عليه ملن بالنافلة اإلتيان جيوز كما )و(

 خالفاًو غريهم،و الكاشاينو املداركو ردبيلياألو الشهيدينو سكايفاإلو الصدوق عن للمحكي فاقاًو

  الرياض عن بل خر،أ مجاعةو للفاضلني

                                                

.٤٩ حكار والقرآنذ ـ كتاب األ١٧ ص:احملاسن) ١(

.٢٧اآلية : ائدةسورة امل) ٢(



٢٦٨

  .املشهور أنه غريهو املختلف عنو ،ىقواأل شهراأل نهأ

 ،بلتقُ ا يتأ ما حيث اهلدية مبرتلةأا  على دل ماو النافلة، مطلقات هعلي يدلو ول،األ قوىاألو

  :اخلاصة رواياتال من مجلةو ،صلاألو

 الشمس؟ طلعت حىت الصالة عن نام رجل عن )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن بصري، يبأ كموثق

  )١(.الغداة ي يصلمث ركعتني ييصل ):عليه السالم( فقال

 يقضيه قام صالة من دين عليه رجل :له قلت :قال) عليه السالم (جعفر يبأ عن زرارة صحيحةو

 صالة يصليو القضاء يؤخر ):عليه السالم( قال تلك؟ ليلته صالة يصل ملو الصبح يدركه أن فخاف

  )٢(.تلك ليلته

ليه صلى اهللا ع( النيب قضاء من ورد مبا يستدل رمباو السابق، الفرع يف السابقة رواياتال بعضو بل

 من للضرورة خمالفةا أل السند صحيحة كانتوإن  ،ضعيفة اروايا لكن الفريضة، مث والًأ النافلة) وآله

 املوثقة فبعدكان  كيفو ،فقراا بني التفكيك امكنوإن  التقية، على محلها من فالبد ذهبامل

 الفريضة تقدمي يف فضليةاأل على الثاين القول على دل ما حيمل ماو آخر، شيء  إىلالحاجة الصحيحةو

  )٣(.صالة عليه ملن صالة ال :اخلالفو املبسوط كمرسل، الفائتة

  )٤(.صالة عليه ملن صالة ال) عليهم السالم (عنهم للمروي :قال الذكرى مرسلو

                                                

.٣ ح يف وقت من فاتته صالة الفريضة١٥٦ ـ الباب ٢٨٦ ص١ ج:االستبصار) ١(

.٩ ح املواقيتأبواب من ٦١ ـ الباب ٢٠٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .١٢٧ ص١ ج:املبسوط) ٣(

.٨٦ ـ املسألة ٧٨ ص١ ج:اخلالف

.٣١ س١٣٢ ص:ىالذكر) ٤(



٢٦٩

  .هائ الترك مبعىن تقدمي الفريضة وقضاحوطواأل

  

 نام أو يصلها، مل صالة نسي أو ورطه بغري صلى رجل عن )السالم عليه( الباقر عن زرارة صحيحو

 يقضي حىت بركعة يتطوع ال ):عليه السالم( قال أن  إىل...ذكرها إذا يقضيها :فقال عنها؟

  )١(.الفريضة

 حىت الغداة عن ينام رجل عن لتهأس )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن شعيب، بن يعقوب صحيحو

 حني ييصل ):عليه السالم( فقال الشمس؟ بسطتن حىت ينتظر أو يستيقظ حني يصليأ الشمس تبزغ

  )٢(.بالفريضة أيبد بل :)عليه السالم (قال ؟الركعتني ييصل أو يوتر :قلت .يستيقظ

 )هائقضاو الفريضة تقدمي مبعىن( القضاءو داءاأل على النافلة لتقدمي )الترك حوطاأل( ذلك مع لكن )و(

 لزوم  إىلالذاهب خمالفة عدم هو االحتياط وجه ذإ ،حوطاأل عوض وىلباأل يعرب أن  األوىلكان لكن

  .العامل اهللاو ،منه االستحبايب حىت االحتياط حد  إىليصل ال مثلهو الفريضة، تقدمي

                                                

.٩٦ ح يف املواقيت١٣ ـ الباب ٢٦٦ ص٢ ج:التهذيب) ١(

.٤ ح املواقيتأبواب من ٦١ ـ الباب ٢٠٦ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٢٧٠

  .  يف نذرهأطلق إذا  هذا،ولو على القول باملنع يف وقت الفريضةا انذر النافلة ال مانع من إتي إذا  ـ١٧ـ مسألة 

 من )باملنع القول على ولو الفريضة، وقت يفا اتيإ من مانع ال النافلة نذر إذا ـ ١٧ ـ مسألة(

 الصالة طبيعة ألن ذلكو الفريضة، بوقت يقيده مل نأب )نذره يف أطلق إذا هذا( الفريضة وقت يف التطوع

 من ا اإلتيان يكن مل واجبة صارت ذاإو واجبة، صارت منذورة صارت ذاإو ا، النذر فيتعلق راجحة

 فريضة أنه األمر ىمنته ،الفريضة وقت يف بالفريضة اإلتيان من كان بل الفريضة، وقت يف بالنافلة تياناإل

 ثانياً عليه فريضةحيث إنه  بوين،األ قضاء بناإل تيانإ مثل فيكون، األويلن اوالعن ال الثانوين اوبالعن

  .بالذاتو والًأ ال بالعرض،و

 النذر تعلق إطالق يكن مل ،مكروه فردو حمبوب فرد ،انفرد هلا كان لو الطبيعةن إ :عليه يردو

 بال الصالة بني فرق يأو ، أصالفرداً ليس املكروه الفرد بل املكروه، بالفرد تعلقه لصحة مقتضياً بالطبيعة

 أن مراده كانفإن  ركع، مخس ذات صالة بنيو فيه، عنها الشارع ى وقت يف الصالة بنيو وضوء

 يف إشكال فال ،الصورية فراداألحىت  فراداأل كل يف السارية بالطبيعة يأ الطبيعة، فرادأ بكل يتعلق النذر

  . أصالًبفرد ليس بل ،مكروهاً بل حمبوباً، ليس بعضها ألن الطبيعة، بكل النذر لتعلق وجه الأنه 

 ال أنه الإ ماً،مسلّ كانوإن  فهو احملبوبة، فراداأل يف السارية بالطبيعة يتعلق النذر أن مراده كانوإن 

 يف الصوم يف الوارد املناط الصحة وجهن إ يقال رمباو هذا احملبوبة، غري فراداأل  إىلمنها للتعدي وجه

  .نفسهما يف حمرمان أما مع نذرمها يصح حيث امليقات، قبل حراماإلو ،السفر

 الصحة وجه العلماء صحح قدو خاص، بدليل النذر صحة هناك ثبتإمنا و باملناط، قطع النه إ :فيهو

   حمبوباً للنذر املتعلق كون ينايف ال مبا الثبوت عامل يف



٢٧١

 ،هو وصف النفلإمنا املانع  ألن أمكن القول بالصحةوإن  ، على القول باملنعإشكالقيده بوقت الفريضة ف إذا وأما

على القول باملنع ال يكون راجحا و أن متعلق النذر ال بد أن  وال يرد، ويرتفع املانع،وبالنذر خيرج عن هذا الوصف

   ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع،الصالة من حيث هي راجحة ألن  وذلك،رجحان فيه فال ينعقد نذره

  

 يتعلق ال الذين حراماإلو الصوم نأب ،خرأاملت الشرط بنحو يوجه أن ميكنو ـ حمله يف حقق كما ـ

  .للشارع مكروه النذر ما

 احملبوبية يف شرطفتعلق النذر  ،النذر تعلق بشرط لشارعل حمبوب فهو النذر به يتعلق الذي ماأ

 عامل عن ليكشف ثباتاإل عامل يف دليل ال ذإ املقام، يف موجوداً ليس الكشف هذاو النذر، على السابقة

  .الثبوت

 فكيف ،للشارع مكروه الفرد هذا ذإ )باملنع القول على إشكالف الفريضة بوقت قيده إذا وأما(

  .النذر قبل ،لديه حمبوباً النذر متعلق يكون أن الشارع شرط أن بعد رللنذ متعلقاً يكون

 يرتفعو الوصف، هذا عن خيرج بالنذرو النفل، وصف هوإمنا  املانع ألن بالصحة القول مكنأوإن (

  .واجباً يكون فال بالنذر راجحاً يكون حىت باملرجوح يتعلق ال النذر أن من تقدم ما فيهو )املانع

 علىو راجحاً، يكون أن بد ال النذر متعلق أن يرد الو( :بقوله رده ما صحة ظهر دمتق مما أن كما

 حيث من الصالة ألن ذلكو( :بقوله جوابه صحة عدمو ،)نذره ينعقد فال فيه رجحان ال باملنع القول

   يرتفع بقيد مقيدة مرجوحيتهاو ،راجحة هي



٢٧٢

  . مع قطع النظر عنه حىت يقال بعدم حتققه يف املقام وال يعترب يف متعلق النذر الرجحان قبله و،بنفس النذر

  

 دلةاأل ظاهر أن اجلواب، هذا صحة عدم وجه )قبله الرجحان النذر متعلق يف يعترب الو النذر، بنفس

 فرادأ بعض رجحانو الفريضة، وقت يف للنافلة رجحان الو به، تعلقه قبل النذر متعلق رجحان وجوب

 للطبيعة فرداً املرجوح البعض ذلك أن تسليم فرض على خر،األ فراداأل بعض رجحان يوجب ال الطبيعة

  .النذر تعلق قبل الفرد رجحان فالالزم ،عرفت كما

 النذر به يتعلق فال )املقام يف حتققه بعدم يقال( فما به النذر تعلق يصح )حىت عنه النظر قطع معو(

 عنها باملنع القول على ـ الفريضة وقت يف النافلة تكون أن يصح ال أنه ذلك يظهرمن بل ،ىقواأل هو

 ذإ شبه،أ ماو الشرطو والسيد باأل مرأو كالقسم يضاً،أ الرجحان متعلقه يف يشترط ال ملا متعلقة ـ

 لتعلق سواء ـ الفرض حسب ـ جائزة ليست الفريضة وقت يف النافلةو باجلائز، تتعلقإمنا  األمور هذه

 مخس ذات أو وضوء دون من بالصالة تعلقت لو ما حال احاهل ذإ ،بالفرد أو بالطبيعة األمور هذه

 بعض كان إذا حمرمة عبادة بكل ذكرنا ما سائرو النذر تعلق صحة لزم املصنف مبقالة قيل ولو ركعات،

 مسو الصيامو الصالة النفساءو اجلنبو احلائض نذر فيصح ،جائزاً ماحملر الفرد لذلك املشاة فراداأل

 النظر من اخترناه الذي هذاو حد،أ بذلك يقول أن ظنأ الو ذلك، أشبه ماو عزائمال ةءقراو القرآن كتابة

 على ،غريهمو احلكيمو العم ابنو كالربوجردي املعلقني،و الشراح السادة بعث الذي هو املاتن كالم يف

  .كلمام فراجع ،املنت على شكالاإل

  



٢٧٣

  .ي النوافل اليومية اليت مر بيان أوقاا ه: األوىل، مرتبة وغريها إىلالنافلة تنقسم ـ ١٨ـ مسألة 

  . والليايل املخصوصةاأليام كصالة الزيارة واالستخارة والصلوات املستحبة يف ، إما ذات السبب:والثانية

   يفإشكال ال ،غري ذات السبب وتسمى باملبتدئةما إو

  

 )وقااأ بيان مر اليت يةاليوم النوافل هي:  األوىلوغريها، مرتبة  إىلتنقسم النافلة ـ ١٨ ـ مسألة(

 اللغوي باملعىن مرتبة يضاًأ خراأل الصلوات فبعض الإو الليلة،و اليوم يف رتبتأا  جهة من اصطالح هذا

  .االصطالح يف مشاحة فال حال كل علىو ،حنومهاو الوصيةو لةيالغفو رمضان شهر كنوافل

 الليايلو األيام يف املستحبة واتالصلو االستخارةو الزيارة كصالة السبب، ذات ماإ :والثانية(

  .مقاماته يف الكوفة مسجد يفو الكعبة جوف يف كالصالة مكان، أو زمان أو فعل سببه مما )املخصوصة

 أو زمان سبب غري من ابتداًء ا يأيت أن نسانلإل ألن )باملبتدئة ىتسمو السبب ذات غريما إو(

  .عمل أو مكان

 بعد من املنت يف تيةاآل هي مخسة وقاتأ يف اجلملة يف الصالة كراهة )يف( كثراأل عند )إشكال ال(

 القواعد شرحو  املنتهىحمكي يف نسبها بل ،غرواو قيامهاو الشمس طلوع عندو العصرو الصبح

 رواياتال من كبرية طائفة الكراهة على يدلو عليه، مجاعاإل الغنية عن بل ،كثراأل  إىلالبحارو املداركو

 السوق يف كونأ ):السالم عليه( الثاين احلسن يبأل قلت :قال احلسني عن روي ما مثل ،تباعاً نذكرها

  الشمس يقارن الشيطانن إ :قال صلي؟أف دخلأ أن يعل يضيقو الوقت عرفأف



٢٧٤

 أن يريد الشيطانفإن  الزوال بعد فصلّ غربت، ذاإو كبدت، ذاإو ذرت، إذا :حوالأ ثالثة يف

  )١(.دونه بك يقطع حد على يوقعك

عليه  (جعفر يبأ عن روي الذي احلديث )السالم عليه( اهللا عبد يبأل رجل قال :قال علي، مرفوعةو

 ذاإف رض،األو السماء بني عرشاً اختذ ابليسن إ نعم :قال الشيطان؟ قرين بني تطلع الشمس أن )السالم

  )٢(.يل يصلون آدم بينن إ :لشياطينه بليسإ قال الناس، الوقت ذلك يف سجدو الشمس طلعت

 يف الظهر عند السماء بوابأ بفتح املراد أن كما منطقة، منطقة كل يف الشمس بطلوع املراد :قولأ

 كبرية، قدرة هلا رواحاألفإن  قرنان، له كبرية بصورة الشيطان يتشكل أن يف بعد الو منطقة، منطقة كل

 القرآن يف كما اجلن، من مإف بالسته،أو وليائهأ حفظ  إىلحيتاج الشيطانو احلديث، العلم يف ثبت كما

 العملو الكالم هذا فيتخذ ،منواآ تباعهأ حيفظ مل إذا فلعله كافر، منهمو مؤمن منهم اجلنو احلكيم،

  .ياتاالدعو األعمالب نساإل يضل كما ضالهلم،إل دعاية حنومهاو

  .هلا التأويل اختالقو حاديثاأل من النحو هذا من لالستغراب وجه فال هذا علىو

 قرين بني تطلع الشمس ألن ،غروا عندو الشمس طلوع عند الصالة عن ي روي :الفقيه لةمرسو

  )٣(.شيطان قرين بني تغربو شيطان

   الفجر بعد صالة ال :قال) عليه السالم (الصادق عن علي، بن حممد عنو

                                                

.٩ ح ـ باب التطوع يف وقت الفريضة٢٩ ص٣ ج:الكايف) ١(

.١ ح املواقيتأبواب من ٣٠ ـ الباب ١٩٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

.٣ ح يف قضاء صالة الليل٧٦ ـ الباب ٣١٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٢٧٥

 الشيطان ينقر بني تطلع الشمسن إ :قال) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسولفإن  الشمس، تطلعحىت 

  .الشيطان قرين بني تغربو

  )١(.املغرب تصلي حىت العصر بعد صالة ال :)آلهو عليه اهللا صلى( قالو

 ييصل أن حدأل ينبغي ال :يقول) عليه السالم (الرضا مسعت :قال ، اجلعفريجعفر بن سليمان عنو

 الوقت ذلك الصالة تحبفتس فارقها وصفت ارتفعت فاذا شيطان، بقرين تطلعا  ألالشمس طلعتإذا 

 بوابأ ألن الوقت، ذلك يف ي يصلن أحدأل ينبغي فال قارا، النهار انتصف ذاإف ذلك، غريو القضاءو

  )٢(.فارقها الريح وهبت الشمس زالت ذاإف لقتغ قد السماء

 تصلوا فال الشيطان قرين بني تطلع الشمسن إ :قال) صلى اهللا عليه وآله (النيب عن الغوايل، عنو

  )٣(.لطلوعها

 غاب ذاإو تربز، حىت تصلوا فال الشمس حاجب طلعإذا  :قالنه إ )آلهو عليه اهللا صلى( عنهو

  )٤(.تغيب حىت تصلوا فال الشمس حاجب

 عند الو الشمس طلوع عند فيصلي الرجل ىيتحر ال :قال أنه )صلى اهللا عليه وآله (عنهو

  )٥(.غروا

  )آلهو عليه اهللا صلى( النيب ي :ناهيامل حديث يف )السالم عليه( يعل عنو

                                                

.٨ يف وقت قضاء ما فات من النوافل ١٥٨ ـ الباب ٢٩٠ ص١ ج:االستبصار) ١(

.١ ح٤٧ ـ الباب ٣٤٣ ص:علل الشرائع) ٢(

.١٧ ح٣٥ ص١ ج:عوايل اللئايل) ٣(

.٢ ح املواقيتأبواب من ٣٠ ـ الباب ١٩٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(

.٣ ح املواقيتأبواب من ٣٠ ـ اباب ١٩٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(



٢٧٦

  )١(.استوائها عندو غروا عندو الشمس طلوع عند الصالة عن

 فوق املغرب ىفصل ليلة ذات بالبصرة) عليه السالم (احلسن بوأ بنا نزل :قال الفضيل بن حممد عنو

 :له قلت صالته، من فرغ فلما .الفاسق ابن فاسق اللعن اللهم :يقول فسمعته سطوحنا، من سطح

 قدنه إ :له فقلت .يقطني ابن مويل يونس هذا :فقال سجودك؟ يف لعنته الذي هذا من اهللا حكأصل

 طلوع  إىلالفجر طلوع بعد بالصالة بأس النه إ :بائكآ عن يفتيهم كاننه إ مواليك من خلقاً ضلأ

 قال أو يب،أ علىـ  اهللا نهلعـ  كذب ):عليه السالم( فقال الشمس، تغيب أن  إىلالعصر بعدو الشمس

  )٢(.آبائيعلى 

 من النافلة قضاء يف  ـنسخة) عليه السالم (اهللا عبد يبأ ىلـ إ ليهإ كتبت :قال بالل، بن علي عنو

 الإ ذلك جيوز ال :فكتب الشمس؟ تغيب أن  إىلالعصر بعد منو الشمس طلوع  إىلالفجر طلوع

  )٣(.فال لغريه ماأف ـ نسخة ،للمقضي ـ  للمقتضي

 حىت الفجر بعد صالة الو ،املغرب تصلي حىت العصر بعد صالة ال :قال عمار، بن معاوية عنو

  .الكثرية رواياتال من غريها  إىل)٤(.الشمس تطلع

 كالذي اجلواز، على دالة خرأ روايات بقرينة الكراهة على حممولة التحرمي يف الظاهرة رواياتالو

  )السالم عليه( الصاحل العبد  إىلكتبت :قال فرج، بن حممد رواه

                                                

. صيب باب مناهي الن٥ ص٤ ج:الفقيه) ١(

.٣٣ س ٤٧٨ ص:السرائر) ٢(

.١٥ ح املواقيتأبواب من ٤٥ ـ الباب ٢٦١ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(

.٩ ح يف وقت قضاء ما فات من النوافل١٥٨ ـ الباب ٢٩٠ ص١ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(



٢٧٧

 بعد صلّو شئت، ما النوافل من العصر بعد وصلّ :يلإ) عليه السالم (فكتب مسائل؟ عن لهأسأ

  )١(.شئت ما النوافل من الغداة

 دخل الربدين صلى من :)آلهو عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :قال قيس، بن اهللا عبد رواه ماو

  )٢(.العصر بعدو الغداة بعد يعين ،اجلنة

 العصر بعد ي يصلعندي) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول كان :قالتأا  عائشه عن اخلصال، عنو

  )٣(.ركعتني

 بنفسه ذهب الذيو :قالت العصر؟ بعد الركعتني عن هلاأيس مينأ عليها دخل أنه :عائشة عن عنه،و

 الصالة، عن ثقل حىتو جلو عز هللا لقي حىت تركهما ما ـ) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول تعين ـ

 صدقت :قالت عنهما؟ ىينه كان عمر ويل ملانه إ :فقلت .قاعد هوو صالته من كثرياً ي يصلكانو

 خفف ما حيب كانو متهأ على يثقل أن خمافة املسجد يف يصليهما ال كان )ص( اهللا رسول ولكن

  )٤(.عليهم

 يفو ،)٥(العمري عن بعضها يف االحتجاجو نالدي كمالإو الفقيهو االستبصارو التهذيب رواه ماو

  واللفظـ ) فرجه  تعاىلاهللا عجل( األمر صاحب موالنا عن بعضها

                                                

.٢ ح يف وقت قضاء ما فات من النوافل١٥٨ ـ الباب ٢٨٩ ص١ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

.١٠٨ ح باب االثنني٧٠ ص:اخلصال) ٢(

.١٠٧ ح باب االثنني٧٠ ص:اخلصال) ٣(

.١٠٦ ح باب االثنني٧٠ ص:اخلصال) ٤(

يف الصالة ...  يف تفصيل٩ ـ الباب ١٧٥ ص٢ ج:ويف التهذيب .٤ ح يف قضاء صالة الليل٧٦ ـ الباب ٣١٥ ص١ ج:الفقيه) ٥(

:  أنهالّ إ١٠ ح يف وقت قضاء ما فات من النوافل١٥٨ ـ الباب ٢٩١ ص١ ج:ويف االستبصار. »أنف«: سقاطإ ب٥٥ حمن املفروض

.»فلئن«بدالً عن » كانفإن «



٢٧٨

 كما كان فالن غروا عندو الشمس طلوع عند الصالة من عنه لتأس ماوأما   ـولاأل للثالثة

 بشيء الشيطان نفأ رغمأ فما الشيطان قرين بني تغربو الشيطان قرين بني تطلع الشمسن إ الناس يقول

  )١(.الشيطان نفأ ارغمو هافصلّ الصالة من فضلأ

  :ة أربعقوالأ لةأاملس يفن إ مث

 اوزة حبمل ،رواياتال من الطائفني بني للجمع ،املشهور  إىلاملنسوب هو كما ،الكراهة :ولاأل

  .اوزةخبار األ بقرينة الكراهة على الناهية محلو اجلواز، على

 مما اجلوازأخبار  لشذوذو ،سنداً ىقوأو عدداً أكثرا  أل،املنعأخبار  لتقدمي ،اجلملة يف التحرمي :الثاين

  .مجع ليهإ ذهب ،املنعأخبار  مقاومة ميكنه ال

 فعلو عمر ي ذلك على يدل كما التقية، على الناهيةخبار األ حلمل ،كراهة بال اجلواز :الثالث

 صدور على يدل مما عنها النهي يف العامة لتشديدو ،خباراأل بعض يف تقدم كما هلاص  اهللا رسول

 كتابه يف املفيدو ،االحتجاج يف الطربسيو ،اخلصال حمكي يف الصدوق ليهإ ذهب ،للتقية اوزةخبار األ

  .خرينأاملت متأخري حمققي من طائفة تبعهمو تفعل، الو افعل

 بعضها ترجيح يوجب ما عدموخبار األ لتكايف ،السرائرو الفقيه عن كما ،احلكم يف التوقف :الرابع

  .بعض على

                                                

رغم أو«: قال أنه الإ ٤٧٩ ص٢ ج:ويف االحتجاج .»ولئن كان كما يقولون«: قال أنه الإ ،٣ س ٢٨٧ ص:كمال الدينإ) ١(

.»الشيطان أنفه



٢٧٩

  .الصبح أو كان بعد صالة العصروإن عدم كراهة املرتبة يف أوقاا 

  

 فهم مبعونة اجلمع ىمقتض  ألنهول،األ هو الكل من قرباألو ضعيفة، مفصلة خرأ اقوال هناكو

  .واسع جمال للتوقف لكان اله لوو ،حديثاًو قدمياً فتواهمو املشهور

 ذلكو ،مجاعاإل ذلك على ادعي بل )وقااأ يف املرتبة كراهة عدم( يف إشكال ال :نقول فتعر ذاإ

 الكراهة نصوص أن من املستمسك يف ماو املخصوصة، وقاتاأل يف املرتبة وضع على الدالة للنصوص

 حىت الفجر بعد صالة ال :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن احلليب، كموثق، وقااأ يف واتبرلل شاملة

 تغربو الشيطان، قرين بني تطلع الشمسن إ :قال) صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسولفإن  الشمس، تطلع

 غريه حنوهو )١(.املغرب حىت العصر بعد صالة ال :)آلهو عليه اهللا صلى( قالو الشيطان، قرين بني

  . انتهى)٢(، ال خيفىكما لعصراو الصبح بعد الوقوع بلحاظ الكراهة ينايف ال املعني بالوقت توقيتهاو

 ينايف الوقت جعل أن الّإ يضاًأ الفرائض تشملأا  حىت عامة كانتوإن  العلة ذإ منع عن خيلو ال

  .املرتبة  إىلبالنسبة بالكراهة قال من جدأ مل لذاو ،عرفاً ذلك

 على جرديالربو السيد إشكالو ،املرتبة أدلة طالقإل ذلكو )الصبح أو العصر صالة بعد كانوإن (

 وقتهما بالصالتني املراد ذإ ينبغي، ما على ليس ،)٣(املرتبة النوافل من لشيء وقتاً بعدمها ما ليس نهأب املنت

 كراهة الو الظهر ي يصلمث النافلة ييصل أن له مثالً العصر وقت بعد ما  إىلالظهر خرأ ذاإف نفسهما، ال

 السيد إشكال أن يظهر منهو الكراهة، أدلة على مقدمة نافلتها وقت امتداد أدلة ذإ الوقت، جهة من

   املنت على احلكيم

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٣٨ ـ الباب ١٧٠ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١٤٣ ص٥ ج:املستمسك) ٢(

.٣٨ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة) ٣(



٢٨٠

  . يف عدم كراهة قضائها يف وقت من األوقاتإشكالوكذا ال 

  

 ،)١(الثالثة وقاتاأل مع املشهور على الرواتب وقاتأ تنطبق ال ذإ ثالثة، صورة هناك ليس نأب :بقوله

 يف ذكرناه الذي املعىن على الكراهة، وقاتأ يف الظهرو العشاءو املغرب بنافلةيأيت  أن ميكن ذإ تأمل، فيه

  .الربوجردي السيد على الرد

 يف مجاعاإل عليه ادعي رمبا بل )وقاتاأل من وقت يف قضائها كراهة عدم يف إشكال ال كذاو(

  .رواياتال من جبملة له استدلو الناصريات، وظاهر التذكرةو اخلالف صريح

 تفوت الوترو الليل صالة قضاء يف )السالم عليه( الصادق عن قوب،يع يبأ بن اهللا عبد رواية مثل

  )٢(.بذلك بأس ال ):عليه السالم( فقال العصر؟ بعدو الفجر صالة بعد يقضيهاأ الرجل

  إىلالفجر طلوع بعد الليل صالة قضاء عن )السالم عليه( ولاأل احلسن باأ لتأس :مجيل روايةو

صلى اهللا عليه  (حممد آل سر منفإنه  ،الليل  إىلالعصر بعدو نعم ):عليه السالم( فقال الشمس؟ طلوع

  .غريمها حنومهاو )٣(.املخزون) وآله

  .نظر ففيه مجاعاإل ماأ ذلك، يف يستشكل رمبا لكن

 يف كالشيخ عدمه الظاهر بل تأمل، يضاًأ الكراهة عن القضاء استثناء يف كانوإن  :املستند يف قال

 تلك يف النوافل ابتداء بكراهة قال من كل حمتمل هو بل مطلقاً، نافلة صالة يستثن ملفإنه  النهاية،

   جلواز استثناء غري من بعضاً أو كالً وقاتاأل

                                                

  .١٤٣ ص٥ ج:املستمسك) ١(

.١ ح يف وقت قضاء ما فات من النوافل١٥٨ ـ الباب ٢٨٩ ص١ ج:االستبصار) ٢(

.٣ ح يف وقت قضاء ما فات من النوافل١٥٨ ـ الباب ٢٩٠ ص١ ج:االستبصار) ٣(



٢٨١

  .وكذا يف الصلوات ذوات األسباب

  

  . انتهى)١(الصالة، يف هوو وقاتاأل تلك عليه دخل عمن احترازاً االبتداء من حداثاأل رادةإ

 عند الو الشمس طلوع عند منها شيء قضاء الو النوافل ابتداء وزجي ال :املقنعة حمكي يف بل

  . انتهى)٢(غروا،

 كما البأس نفي تنايف ال هيو ،رواياتال من مجلة الكراهة على يدلو املعاصرين، بعض الكراهة يدأو

 سبةبالن ليس االستثناء أن ظاهرهو للمقتضي، الإ النهي إطالق بالل ابن رواية يف تقدم فقد واضح، هو

  .»املقتضي« دلب »املقضي« ذكر الذي النسخ بعض على الإ القاضي، إىل

ا  ألالشمس طلعت إذا ييصل أن حدأل ينبغي ال ):عليه السالم( الرضا عن سليمان، رواية يفو

 ذلك، غريو القضاءو )٣(الوقت ذلك الصالة فتستحب ،فارقها وصفت ارتفعت ذاإف شيطان، بقرين تطلع

  .سيأيت مما ذلك غري  إىل.احلديث الوقت ذلك يصلى ن أحدأل ينبغي فال ،قارا ارالنه انتصف ذاإف

 بني للجمع ذلكو ،مجاعاإل عليه ادعي بل املشهور، على )سباباأل ذوات الصلوات يف كذاو(

 الدالة رواياتال من جلملةو حصوهلا، عند سباباأل ذوات شرعية عمومو املنع مطلقاتو اجلواز مطلقات

  .وقت كل يف ـ املستحب الطواف لصالة الشاملة ـ الطوافو حراماإل بصالة ياناإلت على

                                                

.٩ س ٢٥٢ ص١ ج:املستند) ١(

  .٣٥ س ٢٣ ص:املقنعة) ٢(

.٩ ح املواقيتأبواب من ٣٨ ـ الباب ١٧٢ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٢٨٢

  النوافل املبتدئة اليت مل يرد فيها نص باخلصوصوأما 

  

 صالة ،وقت كل يف تصليهن صلوات مخس :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن بصري، يبأ كرواية

  إىلالفجر من الطواف ةصالو ،تفوت اليت ةالصالو ،حراماإل صالةو امليت، على الصالةو ،الكسوف

  .املضامني ذه الكثرية رواياتال من غريها  إىل،)١(الليل  إىلالعصر بعدو الشمس طلوع

 استثناء الفقهاء من مجاعة عن بل الكراهة، تنايف ال اوزة رواياتال نأب ذلك يف استشكل رمبا لكن

 على دل ماو منها املعللة خصوصاً الكراهة أدلة تاإطالق ذلك على يدلو الكراهة، عن فقط القضاء

 كراهة على دل ماو العصر، بعدو الشمس تنبسط أن  إىلالفجر بعد بالرقاع االستخارة صالة كراهة

  .مطلقا السجدة

  )٢(.شعاعها يذهبو الشمس تطلع حىت السهو سجديت يسجد ال :عمار كرواية

 الشمس غروب قبل فيها الصالة تستقيم ال اليت ةالساع يف السجدة يسمع الرجل :ىخراأل روايتهو

  )٣(.يسجد ال) عليه السالم (فقال الفجر؟ صالة بعدو

 الفائتتني العشائني يـ أ فليؤخرمها :القضاء باب يف كالرضوي الفريضة قضاء تأخري على دل ماو

