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  مت التصحيح، : مالحظة

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

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  الفقه 

  التاسع عشراجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  الشريازيالسيد حممد احلسيين 

  دام ظله

  

  

  

  الصالةكتاب 

  الثالثاجلزء 

  

  

   للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيعدار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيعدار العلوم ـ 

  لبنك اللبناين الفرنسيحارة حريك، بئر العبد، مقابل ا: العنوان

  



٥

  

  

  

  الصالةكتاب 

  الثالثاجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

 مراعاة مجيع إمكان  مع،على الدابة الواقفتني أو الة يف السفينةجيوز يف حال االختيار الص): ٢٤مسألة ـ (

  .الشروط من االستقرار واالستقبال وحنومها

  

 إمكان على الدابة الواقفتني مع أو جيوز يف حال االختيار الصالة يف السفينة{: )٢٤مسألة ـ (

 ،كوع والسجود وغريمهاكالر} من االستقرار واالستقبال وحنومها{جزاء واأل} مراعاة مجيع الشروط

  . ملن منع خالفاً، وال دليل على املنع،هذه الصالة جزاء يفوذلك لتوفر الشرائط واأل

  :مورأواستدل له ب

والسفينة والدابة حتتهما فارغ عن  ،فاملنصرف من الصالة كوا على قرار غري جمون إ :األول

: )صلى اهللا عليه وآله( عد مالحظة قوله خصوصاً ب، وحتت الدابة هواء،ذ حتت السفينة ماءإ ،األرض

جزاء من حيث األ» كما«بـ  واملراد ،منع االنصراف املذكور : وفيه،)١(»يصلّأ وا كما رأيتموينصلّ«

  .)صلى اهللا عليه وآله(  عليه النيب وحنوه مما مل يصلّ مل جتز الصالة على العايلالإ و،والشرائط

قد تقدم عدم الدليل على لزوم نه إ : وفيه،فال جزم بالنيةاحتمال السري فيهما واالضطراب : الثاىن

  .كانتا مربوطتني فال يكون احتمال ذلك إذا يفرض الكالم فيما أنه  إىلضافة باإل،اجلزم

  :)صلى اهللا عليه وآله(  لقولهاألرضالواجب الصالة على ن إ :الثالث

                                                

  .٧٦ ح٨٥ ص٣ج: عوايل اللئايل) ١(



٨

يسكت حني االضطراب عن القراءة  بأن  ولو،مكن مراعاة الشروطأ إذا  جوازها مع كوما سائرتنيقوىبل األ

   وال تضر احلركة التبعية بتحركهما،احنرفتا عنها إذا القبلة إىل  ويدور،والذكر مع الشرط املتقدم

  

املراد بذلك عدم اختصاص صالة ن إ : وفيه،رضأومها ليستا ب ،)١(» مسجداًاألرض جعلت يل«

  .هل الكتابأاملسلمني مبكان خاص، كما يف بعض 

 ييصلأ« و،)٢(»مريضإالّ  ال يصلى على الدابة الفريضة «:بعض الروايات املتقدمة مثل: الرابع

ظاهرمها ن إ : وفيه، وغريمها)٣(»من ضرورة الإال : )عليه السالم(  قال، من املفروض راكباًالرجل شيئاً

  .جزاءئط واألاستلزم الصالة كذلك فقد بعض الشرا إذا خر فيمابدليل الروايات األ أو انصرافاً

مكن مراعاة أ إذا  جوازها مع كوما سائرتنيقوىبل األ{: ومما تقدم يعلم وجه ما ذكره بقوله

 }حني االضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط املتقدم { غري ماحسكوتاً} يسكت بأن الشروط ولو

 أو ه بوصلةمامأكان  إذا ، كمافيما يعلم قدر االحنراف} احنرفتا عنها إذا القبلة إىل ويدور{عدم احملو ي أ

كانت يسرية  ذاإمثل هذه احلركة تضر بالصالة  أن  وال دليل على،حنومها أو عمارة أو لة بنجمبعلم الق

  .هازصل جوا فاأل،ضرر هذه احلركة بالصالة ال دليل على إذ }وال تضر احلركة التبعية بتحركها{

                                                

  .٤ و٣ و٢ ح من أبواب التيمم٧ الباب ٩٧٠ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب القبلة١٤ الباب ٢٣٦ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح من أبواب القبلة١٤ الباب ٢٣٧ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٩

  . القصر على حال الضيق واالضطرارحوطن كان األإو

  

  . عن خالف من منعاًخروج}  القصر على حال الضيق واالضطرارحوطن كان األإو{

 أو احلركة التقدمية إىل ضافةصعدت وهبطت باإل وإن ومما تقدم يعلم وجه صحة الصالة يف الطائرة

باخرة واملصاعد ال والقطار والسيارة ويوخ القمرركبتر والصا، وكذا يف مثل طائرة هلوالتأخرية

غري  إىل ،يف احلالني أو نزوهلا أو  سواء يف حال صعودها،تصعد وترتل بدون حركة انتقالية اليت ةبائيالكهر

 فوقف األرضخرج عن جاذبية  إذا كان استقرار، كما إذا صالأالقرار  إىل الحاجة أنه ذلك،كما يعلم

اليسار  إىل رىأخمني والي إىل  فكان ذات مرة رجله،الكعبة إىل  بل ولو دار متجهاً،يف الفضاء بدون قرار

 إىل فتينا يف املسائل احلديثة بالسفرأ ولذا ،مع التحفظ باالستقرار والقبلة ،حتت إىل فوق ورابعة إىل وثالثة

ول أي تأخري الصالة عن أ ،العكس أو األرض إىل ل الوصولبالفضاء وجواز تقدمي الصالة يف املركبة ق

  . يف املركبةدالصعو إىل الوقت
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 وكذا ما كان ،وبيدر التنب وكومة الرمل مع عدم االستقرار ال جتوز الصالة على صربة احلنطة): ٢٥مسألة ـ (

.امثله

  والتزلزل يف البقاء  متام اإلإمكان لعدم ال يكون معرضاً أن :الثالث

  

} وبيدر التنب وكومة الرمل مع عدم االستقرار ال جتوز الصالة على صربة احلنطة {):٢٥مسألة ـ (

حل والفرش راضى الرملية والوكاأل} اوكذا ما كان مثله{م من اشتراط االستقرار يف الصالة ملا تقد

  . مما يوجب حركة اجلسم حركة تنايف االستقرار،أشبهاملطاطية واالسفنج وما 

كان العالج بسيطاً مما ال إذا إالّ  مكنه العالج مل جيبأ وإن ، املرتعش فال بأس بصالتهنسانما اإلأ

  .ع االضطرارحيقق موضو

مل ميكنه العالج