  .ذلك غري  إىل،)٤(شعاعها يذهبو الشمس تطلع حىت ـ

  .السبب تعيني أو الوقت تعيني جهة من )باخلصوص نص فيها يرد مل اليت املبتدئة النوافلوأما (

                                                

.٥ ح املواقيتأبواب من ٣٩ ـ الباب ١٧٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٥٤ ححكام السهوأ يف ١٦ ـ الباب ٣٥٤ ص٢ ج:التهذيب) ٢(

.٣٣ ح يف كيفية الصالة١٥ ـ الباب ٢٩٣ ص٢ ج:التهذيب) ٣(

.٣س  ١١ ص:فقه الرضا) ٤(



٢٨٣

يكره أنه  فذكر مجاعة ، ومعراج املؤمن، وقربان كل تقي،الصالة خري موضوع ألن ، ااإلتيانيستحب إمنا و

  :الشروع فيها يف مخسة أوقات

  . بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس:ولاأل

  .الشمس بعد صالة العصر حىت تغرب :الثاين

  . عند طلوع الشمس حىت تنبسط:الثالث

  . عند قيام الشمس حىت تزول:الرابع

  

 ذين النص ورد كما )٢()تقي كل قربانو ،)١(موضوع خري الصالة ألن ا، اإلتيان يستحبإمنا و(

  .اللفظني

 هعلي ادعي بل املشهور، أنه عرفت بل )مجاعة فذكر( اللفظ ذا نصاً جدأ مل )املؤمن ومعراج(

  ).وقاتأ مخسة يف فيها الشروع يكره نهأ( مجاعاإل

  .بالفعل حمدد هذاو )الشمس تطلع حىت الصبح صالة بعد :ولاأل(

  .بالفعل حمدد يضاأ هذاو )الشمس تغرب حىت العصر صالة بعد :الثاين(

 خمتلفة بعبارات تقدم كما شعاعها يذهب أو تصفو أو )تنبسط حىت الشمس طلوع عند :الثالث(

  .بالوقت حمددة اخلامسو كالرابع هذاو واحد، الكل مفادو

   زالت ذاإف ،رواياتال يف ورد لذاو )تزول حىت الشمس قيام عند :الرابع(

                                                

.١ ححكام املساجدأ أبواب من ٤٢ ـ الباب ٥١٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١ ح الفرائضأعداد أبواب من ١٢ ـ الباب ٣٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٢٨٤

شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه األوقات وهو فيها  إذا وأما ، عند غروب الشمس أي قبيل الغروب:اخلامس

  .فال يكره إمتامها

  . إشكالكورات وعندي يف ثبوت الكراهة يف املذ

  

 فراجع املستمسك، عدهبيست مل كما الغروب،و الفجر بني ما ال الغروب،و الطلوع بني ما به املرادو

  .رواياتال

 أن يعلم منهو محرار،اإلو صفرارباإل عنه عرب كما )الغروب قبيل يأ الشمس غروب عند :اخلامس(

  .العصر بعد كذلكو الوقتان، يتصل الفجر بعد

 فال فيها هوو( وقاتاأل هذه من ثالثاً يأ )وقاتاأل هذه حدأ فدخل ذلك قبل فيها شرع إذا وأما(

 بعض قالو ،النافلة قطع والكراهة الشروع  إىلدلةاأل النصراف قالوا ،بعض ليهإ ذهب كما )متامهاإ يكره

 الصالة راهةبك معارضة النافلة قطع وكراهة ،متاماإلو الشروع تشمل اليت املعللة دلةاأل طالقإل بالكراهة،

  .منهما شاء ما خيتار أن فله الكراهتني، بني األمر دوران من أنه الظاهرو ،وقاتاأل هذه يف

 تقية، النهي روايات صدور احتمال من سبق ملا )إشكال املذكورات يف الكراهة ثبوت يف عنديو(

  .بقرأ بالكراهة القول أن عرفت قد لكنك ،حمكمة املعللة خصوصاً اوزة رواياتالف

 يبعد الو ،احتماالن ،الثواب قليةأ أو ،بعض قال كما احلزازة ا املراد فهل الكراهة، على بناًء مث

 الكراهة عن املنصرف كانوإن  ،الثواب قلة  إىلباإلضافة حزازة، العمل يف يكون نأب يناألمر كل

 أو يقطعها أن فضلاأل فهل املكروهة وقاتاأل يف املبتدئة النافلة يف شرع ذاإو ول،األ حنومهاو النهيو

  :احتماالن يتمها؟



٢٨٥

 ال؟ مأ بسرعة يتمها أن فضلاأل هلو شاء، يهماأ يفعل أن فله الكراهتني، تزاحم الظاهر كانوإن 

  .بسرعة متاماإل فضليةأ يبعد الو يضاً أاحتماالن

  .القدر يوم يف الكراهة عدم رواياتال بعض يف وردنه إ مث

 قرين بني يوم كل تطلع الشمسن إ :يقول) عليه السالم (اهللا عبد ابأ مسعت :قال النرسي زيد فعن

  )١(.القدر صبيحة الإ الشيطان

 الكثرية رواياتال اتإطالق لكن ذلك، يبعد ال كانوإن  استثناه، من رأ مل ،كراهة ال فيه أن فهل

  .العامل سبحانه اهللاو ،ينفيه

                                                

.٦ ح يف نوادر املواقيت٤٩ ـ الباب ١٩٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(



٢٨٦



٢٨٧

  فصل

 يف أحكام األوقات

 وجيب العلم ،كان جزء منها قبل الوقتوإن  ،فلو صلى بطلت  ،ة قبل دخول الوقتوز الصالجتال  ـ ١ـ مسألة 

  بدخوله حني الشروع فيها

  

   فصل(

  )وقاتاأل حكامأ يف

 الو إشكال بال )بطل صلى فلو الوقت، دخول قبل( وضعاًو تكليفاً )الصالة جتوز ال ـ ١:مسألة(

 لقاعدة ذلكو ذلك، بعضهم من يظهر بل عليه، مجاعاإل ماتاملسلّ رسالإ له رساهلمإ ظاهر بل خالف،

  .شرطه أو جزئه بفقدان املركب فقدان

 اجلهل أو الوقت دخول بعدم العلم البطالن يف فرق الو )الوقت قبل منها جزء كانوإن ( :قال لذاو

 من الواقعية املوضوعات على موضوعة حكاماأل ألن يدخل، مل أنه احلالو الوقت بدخول القطع أو به

  .استثناء هناك كان إذا الإ اجلهل،و للعلم مدخلية غري

 ،فيها الدخول حال الشكو بالعدم العلم صورة غري يف الصالة يف هوو الوقت دخل إذا فيما نعم

  .اخلاص للدليل تصح

  :رواياتال بعض وقت يف تكن مل إذا البطالن على فيدل كان كيفو



٢٨٨

  )١(.له صالة فال وقت غري يف صلى نم ):عليه السالم( الصادق عن بصري، يبأ رواية مثل

 من غريها  إىلفقدها جلأ من الصالة تعاد اليت اخلمسة ىحدإ الوقتفإن  )٢(تعاد ال حديث مثلو

  .رواياتال

 املوارد غري يف مجاعاإل عليه ادعي بل املشهور، على )فيها الشروع حني بدخوله العلم جيبو(

  :متواترةأخبار  عليه يدلو املستثناه،

 الو الفجر، فيصلي ذاناأل يسمع الرجل يف )السالم عليه( خيهأ عن جعفر بن علي رواه ما مثل

 قد أنه يعلم حىت جيزيه ال ):عليه السالم( قال طلع؟ قد أنه ذاناأل ملكان يظن أنه غري ال؟ مأ طلع يدري

  )٣(.طلع

 تصل فال :)عليه السالم (قال ،الفجر يف الواردة) عليه السالم (جعفر يبأ عن مهزيار، ابن رواه ماو

  )٤(.تتبينه حىت حضر الو سفر يف

 ذاإف ركعتني، فصل الزوال يف شاكا كنتإذا  ):عليه السالم( جعفر بوأ قال السرائر، رواه ماو

  )٥(.الفريضة تأبد زالت قدأا  استيقنت

  )٦(.الظهر فصل الزيادة استبنت ذاإف :عيسي ابن رواه ماو

                                                

.١٠ ح املواقيتأبواب من ١٣ ـ الباب ١٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٨حالوضوء  أبواب من ٣ ـ الباب ٢٦٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٩ س ١٢٩ ص:ىالذكر) ٣(

.٤ ح املواقيتأبواب من ٢٧ ـ الباب ١٥٣ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

.خري ـ السطر األ٤٧٣ ص:السرائر) ٥(

.٢٦ ح يف أوقات الصالة٤ ـ الباب ٢٧ ص٢ ج:التهذيب) ٦(



٢٨٩

  .وال يكفي الظن

  

  غريها  إىل)١(.الفريضة فصلّ زالت قدأا  استيقنت ذاإف :عجالن ابن رواه امو

 علم إذا الإ علم، كل يف صلاأل هو كما موضوعي، ال طريقي املقام يف العلم أن الظاهر مث

 الصالة تصح القربة منه مشت لكنو ةاملباال لعدم أو الصحة، بزعم العلم بدون صلى فلو باملوضوعية،

  .الوقت صادفتإذا 

 الفائدة جممع عن بل ،عظيمة شهرةا إ بعضهم قال بل املشهور، هو كما )الظن كفيي وال(

  .االشتغال قاعدة  إىلباإلضافة ،رواياتال من تقدم ملا ذلكو ،عليه مجاعاإل اللثام كشفو املفاتيحو

 من لةجبم لذلك استدلو الظن، كفاية احلدائق صاحب تبعهماو النهايةو املقنعة عن حكي نعم

  :رواياتال

 ... وقت يف نكأ ترى نتأو صليتإذا  :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن مساعيل،إ رواه ما مثل

  )٢(.عنك تأجزأ فقد الصالة يف نتأو الوقت فدخل

  .الظن غري الرؤيةن إ :فيهو

 ال :قالف النهار؟ زوال حني صليت فوجدتين فاجنلت غيم يوم يف الظهر صليت رمبا :بكري موثقةو

  )٣(.تعد وال تعد

 قال حيث دل،أ خالفها على بل ،هؤالء مقالة على تشهد فال للوقت مطابقتها ظاهرهن إ :فيهو

  .»تعد ال« ):عليه السالم(

                                                

  .١٠ ح صالة اجلمعةأبواب من ٨ ـ الباب ١٩ ص٥ ج:الوسائل) ١(

.١ ح املواقيتأبواب من ٢٥ ـ الباب ١٥٠ ص٣ ج:لوسائلا) ٢(

.١٦ ح يف املواقيت١٣ ـ الباب ٢٤٦ ص٢ ج:التهذيب) ٣(



٢٩٠

 اجتهد :قال النجوم؟ الو القمر الو الشمس تر مل إذا النهارو بالليل الصالة عن :مساعة روايةو

  )١(.جهدك القبلة تعمدو برأيك

  .الوقت ال القبلة معرفة عدم ظاهرهن إ :هفيو

 ةالصال عدأف صليت قدو ذلك بعد رأيتفإن  القرص، غابت إذا املغرب وقت :زرارة صحيحةو

  )٢(.صومك ىمضو

 ذلك بعد تره إذا  أنهمفهومهاو ،الصالة بعد ىير فال علمفإن  الإو السقوط، ظن أنه بتقريب

  .الظن حجية على يدل مما صالتك، صحت

  .الكالم مورد من يكون فال »القرص غابت ذاإ« :لقوله القرص بغياب علمنه إ :فيهو

 على دليالً اهللا جعلها اليت الشمس عني عباده عن احتجب إذا جلو عز اهللان إ :النعماين مارواهو

  )٣(.زالت قدأا  يستيقنواو الوقت هلم لتبني الصالة تأخري عليهم فوسع ،الصالة وقاتأ

 موسع ـ العلم جلأل ـ الواقع عن التأخري هذاوإن  اليقني، حىت التأخري لزوم هظاهرن إ :فيهو

  .عليهم

  .الثقة املؤذن ذانأ على االعتماد رواياتب الظن بكفاية استدل رمباو

 لذاو الوقت، خربة هلأ املؤذنفإن  اخلربة، هلأ قول  إىلاملستند االطمينان باب من ذلكن إ :فيهو

   حىت جيزيه ال :جعفر بن علي وايةر يف) عليه السالم (قال

                                                

.٢ ح القبلةأبواب من ٦ ـ الباب ٢٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٧ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح املواقيتأبواب من ٥٨ ـ الباب ٢٠٣ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٢٩١

  .لغري ذوي األعذار

  .قوىجيوز االعتماد على شهادة العدلني على األ  نعم

  

 اجلمعة صل :)عليه السالم (الصادق عن الفقيه، رواية يف) عليه السالم (استدلو .طلع قد أنه يعلم

  )١(.الوقت على مواظبة شيء شدأ مإف هؤالء ذانأب

 ماأ بأس فال ):عليه السالم( قال مكة؟ مؤذن يؤذن حىت نصلي ما اهللا حك أصل:جعراأل رواية يفو

 يكفي فال عليهو الصالة، جازت لذاو للواقع مطابق ذاناأل أن  إىل)٢(.الشمس زالت فقد ذنأ إذا أنه

 ةلأاملس يف فسيأيت عذاراأل وذو ماأ )عذاراأل ذوي لغري( االطمينان الالزم بل الوقت، دخول يف الظن

  .ليهمإ بالنسبة الظن كفاية اخلامسة

 ظاهر بل ،كثراأل عليه أن الذخرية عن )ىقواأل على العدلني شهادة على االعتماد جيوز نعم(

 ،الكفاية عدم احتمل أو قال ملن خالفاً ،املشهور هو أنه العدلني شهادة بوابأ يفو الباب هذا يف كلمام

 مباحث بعض يف ذلك حول الكالم تقدم كما ،املوضوعات يف البينة حجية على دل ملا ول،األ قوىاألو

  .الكتاب هذا

 ،)٣(البينة به تقوم أو تستبني حىت ذلك على كلها شياءاألو ):عليه السالم( قوله من مسعدة لروايةو

 ذانأ على االعتماد على دل ملاو الشارع، عنه يردع مل الذي العقالء لبناءو الثقة، خرب حجية على دل ملاو

  .املؤمتن ملؤذنا

   الوقت اشتراط على الدليل قيام بعد ،صلباأل متسك فقد ،بالعدم القائل ماأ

                                                

.٣٧ حقامة يف األذان واإل٤٤ ـ الباب ١٨٩ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٩ ح األذان واإلقامةأبواب من ٣ ـ الباب ٦١٩ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ٤ ـ الباب ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٩٢

  .وكذا على أذان العارف العدل

  

 البينة حجية على دليل ال ذإ املشهور، القول أدلة منعو بالعلم، الإ به االشتغال عن خروج ال الذي

 ثبات،لإل خاصة طرقاً جعل الشارع ألن الثقة، خرب على يعتمد الو ،فيها مناقش مسعدة روايةو، مطلقاً

  .سيايت كما ذاناأل على االعتماد ميكن الو العقالء، بناء على االعتماد عدم يعلم منهو

 مباحث بعض يف بعضها رد يف الكالم تفصيل ذكرنا قدو متحالت، األجوبة هذه كلأن ال خيفى و

  .املتعني هو باحلجية فالقول ،الكتاب

 ،الثقة العارف كفاية :آخران قوالن هناكو قول، على )العدل( بالوقت )العارف نذاأ على كذاو(

 الذخرية ليهإ مالو املستند،و املعتمدو املعترب اختاره الذي هوو الثاين الظاهرو ،مطلقاً الكفاية عدمو

 فإنه »تستبني حىت ذلك على كلها شياءواأل« :عليه قوله يف فيدخل خربة هلأ  ألنهذلكو غريها،و

 فيما التشكيك يف موالينا من حدأل عذر ال ):عليه السالم( قوله مناط فيه نأب يقال رمبا بل عرفاً، استبانة

 يف الإ،  األوىلبطريق املوضوعات يف ثبت حكاماأل يف الثقة قول حجية ثبت إذا فإنه )١(.ثقاتنا عنا يرويه

 اهللا عبد بوأ يل قال :قال احملاريب حذري كصحيح املؤذن،أخبار  خلصوصو خاص، لدليل املرافعات باب

 )ليه السالمع( نهإف )٢(.الوقت على مواظبة شيء شدأ مإف هؤالء ذانأب اجلمعة صلّ ):عليه السالم(

  .الوثوق توجب مواظبتهمفإن  الوثوق منه يظهر مبا االعتماد علل

   ابنن إ :حديث يف )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن وهب، بن معاوية صحيحو

                                                

.٤٠ ح صفات القاضيأبواب من ١١ ـ الباب ١٠٨ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

.١ ح األذان واإلقامةأبواب من ٣لباب  ـ ا٦١٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٢٩٣

  )١(.بالل ذانأ تسمعوا حىت اشربواو فكلوا ذانهأ مسعتم ذاإف بليل، يؤذن مكتوم مأ

  .االعتماد مورد ثقة  ألنهبالل ذانأ أن ظاهرهفإن 

  .عدالً كان  ألنهلعله :يقال ال

  .العدالة ال االعتماد يف الوثاقة مدخلية املوضوعو احلكم مناسبة من الظاهر :يقال نهأل

 أن قبل اجلمعة يوم نصلي أن خافأ ):السالم عليه( اهللا عبد يبأل قلت قسري،ال عن محاد، صحيحو

  )٢(.املؤذنني على ذلكإمنا  ):عليه السالم( فقال الشمس، تزول

 صحابنا،أ من مجاعة عندهو مغضب هوو) عليه السالم (اهللا عبد يبأ على دخلت :قال سعيد، خربو

 يؤذن حىت نصلي ما اهللا حك أصل:فقلت ،سكوت همو قال الشمس تزول أن قبل تصلون :يقول هوو

  )٣(.الشمس زالت فقد ذنأ إذا نهإ ماأ ،سأب فال :)ليه السالمع( قال مكة؟ مؤذن

  )٤(.ضامن ماماإلو ،مؤمتن املؤذن ):عليه السالم( يعل عن اهلامشي روايةو

 :يقول )آله وسلمصلى اهللا عليه و( اهللا رسول مسعت :قال حديث يف بالل عن عبداهللا، روايةو

م على املؤمنني مناءأ املؤذنوندمائهمو حلومهمو صومهمو صال.)٥(  

                                                

.٢ ح األذان واإلقامةأبواب من ٨ ـ الباب ٦٢٥ ص٤ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح األذان واإلقامةأبواب من ٣ ـ الباب ٦١٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

.٩ ح األذان واإلقامةأبواب من ٣ ـ الباب ٦١٩ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

.٢ حاألذان واإلقامة أبواب من ٣ ـ الباب ٦١٨ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

.٧ ح األذان واإلقامةأبواب من ٣ ـ الباب ٦١٩ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



٢٩٤

 دخول باعتبار ،رمضان شهر ليل يف والداأل منن اوباأل يعقده ما الدمو باللحم املراد أن الظاهرو

  .الفجر عدم عند ذاناأل بعدم بقائهو ذانباأل الليل

  )١(.مناءاأل مإ :املؤذنني يف )السالم عليه( الصادق عن الفقيه، روايةو

  )٢(.مناءأ املؤذنونو ضمناء، ئمةاأل :قال) صلى اهللا عليه وآله (النيب عن الغوايل، روايةو

 يف أو غيم يوم يف الفجر ي يصلرجل عن لتهأس :قال) عليه السالم (خيهأ عن جعفر، بن علي روايةو

 يؤذن ال املؤذن أن فظن ال؟ مأ الفجر طلع هل ريد فلم شك حىت اجللوس طالأف وقعد املؤذن ذنأو بيت

  )٣(.ذانهأ هأجزأ ):عليه السالم( قال الفجر؟ يطلعحىت 

 تنبيهاًو لناس لتذكرياً يكون أن منها ،كثرية لعلل ذانباأل الناس مرأإمنا  :شاذان ابن رواية يفو

  )٤(.الوقت جهل ملن تعريفاًو للغافل

 هذهو غريمها،و الصيامو الصالة يف املؤذن ذانأب االكتفاء ىعل الدالة رواياتال من غريهاىل إ

 تسمعواحىت  :)صلى اهللا عليه وآله (كقوله ذلك على تلميحات فيها أن الإ الثقة تذكر ملوإن  رواياتال

  .بالل ذانأ

  .الشمس زالت فقد ذنأ إذا نهإ ماأ :)عليه السالم (قولهو

  .الوقت على اظبةمو شيء شدأ مأف :)ليه السالمع( قولهو

  .غريها  إىلمناءأ مإ :)عليه السالم (قولهو

                                                

.٣٦ ح من األذان واإلقامة٤٤ ـ الباب ١٨٩ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٨ ح٢١٦ ص٢ ج:عوايل اللئايل) ٢(

.٨٥ ص:سنادقرب اإل) ٣(

.٥٣ ح يف األذان واإلقامة٤٤ ـ الباب ١٩٥ ص١ ج:الفقيه) ٤(



٢٩٥

 ـ الغريب نساناإل اكتفاءوأما  الثقة، غري ذانإب ىاكتف من جدأ مل بل ليه،إ منصرف طالقاإل بل

 مأو البلد، هلأب الوثوق باب من فهو ،ثقة نهأب يعلم ملوإن  البلد ذانأب ـ السرية جرت ما على

  إىلالبلد، حماريب على كذلكو القبلة، يف البلد مقابر على يعتمد كما ،يؤذن ثقة غري نساناًإ اليدعون

 من صالة من جديداً دهوور بلد يف مامباإل نساناإل كثقة يضاًأ باملؤذن وثوق احلقيقة يف هذاو ذلك، غري

  .بشخصه ماماإل يعرف ملوإن  معه، الصالح ظاهرهم

 ذانأ كفاية عدم صالةأب :له استدل فقد ،املؤذن عدالة لزوم من املصنف اختاره الذي الثاين القول ماأ

 غري من يكون أن جيوز هل :ذاناأل عن عمار مبوثقو ،رواياتال من املتيقن القدر نهأبو العدل، غري

 علمفإن  عارف، مسلم رجل الّإ به يؤذن أن جيوز الو ذاناأل يستقيم ال ):عليه السالم( قال عارف؟

  )١(.به ىيقتد الو قامتهإ الو ذانهأ جيزء مل عارفاً يكن ملو به ذنأو ذاناأل

 املتيقن، القدر  إىلفيه يرجع حىت للشك جماالً يدع ال طالقاإلو بالدليل، مرفوع صلاألن إ :فيهو

 ال العارفة :النكاح باب يف) عليه السالم (كقوله الشيعي، بالعارف يراد أن الحتمال جمملة املوثقةو

   )٢(.رفعا عند الإ عتوض

 يبعد ال أنه  إىلباإلضافة هذا العدل، به يرادن أو ،بالوقت العارف به يرادن أو الثقة، به يرادن أو

  .فتأمل ،نافالعر عدم بنيو قامةاإل جزاءأ بني ربط ال ذإ »قامتهإ وال« بقرينة فضلاأل على املوثقة محل

                                                

.١ ح األذان واإلقامةأبواب من ٢٦ ـ الباب ٦٥٤ ص٤ج :الوسائل) ١(

.٥ ح ما حيرم بالكفرأبواب من ١٠ ـ الباب ٤٢٤ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(



٢٩٦

  .إشكالكفاية شهادة العدل الواحد فمحل وأما 

  

 فقد ،نظر النسبة يف كانن إو ،خرىأ املشهور ىلإو ،تارة كثراأل  إىلاملنسوب :الثالث القول ماأ

 غري ال؟ مأ الفجر طلعأ يدري الو الفجر فيصلي ذاناأل يسمع الرجل يف :يعل بروايةو صل،باأل له استدل

  )١(.طلع أنه يعلم حىت جيزيه ال :)عليه السالم (قال طلع؟ أنه يظن ذاناأل ملكانأنه 

 صلاأل ذإ نظر، الكل يفو الداللة، ضعيفةو السند ضعيفة بنيأا ب فرموها املتقدمةخبار ألا ماأ

 على دل ما فيخصصها ،ذانهأ حبجية نقول الذي الثقة العارف ذانأ من عمأ الروايةو بالدليل، مرفوع

 عمار موثقةو مكتوم، مأ ابن ذانأ دون بالل ذانأ حجية على دل كالذي العارف، الثقة ذانأ حجية

  .حبجة ليس العارف الثقة غري ذانأ نأب يقول الذي مجاعاإلو ،غريهو العارف ذانأ بني املفرقة

 حجية من عرفت ملا ،فيه ما خيفى فال ،الداللة ضعيف بنيو السند ضعيف بني رواياتال أن قوهلم ماأ

  .داللةً ظهورهاو سنداً بعضها

 آخر بعضو املستند قوالن، فيهو املصنف، عند )إشكال فمحل الواحد العدل شهادة كفايةوأما (

) عليه السالم (قوله فيشمله تبني نهألو النبأ، آية ملفهومو الثقة، ذانأ يف القطعي للمناط كفايته  إىلذهبوا

  .قرباأل هو هذاو ،يستبنيحىت  :مسعدة خرب يف

 ذاناأل ألن :كاملستمس يف قال ،باملناط شكلأو صل،باأل استدل فقد االعتبار بعدم قال منوأما 

  . انتهى)٢(بالوقت،خبار اإل يف حيصل ال بنحو فيه االستظهار يتحققو ،غالباً عالناإل على مبنية عبارة

                                                

.١٩ س ١٢٩ ص:ىالذكر) ١(

.١٥٤ ص٥ ج:املستمسك) ٢(



٢٩٧

تبني بعد ذلك كوا بتمامها يف  إذا  إال،أذان العدل بطلت أو وإذا صلى مع عدم اليقني بدخوله وال شهادة العدلني

.الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه

  

  .خيرب أن  أوالعدل ذنؤي أن بني عرفاً فرق يأ ذإ ،نظر فيهو

  .العدل خبالف عليهم االعتماد على السريةو ،خربة هلأ املؤذن :يقال ال

 على االعتماد أدلة يف يفحص مل الدليل مث بذلك، خربأ مؤذن هو الذي العدل لنفرض :يقال نهأل

  .املؤذن

 ظاهرا )بطلت( الثقة أو )العدل ذانأ أو لنيالعد شهادة الو بدخوله اليقنيعدم  مع صلى ذاإو(

 مع الوقت يف بتمامها كوا ذلك بعد تبني إذا الإ( الوقت دخول عدم استصحابو االشتغال لقاعدة

 الإ شرط،و جزء كل يف صلاأل هو كما مداره دائر فهو واقعي التكليف ألن )منه القربة حصول فرض

  .الطريقية من أكثر على تدل ال العارف ذانأأخبار  ذإ منه، املقام ليسو استثناء هناك كانإذا 

 ذاناأل حال وقاتاأل يف حنوهو املسجد خادم يفتحه الذي املسجلة يف ذاناأل حال أن الظاهر مث

وإن  حنوها،و ذاعةاإل ذانأ حال يعرف منهو املتقدم، للمناط ىكف بالوقت عارفاً ثقة كان ذاإف اللفظي،

  .عليه االعتماد على الدليل من عرفت امل ،اخلالف هلأ من املؤذن كان

  :قوالأ ثالثة فيه الديكة؟ ذانأ على االعتماد يصح هلو

  .عنهما حكي كما ىوالذكر الصدوق ليهإ ذهب االعتماد، :ولاأل

  .مطلقاً االعتماد عدم :الثاين

  ذهب غريه، دون بالصحة العادة شهدت فيما باالعتماد التفصيل :الثالث



٢٩٨

  )١(.ذلك خالف مع االعتبار عدم على مجاعلإل ،القواعد شرح يف ماك :قال املستند ليهإ

 الكايف يف املروية عمري يبأ ابن صحيحة ففي ليه،إ دلةاأل النصراف ذلكو قرب،األ هو هذاو :قولأ

 له قال :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن الفراء، اهللا عبد يبأ عن املروية الفقيه معتربةو ،التهذيبو

 الطيور هذه تعرف ):عليه السالم( فقال الغيم؟ يوم يف علينا الوقت اشتبه رمبانه إ :صحابناأ من رجل

 صوااأ ارتفعتإذا  :)عليه السالم (قال .نعم :قلت ؟الديكة هلا يقال بالعراق عندكم تكون اليت

  )٢(.فصله :قال أو الشمس زالت فقد جتاوبتو

 عليه( اهللا عبد يبأل قلت :قال ـ يضاًأ الثالثة كتبال يف املروي ـ املختار بن احلسني عنو

 الديك صاحإذا  ):عليه السالم( فقال الوقت؟ عرفأ مل الغيم يوم كان ذاإف مؤذن رجل ينإ ):السالم

  )٣(.الصالة وقت دخل قدو الشمس زالت فقد والًء صواتأ ثالث

  مسالش تر مل إذا النهارو بالليل الصالة عن لتهأس :قال مساعة، عنو

                                                

.١٧ س ٢٤٧ ص١ ج:املستند) ١(

 .٤٧ ح يف املواقيت١٣الباب  ـ ٢٥٥ ص٢ ج:والتهذيب .٢ ح ـ باب وقت الصالة يف يوم الغيم٢٨٤ ص٣ ج:الكايف) ٢(

وجتاوبت فعند ذلك ... «: وفيه» الديكة«بدل » الديوك«: قال أنه  إال٢٣٩ يف مواقيت الصالة ٣٢ ـ الباب ١٤٣ ص١ ج:والفقيه

.»فصلّ

:  وفيه٤٨ ح يف املواقيت١٣ ـ الباب ٢٥٥ ص٢ ج:والتهذيب .٥حالغيم  ـ باب وقت الصالة يف يوم ٢٨٥ ص٣ ج:الكايف) ٣(

.»ودخل وقت الصالة... ين مؤذنإ«:  وفيه٢٤ ح يف مواقيت الصالة٣٢ ـ الباب ١٤٤ ص١ ج:والفقيه .»...وقتودخل «



٢٩٩

 جتاوبتو صوااأ ارتفعتإذا  :قال ،نعم :قال ؟عندكم اليت الطيور هذه تعرف :فقال القمر؟ الو

  )١(.هفصلّ :قال أو .الشمس زالت فقد

 رأسه بيضأ ديك صورة على ملكاً تعاىلو تبارك هللان إ ):عليه السالم( جعفر بوأ قال الفقيه، عنو

 الديوك تصيح ال ،املغرب يف جناحو املشرق يف جناح له بعةالسا رضاأل ختوم يف رجالهو العرش حتت

 ليس الذي العظيم اهللا سبحان اهللا، سبحان اهللا، سبحان :قال مث جبناحيه خفق صاح ذاإف يصيح،حىت 

  )٢(.تقول ما يعرف من كاذباً يب حيلف ال :يقولو تعاىلو تبارك اهللا فيجيبه :قال ،شيء كمثله

 الو تزاحم ال أشبه ماو رواحاألفإن  فيه، غرابة الو واقع مرأ نع تكشف الرواية هذهو :قولأ

 على مرتلة رواياتال هذهحيث إن ف كان كيفو العظمة، ذه الديك هذا يكون كيف يقال فال تتزاحم،

 املعتادة، بغري اعتبار فال املعهودة، وقاتاأل يف ذاناأل الديكة اعتادت إذا ما على حتملن أو البد الغالب

 الشمس قبلو السحر وقتو الليل نصف يفا اذأ مثل املعتادة، وقاتاأل غري يفا اذأب اعتبار ال كما

 هلم ساعة ال الذين الصحاريو ىالقر هلأ من كثري عليه يعتمدو ،طريق أنه الواضح منو الظهر، وقبل

  .حنوهاو الغيم يامأ يف خصوصاً ذلك، حنوو البلد ذانأ يسمعون الو

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ١٤ ـ الباب ١٢٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح يف القول عند صراخ الديك٦٨ ـ الباب ٣٠٦ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٣٠٠

 تبني وقوعها يف الوقت بتمامها مثّ  ما حبكمه فصلى أو ن غافال عن وجوب حتصيل اليقنيكا إذا  ـ٢ـ مسألة 

  .لو تبني وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت أنه  كما،صحت

  إشكال ففي الصحة ،لو تبني دخول الوقت يف أثنائهاوأما  ،وكذا لو مل يتبني احلال

  

 ىفصل( املعتربة دلةاأل من )كمهحب ما أو اليقني حتصيل وجوب عن غافال كان إذا ـ ٢ ـ مسألة(

 رسالإ بعضهم رسلهأ بل ذلك يف شكالاإل ينبغي ال )صحت بتمامها الوقت يف وقوعها تبني مث

 ينفعإمنا  االنكشاف أن يعلم منهو علماً، الوقت ال واقعاً بالوقت مشروطة الصالة أن لوضوح ،ماتاملسلّ

  .ينكشف ملوإن  صلحي واقعاً فالفراغ الإو الذمة بفراغ العلم

 مجاعاإل ظاهرهم بل خالف، الو إشكال بال )بطلت بتمامها الوقت قبل وقوعها تبني لو أنه كما(

  .تعاد ال حديث  إىلمضافاً شرطه، عدم عند عدم املشروطو ،الوقت الشتراط عليه،

 أن يعلم منهو بالفراغ، العلم لعدم عادة،اإلو القضاء عليه الالزمفإن  )احلال يتبني مل لو كذاو(

  .واضح هوو املستمسك ذكره كما السابقة، الصورة يف كما واقعي ال عقلي ظاهري هنا البطالن

 متام يف شرط الوقت أن البطالن وجه )إشكال الصحة ففي ثنائهاأ يف الوقت دخول تبني لووأما (

 شرطه، عدم عند عدم املشروط لقاعدة ،للبطالن موجب الوقت يف بعضها كون فعدم كالطهارة الصالة،

 بتقريب »ىتر نتأو« :فيه قال حيث رياح ابن حديث من سيأيت ما الصحة وجهو ،تعاد ال حلديثو

  »تعلم نتأ« املراد ليسأن 



٣٠١

.فال يترك االحتياط باإلعادة

  

 جلأل ولو الذمة، تفريغو االمتثال بقصد بالصالة اإلتيان منه املراد بل فيه، حنن ما يشمل الحىت 

 مشول وضوح لعدم حمله، يف شكالاإل من املصنف ذكره ما لكن اليقني، حتصيل وجوب عن الغفلة

  .الصورة هلذه الرواية

 إذا ما الغفلة مثلو مثال، حراماإل تكبرية بعد الوقت دخل كانوإن  )عادةباإل االحتياط يترك فال(

  . أصالًالوقت لزوم جهل



٣٠٢

فإن  ، وأذان العدل العارف،كشهادة العدلني ظن املعتربعمل بال أو تيقن دخول الوقت فصلى إذا  ـ٣ـ مسألة 

  .تبني وقوع الصالة بتمامها قبل الوقت بطلت

  

 العدل ذانأو العدلني كشهادة املعترب بالظن عمل أو ىفصل الوقت دخول تيقن إذا ـ ٣ ـ مسألة(

  .الثقة لعارفاو )العارف

 ،سبق كما الواقع املعيار ذإ باطلة، تكانأا  تبني )الوقت قبل بتمامها الصالة وقوع تبنيفإن (

 موجب التبني نأ به يراد ال )بطلت( :قوله أن يعلم منهو ،بالواقع اجلهل ظرف يف جتزيإمنا  مارةاألو

 خالف ال القواعد شرح عنو حد،أ من خالفه يظهر مل أنه  إىلباإلضافة البطالن على يدلو للبطالن،

 يف كما احملقق مجاعاإلو ،املدارك عن كما اًإمجاع بل ذلك، يف صحابناأ بني خالف بال السرائر عنو فيه،

 كوما اجلزءو الشرط ظاهر ذإ صل،األ وفق أنه ىلإو اجلواهر، يف كما منقوالًو حمصالً اًإمجاعو ،املستند

 ىمقتض أن من )١(املستند ذكره ماو عدماً، الو وجوداً فيهما مارةاألو للعلم مدخلية بال الواقع حسب

  ال خيفى،جزاءاإل يقتضي هوو به مأموراً به ىأت ما فيكون ظنهو بعلمه متعبد نساناإل ألن لصحة،ا صلاأل

 ظنه حسب عملياً سلوكاً يسلك نساناإل أن ريدأ ولو عليه، دليل ال متعبداً نساناإل كونفإن  فيه، ما

 ال كحديث ،رواياتال من مجلة ،جزاءباإل يرتبط ال حينئذ أنه الإ غالباً صحيحاً كانوإن  فهذا ،علمهو

  .تعاد

   غره بليل الغداة صلى رجل يف ):السالم عليه( جعفر يبأ عن زرارة، صحيحو

                                                

.٢٠ س ٢٤٧ ص١ ج:املستند) ١(



٣٠٣

  .تبني دخول الوقت يف أثنائها ولو قبل السالم صحتوإن  ،ووجب اإلعادة

  

 يعيد ):عليه السالم( قال بليل؟صلى  أنه خربأف الشمس طلعت حىت نامو القمر ذلك من

  )١(.صالته

 بعد رأيت ذاإف ،القرص غاب إذا املغرب وقت ):عليه السالم( جعفر بوأ قال خر،اآل حهصحيو

  )٢(.صومك ىمضو الصالة عدتأ صليت قدو ذلك

  )٣(.له صالة فال وقت غري يف صلى من :بصري يبأ موثقةو

 بالصالة اعتبار ال أن عرفا منه املفهومفإن  )٤(.تزول أن قبل تصلي أن ياكإ :مساعيلإ روايةو بل

  إىل.الفوت لصدق القضاء دليل مشله الوقت ىمض حىت يصل مل ذاإو ،حاله على باق األمرف الوقت، قبل

  .رواياتال من غريها

  .القضاء من عماأل ا يراد )عادةاأل ووجب( :قوله أن يعلم منهو

رتضى امل عن ملا خالفاً املشهور، على )صحت السالم قبل ولو ثنائهاأ يف الوقت دخول تبنيوإن (

 نأب لذلك استدلواو ،بالبطالن فقالوا غريهمو ردبيلياألو الصيمريو فهد ابنو سكايفاإلو العماينو

 ال حبديثو االشتراط، ىمقتض  ألنهالشرط، مع متامه يكن مل إذا املشروط يبطل أن يقتضي الشرط

 صالةأبو الشروط، هلذه هابعض فقد أو الوقتو الطهورو القبلة الصالة كل فقد إذا ما يشملفإنه  ،تعاد

  .االشتغال

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٥٩ـ الباب  ٢٠٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٧ ح املواقيتأبواب من ١٦ ـ الباب ١٣٠ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح املواقيتأبواب من ١ ـ الباب ٧٩ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

.٤ ح املواقيتأبواب من ٢٧ ـ الباب ٢٢٣ ص٤ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٤(



٣٠٤

  .دخل الوقت يف أثنائهاوإن  ،عمل بالظن غري املعترب فال تصح إذا وأما

  

  .هلا املخصصة اخلاصة دلةاأل لوال مذهبهم على تدل املذكورة دلةاألن إ :قولأ

 الوقت فدخل الوقت يدخل ملو وقت يف نكأ ترى نتأو صليتإذا  :احير بن مساعيلإ كصحيحة

  )١(.عنك تأجزأ فقد الصالة يف نتأو

 بن محدأ عنو عنه، يصح ما تصحيح على العصابة مجعتأ الذي عمري يبأ ابن عن لكوا الروايةو

 ،ا املشهور عملو التهذيب،و الكايفو الفقيه يف كواو ،التثبيت بشدة املعروف عيسى بن حممد

 لوو السالم، يف الوقت دخل إذا ذلك يكفينه  أالصالة من السالم كون ظاهر مث عليها، غبار ال صحيحة

 التشهد يف الوقت دخل إذا هلو الصحة، ثرأ ترتيب عدم فالالزم ال؟ مأ دخل الوقت أن يف شك

 تأخروإن  الصالة جزء ما ألالصحة قرباأل كانوإن  ،احتماالن ؟ال مأ تصح املنسيني السجدةو

  .ماامك

 صالة يف هوو دخل ولو الكفاية، عدم يف إشكال الف السهو سجدة يف هوو الوقت دخل إذا ماأ

 أنه الظاهرو الصالة، يف هوو الوقت دخل أنه يف للشك يكف مل الإو ىكف بالنقيصة علمفإن  االحتياط

 من بيده ما نأب الشارع حلكم ،الصحة احلكم كان اخلمسوربع األ بني شاك هوو الوقت دخل لو

  .صالته من جزًء الركعة

   )ثنائهاأ يف الوقت دخلوإن  تصح، فال املعترب غري الظنب عمل إذا وأما(

                                                

 .١١ ح باب وقت الصالة يف يوم الغيم٢٨٦ ص٣ ج:الكايف .٢١ ح يف مواقيت الصالة٣٢ ـ الباب ١٤٣ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٦١ ح يف أوقات الصالة٤ ـ الباب ٣٥ ص٢ ج:التهذيب



٣٠٥

  . كما مر،حوطكان غافال على األ إذا وكذا

 أن لكن بشرط يف األثناء أو يتبني دخول الوقت يف األثناء بعد الفراغ أن  بني األوىلوال فرق يف الصحة يف الصورة

. قبل متام الصالة فال ينفع شيئاًالوقت سيدخل أن تبني إذا وأما ،يكون الوقت داخال حني التبني

  

 أن يصح ال لذاو ،شرعاً أو عقالً حجة هي الرؤية »ىتر نتأو« ):عليه السالم( قوله ظاهر نأل

  .معترب دليل الو عنده يكن مل إذا كذا احلكم أن ىرأ ينإ :الفقيه يقول

 )مر كما( ةالغفل حالة الرؤية على »ىتر« صدق يف للشك )حوطاأل على غافال كان إذا كذاو(

  .فيه الكالم

 يف أو الفراغ بعد ثناءاأل يف الوقت دخول يتبني أن بني  األوىلالصورة يف الصحة يف فرق وال(

 مثال الثانية الركعة يف الوقت دخل لكن الوقت قبل شرع أنه له ظهرو الثالثة الركعة يف كان نأب )ثناءاأل

  .يضاًأ الصورة هلذه الصحيح طالقإل ذلكو

 الصالة متام قبل سيدخل الوقت أن تبني إذا وأما التبني، حني داخالً الوقت يكونأن  بشرط لكن(

 الوقت دخول بعدم علمه حال يف أنه يف الرواية لظهور ذلكو ،غريهو املستند ذكره كما )شيئاً ينفع فال

 إذا  أوبعد، الوقت يدخل مل أنه علم إذا ما تشمل فال احلال، هذا يف الوقت دخل أنه يعلم الصالة ولأ يف

  .يزعم رمبا كما للرواية إطالق ال أنه يعلم منهو ال، مأ دخل هل أنه يف شك

فإنه  يدخل، مل قصر لو إذا فيما ثنائهاأ يف الوقت فدخل متأف القصر هؤبنا كان إذا مبا إطالق هلا نعم

 ثنائهاأ يف لوقتا دخل متأ كان إذا فيما فقصر التمام هؤبنا كان إذا مبا العكس يف تبطلو ،صالته تصح

  .واضح هو كما تبطل،ا إف



٣٠٦

ملانع يف نفسه من  أو ،غبار أو ما حبكمه ملانع يف السماء من غيم أو مل يتمكن من حتصيل العلم إذا  ـ٤ـ مسألة 

  . فال يبعد كفاية الظن،حنو ذلك أو حبس أو عمى

  

 أو ،غبار أو غيم من ماءالس يف ملانع حبكمه ما أو العلم حتصيل من يتمكن مل إذا ـ ٤ ـ مسألة(

  .بالعالمات الوقت له يظهر الو السماء ىير ال حبيث )حبس أو ىعم من نفسه يف ملانع

  .مثال االستعالم من يتمكن ال مريضاً إذا كما )ذلك حنو وأ(

 بل املشهور،  إىلنسب كما الوقت، بدخول يعلم أن  إىلالصرب له مكنأوإن  )الظن كفاية يبعد فال(

 منه يظهر ما املستند هامش يف ذكروإن  عليه، مجاعاإل ادعاء التنقيح عن بل ،إمجاعنه إ قيل املدارك عن

 من يتمكن مل إذا الإ اللهم احلجية، عدم واحد غري من الظاهر لكن ،مجاعاإل يف التنقيح كالم ظهور عدم

  .حينئذ بالظن العمل جواز يف شكالاإل ينبغي الفإنه  حنوه،و الشمس طلوع كخوف بالصرب، ولو العلم

 من كثري محل ميكن بل عليه، حينئذ التعويل جواز يف اخلالف عدم الظاهرو )١(:املستند يف قال

 التمكن عدم من الظاهر هو بل ،»ره« اخلونساري احملقق به صرح كما ذلك، على صحاباأل عبارات

 الورودمه املنقول مجاعإلاو الشهرة من باجلواز القول به اعتقد فيما القدح فيظهر هذا علىو العلم، من

 السيدو سكايفاإل خمالفة ذكر مث بالكلية تعذره الظاهر بل ،احملتمل العلم من التمكن عدم صورة على

  نأ كما هو اختارهو النهاية يف الفاضل احتمله قالو ،املفاتيح شراح بعضو اخلونساريو املداركو

                                                

.٣٢ س ٢٤٦ ص١ ج:املستند) ١(



٣٠٧

 ذكرها اليت دلةاأل ضعف بعد صلألا يستثن مل من حجةو يضا،أ اخلالفة املستمسك من الظاهر

  :مورأ هيو الظن حبجية املشهور

  .بظنه متعبد املرء ألن الظن حجية صالةأ :ولاأل

  .املنقول مجاعاإل :الثاين

  .الصرب وجوب عدم يقتضي احلرج نفي فدليل ،احلرج يوجب الصرب وجوبن إ :الثالث

  .االمتثال باب يف اليقني بعد  ألنهالظن،  إىلالعدول فالالزم متعذر، اليقنين إ :الرابع

  .السماء يف املانع مورد يف بالعلم التكليف منه الذي يطاق ال مبا التكليف قبح :اخلامس

 كل حجية عن ذلك كشف بضميمة املؤذن، على االعتماد رواياتك ،رواياتال من جبملة :السادس

  .املذكورة بالضميمة الديكة ذانأ على االعتماد رواياتكو ظن،

 فقال النجوم؟ الو القمر الو الشمس رت مل إذا النهارو بالليل الصالة عن لتهأس :مساعة كموثقو

  )١(.جهدك القبلة تعمدو يكأر جتتهد ):عليه السالم(

عليه  (املؤمنني مريأ عن )عليهم السالم (آبائه عن )السالم عليه( الصادق عن مساعيل،إ وكخرب

  فموسع الصالة وقاتأ على دليال جعلها اليت الشمس عني دهعبا عن حجب إذا  تعاىلاهللان إ :)السالم

                                                

.١ ح ـ باب وقت الصالة يف يوم الغيم٢٨٤ ص٣ ج:الكايف) ١(



٣٠٨

  )١(.الوقت هلم ليتبني الصالة تأخري عليهم

  .موسعاً عليهم يكن مل الإو تقدميها، جواز »موسع« ظاهر أن بضميمة

 فقال النهار؟ زوال حني صليت فوجدتين فاجنلت غيم يوم يف الظهر صليت رمبا :بكري ابن كخربو

  )٢(.تعد الو تعد ال :)عليه السالم(

 من غريها  إىلالصالة، عادةإ وجبت الإو ،اجلواز على دليل عادةاإل) عليه السالم (يه أن بضميمة

 بني بالفصل القول عدم بضميمة ،بالظن فطاراإل جواز على الدالةخبار باأل استدلوا مأ كما خبار،األ

  .الصالةو الصوم

  .ىخيف ال ما الكل على يردو

  .فيه ما عرفت قد بظنه متعبد املرءو ،العدم صلاألن إ :ولاأل لىع يرد ذإ

  .االستناد حمتمل فهو لوكان أنه  إىلباإلضافة ،إمجاع ال أن :الثاين علىو

  .الصرب يف الحرجنه إ :الثالث علىو

  .لليقني تعذر ال أن :الرابع علىو

  .يطاق ال مبا التكليف من ليس الصربن إ :اخلامس علىو

 اخلربة، هلأ  إىلالرجوع باب من بل الظن، باب من ليست ذاناأل رواياتن إ :السادس علىو

 ذإ فيها، ةدالل ال املوثقةو عنه، ىيتعد حىت باملناط علم فال ،الباب هذا من فهي لومتت الديكة رواياتو

 خريبالتأ مسح الشارع أن ظاهره ذإ دل،أ املطلوب خالف على مساعيلإ خربو القبلة، باب يفأا  ظاهرها

  .الوقت لرعاية ذلكو التقدمي مهيةأ مع

                                                

.٢ ح املواقيتأبواب من ٥٨ ـ الباب ٢٠٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٦ ح املواقيتأبواب من ٤لباب  ـ ا٩٤ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٣٠٩

. بل ال يترك هذا االحتياط، التأخري حىت حيصل اليقنيحوطلكن األ

  

 زوال حني« :قال  ألنهالظن، حجية على ال الواقع صادف إذا الصحة على يدل بكري ابن خربو

  .»النهار

 بينه مالزمة فال ا قلنا لو صومال رواياتو ، أصالهلا داللة فالخبار األ من به استدل ما سائر ماأ

  .قطعي غري املناطو الصالة، بنيو

 من الترتل فهو حنوهو الشمس طلوع خلوف بالصرب ولو العلم من يتمكن مل إذا ما استثناء وجه ماأ

 من فيه خالف ال أنه  إىلباإلضافة ،حمله يف حقق كما الصورة هذه يف عريف امتثال  ألنهالظن،  إىلالعلم

 حوطاأل لكن( :املصنف قال املشهور استدالالت متامية عدم من ذكرناه الذي ولذا ،عرفت كما، حدأ

 كالسيد املنت على سكت من بني فهم املعلقون ماأ )االحتياط هذا يترك ال بل اليقني، حيصل حىت التأخري

  .العامل اهللاو ،مطلقاً باليقني العربة جعلو هرد من بنيو ،الغيم بصورة قيده من بنيو العم، ابن



٣١٠

ويف أثناء الصالة تبدل يقينه بالشك ال يكفي يف احلكم بالصحة   ،اعتقد دخول الوقت فشرع إذا  ـ٥ـ مسألة 

من الصحة مع دخول السابقة يدخل حتت املسألة  أنه  إذ ال أقل من، بدخول الوقتكان حني الشك عاملاً إذا إال

  .الوقت يف األثناء

  

 الصالة ثناءأ يفو فشرع( معتربة مارةأ عليه عنده قامت أو )وقتال دخول اعتقد إذا ـ ٥ ـ مسألة(

 ال الشك بعد أن الإ صالته، من سلف ما صحوإن   ألنه)بالصحة احلكم يف يكفي ال بالشك يقينه تبدل

 تأهل ينفع مل به يأيت ما يصح ال حيثو معترب، ظن الو ناآل بالوقت له علم ال ذإ به، يأيت ما يصح

 يف متهاأ ذاإف عليهو ،الوقت يف كانت نأب ،للواقع مطابقة كانت إذا الإ الصالة بطلفت ،للصحة السابق

  .صحت القربة قصد منه ىمشو الشك حال

 موضعه، يف اليقني فزحزح ،سارياً شكه كان نأب )الوقت بدخول عاملاً الشك حني كان إذا الإ(

 الوقت دخول مع الصحة من السابقة لةاملسأ حتت يدخل أنه من قلأ ال ذإ( ناآل الوقت يف نهأب علموإن 

 الوقت من يقينه مع تكون هذه ذإ تلك، من بالصحة وىلأ املسألة هذه ألن »قل أال« قالإمنا و )ثناءاأل يف

  .ذلك من عمأفإنه  تلك، خبالف الصالة ولأ يف



٣١١

ان حني شكه كفإن ، راعى الوقت وأحرز دخوله أم ال أنه شك بعد الدخول يف الصالة يف إذا  ـ٦ـ مسألة 

  . وإال وجبت اإلعادة بعد اإلحراز، بالدخول فال يبعد احلكم بالصحةعاملاً

  

 كانفإن  ال، مأ دخوله حرزأو الوقت ىراع أنه يف الصالة يف الدخول بعد شك إذا ـ ٦ ـ مسألة(

  .العقليةو الشرعية التجاوز لقاعدة ذلكو )بالصحة احلكم يبعد فال بالدخول عاملاً شكه حني

 عليك عادةإ الو فامضه تذكراً فذكرته طهوركو تكصال من ىمض ما كل ):عليه السالم( قال

  )١(.فيه

 سائرو معامالم من ىمض فيما الصحة جراءإ العقالء بناء أن امك البعض،و الكل يشملفإنه 

  .الوسط يف وأ التمام بعد الشك كان سواء ذلك، يف شكواذا إ موشؤ

 ذلكو الوقت، دخول حيرز أن بعد وهلاأ من الصالة يعيد يأ )حرازاإل بعد عادةاإل وجبت الإو(

  .باالمتثال يعلم ال ناآل الشك معو باالمتثال، اليقني حتصيل بلزوم احلاكمة االشتغال لقاعدة

 دخل قد الشك وقت يف كانن إ صحت القربة قصد قدو متأ فلو الإو ،مر كما ظاهر البطالن نعم

  .الوقت

                                                

.٦ ح الوضوءأبواب من ٤٢ ـ الباب ٣٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(



٣١٢

 الوقت  إىلااللتفاتعدم علم فإن ، الأو يف الوقت  وقعتأا بعد الفراغ من الصالة يف شك  إذا  ـ٧ـ مسألة 

 بىن على ،كان داخال أم ال أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك يف أنه علموإن  ،حني الشروع وجبت اإلعادة

  .الصحة

 وإال ال حيكم بالصحة ،بالدخول ك عاملاًكان حني الش إذا  هذا كله، أم الكان ملتفتاً أنه كان شاكا يفن إ وكذا

   ال جيوز له حني الشك الشروع ألنه، وال جتري قاعدة الفراغ،مطلقا

  

 عدم علمفإن  ال، وأ الوقت يف وقعتأا  يف الصالة من الفراغ بعد شك إذا ـ ٧ ـ مسألة(

 حباجة اليقيين الشغلو لاالمتثا حيرز مل  ألنهاحتياطا، )عادةاإل وجبت الشروع حني الوقت  إىلااللتفات

 علم إذا ما ال العمل، حني حاله يعلم مل إذا فيما جتريإمنا  الفراغو الصحة قاعدةو ،اليقيين الفراغ إىل

  .قرباأل هو املقام يف الفراغ قاعدة فجريان عمأ الدليل أن الطهارة مبحث يف تقدم قد لكن التفاته، عدم

 )الصحة على بىن ال، مأ داخالً كان أنه يف شك ذلك عمو له مراعياًو ملتفتاً كان أنه علموإن (

  .إشكال بال املقام يشمل دليلهاحيث إن  الفراغ لقاعدة

  .عرفت كما الفراغ لقاعدة )ال مأ ملتفتاً كان أنه يف شاكاً كانن إ كذاو(

 كان أنه علم سواء )مطلقا بالصحة حيكم ال الإو بالدخول، عاملاً الشك حني كان إذا كله هذا(

 قاعدة( حينئذ )جتري وال( :بقوله ذكره ملا وذلك ،غافالً كان أو ،شاكاً كان أو متيقناً، الدخول نيح

   الشروع الشك حني له جيوز ال  ألنهالفراغ،



٣١٣

  . فكيف حيكم بصحة ما مضى مع هذه احلالة،يف الصالة

  

 هيإمنا ا  ألالقاعدة جريان الظاهرو )احلالة هذه مع ىمض ما بصحة حيكم فكيف الصالة، يف

 الوقت يف الشك فحال ى،مض ما صحة مع يأيت ما صحة عدم ينايف فال يتأيا م ال ،ىمض ما  إىلبالنسبة

 بالطهارة يأيت أن يلزمو الفراغ لقاعدة السابقة بصحة حيكمفإنه  الطهارة يف الشاك حال الفراغ بعد

  .تيةاآل للصالة

 املصلي، فقأ يف الوقت على املدار بل فاق،اآل ئرلسا الوقت يف الصالة تصح ال أنه الواضح منن إ مث

 من فقأل مغربو زوالو فجرن آ كلفإن  ،مغربكو مشرقك عليكإمنا  :)عليه السالم( قال كما

  .)١(االفاق

 أن الإ واحدة كانتوإن  املعدل لدائرة املقاطعة رضيةاأل للكرة النصف دائرةفإن  واضح، هو كما

 مالئني هناك يكون أنه  حىتببعضها بعضها متالصقة رضاأل من قطعة كل  إىلبالنسبة الزوال دوائر

 ميل بينهما نفرينفإن  ببعض بعضه امللتصق فقاأل وحدة جهة من حسية غري بعضها كانتوإن  الدوائر

فإن  الصوم يف جيري الصالة يف الكالم مثلو هكذا،و واقعاً زواالن هلما كانوإن  احدو احلسي هرمهاظُ

 الرسول زمان منذ به املعمولو املشهور من يظهر كما آخره،و الشهر ولأ حيت نم حكمه فقأ لكل

 اهلالل والدة يكون شهر كل يف أن شك الفإنه  احلديثة، الوسائل ظهور زمان إىل) صلى اهللا عليه وآله(

 يف دةالوال قبل تكون دائماً املغرب طرف يف الذي البلد يف فالوالدة ،خرآ فقأل والدته قبل فاقاآل لبعض

  .املشرق طرف يف الذي البلد

                                                

.٢ ح املواقيتأبواب من ٢٠ ـ الباب ١٤٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٣١٤

 لذلك استدلو اجلميع، على حجة فهو مكان يف رؤي ذاإف فاق،اآل وحدة  إىلالعلماء بعض مال قدو

 اليوم هذا ):عليه السالم( قولهو ما، رؤية يشملفإنه  )١(.للرؤية صم :)آلهو عليه اهللا صلى( بقوله

 الناس جلميع رؤيتها جعلت :قولهو .للجميع عيدنه  أظاهره حيث )٢(.عيداً للمسلمني جعلته الذي

 اليت القدر ليلة وحدة يف شك ال نهأب ذلك يدأ كما ،الناس كل يراه أنه ظاهره حيث )٣(.واحداً ءىمر

 نأب ذلك استحسن رمبا كما هذا الشهر، ولأ وحدة الوحدة هذه من الالزمو ،الروحو فيها املالئكة ترتل

 الشهر، ولأ لوحدة به يدأ أو ،به استدل مما ذلك غري  إىلتشتتهم، من فضلأ العيد يف املسلمني وحدة

  .ىخيف ال ما الكل ويف

 العدم، ممسلّ ولاأل لكن ،ام رؤيةو ك،قفأ رؤيةو شخصا، رؤيتك :ثالثة الرؤية حمتمالت ذإ

 منه ينصرف الذي الشمس لدلوك :)آلهو عليه اهللا صلى( قوله مثلفإنه  االنصراف، خالف الثالثو

   .الثاين فيتعني فقاأل يف الدلوك

 يف ليل الكرة نصف يف النهار أن لوضوح ،املسلمني كل به يراد أن ميكن الللمسلمني،  جعلتهو

 النهار كون حال املظلم الثاين النصف نأب نقول أن ماإ فالالزم مريكا،أو وسطاأل كالشرق الثاين النصف

 النهار أو السابق النهار يف عيدهم أن  أو،الليل يف يدهمع أن  أو، أصالهلم عيد ال ولاأل النصف يف

  .الالحق

  حدأ من بد فال الضرورة خالفمها  بل، حدأ من ما االلتزام ميكن ال والناألو

                                                

.١٣ ح أحكام شهر رمضانأبواب من ٣ ـ الباب ١٨٤ ص٧ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح صالة العيدأبواب من ٢٦ ـ الباب ١٣١ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

. دعاء السمات٣٧٥ ص: مصباح املتهجد)٣(



٣١٥

 عن جياب كذلكو ،تقدير كل على يومان فالعيد ،اًعيد يكن مل الواحد اليوم أن الزمهو ،خريناآل

  .)السالم عليه( احلجة ماماإل فيه الذي فقاأل يف يكون إمنا املالئكة ترتلو ،حياءاإل ليلة

 ألن واحد زمان يف به اليراد أنه شك فال ،واحداً ىمرء الناس جلميع ):عليه السالم( قولهوأما 

  .فيه حنن عما جنيبأ فهو الرائني، لكل عامة آياتا إ منه املراد بل واحد، وقت يف اليروا كلهم الناس

 فقهأ حسب فقأ كل ى يصلفكيف ،بالصالة نقضه  إىلباإلضافة حبجة، ليس وفه االستحسان ماأ

  .املسلمني بوحدة ذلك يضر الو السنة طول يف باالختالف

 ليس املسألة هذهو ،املسلمني بوحدة يضر فقط مرتني السنة يف يومني العيد كون نأب يقال مث

  .التنبيه جلأل نذكرها باملناسبة، ليهاإ الكالم اجنرإمنا و هنا، موضوعها



٣١٦

 ، بطلفلو عكس عمداً  ، وبني العشائني بتقدمي املغرب،جيب الترتيب بني الظهرين بتقدمي الظهر ـ ٨ـ مسألة 

  .وكذا لو كان جاهال باحلكم

كان وإن  ،كان حمل العدول باقيان إ عدل بعد التذكرا امعتقدا إلتي أو  غافال األوىللو شرع يف الثانية قبلوأما 

  . كما مر،قوىملختص باألوىل على األيف الوقت ا

  

 نصاً )املغرب بتقدمي العشائني بنيو الظهر، بتقدمي الظهرين بني الترتيب جيب ـ ٨ ـ مسألة(

  .ذلك يف الكالم تقدم كما ضرورةًو اًإمجاعو

 الشرط لفقد ذلكو خالف، الو إشكال بال املتقدم، العشاءو العصر )بطل عمداً عكس فلو(

  .للبطالن املوجب

 كالعامد، باحلكم اجلاهل أن من املتأخرين بني اشتهر ما على بناًء )باحلكم جاهالً كان لو كذاو(

 حديث ملكان املقام، خصوص يف عليه شكالاإل عموماً، ذلك يف شكالاإل  إىلباإلضافة عليه يرد لكن

تعاد ال كما الصحة، قامامل يف ظهرفاأل عليه، دليل ال بالناسي احلديث ختصيصهمو ،للجاهل الشامل 

  .املستمسك اختاره

 مث فقط واحدة صالة عليه الواجب أن مستيقناً كان أو )غافال  األوىلقبل الثانية يف لوشرعوأما (

 يف كان إذا ما مثل ال )باقياً العدول حمل كانن إ التذكر بعد عدلا اإلتي اًمعتقد وأ( يقينه خطأ له ظهر

  .العشاء من الرابعة الركوع

 وقاتأ فصل من الثالثة املسألة يف )مر كما قوىاأل علىوىل األب املختص الوقت يف كانوإن (

  .اليومية



٣١٧

يف متساوي العدد   األوىلأا تذكر بعد الفراغ صح وبىن على وإن  ، اإلعادة يف هذه الصورةحوطلكن األ

 أو ركعاتأربع يأيت ب أن حوطاأل أن  وقد مر،قوىكان يف الوقت املختص على األوإن  ،قصراً أو كالظهرين متاماً

  .ركعتني بقصد ما يف الذمة

  وقعوإن  ويأيت باألوىل ،أتى بالعشاء قبل املغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة إذا يف غري املتساوي كماوأما 

 بعد تذكروإن (وىل األب املختص الوقت يف كان إذا مبا )الصورة هذه يف عادةاإل حوطاأل لكن(

 مكانأربع  هيإمنا  ):عليه السالم( لقوله ،)العدد متساوي يف األوىلأا  على بىنو صح الفراغ

  )١(.أربع

 كونه يضر فال  األوىليكون باالنقالب  ألنه)املختص الوقت يف كانوإن  قصراً، أو متاماً كالظهرين(

  ).ىقواأل على( املطلق النص العمدةو املختص الوقت يف

 كون الحتمال )ةالذم يف ما بقصد ركعتني أو ركعاتأربع ب أيتي أن حوطاأل أن مر قد( لكن )و(

 أو  األوىلكان سواء صح الذمة يف ما بقصدأتى  ذاإفوىل، األب اإلتيان فالالزم قصد، كما يقع به أتى ما

  .الثانية

  إىلعدل الرابعة الركوع قبل تذكرفإن  )املغرب قبل بالعشاءأتى  إذا كما املتساوي غري يفوأما (

 هيإمنا  ):عليه السالم( قوله يف للمناط ،املغرب جيعلهافإنه  الثالثة، على مسلّو اشتبه إذا كذاو ب،املغر

  . أربعمكانأربع 

  وقعوإن وىل األب ىيأتو بالصحة، فيحكم الفراغ بعد تذكر( إذا ماأ )و(

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٦٣ ـ الباب ٢١١ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٣١٨

  . يف هذه الصورة اإلعادةحوطالعشاء يف الوقت املختص باملغرب لكن األ

  

 ركعة ألن الذهين، االستيناس  إىلقربأ هنا بالصحة احلكم بل )باملغرب املختص لوقتا يف العشاء

  .املشترك الوقت يف تقع العشاء من

 عرفت قد لكن ،املختص يف وقع حيثا البط الحتمال )عادةاإل الصورة هذه يف حوطاأل لكن(

 نشرح مل لذاو ،فيها الكالم متقد قد كان لةأاملس هذهحيث إن و الصحة، يقتضي دلةاأل إطالق أن سابقا

  .العامل سبحانه اهللاو هنا، فيها قوالاألو دلتهاأ



٣١٩

 إذا إال .فتذكر يف األثناء عدلا ا إلتيمعتقداً أو نسياناً أو ترك املغرب ودخل يف العشاء غفلة إذا  ـ٩ـ مسألة 

  .  باملغرباإلتيانبعد  إعادا  مثّ، حينئذ إمتامها عشاًءحوطاألفإن  ،دخل يف ركوع الركعة الرابعة

  

 جاهال أو )تيااإل معتقداً أو نسياناً أو غفلةً العشاء يف دخلو املغرب ترك إذا ـ ٩ ـ مسألة(

 من ذلك على يدل ما تقدم كما ،إشكال بال املغرب  إىل)عدل ثناءاأل يف فتذكر( مثال املغرب بوجوب

 ظاهرهم،  إىلاجلواهر يف نسبه قدو ،يركع  أنقبل الرابعة الركعة يف دخل قد كان ولو ،ىالفتوو النص

إذا  :فقال ؟ىخرأ صالة وقت دخل حىت صالة نسي رجل عن :البصري صحيح إطالق عليه يدلو

.احلديث )١(،نسي باليت أبد صالة يف هوو ذكرهاوإن  يذكرها حني صلى عنها نام أو الصالة نسي

  إىلباإلضافة هذا ،رواياتال سائرو وايةالر هذه فقرات سائر بقرينة ولو العدول أبد ظاهرفإن 

 الصالة، يتمو يقعدفإنه  اشتبه، أنه تذكر مث املغرب صالة يف الرابعة  إىلالثالثة بعد قام لو ما يف املناط

  .غريهو تعاد ال حلديث

 اإلتيان بعد عاداإ مث عشاًء متامهاإ حينئذ حوطاألفإن  الرابعة، الركعة ركوع يف دخل إذا الإ(

 من كالم يف به مقطوع فقط باملغرب اإلتيان مث الكفايةو متامباإل احلكمن إ :)٢(املستند يفو )غرببامل

  .لةأللمس تعرض

                                                

  .٥ حىسه أو  ـ باب من نام عن الصالة٢٩٣ ص٣ ج:الكايف) ١(

.١٢ ـ ٦ س ٢٥٥ ص١ ج:املستند) ٢(



٣٢٠

  .الركوع لغاءإب مغرباً جعلهاو العشاء، بطالنو ذكر، ما :ثالثة لةأاملس احتماالت :قولأ

 عشاء الو ،ركعاتأربع  ليستا  ألمغرباً تكون أن ميكن الأا  وجهه يف ذكر فقد البطالن ماأ

  .الذكر حال يف املغرب على تقدم الا أل

 بقصد به تيانلإل صحيحاً وقع وقع، حينما الركوع ألن :املستمسك يف قال فقد مغرباً، جعلهاوأما 

 بقصد الركوع قدح على قامإمنا  ـ مت لو ـ مجاعاإلو ،مثله قدح على دليل ال بالعدولو ،العشاء

 ماأ عشاًء، متامهاإ يوجب مما الوجهني كال صحة عدم الظاهر لكن ،)١( مطلقا ال اعنه هو اخلارج الصالة

 من الثالثة املسألة يف املصنف اختارهوإن  ـ للبطالن وجه عدموأما  ،تعاد ال فلحديث عشاًء متامهاإ

 عدم على دلإمنا  الدليلن إ :عليه يرد، عشاًء كوا مكانإ عدم من ذكر ما نفأل ـ اليومية وقاتأ فصل

 التقدمي جواز عدم دليل  إىلتعاد ال حديث ضميمة بل ،املقام مثل يف ال ،اختياراً عمداً العشاء تقدم

  .وليةاأل دلةاأل على حاكم تعاد ال حديث ألن املقام، مثل يف التقدمي جواز يعطي

 أن عليه يرد ،ثنائهاأ يف ال الصالة بعد ظاهره ألن للمقام، تعاد ال حديث مشول عدم احتمالو

 أو احلمد أيقر مل أو زائدة سجدة سجد أنه تذكر لو ما يشمل لذاو ،يضاًأ للوسط شامل احلديث إطالق

  .العدول حمل جتاوز بعد الصالة ثناءأ يف هوو شبهأ ما

 مطلقا، للبطالن موجب الزائد الركوع أن على دل ما ظاهر نفأل ،مغرباً متامهاإل وجه عدموأما 

  سجود عن ماماإل منع حيث بالسجود، ريهتنظ من يظهر كما

                                                

.١٦٤ ص٥ ج:املستمسك) ١(



٣٢١

 مما يكون حينئذ  ألنه،مغرباً جعلها ميكن ال أنه ،)١(كتوبةامل يف زيادة نهأب معلالً الصالة، يف التالوة

  .حمال عدمه وجوده من يلزم ماو ،باطالً فيكون الركوع فيه زيد

  .املصنف ذكره كما ،ربباملغ اإلتيانو متاماإل بعد عاداإ االحتياط أن يف إشكال ال نعم

                                                

.١ ح من القراءة يف الصالة٤٠ الباب ٤ ج:الوسائل) ١(



٣٢٢

يكون فوت املعدول  أن بشرط ، السابقة إىل من الالحقةجيوز العدول يف قضاء الفوائت أيضاً ـ ١٠ـ مسألة 

  .عنه معلوماً

  ، فال يكفي العدول يف الرباءة من السابقةكان احتياطياً إذا وأما

  

 الو خالف بال )السابقة  إىلالالحقة من يضاًأ الفوائت قضاء يف العدول جيوز ـ ١٠ ـ مسألة(

 مجاعاإل رشاداإل حاشية يف الثاين احملقق عن بل فيه، خالف وجدان عدم اجلواهر ىادع قدو ،إشكال

 كل يف شكلأ ولو خرج، مما املقام ليسو خرج، فيما الإ القضاءو داءاأل حقيقة وحدة عليه يدلو عليه،

 كثري لكان القضاءو داءاأل حكم احتاد لميع الو خاص دليل عليه يرد ملحيث إنه  القضاء يف خصوصية

 هو أنه القضاء أدلة ظاهر أن العمدةو ،كلمام يف العدم مقطوع هوو ،املنع مورد القضاء حكامأ من

 النظر وجه يظهر منهو خارجه، يف القضاءو ،الوقت داخل يف داءاأل أن باستثناء ،خصوصياته بكل داءاأل

إمنا  القضاء دليل إطالقفإن  :قال حيث الدليل، من ذكرناه ما ىعل شكالاإل يف احلكيم السيد كالم يف

 يفو الوقت يف كونه باختالف الواحد الشيء يكون أن فيجوز حكماً ال موضوعاً داءلأل مماثلته يقتضي

  . انتهى،)١(احلكم خمتلف خارجه

 بل ضاء،الق  إىلحكمه املنسحب النص مورد هوفإنه  )معلوماً عنه املعدول فوت يكون أن بشرط(

 مل أنه املعلوم الظهر  إىلعنه يعدل أن كنمي مل احتياطاً الوقت يف بالعصر آتياً كان ذاإف داءاأل يف كذاو

   به يأت

                                                

  .١٦٥ ص٥ ج:سكاملستم) ١(



٣٢٣

  إىل فلم يتحقق العدول من صالة،دون الالحقة  بالسابقة الحتمال اشتغال الذمة واقعاً،كانت احتياطية أيضاوإن 

 ، بالالحقة من باب االحتياطاإلتيانال يكون  أن الالزمفإن  ، سابقتها إىلة وكذا الكالم يف العدول من حاضر،أخرى

  .وإال مل حيصل اليقني بالرباءة من السابقة بالعدول ملا مر

  

 فلم الالحقة، دون بالسابقة واقعاً الذمة اشتغال الحتمال يضا،أ احتياطية( السابقة )كانتوإن 

 ما  إىلبالنسبة هوإمنا  »الحتمال« :قولهو بصالة، ليست بيده ما ذإ )ىخرأ  إىلصالة من العدول يتحقق

 يعلم الو الذمة مشغول نهأب العدول صحة عدم يعلل اشتغاهلا، علم ففيما الإو احتياطية، السابقة كانت

  .العدول دليل يشمله حىت صالة، بيده ماأن 

 باب من بالالحقة اإلتيان يكون ال أن الالزمفإن  سابقتها،  إىلحاضرة من العدول يف الكالم كذاو(

  .مروجههو )مر ملا بالعدول السابقة من ةءبالربا اليقني حيصل الملإو ،االحتياط

  .احتياطيا حدمهاأ أو كالمها كان إذا فيما العدول يصح ال احلاصلو

 مع صالها مث لنفسه الظهر صلى لو كما استحبابيا، الثاين كان فيما العدول صحة الظاهر نعم

  .الصبح  إىلبيده ما من العدول له يصحفإنه  الصبح، يصل مل أنه ثنائهاأ يف رتذكو اجلماعة



٣٢٤

  إىلوال جيوز من الفائتة  ، الالحقة يف احلواضر وال يف الفوائت إىلال جيوز العدول من السابقة ـ ١١ـ مسألة 

  راك اجلماعة النافلة إال يف مسألة إد إىل وال من الفريضة، الفريضة إىل وكذا من النافلة،احلاضرة

  

 كلمام، من يظهر كما خالف، بال )الالحقة  إىلالسابقة من العدول جيوز ال ـ ١١ ـ مسألة(

  .املقام يف دليل الو بدليل، الإ ليهإ يصار ال صلاأل خالف العدولألن 

 من العدول دليل يكفي :ثانياو ،الصورة لوحدة صلاأل خالف العدول أن النسلم :والأ يقال ال

  .حقيقتهما وحدة يف الدليل لظهور ،العكس يف السابقة ىل إالالحقة

 الدليل من ىيتعد حىت باملناط قطع الو بالنيات، األعمال ألن تكفي، ال الصورة وحدة :يقال نهأل

  .العكس إىل

 الو الفريضة،  إىلالنافلة من كذاو احلاضرة،  إىللفائتةا من جيوز الو الفوائت، يف الو احلواضر يف(

 احلاضرة أو الفائتة،  إىلمجاعة املعادة من بالعدول بأس ال أنه عرفت قد لكنك )النافلة  إىلالفريضة من

  .له دلةاأل لشمول يصلها مل اليت السابقة

 مام،اإل مع العصر صلى مث وحده، الظهرصلى  إذا كما استحباباً، املعادة  إىلالفريضة من يشكل نعم

  .العدم صلفاأل الصحة على دليل الفإنه  اعة،اجلم ثواب ليدرك الظهر  إىليعدل أن رادأف

  . تعاىلاهللا شاءإن  اجلماعة مبحث يف يتأسي كما املشهور، على )اجلماعة دراكإ مسألة يف اال(

 املسجد دخل رجل عن) عليه السالم (اهللا عبد باأ لتأس :قال خالد بن سليمان صحيح عليه يدلو

  الصالة؟ قامأو ملؤذنا ذنأ ذإ ي يصلقائم هو فبينما الصالة فافتتح



٣٢٥

 الفائتة بل يستحب يف سعة وقت  إىل وجيوز من احلاضرة،مل يكن بينهما ترتيب إذا  أخرى إىلوكذا من فريضة

  .احلاضرة

  

  )١(.تطوعا الركعتان ليكنو ماماإل مع الصالة نفأليست مث ركعتني فليصل ):عليه السالم( قال

 ماماإل أتى إذا ما مثل املسألة فروع ماأ )٣(الرضوي،و )٢(مساعة موثق املذكور احلكم على يدل كذاو

  .اجلماعة باب يف فسيأيت ذلك، حنو أو الثالثة يف هوو

  إىلالظهر من يعدل نأك )ترتيب بينهما يكن مل إذا خرىأ  إىلفريضة من( العدول يصح ال )كذاو(

 الو ،ترتيب بينهما كان امب دلةاأل اختصاص بعد صللأل ذلكو ذلك، أشبه ما أو الطواف إىليات أو اآل

 جيعل ال العرضي الترتيب ذإ الطواف، قبل الظهر ييصل أن نذر نأك ،الترتيب نذر العدول جواز يف ينفع

 بالعدول، اليضر ـ مثال البالغ غري يف ـ الصالة  أصلاستحباب أن كما ،دلةلأل مشمولة لةأاملس

  .دلةاأل طالقإل

  .الدليل من تقدم ملا خالف الو كالإش بال )الفائتة  إىلاحلاضرة من وجيوز(

 مث االستحباب، قلهأ مما القضاء باب يف تيةاآل املضائقة لةأملس )احلاضرة وقت سعة يف يستحب بل(

 نهفأل الالحقةوأما  ليها،إ العدول يصح مل فالنه السابقة ماأ ،بطلتا العدول يصح ال فيما عدلو خالف لو

 ترتيب بينهما كانفإن  العدول، وجوب مورد يف جهال عدلي مل ولو ،بالنية الصالة بقية تكون ال

 بعد  إىل األوىلا عدلو الثانية صحت اجلهل لصورة تعاد ال حديث بشمول قلنافإن  كالظهرين،

  الإو الصالة،

                                                

.١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٥٦ ـ الباب ٤٥٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح صالة اجلماعةأبواب من ٥٦ ـ الباب ٤٥٨ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح صالة اجلماعةأبواب من ٤٤ ـ الباب ٤٩٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(



٣٢٦

 قلناوإن  الثانية، صحت الظهرو كالصبح ترتيب بينهما يكن ملوإن  الترتيب، شرط لفقد بطلت

  .واضح هو كما ،ضده عن ينهي ال بالشيء األمر ألن باملضايقة،



٣٢٧

فالظاهر جواز ،  اكان آتياً أنه  تبنيترك الظهر فعدل إليها مثّ أنه اعتقد يف أثناء العصر إذا  ـ١٢ـ مسألة 

  .أيضا  بعد اإلمتام اإلعادةحوط فاأل،إشكال لكن ال خيلو عن ، العصر ثانياً إىلالعدول منها

  

 )ا آتياً كان أنه تبني مث ليهاإ فعدل الظهر ترك أنه العصر ثناءأ يف اعتقد إذا ـ ١٢ ـ مسألة(

  : أربعصوراً له أن فالظاهر

  .الصحة يف إشكال الو ،التطبيق يف اخلطأ حنو على كان إذا ما: وىلاأل

 العصر  إىلعدلو الواقع فهم مث شيئاً يفعل ملو شيئاً أيقر مل لكن التقييد حنو على كان إذا ما :الثانية

  .بالصالة تضر مبجردها اخلالف نية أن على دليل ال  ألنهفيه، إشكال ال يضاأ هذاو ياً،ثان

 الصورة هذه يف الصحة الظاهرو بركن، ليس ما عمل أو أقرو التقييد حنو على كان إذا ما :الثالثة

 ما ألن ثانياً، عمالً أو قوالً الشيء بذلك اإلتيان لالزماف احملل يف كان إذا لكن ،تعاد ال حلديث يضاًأ

  .بالنية الصالة هذه جبزء تأي مل هذاو ،بالنية مشروط اجلزءحيث إن  جزًء، يكون أن يصلح ال به أتى

 ليه،إ املعدول بنية ركع إذا كما ركن، هو مبا عمل لكنه التقييد، حنو على كان إذا ما :الرابعة

 تعاد ال حديث يشمله الو ،زئيةاجل صالحية عن خرج بالنية  ألنهالصورة، هذه يف البطالن الظاهرو

  .حال كل على املبطلة املكتوبة يف الزيادة من فيكون

 ثانياً، العصر  إىلمنها العدول جواز فالظاهر( :املصنف قول إطالق يف النظر وجه يظهر ذكرنا مماو

  .)يضاًأ عادةاإل متاماإل بعد حوطفاأل ،إشكال عن خيلو ال لكن



٣٢٨

 ،مطلقاً االحتياط الربوجردي السيد جعل يفو املنت، على العم بنا سكوت يف شكالاإل يظهر كما

  .كلمام فراجع االصطهبانايتو اجلمالو احلكيم السادة تعليقات من كل يفو



٣٢٩

.  ما مضى منها وما سيأيت إىلبالنسبة ينوي كون ما بيده هي الصالة السابقة أن املراد بالعدول ـ ١٣ـ مسألة 

  

 ما  إىلبالنسبة السابقة الصالة هي( ىأت مما )بيده ما كون ينوي أن لعدولبا املراد ـ ١٣ ـ مسألة(

عليه ( وقوله .»وىلاأل فانوها« ):عليه السالم( قوله عليه يدلو واضح، هو كما )سيأيت ماو منها مضي

 ولفالعد الإو الصحيح، العدول به رادأإمنا  ذكره ما أن ال خيفى و غريمها،  إىل»العصر فانوها« ):السالم

 مرتبة أو ،اليوميةو ياتكاآل مرتبة غري كانت سواء السابقة، غريخرى أ صالة بيده ما ينوي أن الباطل

  .الظهر من العصر ينوي نأك خرةأمت



٣٣٠

من السفر واحلضر   مضى من أول الوقت مقدار أداء الصالة حبسب حاله يف ذلك الوقت إذا  ـ١٤ـ مسألة 

 حصل أحد األعذار املانعة من التكليف بالصالة كاجلنون واحليض  مثّ،ذلكوالتيمم والوضوء واملرض والصحة وحنو 

  إىلعلم حبدوث العذر قبله وكان له هذا املقدار وجبت املبادرةوإن  ، وإال مل جيب،واإلغماء وجب عليه القضاء

  .الصالة

  

 من الوقت ذلك يف حاله حبسب الصالة داءأ مقدار الوقت ولأ من ىمض إذا ـ ١٤ ـ مسألة(

 كاملرحتل االضطرار،و مناألو كاخلوف )ذلك حنوو الصحةو املرضو الوضوءو التيممو احلضرو السفر

  .االختيارو

 املوتو النومو )غماءاإلو احليضو كاجلنون بالصالة التكليف من املانعة عذاراأل حدأ حصل مث(

 مقدار ميضي )الّإو( القضاء معيار هو الذي الفوت صدق لوضوح )القضاء عليه وجب( وليه  إىلبالنسبة

  .الفوت صدق لعدم )جيب مل( الصالة

 حينئذ التكليف ألن )الصالة  إىلاملبادرة وجبت املقدار هذا له كانو قبله، العذر حبدوث علموإن (

 فالظاهر االختيارية، الصالة مقدار الوقت من يكن مل أن بعد بالعذر علم ولو خري،أالت جيوز فال مضيق

 سوف نهأب فعلم دقائقأربع  مدة يف الكاملة صالته كانت مثالً ،االضطرارية صالةال من تيسر مبا يأيت

 أو وضوء بال بالصالة يأيتفإنه  الوقت، ولأ من دقيقتان عليه مضي حيث دقيقتني، بعد العذر عليه يطرء

 يكملل السجودو للركوع شارةاإلو بالتيمم يأيت نأب ،مثال السجودو للركوع حنناءاإل بدون أو غسل بال

  .حبال تترك ال الصالة ذإ الوقت، من الباقي املقدار يف الصالة



٣٣١

 ومثانية ،ركعات للظهرأربع  كان متام املقدمات حاصلة يف أول الوقت يكفي مضي مقدارفإن وعلى ما ذكرنا 

مل وإن  ،ء املغرب والعشا إىل وهكذا بالنسبة، وأربعة للظهرين، ويف السفر يكفي مضي مقدار ركعتني للظهر،للظهرين

  .بعضها حاصلة ال بد من مضي مقدار الصالة وحتصيل تلك املقدمات أو تكن املقدمات

  قوىمل يكن سائر املقدمات حاصلة واألوإن  ، كفاية مضي مقدار الطهارة والصالة يف الوجوب إىلوذهب بعضهم

  

 ركعاتبع أر مقدار مضي يكفي الوقت ولأ يف حاصلة املقدمات متام كانفإن  ذكرنا ما علىو(

  .احلضريني )للظهرين مثانيةو( احلضري )للظهر

 املغرب  إىلبالنسبة هكذاو للظهرين، ربعةأو للظهر، ركعتني مقدار مضي يكفي السفر ويف(

  .للصبح ركعتني مقدار كذلكو ،)العشاءو

 ذإ )املقدمات تلك حتصيلو الصالة مقدار مضي من بد ال حاصلة بعضها أو املقدمات تكن ملوإن (

  .االضطرارية املقدمات حىت املقدمات، بدون ةصال ال

 املقدمات سائر يكن ملوإن  الوجوب، يف الصالةو الطهارة مقدار مضي كفاية  إىلبعضهم ذهبو(

 على بناًء االضطرار، حال يف حىت الصالة تصح ال بدوا اليت للصالة ةماملقو هي الطهارة ألن )حاصلة

 ملوإن  داء،األ وجب الترابية ولو بالطهارة الصالة وقت له كان ذاإف ،عليه صالة ال الطهورين فاقدأن 

  .القضاء ملوضوع احملقق الفوت صدق داءاأل عليه كان ذاإف غريمها،و القبلة حتصيلو الستر وقت له يكن

   بالطهارة الصالة طمشتِر عند )ىقواأل( هو القول هذا أن القاعدة ىمقتض )و(



٣٣٢

.أحوطكان هذا القول وإن األول 

  

 جتب املقدمات سائر بدونن إ فيه لكن )ولاأل(  إىلاملصنف ذهبوإن  الطهور، لفاقد صالة الوإنه 

  .عرفت كما الفوت صدق وجبت ذاإو الصالة

 ذكرناه الذيو ،الشك صورة يف صللأل موافقاً املصنف اختاره الذي )القول هذا كانوإن (

  .آخران احتماالن املقام يفو ،يضاًأ )أحوط( هو ،عرفت كما الدليل ىمقتض أنه  إىلباإلضافة

 بدون ولو الصالة  أصلمقدار الّإ وقت له يكن ملوإن  القضاء وجوب ،بعض اختاره قدو :ولاأل

 النص يف الفوتفإن  الشرط، بدون ولو املشروط بفوت الفوت لصدق الطهارة، حىت املقدمات كل

 هذا لكن شرائطه، من الطهارة كانتوإن  اخلارجي، العمل عن عبارة هيو الصالة،  إىلمستندفتوى الو

 ال الصالة، صلأب اإلتيان حينئذ عليه الواجب ذإ الطهورين، فاقد على الصالة بوجوب قلنان إ يتمإمنا 

 شرطه، بانتفاء يفينت جزئه بانتفاء الشيء ينتفي كما ذإ عليه، صالة ال يقولون الذين املشهور مبىن على

 فاقدةا اتيإ بعدم الفوت يصدق حىت الشرطو اجلزء عن ارد خلارجيا العمل عن عبارة ليست فالصالة

  .اجلزءو للشرط

 املوجب الفوت يصدق عليه الصالة وجوب من الطهورين فاقد مبحث يف اخترناه ما على نعم

 من فيه حنن ماو ،لغريه الترابو املاء ككون ،شرعياً يكون قدو عقلياً يكون قد الطهورين فقدو للقضاء،

 بعد أنه علم ذاإف الشرائط، سائر عن مينع كما الطهور عن مينع الوقت سعة عدمحيث إن  القبيل هذا

 السترو القبلة بدون ولو بالصالة يأيت أن عليه وجب ،ميوت الوقت ولأ من ركعاتأربع  مقدار مضي

  .القضاء ملوضوع احملقق الفوت عليه يصدق وعليه الطهورين،و البدن طهارةو السجود يصح ماو

  ن إ "دركأ من" لدليل ،طفق ركعة مقدار دركأ كان إذا القضاء وجوب :الثاين



٣٣٣

 الوقت ولأ دركإ بني فرقاً العرف ىير ال ذإ فيه، فباملناط الّإو الوقت، آخر  إىلبانصرافه نقل مل

 هو كما باملناط قطع ال ذإ عدمه، الظاهر أن الّإ أحوط كانوإن  القول هذاو الوقت، آخر دراكإو

  .واضح



٣٣٤

وسع لصالة وإن  ،وسع للصالتني وجبتافإن   ،ارتفع العذر املانع من التكليف يف آخر الوقت إذا  ـ١٥ـ مسألة 

 إذا  كما،زاد على الثانية مبقدار ركعة وجبتا معاوإن  ،مل يبق إال مقدار ركعة وجبت الثانية فقطوإن  ،واحدة أتى ا

 نصف الليل مقدار مخس إىل أو .ت السفر مقدار ثالث ركعا ويف، الغروب يف احلضر مقدار مخس ركعات إىلبقي

  ركعات يف السفرأربع  و،ركعات يف احلضر

  

 )وجبتا للصالتني وسعفإن  ،الوقت آخر يف التكليف من املانع العذر ارتفع إذا ـ ١٥ ـ مسألة(

  .التكليف توجه يوجب مما حينئذ الشرائط اجتماع لوضوح

 قدو له، وقت ال مبا التكليف يعقل ال ذإوىل، األب تكليف الو )ا ىأت واحدة لصالة وسعوإن (

  .دائهاأ مبقدار الوقت آخر من الثانية اختصاص سبق

 من قلأ بقيوإن  "دركأ من" لدليل )فقط الثانية وجبت(  أو أكثر)ركعة مقدار الإ يبق ملوإن (

  .له "دركأ من" دليل الو ولية،األ دلةاأل مشول لعدم الوجوب عدم الظاهر كانوإن  تياا،إب احتاط ركعة

  ."دركأ من" دليل بضميمة هلما الكايف الوقت لوجود )معاً وجبتا ركعة مبقدار الثانية على زادوإن (

 )وأ ركعات، ثالث مقدار السفر يفو ركعات، مخس مقدار احلضر يف الغروب  إىلبقي إذا كما(

 الثانية على زادوإن  )السفر يف كعاترأربع و احلضر، يف ركعات مخس مقدار الليل نصف ىلإ( بقي

 استصحب الباقي الوقت مقدار يف شك ولو االختصاص، لدليل فقط بالثانية أتى ركعة من قلأ مبقدار

  .الوقت بقاء



٣٣٥

  .ومنتهى الركعة متام الذكر الواجب من السجدة الثانية

.وإذا كان ذات الوقت واحدة كما يف الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة

  

 يكون أن :احتماالت ثالثة لةأاملس يففإن  )الثانية السجدة من الواجب الذكر متام الركعة ىمنتهو(

 رفعو االختيار، حال يف هلا مقوم  ألنهالذكر متامو ،السجود حمقق  ألنهرضاأل على الرأس وضع منتهاها

 االنصراف يلبدل ـ فقط الركوع ال متامها بالركعة املرادحيث إن و ،السجدة من املنصرف  ألنهالرأس

 اهللا شاء نإ اخللل مبحث يف لةأاملس يف الكالم تفصيل سيأيتو الركعة، حتقق يف حتققها من بد ال كان ـ

  .تعاىل

 قدو ،"دركأ من" لدليل )ركعة مقدار بقاء يكفي الفجر يف كما واحدة الوقت ذات كان ذاإو(

أا  تبنيل بطالاإل له زجا العدم بنيت مث فشرع ركعة مقدار له زعم لوو ،السابق يف لةأاملس هذه تقدمت

  .احملبوبية ملالك متاماإل جازو ،بواجبة ليست

 وجود من عرفت ملا ،حمرم تشريعنه أو متام،لإل وجه فال مرأ ال ذإ بطال،اإل بوجوب يقال فال

  .بفريضة ليست  ألنه،الفريضة بطالإ حلرمة متام،اإل بوجوب يقال ال كما ،املالك



٣٣٦

كما يف اإلغماء   حدث ثانياًت املشترك مبقدار صالة واحدة مثّارتفع العذر يف أثناء الوق إذا  ـ١٦ـ مسألة 

  .  وجوه،يتخري أو الثانية أو  باألوىلاإلتيانواجلنون األدواري فهل جيب 

  

 كما ثانياً حدث مث واحدة صالة مبقدار املشترك الوقت ثناءأ يف العذر ارتفع إذا ـ ١٦ ـ مسألة(

 مث احليض من طهرت أو حاضت، أو عليه، أغمي أو نج مث بلغ إذا ماو )دوارياأل نوناجلو غماءاإل يف

مثلةاأل من غريها  إىلت،جن.  

 الظهر، تيانإب الشتراطها العصر هي ليستو ،واحدة صالة لوجوب )باالوىل اإلتيان جيب فهل(

  .الظهر هي تكونن أو فالبد

 عليها له قدرة ال الذي الوقت أو غروبا، خراآل انك سواء ا، الوقت آخر الختصاص )الثانية وأ(

  .فيه الغروب مناط لوجود ذلك، بعد

  .حدمهاأ لتعني دليل الو مشترك الوقت ألن )يتخري وأ(

  .فراجع ،وقاتاأل فصل يف ذلك يف الكالم تقدم قدو )وجوه(



٣٣٧

 ولو صلى قبل أكثر، أو ركعةأدرك مقدار  إذا بلغ الصيب يف أثناء الوقت وجب عليه الصالة إذا  ـ١٧ـ مسألة 

  . كفايتهاقوىالبلوغ مثّ بلغ يف أثناء الوقت فاأل

  

 ) أو أكثرركعة مقدار دركأ إذا الصالة عليه وجب الوقت ثناءأ يف الصيب بلغ إذا ـ ١٧ ـ مسألة(

 أو ركعة دركأ قد كان إذا "دركأ من" دليل بضميمة مكلف، كل على الصالة وجوب دليل لعموم

 له وقت ال مبا احتلم إذا ماأ مبقدماا، دراكاإل كان إذا فيما لكنه ،إشكال الو فيه خالف ال هذاو زيد،أ

  .تكليف فال له قدرة ال ذإ الوجوب، عدم يف إشكال فال ،اجلارية حاضت أو ،الركعةو بالطهور

 نائمال حال الصيب حال ألن )كفايتها( عدم )ىقوفاأل الوقت ثناءأ يف بلغ مث البلوغ قبل صلى ولو(

 صحة بني تالزم ال ،عمله صحة على الدليل دلوإن  ،القلم رفع حديث يف ما ردافهإ حسب انونو

 عشر حجوإن  احلج عادةإ وجوب يؤيدهو حمكم، البلوغ حال يف التكليف فدليل ،الكفايةو العمل

  .حجج

 باب يف ورد ما خبصوصو للصيب، الشاملة التكليف أدلة اتإطالقب استدل فقد بالكفاية القائل ماأ

 يف مدهاأ قدو واحد يوم يف صالتني ال حيثو املكلفني، صالة مثل صالته أن على يدل مما بالصالة مرهأ

 أن من املستمسك ذكره مبا القلم رفع حديث داللة منع بضميمة ذلكو ثانياً، داءأ فال البلوغ عدم حالة

 غري ال المتنانا رفعه يف الذي  ألنهلزاماإلو فالتكلي يرفعإمنا  االمتنان مقام يف هدورو مبناسبة احلديث

 حصل فقد الصيب به جاء ذاإف لزام،اإل حيث من الإ اجلهات مجيع من البالغ كفعل الصيب فعل فيكون

  )١(.ثانياً لالمتثال جمال فال األمر سقطو الغرض

                                                

.١٧١ ص٥ ج:املستمسك) ١(



٣٣٨

  . وكذا احلال لو بلغ يف أثناء الصالة،أحوطكان وإن وعدم وجوب إعادا 

  

 على دليل فال املميز ماأ ،طفالاأل من التميز كامل غري يف الكالم هذا متشي عدم يف إشكال ال :قولأ

 املالك بقاء مع التكليف رفع يف االمتنان يكون قد ذإ التام، مالكه الباقي االمتنان قسم من الرفعأن 

 فيه فطاراإلو رالسف يف التقصري يف كما كامل، مالك بدون أو ، أصالًمالك بدون يكون قدو الكامل،

 الكامل املالك بقاء على خارجي دليل وجود بدون الرفع فمجرد ذلك، غري  إىلفيه النوافل سقوطو

  .بالكفاية احلكم عدم يف كاف

 )أحوط كانوإن ( :قالوإن  )عاداإ وجوب عدم( املصنف تقوية يف النظر وجه يظهر منه )و(

  .استحباباً

 من يشرعهو العمل يبطل أن بني يتخريو عادة،اإل الالزمفإن  )الصالة ثناءأ يف بلغ لو احلال كذاو(

  .العامل واهللا الثاين، حوطاأل كانوإن  يستأنف، مث يتمه أن بنيو ،متاماإل بواجب ليس العملألن  ،جديد



٣٣٩

 باملستحبات وقوع بعض اإلتياناستلزم  إذا  جيب يف ضيق الوقت االقتصار على أقل الواجب ـ ١٨ـ مسألة 

  . قوى بل تبطل على األ، فلو أتى باملستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صالته،ارج الوقتالصالة خ

  

  إىلالصفة ضافةإ من ماإ )الواجب قلأ على االقتصار الوقت ضيق يف جيب ـ ١٨ ـ مسألة(

 هو هذاو املستحب،و الواجب على املشتملة الصالة كل من قلأ هو الذي الواجب يأ املوصوف،

 خمري ملكلف واجبان هناك كان ذاإف الكل،  إىلالبعض ضافةإ منما إو »خلإ استلزم ذاإ« :هقول من الظاهر

  .القصرية كالسورة قلهماأ اختار بينهما

 يقدر هوو يعصي أن نسانلإل حيق ال ذإ واضح، هو كما مراعاما تلزم يناألمر فكال ،كان كيفو

 يأت ملو الواجب قلأ على اقتصرإذا  قادر أنه املفروضو ،للقادر واجب الوقتو ،طاعةاإل على

  .باملستحب

  .ا يأت مل )الوقت خارج الصالة بعض وقوع باملستحبات اإلتيان استلزم اذا( ـف

 صحة يشكل( الوقت عن الصالة بعض خروج يوجبنه أو )بذلك العلم مع باملستحبات أتى فلو(

  :قولني  إىلالصالة بطالن يف اختلفوا فقد )ىقواأل على تبطل بل ،صالته

 على ساكتني االصطهبانايتو اجلمالو العم ابن السادة تبعهو املصنف اختاره كما البطالن :ولاأل

  .املنت



٣٤٠

 معها كان إذا فيه قوة ال :فقال الربوجردي السيد حمصلو املستمسك، ظاهر هو كما العدم :الثاين

  )١(.لركعة مدركاً

  :مورأب بالبطالن للقول استدل

  .الطويلة كالسورة املفوت الواجبو ،املستحب اجلزء هذا عن النهي :االول

  .البطالن توجب هيو ،املكتوبة يف الزيادة مننه إ :الثاين

  .حمرم  ألنهمبطل التشريعو ،بذلك يأمره مل املوىل ألن تشريعنه إ :الثالث

  .للصالة مبطل الكالمو الكالم، قسم من اًمحمر كان حيثنه إ :الرابع

 حقق كما ،ضده عن النهي يقتضي ال بالشيء األمر أن :ولاأل على يرد ذإ ،ما ال خيفى الكل يفو

  .األصول يف

 هي بل منها، هذه ليستو جنبيةاأل هي املبطلة الزيادة ذإ املبطلة، الزيادة من ليسنه إ :الثاين علىو

  .الوقت زامحهإمنا و جزء

 متاميته عدم ذكرنا فقد ًءجزاأ ليست املستحبات أن من رده يف )٢(»ره« احلكيم السيد ذكره ما ماأ

 الو عقالً ال ذلك يف حمذور الو جزء همايكل واملستحب الواجبفإن  الكتاب، هذا مباحث بعض يف

 كالسورة الواجب اجلزء يف يتم ال املستحب اجلزء يف الكالم هذا مت لو أنه  إىلباإلضافة هذا شرعاً،

  .الثالثةو الواحدة بني التخيري على بناًء الرابعةو الثالثة يف نيتالزائد التسبيحتني أو الطويلة

                                                

.٣٩ص :تعليقة السيد الربوجردي على العروة) ١(

.١٧١ ص٥ ج:املستمسك) ٢(



٣٤١

  .بالوقت زوحمإمنا و املالك، لوجود ،بتشريع ليسنه إ :الثالث علىو

 فالقول عليهو مثله، عن الكالم النصراف ،النصوص يف عنه املنهي الكالم من ليسنه إ :الرابع علىو

 تفصيل أن يعلم منهو العمد،و علمال مع كان إذا هماأل ترك جهة من عاصياً كانوإن  قربأ البطالن بعدم

 التفويت يكن ملوإن  ،الركعة دراكإ ينفع مل مبطالً التفويت كانن إ  ألنهمنع، حمل الربوجردي السيد

  .الركعة دراكإ عدم يضر مل مبطالً



٣٤٢

نعم  ، أزيد جيب ترك املستحبات حمافظة على الوقت بقدر اإلمكان أو أدرك من الوقت ركعة إذا  ـ١٩ـ مسألة 

  .  املقدار الذي ال بد من وقوعه خارج الوقت ال بأس بإتيان املستحباتيف

  

  .امليسور بدليل الزم، الوقت ألن قل،أ أو بل )أزيد أو ركعة الوقت من دركأ إذا ـ ١٩ ـ مسألة(

 لةأاملس يف سبق ملا )مكاناإل بقدر الوقت على حمافظة( طولاأل الواجبو )املستحبات ترك جيب(

  .املتقدمة

 املستحب، دليل ذإ )املستحبات تيانإب بأس ال الوقت خارج وقوعه من بد ال الذي املقدار يف نعم(

  .هلما مزاحم ال ذإ فيه، حمذور الو للمقام، شامل طول،األ الواجبو



٣٤٣

كان يف ن إ  وعدل إليهااإلتيانبىن على عدم  ،أتى بالظهر أم ال أنه شك يف أثناء العصر يف إذا  ـ٢٠ـ مسألة 

   وال جتري قاعدة التجاوز،ملشتركالوقت ا

  

 عدلو اإلتيان عدم على بىن ال؟ مأ بالظهر ىأت أنه يف العصر ثناءأ يف شك إذا ـ ٢٠ ـ مسألة(

 املختص الوقت يف كان إذا ما ال بالظهر، املختص الوقت يف وأ )املشترك الوقت يف كانن إ ليهاإ

  .بالعصر

 كال على  ألنهاملشترك، أو بالظهر املختص الوقت بني الفرق عدموأما  السابقة، دلتهفأل العدول ماأ

 جمال فال العصر، عليه جيب حينئذ  ألنهبالعصر، املختص الوقت يف كونه عدموأما  ظهراً، تصح التقديرين

  .السابقة املسائل يف األمور هذه كل دليل تقدم وقد ،العمدو العلم مع حىت  أصالًللظهر

 فهي الالحق،  إىلبالنسبة ال السابق،  إىلبالنسبة الإ جتري ال لقاعدةا ألن )التجاوز قاعدة جتري وال(

 من الالحقة جزاءاأل حيصح ال ذلك لكن العصر، جزاءأ من به ىأت ما  إىلبالنسبة صحيحة كانتوإن 

 واقعا بالظهر ىأت قد كان أن من األمر خيل مل عدل ذاإف بالظهر، اإلتيان بعد الإ متامهاإ ميكن فال العصر،

 ):عليه السالم( قوله يف للمناط البطالن بعدم يقال رمبا بل بيده، اليت الصالة هذه بطالن الإ حمذور فال

ليهإ حبهماأ خيتار اهللان إ.)فحينئذ بالظهر أتى قد يكن مل أو لالحتياط، موافقاً األمر كان أن بعد )١ 

  .موضعه يف عدوله يكون

 قاعدة جلريان املصحح الصالتني بني الترتيب لوجود زالتجاو قاعدة جبريان بأس ال أنه الظاهر لكن

   عنها التجاوز يصدق خمصوص موضع للظهر ذإ ،التجاوز

                                                

  .٢ ح وحده مث يعيد يف اجلماعةي ـ باب الرجل يصل٣٧٩ ص٣ ج:الكايف) ١(



٣٤٤

  .  باعتبار كونه من الشك بعد الوقتاإلتياننعم لو كان يف الوقت املختص بالعصر ميكن البناء على 

  

 الفإنه  السورة، وسط يف هوو احلمد يف يشك أن مثل فاملقام بتمامها يأت ملوإن  العصر، بدخول

 املوارد، سائر يف كذلكو احلمد،  إىلبالنسبة التجاوز قاعدة جلريان ،هلا متاماإل صحة يف شكالاإل ينبغي

 لذاو ذلك، غري  إىل،السعي يف هوو الصالة يف شك أو ،ركعتيه يف هوو الطواف يف شك لو ما مثل

 اجلمالو الربوجرديو العم ابن السادة سكت وإن فيه، حنن فيما التجاوز قاعدة جريان املستمسك اختار

  .املنت على

 )الوقت بعد الشك من كونه باعتبار اإلتيان على البناء ميكن بالعصر املختص الوقت يف كان لو نعم(

  . تعاىلاهللا شاء نإ فيه الكالم تفصيل سيأيت كما الوقت، بعد الشك يف االعتناء عدم دل ملا



٣٤٥

   فصل

يف القبلة

  ذي وقع فيه البيتوهي املكان ال

  

  )القبلة يف فصل(

  .ليهإ توجهو استقبله نساناإل أن عرفاً يصدق حبيث استقباله جيب الذي الشي ا املرادو

 بعضها يأ )١(﴾اجعلُوا بيوتكُم ِقبلَةًو﴿ : تعاىلبقوله املراد هو املعين هذان إ :املفسرين بعض قال

  .هلم السلطة عني رقابة بدون االجتماعو املراودة من كنوايتمو بينهم جيتمعوا حىت ذلكو بعض، مقابل

 الكعبة جانب اليسار كونفإن  ـ الطوافو الصالة، هي :اقتضائية مخسة مورأ يف شرط القبلةن إ مث

 مورأو التخلي،و الذبح،و الدفن،و الصالة حالةو حتضاراإل من األموات مورأو ـ القبلة اشتراط من حنو

  .للنساء كاملالمسة مكروهة أو القرآن، حال كاالستقبال حبة،مست اقتضائية غريخرى أ

   زيلأ ولو بل باهللا، العياذو البيت زيلأوإن  )البيت فيه وقع الذي املكان هيو(

                                                

.٨٧اآلية : سورة يونس) ١(



٣٤٦

   عنان السماء إىلشرفه اهللا تعاىل من ختوم األرض

  

 :سبحانه قاله ما هو ) تعاىلاهللا شرفه( بالبيت املرادو سحيقة، هوة هناك صار حىت ميالأب حتته ما

 يعيشان مهأو مساعيلإ كانو حقيقة، بيت الكعبةفإنه  )١(﴾جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام ِقياماً ِللناِس﴿

 هءجزاأ لقواأ هءبنا رادواأ ملا حيث سالماإل زمان يف رضاأل عن ارتفع مث رضلأل مساوياً كانو ،فيه

  .فيه السابقة اخلربة

  املنتهىذلك يف اخلالف عدم ىادع قدو خالف، الو إشكال بال )السماء عنان  إىلرضاأل ختوم من(

 عن الفقيه، رواه ما عليه يدلو عنهم، حكي ما على اللثام كشف عليه مجاعاإل ىادعو املفاتيح،و

  )٢(.العليا السابعة رضاأل  إىلىالسفل السابعة رضاأل من البيت ساسأ :قال) عليه السالم (الصادق

 جيزي فهل قبيس، يبأ فوق صليت :قال رجل لهأس )سالملا عليه( اهللا عبد يبأ عن سنان، ابن ربخو

  )٣(.السماء  إىلموضعها من قبلةا إ نعم ):عليه السالم( قال حتيت؟ الكعبةو ذلك

 مستقبل قبيس يبأ فوق ي يصلالرجل :)السالم عليه( اهللا عبد يبأل قلت مساعيل،إ بن خالد خربو

  )٤(.بأس ال ):عليه السالم( فقال القبلة؟

عليه  (الرضا ماماإل قال اليت السبعة راضياأل أو رضية،األ الكرة طبقات السبعة راضيباأل املراد مث

  .البحار من العاملو السماء يف كما ،هاؤمسا منها بكل حتيط كراتا إ) السالم

                                                

.٩٧اآلية : سورة املائدة) ١(

.٢١ ح يف ابتداء الكعبة وفضلها٦٤ ـ الباب ١٦٠ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

.١ ح القبلةأبواب من ١٨ ـ الباب ٢٤٧ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح القبلةأبواب من ١٨ ـ الباب ٢٤٧ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٣٤٧

  . القريب والبعيد:للناس كافة

  وجب إدخاله يف الطوافوإن  ،ء من حجر إمساعيل ه شي وال يدخل في،ال خصوص البنية

  

 يففإن  رض،األ الكرات تلك هلأ يستقبل كأن االستقبال يصدق ما بذلك يرادن أو البد عليهو

  .الرواية من ذكرناه مبا وفقأ والثاين باالنصراف، وفقأ ولواأل للكعبة، استقبال هلا استقباهلم

 ليه،إ فيتوجه العلو  إىلالكعبة فوق عن خارجاً الكعبة حبجم عموداً يفرض ضاءفال يف ي يصلالذي مث

 فيختلف رضاأل تدور حيث الصلوات خمتلف يف اجتاهه اختالف عليه وجب ضاءفال يف ساكناً كان ذاإف

  .الكعبة سطح من اخلارج العمود موضع

 الكعبة  إىلقربأ طرافهأ حدأ كانفإن  رضيةاأل الكرة من للكعبة املقابل الطرف يف كان من ماأ

 شاء، يهاأ من ليهاإ التوجه يف ختري متساوية طرافاأل كل كانوإن  قرب،األ فالطر ذلك من ليهاإ توجه

 للناس( قبلة الكعبةفإن  الكعبة، حتت هوو واسطهاأ يأ رضاأل طبقات يف ي يصلمن حال يعلم منهو

  .ضراأل داخل يف منو الفضاء يف منو رضاأل على نمو )البعيدو القريب :كافة

 وجبوإن  مساعيلإ حجر من شيء فيه يدخل وال( خالف الو إشكال بال )يةنالب خصوص ال(

 دخالهإ وجوب على يدلو واضح، هو كما الطواف بنيو الصالة بني املالزمة لعدم )الطواف يف دخالهإ

  . تعاىلاهللا شاء نإ احلج كتاب يف سيأيت ما الطواف يف

 عدم على ـ املستند يف كما ـ كثرفاأل ،فيه اختلفوا قدف ،هنا الكعبة من جراِحل كون عدم ماأ

  التذكرةو النهاية يف العالمة منهم مجع قالو الكعبة، يف احلجر دخول



٣٤٨

 على النقل دل قدنه إ :قال مث الكعبة، من أنه صحاباأل كالم ظاهر أن  الذكرىعن بل منها، نهإ

 عوزمأف الكعبة قريش بنت أن إىل) ليه السالمع (مساعيلإو) عليه السالم (براهيمإ زمن يف منها كانأنه 

صلى اهللا عليه  (عنه نقلو) صلى اهللا عليه وآله (النيب عهد يف كان كذلكو حبذفه، فاختصروها التاآل

 بعده احلجاج خرجهأ مث فيها دخلهأ حيث الزبري ابن احتج بذلكو ،الكعبة بناء يف دخالهإب االهتمام) وآله

  .هى انت،)١(كان ما  إىلورده

  .صحاباأل طرق من عليه نقف مل ادعاه ما نأب اللثام كشفو املدارك ورد

 عدداً أكثرو سنداً صحأ هيو الكعبة من احلجر كون عدم على تدل حجة روايات هناك :قولأ

  .عليه البناء يلزم لذاو داللة، حوضأو

 وأ هو البيت أمن احلجر عن )السالم عليه( اهللا عبد باأ لتأس :قال عمار، بن معاوية صحيحة ففي

 أيوط أن فكره مهأ فيه دفن مساعيلإ ولكن ،ظفر قالمة وال ال ):عليه السالم( قال البيت؟ من شيء فيه

  )٢(.نبياءأ قبور فيهو حجراً عليه فجعل

  )٣(.زرارة صحيحة صدرها من قريبةو

 يف دفنت يلامساع مأ ألن فيه، يطوفون الو احلجر حول يطوفون الناس صارو :الفقيه رواية يفو

  )٤(.قربها يوطأ كيال كذلك فطيف قربها ففيه احلجر

                                                

  .١٢ س ١٦٤ ص:ىالذكر) ١(

.١ ح الطوافأبواب من ٣٠ ـ الباب ٤٢٩ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

.٢٨٩ ح يف الزيادات٢٦ ـ الباب ٤٦٩ ص٥ ج:التهذيب) ٣(

.٣ ح يف علل احلج٦١ ـ الباب ١٢٥ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٣٤٩

  .وجيب استقبال عينها

  

  )١(.ظفر قالمة الو البيت من شيء احلجر يف ماو نبياءاأل قبور فيه أن رويو

 احلجر يففإن  ،املوضع هذا يف املكتوبة تصل ال :رجل فقال احلجر، يف ي أصلكنت :يونس ورواية

  )٢(.شئت حيث فيه صلّ ،كذب ):ه السالمعلي( فقال البيت؟ من

  :ثالثة قوالأ املسألة يف )عينها استقبال جيبو(

 النافع، يف احملققو ادريس ابنو الصالح يبأو اجلنيد ابنو السيد  إىلنسبو ،املصنف ذكره ما :ولاأل

  .ىخرأ املشهور ىلإو ،تارةً املتأخرين  إىلنسب بل

 قبلة املسجدو ،املسجد قبلة الكعبة نأب فقالوا ة،زهرو شوبآ شهر ابناو املفيد اختاره ما :الثاين

  .غريهم

 املهذبو الوسيلةو صباحاإلو العقودو اجلملو املبسوطو شاذان بن الفضل أبو اختاره ما :الثالث

 هلأل قبلة الكعبة نأب فقالوا ،غريهمو الشرائعو املراسمو خمتصرهو املصباحو تصارناالو النهايةو الصدوقو

 االحنراف مع ولو عنه خارجاً كان ملن احلرمو الكعبة، عن باالحنراف لوو احلرم هلأل املسجدو املسجد،

 ،الشهرة الشهيدان القول هذا على ىادع بل الكعبة، مشاهدة من التمكن عدم بشرط مقيداً املسجد عن

 املذكور، ييدالتق يف خمالفتهم عدم الظاهر نأب غريهو البحار صاحب صرحو عليه، مجاعاإل اخلالف عنو

  .املشاهدة من التمكن مع قبلة الكعبة كون على مجاعاإل غريهمون افالعر كرتو املعترب و التذكرة عن بل

  نهإ :بالعمل منجرب نهأب قيل الذي كالنبوي املستفيضة بالنصوص: األول للقول استدل

                                                

.٤ ح يف علل احلج٦١ ـ الباب ١٢٥ ص٢ ج:الفقيه) ١(

.٣١٦ ح يف الزيادات يف فقه احلج٢٦ ـ الباب ٤٧٤ ص٥ ج:التهذيب) ٢(



٣٥٠

  )١(.القبلة هذا :قالو الكعبة عني  إىل صلى)آلهو عليه اهللا صلى(

 قبلةا إ نعم :قال حتيت؟ الكعبةو ذلك جيزي فهل العصر قبيس يبأ فوق صليت :سنان ابن موثقةو

  .السماء  إىلموضعها من

 قبلةو نبيائهأ حمل جعله ):عليه السالم( قال أن ىلإ اهللا بيت هذا :احملاسنو التوحيدو العلل روايةو

  )٢(.له للمصلني

 ال للناس قياماً جعله الذي بيتهو: قال أن ىلإ ثالث حرمات  تعاىلهللان إ :سناداإل قرب روايةو

  )٣(.غريه  إىلتوجهاً حدأ من يقبل

  .)٤(﴾جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام ِقياماً ِللناِس﴿ : تعاىلقوله بضميمة

 على) صلى اهللا عليه وآله (النيب احتجاج يف) عليه السالم (ماماإل تفسريو االحتجاج روايةو

 اليت البلدان سائر يف حنوها بالتوجه بعبادته مرناأ مث طعناأ الكعبة  إىلبالتوجه نعبده أن مرناأ :املشركني

  )٥(.طعناأف ا نكون

 الإ اهللا رسول به جاء مما شيء على هم ما واهللا ال ):عليه السالم( الصادق عن سليمان، روايةو

  )٦(.فقط الكعبة استقبال

   اهللا رسول كان هل لتهأس :قال) عليه السالم (الصادق عن احلليب، روايةو

                                                

  .١٣ ح القبلةأبواب من ٢ ـ الباب ١٩٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٤ ح يف الرد على الثنوية٣٦ ـ الباب ٢٥٣ ص:والتوحيد .٤ ح من اجلزء الثاين١٤٢ ـ الباب ٤٠٣ ص:علل الشرائع) ٢(

.٨ ح القبلةأبواب من ١ ـ الباب ٥٦٨ ص٤ ج:ث الشيعةجامع أحادي) ٣(

.٩٦اآلية : سورة املائدة) ٤(

  .علمي ط األ٢٧ ص١ ج:االحتجاج) ٥(

.٨٩ ح ـ كتاب الصفوة والنور١٥٦ ص:احملاسن) ٦(



٣٥١

  )١(.الكعبة  إىلحولحىت  ):السالم عليه( قال أن ىلإ املقدس؟ بيت  إىل يصلى)آلهو عليه اهللا صلى(

 ولأ فكانت :القبلتني مسجد باب يف :)صلى اهللا عليه وآله (اهللا رسول عن الفقيه، رواية يفو

  )٢(.الكعبة  إىلآخرهاو املقدس بيت  إىلصالم

 بيت  إىلاملدينة يف ييصل) صلى اهللا عليه وآله (كان ):عليه السالم( الصادق عن معاوية، رواية يفو

  )٣(.الكعبة  إىلعيدأ مث شهراً عشر سبعة املقدس

 هوو الكعبة إىل) صلى اهللا عليه وآله (صرف مث ):عليه السالم( الباقر عن البختري، يبأ رواية يفو

  )٤(.العصر صالة يف

  .االشتغال صالةأ ىمقتض أنه  إىلباإلضافة هذا لفاظ،األ ذه اليت رواياتال من غريهاىل إ

 يف الداخل منه خرج )٥(﴾فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم﴿ :الكرمية يةباآل :الثاين للقول استدل

  .الباقي ىفيبق مجاعاإلو بالضرورة ،للكعبة املشاهدو القريبو ،املسجد

  :رواياتال من جبملة :الثالث للقول استدلو

 اهللان إ :قال) عليه السالم (اهللا عبد يبأ عن رجاله، بعض عن احلجال، حممد بن اهللا عبد كرواية

  احلرم هلأل قبلة املسجد جعلو املسجد، هلأل قبلة الكعبة جعل تعاىل

                                                

.٤ ح القبلةأبواب من ٤ ـ الباب ٢١٦ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٣ يف القبلة ح٤٢ ـ الباب ١٧٨ ص١ ج:الفقيه) ٢(

. الفصل الثالث،زاحة العلةإ كتاب ٧٦ ص٨١ ج:ارالبح) ٣(

.٦٩ ص:سنادقرب اإل) ٤(

.١٤٤اآلية : سورة البقرة) ٥(



٣٥٢

  .العللو تهذيبالو الفقيه رواه )١(.الدنيا هلأل قبلة احلرم جعلو

 املسجد، هلأل قبلة البيت :يقول )السالم عليهما( حممد بن جعفر مسعت :قال الوليد، يبأ روايةو

  )٢(.مجيعاً للناس قبلة احلرمو احلرم، هلأل قبلة املسجدو

 مكةو مكة، قبلة املسجدو املسجد، قبلة البيت ):عليه السالم( اهللا عبد بوأ قال عزة، يبأ روايةو

  )٣(.الدنيا قبلة احلرمو رم،احل قبلة

 عداه، ما ينفي ال قبلة الكعبة كونفإن  ،وىلاأل رواياتال خبالف مضموا يف نص رواياتال هذهو

 هذه بني معارضة ال كما الظاهر، خالف اجلهة رواياتال ذه املراد يكون نأب العكس احتمالو

 ،باحلرمو بالكعبة تقول رواياتال هذهو ،سجدبامل تقول يةاآل أن بتقريب توهم، كما يةاآل بنيو رواياتال

 قبلة ليس أن على الضرورةو مجاعاإلو بالنص تقييدها لزم الإو فهو القريب عن يةاآل بانصراف قلنا لو ذإ

 كما الفقيه، رواه ما اعتبار بعد يضر ال رواياتال هذه بعض يف السند ضعفو املسجد، املسجد يف من

 من ورد ما رواياتال هذه يؤيدو عليه، مجاعاإل ادعاء عرفت قد بل ا، راملشهو عمل بعدو ،مكرراً قلنا

 عني عن القبلة وسعيةأ  إىلتلمحأا  الإ اجلهة صدد يف كانتا وإن إف )٤(قبلة املغربو املشرق بنيأن 

  .الكعبة

                                                

علل  .»اهللا عن عبد«:  وفيه٧ ح يف القبلة٥ ـ الباب ٤٤ ص٢ ج:التهذيب .١ ح يف القبلة٤٢ ـ الباب ١٧٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٢ ح من اجلزء الثاين١٥٦ ـ الباب ٤١٥ ص:الشرائع

  .٢ ح القبلةأبواب من ٣ ـ الباب ٢٢٠ ص٣ ج:سائلالو) ٢(

  .٤ ح القبلةأبواب من ٣ ـ الباب ٢٢١ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح القبلةأبواب من ١٠ ـ الباب ٢٢٨ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٣٥٣

 غاية ،ة العرفية كافيةاخلط من موقف كل مصل ا بل احملاذا   وال يعترب اتصال،احلرم ولو للبعيد ال وال املسجد

  . ازدادت سعة احملاذاة وكلما ازداد بعداً،احملاذاة تتسع مع البعد أن األمر

  

 ،عمالً الو داللةً وال سنداً ىخراأل على حدامهاإ رجحان لعدمخبار األ تساقطب يقال رمبا لكن

 أن من )١(املستند ذكره ما ال الثاين، القول هو املرجح فيكون املباركة يةاآل  إىلالرجوع فالالزم حينئذو

  .الدليل وجود بعد صلاأل  إىلالنوبة تصل ال ذإ االشتغال، استصحاب هو املرجح

 ىمقتض كانوإن  الثاين فالقول به نقل ملفإن  املشهور، قول هو القاعدة ىفمقتض ،كان كيفو

 فلريجع التفصيل ءشا فمن لة،أاملس حول الكالم الفقهاء من مجلة أطال قدو ول،األ القول مع االحتياط

  .العامل اهللاو املطولة الكتب إىل

  .االحتياط على حممول )للبعيد ولو احلرم الو املسجد ال( :املصنف فقول عليهو

  .باحلرم أو باملسجد أو )ا مصل كل موقف من اخلط اتصال يعترب الو(

 معىن )و البعد مع تتسع حملاذاةا أن األمر غاية( للقبلة حماٍذنه إ يقال حبيث )كافية العرفية احملاذاة بل(

 حقيقة السعة من الفقهاء بعض ذكره ما املصنف رادأن إ )احملاذاة سعة ازدادت عداًب ازداد كلما( أنه ذلك

 منها الواقعة القوس تكون  األوىلالدائرةحيث إن  ثالثة،و ثانيةو وىلأ دائرة حوله خنط مبربع لذلك مثلواو

 قوس إىل بالنسبة الثالثة قوس كذلكو ، األوىللقوس احملاذية لثانيةا قوس من صغرأ ضلع كل مقابل يف

 يفو ،مخسنيو مائة تستوعب الثانية يفو ،مائة تستوعب  األوىلالدائرة يف القوس فمثال ،جراً هلمو الثانية

  .هكذاو تنيائم الثالثة

                                                

  . ـ السطر األول٢٥٧ ص١ ج:املستند) ١(



٣٥٤

 الكعبة طول كان اذإف بالقرب، يتضيق الو عدببال يتسع ال الشيء عرضفإن  ذلك نسلم ال ناإ :ففيه

 كان سواء نساناًإ مخسون للكعبة فاملواجه نسانني،إ موقف بقدر متر كل كانو ذراعاً عشرينو مخسة

 بكونه تضر ال فيه بعض مناقشةو ،الضروريات ظهرأ من هذاو فرسخ، لفأ ببعد أو املسجد داخل

 املستقبل الشيء كون بني ناهذكر فيما فرق الو ،األمر واقع  إىلااللتفات عدم من نشأتا  ألضرورياً

  .الكعبة يف احلال هي كما كروية، رضأ يف أو مسطحة رضأ يف ـ بالفتح ـ

 طريف من خرجناأ ذاإف ـ بالفتح ـ املستقبل عرض تزيد ال الكرويةفإن  كروية، رضاألحيث إن 

 خارج اننسإ كل كان فرسخاً مخسني مقدار  إىلذراعاً عشرونو مخسة بينهما متوازيني خطني الكعبة

 متر قوس الكعبة بنيو املصلي موقف بني يكون أن فالالزم  إذاًحقيقة، للقبلة مواجه غري الطرفني هذين

 قصرأ القوس هذه تكون أن جيبو رضاأل لكروية مستقيماً خطاً ال قوساً كانإمنا و اخلطني، هذين بني

 ةحماذا قرب نساناإل كان إذا ماك كبرية، بعضهاو صغرية بعضها قواسأ هناك كان إذا املمكنة، قواساأل

 منو الصغرية القوس جانب من ليهاإ يتوجه أن ميكن حيث رضيةاأل الكرة من الثاين الطرف يف الكعبة

  .الكبرية القوس جانب

 يف الكعبة ةمبحاذا نساناإل كان إذا كما ،يهماأ من االجتاه بني ختري متساوية قواسأ هناك كان إذا ماإ

 يقف أن فيجوز طرافاأل كل من ىتتساو الكعبة  إىلموقفه من اخلارجة قواساألحيث إن  الثاين الطرف

  .بينها أو اجلنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب إىل

 رضاأل قطر بامتداد ممتدة الكعبة تفرض نكإ :البعد مع االتساع عدم تقريب يف قلت شئتوإن 

  نساناإلفإن  رض،األ من الثاين اجلانب من الكعبة آخر خرجتحىت 



٣٥٥

 قطر يف املمتدة املوهومة الكعبة  إىلموقفه من مستقيماً خطا خرجأ رضاأل من مكان يف وقف ذاإ

 اخلط ن أاملدورو املسطح بني الفرق يكونو نساناإل كان ما ينأ تتسع الأا ب إشكال الو رض،األ

 ـ املستقبل إىل يصل حىت السطح على ممتد املسطح يف ـ بالفتح ـ املستقبل  إىلاملوقف من اخلارج

 حىت املدور خيترقفإنه  املدور، يف ـ بالفتح ـ املستقبل  إىلاملوقف من اخلارج اخلط خبالف ـ بالفتح

  .ـ بالفتح ـ املستقبل  إىليصلى

 بسطح ميرو االعتداليني املغربو املشرق من خيرج مستقيم خطا إ :قال حيث املقداد جادأ لقدو

 هو فذلك قائمة زاوية على وقعفإن  اخلط ذلك  إىلخيرج اًطخ نظره من يفرض فاملصلي ،الكعبة

 فرضت إذا نكإف . انتهى،)١(املغربو املشرق بني ما  إىلفهو منفرجة أو حادة على كانوإن  ،االستقبال

 إذا الرأس بنيو بينها اليت القوسفإن  ترجة،األ رأس  إىلاالجتاة تريد منل طرافهاأ يف كانو مدورة ترجةأ

 كانت حادةو منفرجة كانتوإن  للرأس، مواجهة النملة كانت الرأس خطو النملة بني قائمة كانت

  .منحرفة النملة

 رض،األ ماكنأ لكل ال املثال صدد يف هو ذإ »االعتداليني املغربو املشرق من« :قوله على يرد الو

  .لبةالط صاغرأ على  ال خيفىالذي االشتباه اهذ مثل يف يقع أن من شأناً جلأ الفاضلفإن 

 السعة السابقة بعبارته املصنف رادأن إ كله هذا فيها، منظور عليه املستمسك تإشكاالف عليهو

  عرفاً السعة رادأوإن  حقيقة،

                                                

  .٣٣٦ ص٧ ج:كما يف اجلواهر) ١(



٣٥٦

 التدقيق اعتبار عدم من ردبيلياأل احملقق ذكره ما تقريبهو ذكره، ما صح السابق قوله عليه يدل كما

 امتثاله يف ريب ال الذي النائية البلدان من بلد باستقبال بدهع السيد مرأ كحال الّإ حاله ماو القبلة مرأ يف

 املستبعد اهليئة هلأب خيتص مما غريهاو عالماتو رصد  إىلحاجة غري من البلد ذلك  إىلالتوجه مبجرد

 يعرفه ال الذي اهليئة هلأ عند مبا منهم السواد خصوصاً الرجالو النساء من الناس عامة تكليف املمتنعو

 ذلك من بشيء التصريح عن النصوص خلوو نصبوها اليت العالمات اختالفو ،منهم ديوحاأل الإ

 على جبعله ىخرأو الكتفني، بني جبعله تارةً األمر من )١(اجلدي يف ورد مما ستعرفه ما عدا جواباًو سؤاالً

 مورأ يف القبلة ملعرفة احلاجة شدة مع بالعراقي خاص ،رسالهإو سنده ضعفو اختالفه مع هو مما اليمني

  .)٣(كفر تركها و )٢(األعمال عمود هي اليت الصالة مثل يف خصوصاً كثرية،

 من بلغهم ملا الصالة ثناءأ يف قبا مسجد هلأ توجهو ،يضاأ كذلك االستقبال بترك ولو فسادها لعلو

 أكرب السمحة امللة هذه حكامأب العارف على  ال خيفىمما ذلك غريو) صلى اهللا عليه وآله (النيب احنراف

 كالمه  انتهى)٤(املدققون، هؤالء ذكره مما شيء وجوب عدمو القبلة مرأ يف التوسعة شدة على شاهد

  .مقامه رفع

  الناس عامةفإن  حق، هوو غريهو املدارك كصاحب يضاأ هغري بقوله لاقو

                                                

  .لة  القبأبواب من ٥ ـ الباب ٢٢٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح الفرائضأعداد أبواب من ٦ ـ الباب ١٧ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الفرائضأعداد أبواب من ١١ ـ الباب ٢٨ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٣٤٢ ص٧ ج:كما يف اجلواهر) ٤(



٣٥٧

 استخراج بعد حىت التدقيق ميكنهم ال هذا زماننا إىل) صلى اهللا عليه وآله (الرسول زمان من

  .حنومهاو البوصلةو رصاداأل

 ا، القبلة تدقيق من يتمكنون ال منها يتمكنون الذينو ،الوسائل هذه  إىليديهمأ تصل ال العامةفإن 

 يأمر أن ميكن كيفو ،يضاأ علمائها بني الكثري االختالف جتد لذاو حتقيقية، ال تقريبية مورأ يضاأا أل

 صالم يف اجلوو البحرو الرب يف املسافرينو اجلبالو ريالصحاو الرباري هلأ على بالتدقيق الشارع

  .موامأو حمتضرهم توجيهو ختليهم حالةو ذبائحهمو

 ذكره ما  إىليضافو االنسان، حاالت من اًكثري يشمل مما القبلة فيه يستحب ما أو يكره ما بل

 صعوده ىمبنته بعضهم يدهق لذاو ،كبرياً اختالفاً عالمة جعله يوجب دور له اجلدي أن »ره« ردبيلياأل

 من مجلة عليه يدل بل ذلك، يؤيدو كله، ال العراق مناطق بعض قبلة يعني ذلك بعدنه أو نزوله،و

  :رواياتال

  إىلوجهك وليكن« ،»قبلة املغربو املشرق بنيفإن « :املصلوب على الصالة يف هاشم يبأ كرواية

  )١(.»املغربو املشرق بني ما

  )٢(.كله قبلة املغربو املشرق بني ما ):عليه السالم( قال القبلة؟ حد ينأ :قلت زرارة، روايةو

  .رواياتال من غريها  إىل)٣(.قبلة املغربو املشرق بني :عمار ابن روايةو

   الذي  إىلبالنسبة هوإمنا  املغربو املشرق بني مبا املراد أن الواضح منو

                                                

  .١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٥ ـ الباب ٨١٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ح  القبلةأبواب من ١٠ ـ الباب ٢٢٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح القبلةأبواب من ١٠ ـ الباب ٢٢٨ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٣٥٨

 فال يقدح زيادة عرض الصف املستطيل عن الكعبة يف ،وهاوحنكالنجوم كما يعلم ذلك مبالحظة األجرام البعيدة 

 والقول بأن القبلة للبعيد مست الكعبة وجهتها راجع يف ، األجرام البعيدة إىلصدق حماذاا كما نشاهد ذلك بالنسبة

  كان مرادهم اجلهة العرفية املساحميةوإن  ه، ما ذكرنا إىلاحلقيقة

  

 قبلتهفإن  احلرم، من الغرب أو الشرق طرف يف يكون نم ماأ الشمال، أو اجلنوب طرف يف يكون

 رضلأل مسامتاً كان إذا الإ رضاأل جهة قبلته الفضاء يف يكون من أن كما الشمال،و اجلنوب بني ما

  .شاء جهة يأ  إىلييصلفإنه  قدمه، حتت أو رأسه فوق كانت نأب

 لمثّ ولو النجم لسعة تام غري المث هذا )حنوهاو كالنجوم البعيدة جراماأل مبالحظة ذلك يعلم كما(

 يقدح فال(أوىل  كان االستقبال، مكانيةإ ازدادت عنها بعداً نساناإل ازداد كلما حيث جبل فوق مبنارة

  .العرفية )حماذاا صدق يف الكعبة عن املستطيل الصف عرض زيادة

 متر عرضها اليت رةاملنا عرض يستوعب القريبفإن  )البعيدة جراماأل  إىلبالنسبة ذلك نشاهد كما(

 يستوعب الذي العدد زاد بعداً زادوا كلماو االبتعاد، من قليل مع عرضها نفران يستوعب بينما ،واحد

  .العرض

  .العرفية ةاحملاذا من )ذكرناه ما  إىلاحلقيقة يف راجع وجهتها الكعبة مست للبعيد القبلة نأب القولو(

 إذا ذلك يظهر كما ،تساحماً الّإ عرفاً له حماذياً يكن مل نأب )املساحمية العرفية اجلهة مرادهم كانوإن (

  .هلا املواجه الصف يف قليالً املنارة عن نساناإل مال



٣٥٩

 ويف كفاية ، العالمات واألمارات املفيدة للظن إىل ومع عدمه يرجع،باحملاذاة مع اإلمكان   ويعترب العلم،فال وجه له

  .الإشكشهادة العدلني مع إمكان حتصيل العلم 

  

 ،تساحمية جمازية املواجهة بل ،عرفاً الو حقيقة ال هلا مواجهاً حينئذ نساناإل ليس إذ )له وجه فال(

  .حكاماأل حبقائق علمأ سبحانه واهللا ،واضح هو كما اازية ال العرفية على دل الدليلو

 ما مكانباإل املرادو اليقينية، ةءالربا  إىلحيتاج اليقيين االشتغال ألن )مكاناإل مع باحملاذاة العلم يعتربو(

  .حرجاًو عسراً يوجب ال

 ال الظن ذإ املطلق، الظن ال شرعاً احلجة )للظن املفيدة ماراتاألو العالمات  إىليرجع عدمه معو(

 لكون وجه يكن مل حنومهاو اليد ذيو اخلربة هلأ كقول شرعاً حجة الظن كان ذاإو شيئاً، احلق عن يغين

  .العلم من التمكن مع ولو الشرعية ماراتباأل العمل جواز )١(اجلواهر يف استظهر الذو ،العلم بعد درجته

  .احلقيقية القضية يف الكالمو املصداق يف شكلأفإنه  عليه، املستمسك شكلهأ ما عليه يرد الو

 ذإ وجه، العلم على لترتيبه كان شرعاً حبجة ليس الذي للظن املفيدة العالمات املصنف رادأ إذا نعم

  إىلالصالة بوجوب نقل مل إذا ذلك يصحإمنا  لكن العلمي، االمتثال عن متأخراً يكون الظين متثالاال

  . تعاىلاهللا شاء نإ فيه الكالم تفصيل سيأيتو جوانب،أربع 

  :مورأ وجهه يف قيل )إشكال العلم حتصيل مكانإ مع العدلني شهادة كفاية يفو(

                                                

  .٣٨٨ ص٧ ج:اجلواهر) ١(



٣٦٠

  كن اجتهاده على خالفهامل ين إ ومع عدمه ال بأس بالتعويل عليها

  

  .العلم مكانإ مورد يف بالظن ىيكتف الو ظيننه إ :ولاأل

  .الكفاية عدم صالةأ :الثاين

  .البينة حجية عموم عدم :الثالث

  .احلسي عنخبار اإل منه املتيقن بل احلدسي،خبار اإل يف البينة حجية دليل مشول نسلم ال :الرابع

 يف التساقط فمع ،وجه من عموماً القبلة يف االجتهاد دليل بنيو البينة اعتبار دليل بنين إ :اخلامس

 حقق كما ـ شرعاً معترب ظن الشهادة ذإ الكفاية، قوىاأل لكن االشتغال، دليل املرجع االجتماع مورد

 الإ احلسيو احلدسيخبار األ قسامأ لكل شاملة البينة أدلةو صللأل موقع فال ـ الكتاب مسائل بعض يف

 خربة هلأ كان إذا الثقةأخبار  كفاية الظاهر بل االجتهاد، أدلة على حاكمةأا  كما ل،بالدلي خرج ما

 يف كان إذا الإ حجة مطلقاً الثقةأخبار فإن  ،)١( تستبنيحىت  :)عليه السالم (لقوله مشمول ألنه

) عليه السالم( قوله يؤيدهو حجيتها، عدم تقتضي فيها الواردة اخلاصة دلةاألحيث إن  ،حنوهاو املرافعات

  .ذلك غري  إىل)٢(،عراباأل الناس لأيس :احلج باب يف

 يف داخل نهألو العلم، عدم صورة يف االمتثال طريق  ألنه)عليها بالتعويل بأس ال عدمه معو(

  )٣(.جهدك القبلة حتري :)عليه السالم (هقال الذي التحري

 اليت البينةو ،به املأمور االجتهاد :يناألمر بني التعارض وقع الإو )خالفها على اجتهاده يكن مل نإ(

  .حجيته على الدليل قام

                                                

  .٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ٤ ـ الباب ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح املواقيتأبواب من ٥ ـ الباب ٢٢٨ ص٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح يف صالة السفينة١١ ـ الباب ١٧٠ ص٣ ج:التهذيب) ٣(



٣٦١

  .جهاتأربع   إىل تكرار الصالة ومع عدم إمكان حتصيل الظن يصليحوطوإال فاأل

  

 حدأ ترجيح لعدم ،اجتهاده طبق على مرةو ،البينة طبق على مرة )الصالة تكرار حوطفاأل الإو(

 من سبيل هوإمنا  التحريو شرعاً العلم مقام قائمة لبينةا  إذالبينة، قدميت يبعد ال لكن خر،اآل على يناألمر

 يف زيد قول :لعبده املوىل يقول أن مثل له، عالج ال من عالج أنه التحري أدلة ظاهر بل له، علم ال

 تقدمي يف السامع يشك الفإنه  وامري،أ حتصيل يف اجتهد قويل على تطلع مل إذا :يقول مث قويل، وامراأل

  .عليه دال التحري لفظ بل االجتهاد، على زيد قول

 على مرتب جهاتأربع   إىلالصالة كون )جهاتأربع   إىلي يصلالظن حتصيل مكانإ عدم معو(

  .ذلك على احملكيو احملقق مجاعاإل ىدعو املستند يف بل املشهور، هو الظن حتصيل مكانإ عدم

 بال العلم حتصيل من يتمكن مل إذا ،املغربو شرقامل بني فيما الصالة كفاية هوو ثان، احتمال هناو

  .التحري  إىلحاجة

 عن كما ،جوانبأربع   إىلالصالة جتب العلم حتصيل مكانإ عدم بعد أن هوو :ثالث احتمالو

  .يضاًأ غريه عن حكي بل املبسوط،

 عن كما ،جوانبأربع   إىلال شاء كيف صلى ظن الو علم يكن ملن إ بعد هوو :رابع احتمالو

 الروضة شارحو املدارك صاحبو ردبيلياأل قواهو ى،الذكرو املختلف ليهإ مالو الصدوق،و العماين

 مقامه يقوم ما أو العلم حتصيل وجوب ماإ :ة أربعلةأاملس يف فاالحتماالت غريهم،و املعتمدو احلدائقو

  .عرفت كما فيه إشكال فال ،مكنأ إذا شرعاً



٣٦٢

 يف حقق كما العلمي االمتثال على يقدر ال ملن امتثال ألنه الظن، كفاية فالظاهر العلم بعد ماأ

  :رواياتال من جلملةو ،األصول

  )١(.القبلة وجه ينأ يعلم مل إذا بداًأ التحري جيزي ):عليه السالم(أيب جعفر  عن زرارة، كصحيح

عليه ( لقا النجوم؟ الو القمرو الشمس ير مل إذا النهارو بالليل الصالة عن لتهأس مساعة، موثقةو

  )٢(.جهدك القبلة تعمدو رأيك اجتهد ):السالم

 يعيد، ):عليه السالم( قال القبلة؟ غري على هوو القوم يؤم ىعماأل يف الواردة الصحيحةو

  )٣(.حتروا قد مإف اليعيدونو

 ىيتحر ):عليه السالم( قال القبلة؟ ينأ يدري فال السفينة يف يكون الرجل يف :املغرية ابن مرسلةو

  .غريها  إىل)٤(.رأسها حنو صلى يدر ملفإن 

 كافيا يكن لومل ذإ ،)٥(التحري صورة يف الوقت خروج بعد عادةاإل عدم على الدالةخبار كاألو

 بطالن الوجه يكن ملو خاصاً تعبداً كان الوقت يف عادةباإل قيل لو أنه يعلم منهو باطلة، صالته لكانت

  .فتأمل ،الوقت روجخب تسقط مل باطلة كانت لو ذإ الصالة،

  الدالة رواياتالب ،علم يكن مل إذا املغربو املشرق بني الصالة لكفاية استدل

                                                

  .١ ح القبلةأبواب من ٦ ـ الباب ٢٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح القبلةأبواب من ٦ ـ الباب ٢٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح القبلةأبواب من ١١ ـ الباب ٢٣١ ص٣ ج:الوسائل) ٣(

  .١٥ ح القبلةأبواب من ١٣ ـ الباب ٢٣٥ ص٣ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح القبلةأبواب من ١١ ـ الباب ٢٣٠ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



٣٦٣

 بني ما ):عليه السالم( قال القبلة؟ حد ينأ :قلت النهاية، كمرسلة القبلة،و املشرق بني ما أن على

  )١(.قبلة املغربو املشرق

 مييناً القبلة من احنرف قد أنه ىفري فرغ ما بعد ينظر مث الصالة يف يقوم الرجل :عمار ابن صحيحةو

  )٢(.قبلة املغربو املشرق بني ماو صالته مضت قد ):عليه السالم( قال ؟مشاالًو

 سند ضعف  إىلمضافاً ،السابقة رواياتالب تقييدمها فالالزم مطلقان، أما األمر غايةن إ :فيهو

  .مقامنا  إىلبالنسبة امبضموم قائل وجدان عدمو ،الثاين داللةو ،ولاأل

 نأب مجايلاإل العلم بعد االشتغال ىمقتض نهأب :العلم ميكن مل إذا جوانبأربع   إىلللصالة استدلو

 املخالفني هؤالءن إ ):عليه السالم( اهللا عبد يبأ عن صحابناأ بعض عن خداش مبرسلةو حدها،أ يف القبلة

عليه ( فقال االجتهاد؟ يف سواء نتمأو كنا لسماءا نعرف فلم ظلمتأ أو علينا طبقتأ إذا يقولون علينا

  )٣(.وجوهربع أل فليصل كذلك كان إذا ،يقولون كما ليس ):السالم

 التحري روايات بنيو بينه اجلمع ممكنو ،عنه معرضنه إ :السند ضعف عن النظر قطع مع ،فيهو

  .»نعرف فلم« :قوله موضوع عن خارج فهو ،العلم مقام قائم  ألنه،والًأ التحري بلزوم

 فيها، اختلفوا فقد ظن الو علم يكن مل إذا واحدة صالة كفاية أو جهاتربع أل الصالة لةأمس ماأ

  ىاملنتهو املعتربو الغنية عن بل ربع،األ بوجوب قالوا فاملشهور

                                                

  .١٥ ح يف القبلة٤٢ ـ الباب ١٨٠ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١ ح القبلةأبواب من ١٠ ـ الباب ٢٢٨ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح القبلةأبواب من ٨ ـ الباب ٢٢٦ ص٣ ج:الوسائل) ٣(



٣٦٤

  .واحدة جهة  إىلالصالة بكفاية قالوا حيث همؤمساأ تقدم ملن خالفاً عليه، مجاعاإل التذكرةو

  .املتقدم فراش كمرسل رواياتال من جبملةو مجايل،اإل العلم ىمقتض نهأب هورللمش استدل

  )١(.جوانب ة أربع إىلي يصلاملتحري أن روي :الكايف مرسلو

  )٢(.جوانب ة أربع إىلييصل أن مغازة يف القبلة يهتدي ال من يف روي :الفقيه مرسلو

  .جتربها  ـقالوا ماكـ  الشهرة أن الإ نفسها يف ضعيفة كانتوإن  رواياتال هذهو

  :رواياتال من جبملة استدلوا فقد واحدة صالة بكفاية القائلون ماأ

 ينأ يعلم مل إذا توجه ينماأ بداًأ املتحري جيزي ):عليه السالم( جعفر يبأ عن حممدو زرارة كصحيح

  )٣(.القبلة وجه

 باأ لتأس :قال زرارة عن صحابنا،أ بعض عنـ  كالصحيح هو الذيـ  عمري يبأ ابن مرسلو

  )٤(.يشاء حيث ييصل ):عليه السالم( فقال املتحري؟ قبلة عن) عليه السالم (جعفر

 بعد ينظر مث الصالة يف يقوم الرجل :قلت )السالم عليه( اهللا عبد يبأ عن عمار، بن معاوية صحيحو

 قبلة ملغرباو املشرق بني ماو صالته مضت قد :فقال ؟مشاالً أو مييناً احنرف قد أنه ىفري يفرغ ما

  :املتحري قبلة يف يةاآل هذه نزلتو

                                                

  .١٠ ح ـ باب وقت الصالة يف يوم الغيم ذيل٢٨٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .١٤ ح يف القبلة٤٢ ـ الباب ١٨٠ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٢ ح القبلةأبواب من ٨ ـ الباب ٢٢٦ص ٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح القبلةأبواب من ٨ ـ الباب ٢٢٦ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



٣٦٥

.إن وسع الوقت وإال فيتخري بينها

  

﴿وشِللَِّه الْمو اللَِّهِرق هجو لُّوا فَثَموما تنفَأَي ِربغالْم﴾،)١(.  

 روايات على تقدميها فالالزم ا، معمولو داللةً ىقوأو سنداً صحأ رواياتال هذهأن ال خيفى و

  إىلحاجة فال ،الوهن غاية يف عليها غريمهاو اجلواهرو املستند وردهاأ اليت تشكاالاإلو شهور،امل

 بينهما، العريف اجلمع طريقفإنه  االستحباب، على املشهور روايات محل مع متعني ا فالعمل ذكرها،

  .عليه علقنياملو املنت شراح من مجاعة الواحدة الصالة كفاية  إىلمال أو قال ذكرناه ما جلألو

 مشكل، مرأ لكلا  ألاملتحري يف القرعة وجوب :املدارك ليهإ مالو س،وطاو ابن عن حكي ما ماأ

  .الطرفني لنصوص طرح  ألنهنظر، ففيه الّإو اخترناه، ما على به بأس ال فهو

ا  إذماأ فيها، القبلة اشتباه صورة يف هوإمنا  به القول على جهاتأربع   إىلالصالة وجوبن إ مث

 الصالة حرمة الظاهر بل اجلهات، تلك كفاية يف خالف الو إشكال فال اثنتني يف أو ثالثة يف اشتبهت

  .حمرم تشريع هوو عمداً القبلة غري  إىلالصالة من  ألنه،غريها إىل

  .خالف الو إشكال بال املرجح لعدم )بينها فيتخري الإو الوقت وسع نإ( كله هذا

 واسعاً وقته كان إذا ماأ ،القدر هلذا الإ يسع ال صلاأل من وقته كانإذا  مبا ذلك تقييد من بد ال نعم

  الصلوات بقية قضاء عليه فالواجب الوقت ضاق حىت يصل مل مث

                                                

  .٦ ح يف القبلة٤٢ ـ الباب ١٧٩ ص١ ج:الفقيه .١١٥اآلية : سورة البقرة) ١(



٣٦٦

 وسعوإن  االشتغال، لقاعدة ذلكو منها، متكنن إ القبلة  إىلواحدة بصالة اإلتيانو حرية يف بقي نإ

 كان فيما تكاسله مع يقضيو ،الوقت سعة عدم مع قضاء الو باملقدور جاء منها اثنتني أو لثالثة الوقت

  .العامل سبحانه واهللا ،ذكرناه ملا ا يأت ملو واسع وقت له



٣٦٧

  إىلكما هو الغالب بالنسبة  األمارات احملصلة للظن اليت جيب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم ـ ١ـ مسألة 

  .يف اجلملةالذي هو املنصوص    منها اجلدي،البعيد كثرية

  

 هو كما العلم مكانإ عدم عند ليهاإ الرجوع جيب اليت للظن احملصلة ماراتاأل ـ ١ ـ مسألة(

  .العلم حتصيل ميكن ينأ من ذإ )البعيد  إىلبالنسبة الغالب

 يصقُ وزن على مصغراً أو مجاعة، به قال كما ،مكرباً سلْفَ وزن على ماإ )اجلدي :منها ،كثرية(

 ترى لذاو منه، قريبة الشمايل القطب عند جنمة هيو شهر،األ هو هذاو آخرون به قال كما ،يباُو

 هو الذي( القطب حول دائرة حركاا من حيصل مبا متحركة احلقيقة يف هي كانتوإن  ،ساكنة

 فيه الواردة النصوصو واضح، هو كما مكان، كل يف ال اجلملة يف عالمة أنه يأ )اجلملة يف املنصوص

 ضع ):عليه السالم( فقال القبلة؟ عن لتهأس )السالم عليهما( حدمهاأ عن مسلم، بن حممد موثق هي

  )١(.قفاك يف اجلدي

 بالليل؟ القبلة هتديأ الو السفر، يف كونأ ينإ :)عليه السالم (للصادق رجل قال الفقيه، مرسلو

 كنت ذاإو ميينك لهاجع :قال .نعم :قلت ؟جدي له يقال الذي الكوكب تعرفأ ):عليه السالم( فقال

  )٢(.كتفيك بني فاجعله احلج طريق يف

و ﴿ :)آلهو عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال) عليه السالم (جعفر عن السكوين، زياد بن مساعيلإ عنو

   ألنهاجلدي هو :)آلهو عليه اهللا صلى( :قال )٣(﴾ِبالنجِم هم يهتدونَ

                                                

.١ ح القبلةأبواب من ٥ ـ الباب ٢٢٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٢٠ ح يف القبلة٤٢ ـ الباب ١٨١ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.١٦اآلية : سورة النحل) ٣(



٣٦٨

  )٢(.خراآل خربه حنوهو )١(البحرو الرب هلأ تدييه بهو القبلة بناء عليهو يزول ال جنم

 كان مما حنوهاو كالكوفة العالمة هذه تالئم اليت ماكناأل على محلها من بد ال رواياتال هذهو

 بغدادو املشهدين يف ميناأل الكتف وائلأ خلف اجلدي جعل الكوفة قبلة نأب القولو منها، الراوي

 فال توسعة فيها القبلة أن تقدم قد ذإ فيه، منظور للرواية، افمن هوو املعتمد عن كما لةاحلو الكوفةو

  .رواياتالب ـ لومت ـ االختالف هذا يضر

 ،اجلملة يف باجلدي تعرف القبلة أن املراد أن  أوذلك، على محلها من فالبد السكوين رواية ماأ

 مشال يف كانوإن  جههو مامأ اجلدي جعل مكة جنوب يف البلد كانفإن  البلد، فقأ على تطبيقه فالالزم

 يسر،األ على جعله مكة غرب يف كانوإن  ،ميناأل على جعله مكة شرق يف كانوإن  خلفه، جعله مكة

 الدقة راعوا حيث الفقهاء بعض لكن القبلة، يف التوسعة عرفت أن بعد عرفاً ةرياليس االختالفات تضر الو

 علم قواعد  إىلالرجوع فالالزم الفلكية، القواعد متالئ الا إ قالواو املذكورة العالمة سقطواأ القبلة يف

 قسامأ على منها ة أربعكانتوإن  ،رئيسية قسامأ مثانية على مكة  إىلبالنسبة البالد أن ذلكو الفلك،

 معدلو الطول خط ولأ هي ـ القدماء اصطالح على ـ اخلالدات جزائرفإن  االحنرافات، حسب كثرية

وإن  الشمايل، العرض يف كان املعدل من الشمايل الطرف يف البلد انكفإن  العرض، ميزان هوو النهار

  .اجلنويب العرض يف كان املعدل من اجلنويب الطرف يف البلد كان

  بعد الثمانية قساماأل حدأ كانت البلد،  إىلمكة نسبة الحظنا ذاإف هذا علىو

                                                

.٣ ح القبلةأبواب من ٥ ـ الباب ٢٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح القبلةأبواب من ٥ ـ الباب ٢٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٣٦٩

 قلأ أو ،طوالً هلا مساو أو الًطو الكعبة من أكثر ماإ البلدفإن  ،حقيقة عرضاًو طوالً التساوي حذف

 الضرب حاصلو عرضاً، منها قلأ أو عرضاً هلا مساو أو عرضاً منها أكثر ماإ حال كل يفو ،طوالً منها

  .بالذات مكة هو ألنه ،عرضاًو طوالً مساوياً كان ما منها حبذف تسعة

  .ةمثاني قساماأل فبقية

  .الشرقي اجلنوب يف لقبلةفا ،عرضاً أكثرو طوالً منها قلأ البلد كانفإن  ـ ١

  .اجلنوب نقطة فالقبلة ،عرضاً أكثرو طوالً هلا مساو كانوإن  ـ ٢

  .الغريب اجلنوب فالقبلة عرضاً،و طوالً منها أكثر كانوإن  ـ ٣

 طوالً هلا مساو ناكوإن ، الشرق نقطة فالقبلة ،عرضاً مساوو طوالً منها قلأ كانوإن  ـ ٤

  .تعرف كما ممكن غري فذلك عرضاً،و

  .الغرب نقطة فالقبلة ،عرضاً هلا مساو طوالً منها أكثر كانوإن  ـ ٥

  .الشرقي الشمال فالقبلة عرضاً،و طوالً منها قلأ كانوإن  ـ ٦

  .الشمال نقطة فالقبلة ،عرضاً منها قلأ طوالً هلا مساو كانوإن  ـ ٧

  .الغريب الشمال فالقبلة عرضاً، قلأ طوالً منها أكثر كانوإن  ـ ٨

 أو الشرق أو الشمال أو اجلنوب نقطة القبلة كانت ما هيو ،املذكورات هذه من قسامأ ةأربع نإ مث

 درجة، تسعني الشمالو الشرق نقطة بنيفإن  قسام،األ لوفأ فلها خراأل ربعةاأل ماأ ختتلف، ال الغرب

 البلد لقبلة خمالفة قبلته تكون الدرجاتو الفراسخ تلك من البلد كان موقع يأ ففي فراسخ، درجة كلو

  .واضح هو كما عرضاً أو طوالً  أو أكثرمنه قلأ يكون الذي

  نأ له البد كان ما مكان يف القبلة معرفة نساناإل رادأ إذا قلنا هذا عرفت ذاإ



٣٧٠

يكون ذلك يف غاية  أن حوط واأل،جبعله يف أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد حنوها خلف املنكب األمين

  اخنفاضه أو ارتفاعه

  

 عرف ذاإف جنويب، أو مشايل البلد عرض أن هلنه أو البلد، عرضو طولو مكة، عرضو طول يعرف

 اليت ربعةاأل قساماأل من كانوإن  ،واضحة فالقبلة ختتلف ال اليت ربعةاأل قساماأل مع كانفإن  ذلك

 الغربو الشرقو اجلنوبو الشمال تعنيو دائرة ترسم نأب االختالف، درجات مالحظة فالالزم ختتلف،

  .بالدرجات عني الذي ماامك يف البلدو مكة توضعو فيها

 هو املوضع ذلك يكون الدائرة من اخلط رأس وقع ينأف الدائرة  إىلمكة  إىلالبلد من خط خيرج مث

 الشمايل العرض يف كان ملن الغرب أو الشرق  إىلاجلنوب نقطة عن االحنراف فالالزم البلد، قبلة درجات

 يف كان ملن الغرب أو الشرق  إىلالشمال نقطة عن االحنراف الالزم أن كما ات،الدرج تلك بقدر

  إىلملاعاًإ هنا الكالم من يسرياً مقداراً ذكرناإمنا و الفلك، علم يف األمور هذه تفصيلو ،اجلنويب العرض

  .املوفق العامل اهللاو الباب، هذا يف وليةاأل األصول

 املنكب خلف( احللةو كربالء مثل )حنوهاو بغدادو نجفالو كالكوفة العراق واسطأ يف جبعله(

 مما مكة على طوالً تزيد البالد هذهفإن  ،غريمهاو املستندو كاملعتمد الفقهاء من واحد غري ذكره )ميناأل

 اثنيت من االحنراف مقدار يف اختلفوا قدو املغرب، طرف  إىلاجلنوب نقطة عن قبلتها احنراف يوجب

  .تقريباً درجة عشرين  إىلتقريباً درجة عشرة

 ال لكن الشمال،و اجلنوب خط على ليكون )اخنفاضه أو ارتفاعه غاية يف ذلك يكون أن حوطاألو(

   السابقني الفقهاء بعض ذكرهوإن  ظاهر، غري االحتياط هذا أن خيفى



٣٧١

  ذن واألوىل وضعه خلف األ.واملنكب ما بني الكتف والعنق

  

 التوسعة عرفت أن بعد دليل عليه يدل مل تدقيق فهو ظاهرة، غري الكوكب حركةو مطلقة، دلةاأل ذإ

 طرف أو املشرق طرف كونه أو ،االحنفاضو االرتفاع من احلاالت يةأ يف أنه يعلم ملنه أو القبلة، يف

  .تقريباً أو حقيقة القبلة يطابق املغرب،

 عالمة كونه صحة على التسامل الوجه يكون أن نعم :بقوله االحتياط وجه يف املستمسك ذكره ماو

 وجه بدون البعض ذكر ذإ نظر، حمل . انتهى،)١(بعض كالم يف املذكورة باحلال ماريتهأ لتقييده حينئذ

 املسائل من كثري يف االحتياط الستحسن الإو ،االحتياط يوجب الو اجتهاداً، الإ ليس فلكي الو روائي

  .الفتاوي جلأل

 الكتف،و العضد عظمي جممعنه إ آخرون قالو ع،مج ذكره كما )العنقو الكتف بني ما املنكبو(

 املهم إذ لتعيينه، مهيةأ الو رواياتال يف مذكوراً املنكب ليس ذإ االختالف، هذا حول للتكلم حمصل الو

  .اجلنوب نقطة عن القبلة احنراف قدر معرفة

 يف لواردةا رواياتالن أو توسعة القبلة يف أن تقدم حيثو فيه، خمتلفون الفلك هلأ أن عرفت قدو

 املعتمد تفسري كانوإن  خر،اآل على حدمهاأل مهية أال ذإ التفسريين، حدأ باتباع بأس فال مطلقة املقام

 بني  إىلبالنسبة الكتف وائلأ يأ ميناأل املنكب خلف« :قاال حيث املصنف كالم يالئم املستندو

  )٢(.»الكتفني

 بعض عن كما درجة، عشرين حنرافال االجتاه يطابق حىت لعله )ذناأل خلف وضعهوىل األو(

  التسامحو دلةاأل إطالق بعد الشرعية ولويةاأل وجه يظهر مل لكن احملققني،

                                                

.١٩١ ص٥ ج:املستمسك) ١(

.١٥ س ٢٦١ ص١ ج:املستند) ٢(



٣٧٢

 ويف ، ويف موصل وحنوها من البالد الغربية بني الكتفني،ذن اليمىنويف البصرة وغريها من البالد الشرقية يف األ

   ويف عدن بني العينني،الشام خلف الكتف األيسر

  

 الفلك علم جاء قدو هذا ،بعض على بعضها وليةأ لعدم الدرجات يف قوالاأل تساقطو ة،القبل يف

 اخللود، جناتو املستندو البحار راجع من على  ال خيفىكما ،السابقة التعيينات من كثرياً خطأو احلديث

  .احلديثة الفلك كتب عراجو

 خلف واسطأ جيعلنه إ :املستند يف قالو )اليمىن ذناأل يف الشرقية البالد من غريهاو البصرة يفو(

 ثالثونو مثان املغرب  إىلاجلنوب عن البصرة احنرافن إ :النجوم هلأ بعض وقال ،)١(ميناأل الكتف

 قمو كاشانو كاصفهان االحنراف، من البصرة درجة يف كان ما املصنف كالم يف بنحوها املرادو درجة،

  .غريهاو

 تقريباً، اجلنوب نقطة قبلتهان أل )الكتفني بني( الروم رضأك )الغربية البالد من حنوهاو املوصل ويف(

 قيلو درجات،أربع  من يقرب مبا املشرق  إىلاجلنوب عن منحرفةأا  الفلك هلأ بعض ذكر قدو

  .درجة عشرة يتاثن مقدار باحنرافها

 لقدميةا اجلغرافيا يف الشام كل ال حنوهاو دمشق بالشام املرادو )يسراأل الكتف خلف الشام ويف(

 قدر يف اختلفوا قدو احلديثة، اجلغرافيا يف الشام كل الو غريها،و ردناألو فلسطنيو لبنان على املشتملة

  .املشرق  إىلاجلنوب من قلأ أو درجة ثالثون هو هل احنرافها

 مخس بقدر احنرافها ذكروا مأ مع الشمال نقطة قبلتها أن ذلك ىمقتضو )العينني بني عدن ويف(

  .املغرب  إىلالشمال عن أكثر أو درجات

                                                

.١٦ س٢٦١ ص١ج: املستند) ١(



٣٧٣

  .وبة صفحة اخلد األيسرن ويف احلبشة وال،ذن اليمىنويف صنعاء على األ

  . سهيل وهو عكس اجلدي:ومنها

  . احلاجب األمين عند مواجهتهم نقطة اجلنوب إىلزالت عن األنف إذا العراق   الشمس ألهل:ومنها

  

 مأ مع ،املغرب  إىللكن الكوفة احنراف بقدر احنرافها أن مقتضاه )اليمىن ذناأل على صنعاء ويف(

  .أكثر فيها االحنراف أن ذكروا

 ربعنيأو سبعاًو درجاتأربع  بني احنرافها يف اختلفوا قدو )يسراأل اخلد صفحة النوبةو احلبشة ويف(

 بنيو بينهم االختالففإن  احلديث، الفلك هلأ مراجعة املذكورة األمور هذه كل يف الالزمو درجة،

 أكثر املقاييس ضبطو دقتهاو لةاآل لتوفر تقنأو دقأ احلاضر احلال يف العلم أن شك الو ،كثري سابقنيال

 حول نشره الذي كتابه يف "آرا رزم" ضبط أن ـ املتشرعة عند ـ ناآل املعروف منو قبل، ذي من

 النص من فاديست كما موسع، القبلة مرأ أن تقدم قدو عليه، باالعتماد بأس الو تقنأو دقأ القبلة،

  .العامل سبحانه اهللاو فيها، العقلية الدقة جتب فالفتوى الو

 الالزم لكن اجلدي، عكس السهيل يكون حبيث الوقوف فالالزم )اجلدي عكس هوو سهيل :ومنها(

 طلوع لهإمنا و كاجلدي ثابتاً السهيل ليس ذإ سهيل، مطالع من املقابلة يف اجلدي يوافق مبا ذلك تقييد

  .اخنفاضو فاعارتو غروبو

 )اجلنوب نقطة مواجهتهم عند ميناأل احلاجب  إىلنفاأل عن زالت إذا العراق هلأل الشمس :منهاو(

 الفرق عرفت قدو العراق، مواضع يأل العالمة هذه أن يذكر ملفإنه  ،شكالاإل من العبارة يف ما ال خيفى

 »ره« لعلهو العالمة، هذه على ينطبق ال حدهاأن إ مث،  األوىلالعالمة يف املشهدينو البصرةو املوصل بني

   العالمة رادأ



٣٧٤

 يف مواضع يوضع اجلدي بني الكتفني  واملغرب على الشمال ألهل العراق أيضاً، جعل املشرق على اليمني:ومنها

  .كموصل

  .  والثاين على األيسر، على األمينا عند طلوعهوق ألهل املغرب يضعون األوىل الثريا والعي:ومنها

   حمراب صلى فيه معصوم:ومنها

  

 هذه اتباع على فيهما ذننيؤامل بعض اعتاد فقد املقدسة، كربالءو شرفاأل النجف مثل يف املساحمية

 الربوجردي السيدو كاملستمسك املعلقنيو الشراح من واحد غري »ره« عليه شكلأ لذاو العالمة،

  .غريمهاو

 يوضع مواضع يف يضاًأ العراق هلأل الشمال على املشرقو اليمني، على املغرب جعل :منهاو(

وإن  ،عرضاً عنها زائداًو طوالً ملكة مساوياً يكون موضع كل به املرادو )كاملوصل الكتفني بني اجلدي

 فهذه ذلك معو لكن اليمني، على املشرقو اليسار على املغرب فيجعل بالعكس األمر يكون عرضاً نقص

  .اجلملة يف املوصل احنراف من رفتع ملا تقريبية، املوصل  إىلبالنسبة العالمة

 )يسراأل على الثاينو مين،األ على طلوعها عند  األوىليضعون املغرب هلأل وقالعيو الثريا :ومنها(

 الشهيد عليه شكلأو ول،األ الشهيد عليه تبعهو »ره« القمي جربئيل بن شاذان الفضل بوأ ذكره ما على

 مرادهم يكونن أو البد لكن ،كذلك هوو مواضعه، لبعض بل املغرب، ملطلق عالمة ليس نهأب الثاين،

 بني الفصل أن من املستند عليه هنب ملا يسارهو املصلي ميني على أما ال مطلعيهما، بني قبلتهم أن مجعأ

  .عشره نصف الكوكبني مطلعي بني الفصل أن احلالو الدور، نصف الشمالو اليمني مقابلي

   غري على ييصل أن يعقل ال املعصومن  أل)معصوم فيها صلى حمراب :ومنها(



٣٧٥

  . وإال فيفيد الظن، للعلمصلى فيه من غري تيامن وال تياسر كان مفيداً أنه علمفإن 

    قرب املعصوم:ومنها

  

 مل ذإ السابقني، املعصومنيو نبياءاأل ال ،)السالم عليهم( عشر ربعةاأل هم باملعصوم املرادو .القبلة

  .بالعدم بعضهم يف علم بل قبلتنا، فقو على كانت قبلتهم أن يعلم

 )الظن فيفيد الإو م،لللع مفيداً كان تياسر الو تيامن غري من فيهصلى  أنه علمفإن ( كان كيفو

 الكوفة مسجد حمراب الّإ ذلك من عرفأ الو ،الصحة على الباين فعل محل صالةأو التغيري، عدم صالةأل

 مامنياإلو ،)آلهو عليه اهللا صلى( الرسول مبحاريب معارض وه لكن ،)السالم عليه( املؤمنني مريأ ماملإل

  .واضح هو كما اًخالف بينهماحيث إن  )السالم عليهما( الصادقو العابدين زين

 يف املسجد يف )ليه السالمع( املؤمنني مريأ ماماإل  إىلاملنسوبني احملرابني بني اخلالف يضر ال نعم

  .قبا مسجدو مسجده من كل يف) صلى اهللا عليه وآله (الرسول حمراب الو االجتاه، يف احتادمها بعد املكان

صلى  (الرسول عهد يف كانت اليت املساجد من غريهو القبلتني ذي حمراب مثل عالمية يبعد النه إ مث

) صلى اهللا عليه وآله (الرسول بتقرير كانتأا  وضوح بعد التغيري عدم صالةأل املدينة، يف) اهللا عليه وآله

 مسجد كل يف ي يصلكان) صلى اهللا عليه وآله( أنه من التواريخ يف وردأو العادة، بذلك شهدت كما

  .املنورة املدينة يف اًمسجد ربعنيأو سبعة منها التاريخ ذكر قدو ،)آلهو عليه اهللا صلى( زمانه يف يفتتح

 املعصوم أن ورد فقد قبلة،ال يعلم الدافن املعصومو ،القبلة اجتاه الإ يدفن ال  ألنه)املعصوم قرب :ومنها(

   عشر ربعةاأل باملعصوم املرادو ،)١(معصوم الإ يدفنه ال

                                                

.١١ ح ذيل٢٤ ص٧٩ ج:البحار: انظر) ١(



٣٧٦

  .ظاهره مطابق لوضع اجلسد أفاد العلم وإال فيفيد الظنن أوفإذا علم عدم تغريه 

  .مل يعلم بناؤها على الغلط إذا  قبله بلد املسلمني يف صالم وقبورهم وحماريبهم:ومنها

  

  .املعصوم حمراب يف عرفت كما ،)السالم عليهم(

 مهأ) عليه السالم (املؤمنني مريأ ماماإل دفن كما املعصوم، غري آخر نساناًإ املعصوم دفن لو كذاو

 ،سعد) صلى اهللا عليه وآله (الرسول دفن كماو سلمان،و) صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول بن براهيمإو

 تقرير كان إذا كذلكو ،)السالم عليهم( الشهداءو اسالعب) عليه السالم (العابدين زين ماماإل دفن كماو

عليه  (الصادق ماماإل بن مساعيلإ دفن مثل حبضورهم،) عليهم السالم (ئمةاأل والدأ كدفن املعصوم

  .ذلك غري إىل) السالم

 تقدم، كما )الظن فيفيد الإو ،العلم فادأ اجلسد لوضع مطابق ظاهرهن أو تغريه عدم علم فاذا(

  .التغيري عدم صالةأو بنائه،و القرب شق يف االستقبال على املسلمني اءبن جلأل ذلكو

  .فيه حجية ال همءبنان إ :يقال ال

 ـ مكان يف علمن إ مث باملناط، ولو اخلربة هلأخبار إ يف داخال فيكونخبار كاإل همؤبنا :يقال نهأل

 ،احملتضر توجيهه أو كذلك،ن اويللح ذحبه علم أو لغريه، بتقريره أو بنفسه املعصوم ختلي كيفية ـ فرضاً

  .قربهو املعصوم حمراب لةأمس يف تقدم ملا ،القبلة على دليالً ذلك كل كان عليه للصالة وضعه كيفيةأو 

 يعلم مل ذاإ( ختليهم مواضعو مذاحبهمو )حماريبهمو قبورهمو صالم يف املسلمني بلد قبلة :ومنها(

 فعل يف الصحة صالةأ باب من ذلكو ،مجاعاإل عليه يادع بل املشهور، هو كما )الغلط على هاؤبنا

 العدلني شهادة من نهألو اليد، ذي باب من نهألو اخلربة، هلأ على االعتماد من نهألو للسرية،و املسلم،

   .غالباً ،عمالً



٣٧٧

  .إىل غري ذلك كقواعد اهليئة وقول أهل خربا

  

 ال أنه يعلم منهو ،)١(عراباأل الناس لأيسنه  أامليقات، باب يف املقام شبه يف ورد قدو ذلك، غري ىلإ

إمنا  أنه الفقهاء من مجاعة فقول العلم، مقام ةقائم الشرعية مارةاأل ألن العلم، من مكاناإل عدم يشترط

  .ينبغي ما على ليس ،العلم من التعذر عند األمور هذه  إىليرجع

  .املسلمني قرِف بني فرق ال كما الصغري،و الكبري البلد بني ذلك يف فرق ال أنه الظاهر مث

 دخل إذا الإ عليه، االعتماد فيشكل شبه،أ ماو الطريق، يف مسجدو واحد، قربو ،واحد حمراب ماأ

  .العدم صالةأل حنومهاو اخلربة هلأو العدلخبار إ يف األمور هذه بعض

 مريأ ماماإل حرم يف ذلك يشاهد كما ،العمل بنيو حنوه،و احملراب بني خالف هناك كان لوو

حيث إن  الكوفة، كمسجدو الضريح خالف على فيه العلماء بعض ي يصلحيث) عليه السالم (املؤمنني

  إىلالرجوع التساقط عند فالالزم ،ىقوأ حدامهاإ كانت إذا الإ العالمتان، لتساقطت حماريبه خيالف هءبنا

 ختري آخر دليل  إىلعالرجو من يتمكن مل ولو ،املشهور على تعارض كل يف الشأن هو كما آخر دليل

 العلم ىمقتض  ألنهاملتحري، قبلة يف ذكروا ما على بصالتني اإلتيان لزمو ،اخترناه ما على ين،األمر بني

  .مجايلاإل

  .القبلة اجتاه يعرف فلكياً هو نساناإل كان إذا )اهليئة كقواعد ذلك غري إىل(

 شهر، كل من السابع ليلة يف الشمس غروب عند العينني بني القمر كجعل )خربا هلأ وقول(

 الفلك هلأو الفقهاء ذكر قدو عشرين،و ىحدإ يف الفجر عندو منه، عشر الرابعة يف الليل انتصاف عندو

  اهلندية بالدائرة القبلة معرفة

                                                

.١ ح املواقيتأبواب من ٥ـ الباب  ٢٢٨ ص٨ج: الوسائل) ١(



٣٧٨

 البحار  إىلفلريجع شاء فمن غريها،و الطائر النسرو النعش كبنات خرأ كواكبو سطرالبات،األو

  .األمور هذه تفاصيل ىلري غريمهاو املستندو



٣٧٩

وال جيوز االكتفاء بالظن  ، عند عدم إمكان حتصيل العلم بالقبلة جيب االجتهاد يف حتصيل الظن ـ ٢ـ مسألة 

  قوى كما ال جيوز االكتفاء به مع إمكان األ،الضعيف مع إمكان القوي

  

 أن تقدم قد )الظن حتصيل يف االجتهاد جيب بالقبلة العلم حتصيل مكانإ عدم عند ـ ٢ ـ مسألة(

 األصول يف قرر ملا العلم طول يف فهو شرعاً حبجة ليس الذي الظن ماأ العلم، دلِع هو احلجة الظن

  .العلمي االمتثال من يتمكن مل ملن الظين االمتثال بوجوب

 ):عليه السالم( لقوله املشهور، هو كما )القوي مكانإ مع الضعيف بالظن االكتفاء جيوز وال(

جهدك القبلة عمدتو رأيك اجتهد.)١(  

  )٢(.القبلة وجه ينأ يعلم مل إذا بداًأ التحري جيزي ):عليه السالم( قولهو

 ابن عن كما الطلب يف االجتهادو الطرحيي،و اجلوهري عن كما ىحراأل طلب هو التحريفإن 

  .اجتهدو ىحتر أنه يصدق ال قوىاأل الظن مكانإ مع أنه املعلوم منو االثري،

  .الطاقةو الوسع يف ما استفراغ االجتهاد :االثريية ةالنهاي يف قال

 أن كما الظن، قسامأ فيه يفرق ال هوو الصغري االنسداد من  ألنهالظن، مطلق كفاية احتمل رمباو

 الظن، خبالف ،انكشافو علم العلم مراتب ولأن إ :فيهو العلم، حناءأ يفرق ال االنفتاح حال يف

  .عرفت كما ماملقا يف الدليل ورود بعد خصوصاً

 صدق لعدم )ىقواأل مكانإ مع به( القوي )االكتفاء جيوز ال كما( :قوله يف الوجه يعلم منهو

  .حينئذ القوي على االجتهادو التحري

                                                

.٢ ح القبلةأبواب من ٦ ـ الباب ٢٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١ ح القبلةأبواب من ٦ ـ الباب ٢٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٣٨٠

  .وال فرق بني أسباب حصول الظن

 بل ولو ، ولو من قول فاسق،من غريها أو  سواء حصل من األمارات املذكورة،قوى فاألقوىفاملدار على األ

كافر خبالفه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل  أو فاسق  فلو أخرب عدل ومل حيصل الظن بقوله وأخرب،افرك

  . اخلربة يعمل به

  

  .السبب كان كيفما حتر  ألنه)الظن حصول سبابأ بني فرق الو(

 يف الكل الستواء )غريها من أو املذكورة ماراتاأل من حصل سواء ،ىقوفاأل قوىاأل على فاملدار(

  .املستند فيه رتنظّوإن  )فاسق قول من كان ولو( العلة

 الظن منه حصلو خبالفه كافر أو فاسق خربأو ،بقوله الظن حيصل ملو عدل خربأ فلو ،كافر ولو بل(

 دلتهأ طالقإل شرعاً، حجة العادل قول أن سبق فيما عرفت قد )به عملي اخلربة هلأ من كونه جهة من

 فيقدم احلجتني تعارض من املقام فيكون ،شرعاً حجة اخلربة هلأ قول أن كما ،شرعاً االستبانة مننه أو

  .فتأمل ،ليهإ بالنسبة التحري لصدق قوامها،أ



٣٨١

  إىلاجتهاد األعمى هو الرجوع أن األمرغاية  ،ال فرق يف وجوب االجتهاد بني األعمى والبصري ـ ٣ـ مسألة 

  .يف تعيني القبلة أو الغري يف بيان األمارات

  

 أن على دليل الو دلةاأل طالقإل )البصريو ىعماأل ني باالجتهاد وجوب يف الفرق ـ ٣ ـ مسألة(

  .خفأ ىعماأل تكليف

 وأ( بنفسه القبلة  إىلفيتوصل )ماراتاأل بيان يف الغري  إىلالرجوع هو ىعماأل اجتهاد ن أاألمر غاية(

 بعدم صرح بل ،عادالً يكون أن ظاهرهمو ،الغري على يعول أنه الفقهاء بني اشتهر قدو )القبلة تعيني يف

 الدروسو ىالذكرو التذكرةو حكاماأل ايةو املهذبو صباحاإلو املبسوطو سكايفاإل :الفاسق اعتبار

 يقولون الغالب ذإ خف،أ ىعماأل حكم يرون مأ الكالم ظاهرو عنهم، حكي ما على غريهمو البيانو

  .عليه خاص دليل لعدم لالستثناء وجه ال أنه عليهم فريد ،الواحد العدلخبار إ حجية بعدم

 نأب يقال رمباو ،غريهو ىعماأل بني فرق يكون ال الواحد العادل حجية من ليهإ ذهبنا ما على نعم

  .ليهإ بالنسبة حترنه أو العادل، سؤال لزوم يف العسر ىعماأل يف خفيةاأل وجه

  )١(.يوجهونه الذين هم كانوان إ للقوم ىعماأل يؤم نأب بأس ال :احلليب لصحيحو

 العدول، غري من مجاعة بقول االطمينان حصول  إىلباإلضافة ،بكثرة العدول ذإ نظر، فيهو

 حتر االطمينان يورث ال الذي الفاسق قول أن نسلم الو ليه،إ االستناد من يتمكن الذي هو فاالطمينان

  .مجاعة همو القوم توجيه على تدل الصحيحةو عمي،األ  إىلبالنسبة

                                                

.١ ح القبلةأبواب من ٧ ـ الباب ٢٣٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٣٨٢

   .املسألة هذه يف غريهو ىعماأل بني فرقاً ىنر ال ناإ :احلاصلو

 االطمينان حصول مع رادأفإن  .جهاتأربع   إىلي يصلىعماأل أن )١(اخلالف يف الشيخ عن حكيو

  .تام فقولهخرى أ شرعية مارةأ عدمو االطمينان عدم صورة يف رادأوإن  له، وجه فال الغري، قول من له

                                                

.٥٠ ـ املسألة ٥٧ ص١ ج:اخلالف) ١(



٣٨٣

أمكن  إذا وال يكتفى بالظن احلاصل من قوله  ،مل يفد الظن إذا صاحب املرتلخبار إترب ال يع ـ ٤ـ مسألة 

  . قوىحتصيل األ

 صلفاأل اعتباره على دليل ال ذإ )الظن يفد مل إذا املرتل صاحبخبار إ يعترب ال ـ ٤ ـ مسألة(

  .عدمه

  .الدليل فيشمله حتر أنه جهة من ىكف الظن قوله ورثأ إذا نعم

نه أو ،ىقواأل حتصيل لزوم من تقدم ملا )ىقواأل حتصيل مكنأ إذا قوله من احلاصل الظنب ىواليكتف(

 اليد، صاحب  ألنهالبيت صاحب بقول االكتفاء لدينا الظاهر لكن ،ىقواأل مكانإ مع ضعفاأل يكفي ال

 قوله فيشمله استبانة نهألو عرفاً، حتر نهألو اليد، صاحب قول حجية وجه الطهارة كتاب يف تقدم قدو

  )١(.تستبني أن الإ ):عليه السالم(

 حكما هو ليسو فقاأل من كذا نقطة يف القبلة أن  إىلراجع املقام يف احلكمن إ :املستمسك قول ماأ

 السبب أن  إىلراجع ملكي هذان إ :قولهفإن  ،اليد صاحب يذكره ما كل يف آتنه إ :ففيه )٢(.للدار

  .يده يف الذي هلذا حكماً هو ليسو مملك الفالين

  .قوة عن خيلو ال قوله فاعتبار ،شاملةأا  عرفت اليت دلةاأل مشول املقام يف املهمو ذلك، غريىل إ

                                                

.٤ ح ما يكتسب بهبأبوا من ٤ ـ الباب ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

.١٩٨ ص٥ ج:املستمسك) ٢(



٣٨٤

 تكرار الصالة حوطفاأل  كان اجتهاده خمالفا لقبلة بلد املسلمني يف حماريبهم ومذاحبهم وقبورهم إذا  ـ٥ـ مسألة 

  .علم بكوا مبنية على الغلط إذا إال

  

 )قبورهمو مذاحبهمو حماريبهم يف املسلمني بلد لقبلة خمالفاً اجتهاده كان إذا ـ ٥ ـ مسألة(

 لوجوب وجه ال كما لغريه، اتهد لتقليد وجه ال ذإ باجتهاده، يعمل أنه الظاهر )فـ( مثال مراحيضهمو

 أن من املصنف ذكره ماو حكام،األ يف اتهد حال ذلك يف فحاله خبطأهم، اجتهد أن بعد الصالة تكرار

 مبين العلم، قبال يف لالحتياط وجه ال ذإ )الغلط على مبنية بكوا علم إذا الإ الصالة تكرار حوطاأل(

 نأب القطع على بناًء البلد، حماريب مقابل يف باالجتهاد العمل جواز بعدم القطع من بعضهم دعاها ما على

  .كبرياً البلد كان إذا خصوصاً قبلتهم، يف الكبري االشتباه هذا يشتبهون ال املسلمني

 القطعن إ :ففيه .لثالث القطع ريدأوإن  له، قطع ال أنه فاملفروض للمجتهد، القطع ريدأن إنه إ :فيهو

 يف الصغري البلد بنيو االجتهاد عن اليد رفع يف الكبري البلد بني فرق ال أنه يعرف منهو اتهد، الينفع

 هو فالبلد قوىاأل للظن موجباً البلد كون بني الفرق أن ماك بينها، فارق ال ذإ اجتهاده، اتباع وجوب

 موضوع عن خارج هو ذإ تام، غري ـ بعض ذكره كما ـ املتبع هو فاالجتهاد ضعفاأل أو املتبع

  .الكالم

  .فيه الكالم تقدم ما على ،قوىاأل الظن يتبع الصورة هذه يف نعم



٣٨٥

 إذا ر الصالة إالاال خترج عن إحدامها وجب عليه تكر أابأن علم   حصر القبلة يف جهتني إذا  ـ٦ـ مسألة 

 لكن ، فكذلك يكرر فيهما وإذا حصر فيهما ظناً، فيكتفي باألوىل، واألخرى موهومة،كانت إحدامها مظنونة

  .جهاتأربع   إىل إجراء حكم املتحري فيه بتكرارهاحوطاأل

  

 تكرار عليه وجب حدامهاإ عن خترج الأا  علم بأن جهتني يف القبلة حصر إذا ـ ٦ ـ مسألة(

 متقابلتني اجلهتان كانت إذا هذا ، أربع إىلالصالة تكرار رواية يف للمناطو مجايلاإل للعلم مرتني )الصالة

 ،سبق كما القبلة يف للتوسعة واحدة بصالة االكتفاء فالظاهر الدائرة ربع يف كانتا إذا ماأ معلومتني،

 يفأا  يعلم مل نأب معلومتني غري متقابلتني يف كانت إذا أماو جهات،أربع   إىلالصالة يف للمناطو

 للعلم متعددة صلوات بوجوب قيل فرمبا هكذا،و الثامنة أو السابعة أو السادسة أو اخلامسة الدرجة

 بناًء كله هذا ، أربع إىلالصالة يف املناطو القبلة يف التوسعة من عرفت ما بعد له وجه ال لكن مجايل،اإل

  .الفروض كل يف واحدة صالة كفت الّإو طراف،األ كل بني املرددة يف واحدة صالة كفاية عدم على

 كفاية تقدم قدو حتر،  ألنه)وىلباأل فيكتفي موهومة، ىخراألو مظنونة، حدامهاإ كانت إذا الّإ(

  .اجلهل صورة يف التحري

 فكذلك( الغربو الشرق يف ال ،مثالً اجلنوب أو الشمال يفأا  ظن نأب )ظناً امفيه حصر ذاإو(

 هو بل يشملهما، التحري أدلة يف فاملناط التحري، ليهإ وصل ما خالف عدامها ما ألن )فيهما يكرر

  .عرفاً التحري يف داخل

  الثابت ألن )جهاتأربع   إىلبتكرارها فيه املتحري حكم جراءإ حوطاأل لكن(



٣٨٦

  إىلالصالة وجوب على دل ما إىل فيه يرجع فغريه التحري، حيصل به الذي التفصيلي الظن حجية

 من تقدم ما فيه لكن يضا،أ ليهإ مال نهأكو )١(املستمسك، يف كذا اجلواهر، ظاهر هو كما جهات،أربع 

 االحتياط فهذا ثالث، أو جهتني أو جهة يف حجة الظن أن عرفاً لفظاً منه املستفاد بل التحري، مناطأن 

  .مطلقاً واحدة صالة فايةك من تقدم ما  إىلباإلضافة نفسه، يف ضعيف

                                                

.١٩٩ ص٥ ج:املستمسك) ١(



٣٨٧

  .ما دام الظن باقيا  اجتهد لصالة وحصل له الظن ال جيب جتديد االجتهاد لصالة أخرى إذا  ـ٧ـ مسألة 

  

 دام ماخرى أ لصالة االجتهاد جتديد جيب ال الظن له حصلو لصالة اجتهد إذا ـ ٧ ـ مسألة(

 ذلك ىمقتضو جهده، ىحتر أنه صدق بعد لثاينا االجتهاد على دليل ال ذإ املشهور، هو كما )باقياً الظن

 كلما القبلة ماراتأ تتبع وجوب من )١(املبسوط عن فما املخالف االجتهاد جتدد احتملوإن  ،كذلكأنه 

  .فيه منظور ،صالة كل عند الصالة رادأ

 ما مثلهو باخلالف، بالعلم بطل قد التحري ألن التحري، وجب املخالف االجتهاد جتدد علم لو نعم

 ضاءفال دور من دار يف كان إذا كما اجلهة، تبدل لظن بل االجتهاد، لتبدل ال اخلالف معرض يف كان

 حتر الواجب فلذا القبلة، جهة تبديل يوجب رضاأل حولا ادورفإن  جناز،اإل طريق يفا إ يقال اليت

 تغيري فالواجب الصالة، يف ولو بالتغيري علم إذا ماأ الظنية، القبلة جهة لتحصيل الصالة رادأ كلما جديد

 الدفن فرض لو ماأ القبلة، بتغري عليه الصالةو احملتضر توجيهو الذبحو التخلي اجتاه تغيري جيب كما االجتاه

  .مثله عن دلةاأل النصراف القبلة، اجتاه تغري كلما القرب تغيري يلزم فال هناك

 جمال الو التحري، وجوب لظاهرفا اخلالف، ظن بدون الظن زال مث ظن له حصلو ىحتر لونه إ مث

  .املوضوع لتبدل لالستصحاب

                                                

.٨٠ ص١ ج:املبسوط) ١(



٣٨٨

 جهة أخرى وجب  إىل تبدل ظنهمثّ،  إليهايف جهة فصلى الظهر مثالًأا ظن بعد االجتهاد  إذا  ـ٨ـ مسألة 

 وعكان مقتضى ظنه الثاين وق إذا  وجواقوى األ؟ال أو  وهل جيب إعادة الظهر، اجلهة الثانية إىلعليه إتيان العصر

  . وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بني اليمني واليسار ال جتب اإلعادة،اليسار أو  اليمنيإىل أو ، مستدبراًاألوىل

  

 جهة  إىلظنه تبدل مث ليها،إ مثالً الظهر ىفصل جهة يفأا  االجتهاد بعد ظن إذا ـ ٨ ـ مسألة(

 ىمقتض  ألنه،ادعي كما خالف بالو بل ،إشكال بال )الثانية اجلهة  إىلالعصر تيانإ عليه وجبخرى أ

 احتمالو تقدم، مما غريهو )١(،جهدك القبلة تعمد ):عليه السالم( قال حيث شرعاً، احلجة اجتهاده

 الثاين االجتهاد على يصدق ناآل الدليل ذإ له، وجه ال املتعارضتني كالبينتني ما ألاالجتهادين سقوط

  .تساقطهما على بناء ،فيتساقطان معاً الدليل شملهاي حيث البينتني خبالف ولاأل االجتهاد دون

 ظنه ىمقتض كان إذا وجوا قوىاأل( أن على فاملصنف ،احتماالن )ال؟ وأ الظهر عادةإ جيب هلو(

 وقعت كانت إذا الصور هذه يف باطلة الصالةفإن  )اليسار أو اليمني إىل أو مستدبراً  األوىلوقوع الثاين

 حديث فيشمله الواقع، يغري ال االجتهاد إذ اجتهاد، عن وقعت إذا فكذلك ،ةمباال بال جهل أو علم عن

تعاد ال.)٢(  

 الصالة صحة من يتأسي ملا )عادةاإل جيب ال اليسارو اليمني بني ما وقوعها مقتضاه كان ذاإو(

  :مورأب الثالثة الصور يف عادةاإل لوجوب يستدل قدو هذا الصالة، بعد تبني إذا كذلك

                                                

.٢ ح القبلةأبواب من ٦ ـ الباب ٢٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١ ح القبلةأبواب من ٩ ـ الباب ٢٢٧ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٣٨٩

 واقعة يف خمتلفني باجتهادين العمل ميكن فال ،اجتهادين تتحمل ال الواحدة الواقعة نإ :ولاأل

 ـ واحد اهللا حكم ذإ ـ باجتهادين العمل ميكن ال حيثو صالة،ا  ألواحدة واقعة الصالتانو واحدة،

 باطل، ولألفا ،ىحتر  ألنهن،اآل به املكلف هو الثاين أن املفروض لكن الثاين، أو ولاأل بطالن من بد فال

 يف حقق كما القضية هذه  أصليف شكالاإل بعد ،فيهو ،هطبق على صلى ما عادةإ جتب ولاأل بطل ذاإف

 تكليف هذا بل ول،األ بطالن معناه ليس الثاين طبق على العمل هو ناآل به املكلف كونن إ: األصول

 هو التكليفن إ :فقوله،  األوىلةللصال ظاهرياً تكليفاً كان ولاأل االجتهاد أن كما الصالة، هلذه ظاهري

 حجيته يقتضي التحري دليل إطالق بل املالزمة، على دليل ال ذإ تام، غري باطل، ولفاأل ناآل الثاين

  .التحري حال يف به ىأت ما  إىلبالنسبة بقاًءو حدوثا

 اجتهد إذا كذلك عادةاإل وجبت مثالً باالستدبار علم إذا فكما العلم مبرتلة الثاين االجتهادن إ :الثاين

  . األوىليف باالستدبار

 ظاهر بل ذلك، على دليل ال ذإ،  إىل األوىلبالنسبة حىت كالعلم الثاين االجتهاد أن نسلم ال ناإ :فيهو

  .ىمض ما  إىلبالنسبة ال يأيت، ما  إىلبالنسبة كالعلم أنه دليله

 ىحدإ ببطالن مجاالإ اًعامل صار الثاين باالجتهاد العمل عليه وجب حيث املكلفن إ :الثالث

  .املذكور العلم خمالفة عن فراراً  األوىلعادةإ من له فالبد ،الصالتني

 علم فال القبلة مبرتلة ليهاإ التحري قاد اليت اجلهة جعل الشارع أن التحري دليل ظاهرن إ :فيهو

  الظاهري األمر أن باب من ليس هذاو الصالتني، ىحدإ ببطالن



٣٩٠

 فقال جمتهده، تغري إذا ما حال املقام فحال ،ذلك يف الدليل ظهور باب من بل جزاء،اإل يقتضي

 حدأ ببطالن العلم باب من سابقاً عمله ما عادةإ بوجوب يقال الفإنه  ول،األ به يقل مل بشيء الثاين

 :بقوله املنت على الربوجردي السيد علق ذكرناه ملا نهأكو عادة،اإل عدم قوىاألف هذا علىو العملني،

  )١("أحوط هو نعم فيه، ةالقو"

                                                

.٤٠ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة) ١(



٣٩١

  االستدبار إىلكان األول إذا إال،   ما ظنه إىل جهة أخرى انقلب إىلانقلب ظنه يف أثناء الصالة إذا  ـ٩ـ مسألة 

.اليمني واليسار مبقتضى ظنه الثاين فيعيدأو 

  

 بني ما كان إذا )ظنه ما  إىلانقلبخرى أ جهة  إىلالصالة أثناء يف ظنه انقلب إذا ـ ٩ ـ مسألة(

  .سيأيت كما القبلة يف مغتفر القدر هذا ألن اليسار،و اليمني

 أن :احتماالن فيه )ـف الثاين ظنه ىمبقتض اليسارو اليمني أو االستدبار  األوىل إىلكان إذا الإ(

 لذاو باطل، فهو بطالنه صحته من يلزم ماو ،يقيناً منها جزء لبطالنا الببط لعلم متهاأ لو  ألنه)يعيد(

 ملا ،ثانياً ظنه ما  إىلالتوجه مع يتمهان أو الثاين، اجتهاده طبق على جديد من بالصالة أيبدو بيده ما كيتر

 أن الإ بعيد غري كانوإن  االحتمال هذاو ،مطلقاً حتراه ما كفاية يف الدليل لظهور السابقة املسألة يف تقدم

  .عادةاإلو متاماإل هنا االحتياط



٣٩٢

 حبيث ال كان اختالفهما يسرياً إذا تهدين املختلفني يف االجتهاد االقتداء باآلخرجيوز ألحد ا ـ ١٠ـ مسألة 

  .اليمني واليسار أو يضر يئة اجلماعة وال يكون حبد االستدبار

  

 اختالفهما كان إذا خرباآل االقتداء االجتهاد يف املختلفني اتهدين حدأل جيوز ـ ١٠ ـ مسألة(

 اجلماعة يئة يضر ال اليسري االختالف ذإ االقتداء، صحة لعدم سبب الو ،ماعةاجل أدلة اتطالقإل )يسرياً

  .ولاأل من اجلماعة تنعقدال  حىت حدمهاأ صالة ببطالن العلم يوجب الو

 فاجلماعة اليسار،و اليمني  إىليصل ملوإن  اجلماعة يئة يضر حبيث كثرياً االختالف كان إذا ماأ

 يصح الفإنه  االستقبال، من يتمكن ال املأموم كان لو ما مثلهو مثله، عن ةاجلماع أدلة النصراف التنعقد

  .اجلماعة تصدق ال ذإ مام،باإل اقتدائه

 ذإ مستدرك، نهأفك )اليسارو اليمني أو االستدبار حبد اليكونو اجلماعة يئة يضر ال حبيث( قوله ماأ

 علم أن بسبب هنا االنعقاد عدم يف لنا رادأ إذا الإ ،اجلماعة تصدق مل املقدار ذا االحنراف كان لو

 فتصح موضوعية للتحري نأب قيل إذا الإ اللهم للقدرة، جماالً يترك ال مما حدمهاأ صالة ببطالن املأموم

 منهو تقليداً، أو اجتهاداً ماماإلو املأموم صالة اختالف مبحث يف املقام ينفع ما سيأيتو كليهما، صالة

  .اتهدين حال يضاًأ املختلفني املقلدو اتهدو ،املقلدين حال أن يعلم



٣٩٣

 وكانت اجلهات متساوية صلى ،مل حيصل له الظن بكوا يف جهة أو مل يقدر على االجتهاد إذا  ـ١١ـ مسألة 

  .وسع الوقت وإال فبقدر ما وسعن إ جهاتأربع  إىل

  

 أو جهتني أو )جهة يف بكوا الظن له حيصل مل أو االجتهاد على يقدر مل إذا ـ ١١ ـ مسألة(

 له حصل إذا نهإ يقال رمباو ،واضح هو كما، بيان عطف هذا )متساوية اجلهات كانتو( مثال ثالثة

 مثل حتقق يف شكالاإل  إىلباإلضافة ذلك، على دليل ال لكنه املشكوك، قدمخرى أ يف هوو جهة يف شك

  .املوضوع هذا

 قوىاأل أن تقدم قد لكن ،النصوص بعضو يل،مجااإل للعلم )الوقت وسعن إ جهاتأربع   إىلىصل(

 على دل ما بنيو بينها مجعاً فضليةاأل على حممولةربع األ رواياتو منها، شاء جهة يةأ  إىلالصالة كفاية

  .مجايلاإل العلم يسقط ا اليت الواحدة الصالة كفاية

 االمتثال ميكن ما سقوط يوجب ال طرافاأل بعض يف االمتثال مكانإ عدم ذإ )وسع ما فبقدر الإو(

 يسقط ال امليسورو ،املمكن املقدار يف طاعةباإل يلزم العقلفإن  مجايل،اإل العلم طرافأ من ليهإ بالنسبة

  إىلغريهو املستند ذهب لكن الضيق، على احلرية تقدمت إذا متكن ما وجوب الستصحابو باملعسور،

  .للجميع الوقت وسع إذا مبا الدليل صاصاخت بعد الزائد عن ةءالربا صالةأل حينئذ، الواحدة كفاية

  .املقام يفربع األ يف املناط وجودو امليسورو االشتغال بعد ةءللربا جمال النه إ :فيهو

  يف بذلك كلف  ألنهله، الوقت يسع ال ما قضاء وجوب حيتمل رمبانه إ مث



٣٩٤

  إىلعلى وجه ال يبلغ االحنرافو  أ،يكون التكرار على وجه حيصل معه اليقني باالستقبال يف إحدامها أن ويشترط

  . يكون على خطوط متقابالت أن  واألوىل،حد اليمني واليسار

  

 الكالم غريهو املستمسك طالأ قدو الفوت، موضوع لصدق القضاء وجب به يأت مل ذاإف الوقت،

  .ليهاإ فلريجع شاء فمن ،املقام يف

 أن علم إذا كما )حدامهاإ يف بالباالستق اليقني معه حيصل وجه على التكرار يكون أن يشرطو(

  .ربعاأل النقاط ىحدإ يف القبلة

 يأيتفإنه  ،مجاالًإ القبلة نقطة يعلم مل إذا فيما )اليسارو اليمني حد  إىلاالحنراف يبلغ ال وجه على أو(

 ذلك وجوب عدم صلاأل ذإ املتقابالت، يلزم الو يكفيفإنه  متقابالت، شبه نقاطأربع  يف صلواتأربع ب

 أن بضميمة أو القبلة مرأ يف التوسعة بضميمة ولو ،ىالفتوو النص من الدقة يستفيد ال العرف أن بعد

 النقاط تقابل يف دقق سواء ،املطابقة احتمال ىفيتساو القبلة ينأ يعلم ال ذإ واحد، هنا الدقة غريو الدقة

  .ال مأ

  .النص من املنصرف ه ألناملشهور، ليهإ ذهب كما )متقابالت خطوط على يكون أن وىلاألو(

  :ثالث احتماالت املسألة يف أن :احلاصلو

  .الدقة :ولاأل

 اليمني قبل االحنراف الغتفار ،فارغة الدائرة ثلث مقدار بقي لوو ،اتفق ما كيف التوسعة :الثاينو

  .اليسارو

 جمز  ألنه،وىلأ الدقة كانتوإن  ،النص من الظاهر هو هذاو ،ولنياأل بني هوو ،العرفية :الثالثو

  جلاز ذلك جاز لو أنه ففيه الدائرة ثلث مقدار طرح اغتفار ماأ ،قطعاً



٣٩٥

 ملا فضلأربع األوإن  الثالث بكفاية قيل رمباو ،ىالفتوو النص خالف هوو صلوات بثالث االكتفاء

  .قبلة املغربو املشرق بني ما أن على دل

 تقدم قد كما الواحدة بيان ممقا يف النص هذا ألن الواحدة، تكفي لكان بذلك خذأ لونه إ :فيهو

  .ذلك يف الكالم



٣٩٦

  .  األوىل جهات إىلتكون الثانية أن حوطفاأل  لو كان عليه صالتان ـ ١٢ـ مسألة 

  

صلى  إذا كما وقتني أو ،كالظهرين واحد وقت يف سواء )صالتان عليه كان لو ـ ١٢ ـ مسألة(

 جهات  إىلالثانية تكون أن يلزم ال )فـ( ا يأيت أن رادأف املغرب دركهأو جهاتأربع   إىلالعصر

 القبلة احتمال يف الفرق عدمو التعيني، عن ةءالربا صالةأو القبلة مرأ يف التوسعةو الدليل طالقإل ،األوىل

  .اجلهات من غريها أو  األوىلاجلهات بني

 للقبلة باملخالفة يعلم نهألو النص، النصراف )وىلاأل جهات  إىلالثانية تكون أن حوطاأل( كانوإن 

 يفو النافلتني يف الكالم ن أالظاهرو ،أحوط باملخالفة القطع جتنبو ،الثانية أو  األوىليف ماإ احلقيقية

 نفسه حيرف أن له يصح هلو هون،أ النافلة مرأ كانوإن  فيهما، الدليل لوحدة ،ذلك يضاأ نافلةو فريضة

 ،ذلك غري النص من املنصرف أن منو نقطة، على لنقطة وليةاأل عدم من ،احتماالن ،الصالة ثناءأ يف

  .بدوياً االنصراف يكون أن يبعد ال لكن



٣٩٧

يتمم  أن وكان عليه صالتان جيوز له  ،أقل أو جهاتأربع   إىلمن كان وظيفته تكرار الصالة ـ ١٣ـ مسألة 

 اختيار حوط واأل،تتم  أن األوىل إىليأيت بالثانية يف كل جهة صلى إليها أن  وجيوز، يشرع يف الثانية مثّ األوىلجهات

  .األول

  

 يف القبلة أن علم إذا كما )قلأ أو جهاتأربع   إىلالصالة تكرار وظيفته كان من ـ ١٣ ـ مسألة(

  .مثال ياتاآلو العصر مثل ال مرتبتان )صالتان عليه كانو( ثالث أو جهتني ىحدإ

 ليهاإ صلى جهة كل يف ثانيةبال يأيت أن جيوزو الثانية، يف يشرع مث  األوىلجهات يتمم أن له جيوز(

 نأك ،االحنراف من يغتفر ال مبا اجلهة يف وىللأل خمالفة بالثانية يتأي أن له جيوز ال نعم )تتم أن األوىل إىل

 طالقإل ان،األمر جيوزإمنا و ـ املنت يف سيأيت كما ـ  األوىلمن اخللف أو اليسارو اليمني  إىلالثانية يأيت

  .يناألمر حدأ على الدليل عدمو النص

 ،)٢(ىقواألنه إ :اجلواهر يف قالو ،)١(ظهرأ بل ،أحوطنه إ :املستند يف قال )ولاأل اختيار حوطاألو(

 الإ العصر جيوز ال نهأب لذلك استدلو يضا،أ بهفتوى ال غريهمو الصيمريو الثاين الشهيدو فهد ابن عنو

  إىلا أيت اليت ظهره تكون ال أن لهالحتما ـ صحيحة بظهر ىتأ أنه يعلم ال حيثو بالظهر، اإلتيان بعد

  .بالعصر يأيت أن له يصح ال ـ القبلة

  لوجود عصره صحت فقد قبلة كانتن إ ليهاإ صلى اليت اجلهة هذهن إ :فيهو

                                                

.٢٦ س ٢٦٧ ص١ ج:املستند) ١(

.٤١٦ ص٧ ج:اجلواهر) ٢(



٣٩٨

يأيت بالثانية  أن اختار الوجه األول ال جيب إذا  نعم، األوىل غري اجلهة اليت صلى إليها إىليصلي الثانية أن وال جيوز

  .  األوىلتيبعلى تر

  

 عدم يضر فال حال يأ على العصر تصح مل قبلة تكن ملوإن  ،الظهر على الترتب هو الذي شرطها

 مث ما  األوىليأيت أن يصحفإنه  الساترين حدأ بنجاسة علم إذا ما مثلهو الترتب، عدم جهة من صحتها

 يف هكذاو الساتر، يف ما يتيأ مث الساترين حدأ يف العصرو بالظهر يأيت أن يصح كما بعصرين، يأيت

  .الشرائط سائر

 لفقد ماإ فاسدة، الثانية أن يعلمفإنه  )وىلاأل ليهاإ صلى اليت اجلهة غري  إىلالثانية ييصل أن جيوز الو(

  .للترتيب الثانية لفقد املوجب  األوىللبطالنما إو ،الترتيب

 أن فيجوز ،اجلهات يفوىل األب ىأت ما مثل بالثانية يأيت أن يشترط ال أنه يف إشكال ال أنه الظاهر نعم

  .االشتراط يوجب ما عدمو الدليل طالقإل،  األوىلا أبد اليت اجلهات خالف على بالثانية أيبد

 يأيت أن فله )وىلاأل ترتيب على بالثانية يأيت أن جيب ال ولاأل الوجه اختار إذا نعم( :قال ولذا

  .مثال الظهر، خريةأ باجتاه والًأ بالثانية



٣٩٩

مل يكن له من الوقت  إذا ،أربع  إىل مع كون وظيفته التكرارمن عليه صالتان كالظهرين مثالً ـ ١٤ـ مسألة 

 وصرف بقية الوقت يف ، األوىلسبعة فهل جيب إمتام جهات أو ستة أو مقدار مثان صلوات بل كان مقدار مخسة

  ؟ األوىلجيب إمتام جهات الثانية وإيراد النقص على أو ،الثانية

  

 ذاإ( جهات ) أربع إىلالتكرار وظيفته كون مع مثالً كالظهرين صالتان عليه من ـ ١٤ ـ مسألة(

 مواضع يف كان نأب القصر، باختيار بينهما اجلمع مكنأفإن  )صلوات مثان مقدار الوقت من له يكن مل

 االمتثال تفويت له جيوز ال  ألنهالقصر، اختيار وجب مثال، ركعة عشرة ست مقدار له كانو التخيري،

 ملو العادي السفر أو احلضر يف كان بأن كنمي ملوإن  ،قصراً التنيصبال فيأيت التمام، باختيار نفسه على

  .صلوات مثان مقدار له يكن

 يف الوقت بقية صرفو،  األوىلجهات متامإ جيب فهل سبعة أو ستة أو مخسة مقدار كان بل(

 العصر على مقدم الظهر ألن االلتباس كشفو احلاويو زكاملوج الفقهاء من مجاعة عن كما )الثانية

 العصر على املتعددة الظهر تقدمي جيب كذلك ،الواحدة العصر على الواحدة الظهر تقدمي جيب فكما

  .املتعددة

 الوقت من بقي فلو :قال املستند اختاره )وىلاإل على النقص يرادإو الثانية جهات متامإ جيب وأ(

 ضيق يف الواحدة العصر تطرد كما  ألنهذلكو ،)١(ملأفت :قال مث بالعصر، صتاخت صلواتأربع  مقدار

  .الوقت صاحبة هي العصرفإن  املتعددة، العصر حال كذلك الواحدة الظهر الوقت

                                                

.٢٦ س ٢٦٧ ص١ ج:املستند) ١(



٤٠٠

  .األظهر الوجه األول

  ثالثة أو ة أربعإال مقدار  مل يكن لهوإن  وهو التخيري ،وحيتمل وجه ثالث

  

 فعل إذا ما خبالف صحيحة ظهر تيانإب تيقن فقد كذلك الظهر فعل إذا  ألنه)ولاأل الوجه ظهراأل(

 يأت ملفإنه  ليه،إ الظهر يصل مل الذي خراآل االجتاه  إىلالقبلة كانت قد أنه حيتمل حيث كذلك، العصر

  .الترتيب شرط فقد جهة من باطلة القبلة  إىلاملتجهة العصر ألن بالعصر الو القبلة، لعدم بالظهر ال

 من فهما ما، مكلف واقعفإنه  ين،األمر حدأ على دليل لعدم )التخيري هوو ثالث وجه ملوحيت(

 الفاقدة القبلة  إىلاملتجهة العصر نأبو عليها، العصر لترتب  األوىلمتام لتقدمي استدل ماو املتزامحني، قبيل

 إذا العصرو كلها، على ال منها واحدة على مرتبة العصر ذإ تام، غري باجلملة الظهر على الترتب لشرط

 غري الثانية، متام لتقدمي به استدل ما أن كما ،الظهر على ترتب ملوإن  صحيحة، الوقت آخر يف كانت

 له كان يناألمر حدأ على دليل ال حيثو عصرات،أربع  ال الوقت، صاحبة هي واحدة عصر ألن ،تام

  .شاء يهماأ على النقص يوردأن 

 شاء يهماأل كثراأل جيعل أن لهفإن  )ثالثة أو ة أربعمقدار الإ له كني مل نإ( ما حال يعلم منه )و(

 بظهرينو ،ولاأل يف عصرات ثالثو ظهر أو عصر،و ظهرات ثالث أو عصرين،و بظهرين يأيت نأب

  .حدمهاأ تغيري على الدليل لعدم ذلكو الثاين، يف عصرينو ظهر أو عصر،و

 ما خبالف احتمالية موافقة فيه ذإ ما، يأيت أن وجوب فالظاهر فقط، صالتني وقت له كان إذا وأما

 علم بظهرين ىتأ لو أنه  إىلباإلضافة ى،خراأل  إىلبالنسبة ةيقطع خمالفة  ألنه،مكرراً فقط حدمهاأب ىأتإذا 

   اخلاص الوقت يفحيث إا  الثانية بطالن



٤٠١

 وإيراد النقص ، بالصالتنياإلتيان وجوب  لكن األظهر، قضاًء األوىلكونت و، جبهات الثانيةاإلتيانفقد يقال بتعني 

 ولكن يف الظهرين ميكن االحتياط بأن يأيت مبا يتمكن ، وكذا احلال يف العشائني، كما يف الفرض األول،على الثانية

  .  خبالف العشائني الختالفهما يف عدد الركعاتمن الصلوات بقصد ما يف الذمة فعالً

  

ن إ احلالو ،الظهر على ترتبها شرط بالحيث إا  ،األوىل ببطالن علم بعصرين ىتأ ولو بالعصر،

  .للظهر موجود الوقت

  .املصنف قول يف النظر موضع يظهر ذكرنا مماو

 اإلتيان وجوب ظهراأل لكن ،قضاًء  األوىلتكونو الثانية، جبهات اإلتيان بتعني يقال فقد(

 الدليل لوحدة )العشائني يف احلال اكذو ولاأل الفرص يف كما الثانية، على النقص يرادإو بالصالتني،

  .الثالثة املسألة يف الو ،هنا فيها الفرق لعدم ،حضرياً أو سفرياً العشاء كان سواء فيهما

 ما بقصد الصلوات من يتمكن مبا يأيت نأب( قوالاأل بني للجمع )االحتياط ميكن الظهرين يف ولكن(

  .عصراً وقع العصر منه املطلوب كانن إ واً،رظه وقع الظهر منه املطلوب كانفإن  )فعالً الذمة يف

  .الذمة يف ما قصد ينفع فال )الركعات عدد يف الختالفهما العشائني خبالف(

  إىلبالتسبيحات يتأي حيث ركعة، كل عوض ربعةاأل التسبيحات تكليفه فيمن ذلك نفع ميكن نعم

  .نفسه يف مستحب التسبيحإن ف االستحبايب العمل أو الركعة بدل من الذمة يف ما قاصداً جهة كل



٤٠٢

ال جيب عليه  القبلةأا  جهة  إىلظن بعد الصالة أو علم إذا  اجلهات إىلمن وظيفته التكرار ـ ١٥ـ مسألة 

  .اإلعادة وال إتيان البقية

كان فيها ما هو ما بني اليمني فإن  ، غري القبلة إىلكلها أن ثالث أو  جهتني إىلظن بعد الصالة أو ولو علم

  سار كفىوالي

  

 الصالة بعد( أو الصالة، ثناءأ يف )ظن أو علم إذا اجلهات  إىلالتكرار وظيفته من ـ ١٥ ـ مسألة(

 ليهاإ صلى لو أنه  إىلمضافاً فيه، موجود التحري يف املناط ألن )عادةاإل عليه جيب ال القبلةأا  جهة إىل

  .ليهاإ الصالة تصح مل القبلة تكن ملوإن  اليهإ صلى فقد القبلة كانتن إا  أل،فائدة بال كانت ثانياً

 بعد شك مث واحدة صالة ىصلو ظاناً كان ولو زال، قدو املتحري وظيفةا  أل)البقية تيانإ الو(

  .تكليفه ىدأ  ألنه صلىما  إىلبالنسبة الصلوات ببقية اإلتيان لزوم عدم فالظاهر الصالة،

 اليسارو اليمني على كانت إذا اإلتيان وجوب عديستب مل القبلة خالف على كانتأا  ظهر لو نعم

 يف الكالم تقدم قدو الكفاية، دليله من املستفاد أن  أوالتحري مبوضوعية يقال أن الإ اللهم ،اخللفو

  .ذلك

 بني ما هو ما فيها كانفإن  القبلة غري  إىلكلها أن ثالث أو جهتني  إىلالصالة بعد ظن أو علم ولو(

 ىلكف كافياً كان لو نهأب ذلك يف يستشكل رمباو ذلك، كفاية من يأيت ملا )ىكف اليسارو اليمني

ربع األ غري كفاية فعدم اليسار أو اليمني أو القبلة حنو منها واحدة تقع ذإ جهات، ثالث  إىلالصلوات

   اليمني بني ما كفاية عدم على دليل



٤٠٣

  .وإال وجبت اإلعادة

  

  .اخترناه ما على الواحدة الصالة كفاية من قدمت ما اخلطب يهون الذيو ،املقام يف اليسارو

 للمقام اليسارو اليمني بني ماأو أربع   إىلالصالة من الدليلني يأ مشول لعدم )عادةاإل وجبت الّإو(

  .القبلة اشتراط ىمقتض هو ذلك أن  إىلباإلضافة ،تعاد ال دليل من املستثىن يف فيدخل



٤٠٤

 اجلهات مع عدم إمكان  إىلوالتكرار،  بالظن مع عدم إمكان العلمالظاهر جريان حكم العمل  ـ ١٦ـ مسألة 

  األموات وصالة يات اآلة كصال، بل غريها مما ميكن فيه التكرار،الظن يف سائر الصلوات غري اليومية

  

  إىلالتكرار( حكم )و العلم، مكانإ عدم مع بالظن العمل حكم جريان الظاهر ـ ١٦ ـ مسألة(

 ، أربع إىلةالصال أدلةو الظن كفاية طالقإل )اليومية غري الصلوات سائر يف الظن مكانإ عدم مع اجلهات

 كون هو املناط أن ذلك من دييستف العرف ألن املناط، وجود يف إشكال فال طالقاإل يف نوقش ولو

 عدم مع العلمي مقام االحتمايل االمتثال لقيام الواحدة كفاية فاحتمال ،تقريباً أو حقيقة القبلة  إىلالتوجه

  .له وجه ال حكام،األ يف الظن كفاية عدم أدلة طالقإل الظن كفاية عدمو العلم، مكانإ

 الصالة كفاية من اخترناه عما الغض مع هذا االمجايل، العلم ىمقتض التكرار أن  إىلباإلضافة هذا

 كصالة البديل كنمأ الو القضاء، كصالة سعة له يكن مل إذا مبا املنت يقيدن أو بد النه إ مث الواحدة،

 مقام القائمة اخلاصة الظنون من كان إذا الإ ،العلم مكانإ مع بالظن لالكتفاء وجه يكن مل الإو النيابة،

  .اختيار حال يف حىت العلم

 وسع إذا )ياتاآل كصالة التكرار، فيه ميكن مما( الصلوات غري يأ )غريها( يف كذلك احلكم )بل(

  .مجايلاإل العلمو لمناطلو طالقلإل ذلكو للتكرار، الوقت

  .مجايلاإل العلمو فباملناط تكن ملوإن  فبالدليل، الصالة كانتن إ )األموات صالةو(



٤٠٥

 بني  بكفاية الواحدة عند عدم الظن خمرياًاألمواتقيل يف صالة وإن  ،وقضاء األجزاء املنسية وسجديت السهو

ار كحال االحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن فيما ال ميكن فيه التكروأما  ،أو التعيني بالقرعة، اجلهات

  . القرعةحوطيتخري واأل

  

 ملحقات من  ألنه)السهو سجديتو( الكل حال فحاهلا الصالة جزءا  أل)املنسية جزاءاأل قضاءو(

 النص، يف كما مرغمةا  ألالظن عدمو الواحدة كفاية يقال رمبا لكن الصالة، حكم فحكمها الصالة

  .نظر حمل فيها القبلة طفاشترا

 بصالة ليستا  أل)اجلهات بني خمرياً الظن عدم عند الواحدة بكفاية األموات صالة يف قيلوإن (

 املناطن إ :فيهو .القطعي االمتثال مقام فيها االحتمايل االمتثال فيقوم التحري، دليل يشملها فال

  .التكرار يف كافيان االحتياطو

 للقرعة جماالً يدعان ال االحتياطو املناطن إ :فيهو مشكل، أمر لكل القرعةن  أل)بالقرعة التعيني وأ(

  .»مشكل« :)عليه السالم (قوله يشمله فال منها، خصأ ماأل

 فيه مكنأوإن  الدفنو ،)النحرو الذبحو الدفنو االحتضار كحال التكرار فيه ميكن ال فيماوأما (

  .حرام شالنبأن   إىلباإلضافة الينفع لكنه التكرار،

  .حدهاأ اختيار يوجب مما األمر لدوران )يتخري الظن عدم فمع(

 يف ذكرنا قد العمل،  إىلحتتاجأا ب القولو مشكل، أمر لكلا  أل)القرعة( وجوباً )حوطاألو(

 اليت املختلفة املوارد يف عليها الفقهاء غلبأ عملو ،ادليله طالقإل متاميته، عدم الشرح هذا مواضع بعض

 وجوب يظهر منهو الفقه، أبواب خمتلف يف كلمام راجع من على خيفى ال كما قبلهم من ا يقل مل

 خيالف ال أن يلزم أو القاعدة، ىملقتض االختيار يبقي فهل اختار لونه إ مث ،التخلي يف احتياط ا العمل

  قطعية خمالفة



٤٠٦

 دليل طالقإل القطعية املخالفة جتوز أو التدرجيية، ولو القطعية املخالفة حلرمة الوقائع سائر يف

  .احتماالت ،االختيار



٤٠٧

تبني كوا  إذا ب إعادا إالجتمساحمة  أو  غفلةً، جهة إىلصلى من دون الفحص عن القبلة إذا  ـ١٧ـ مسألة 

  . القبلة مع حصول قصد القربة منه

  

 مع )عاداإ بجت مساحمةً أو غفلةً ،جهة  إىلالقبلة عن الفحص دون منصلى  إذا ـ ١٧ ـ مسألة(

 تبني إذا عادةاإل عدم فالظاهر الغفلة صورة يف ماأ ،الكفاية على دليل عدمو الشرط حرازإ لعدم املساحمة

 كما ،االشتراط دليل على احلاكم الصحة دليل طالقإل .اليسارو اليمني دون ما  إىلاالحنراف كون

  .سيأيت

 حال به يعلم ملوإن  للشرط، العمل لوجدان )منه القربة قصد حصول مع القبلة كوا تبني إذا الإ(

  .العامل سبحانه واهللا علمي، ال واقعي الشرط ذإ ،العمل



٤٠٨



٤٠٩
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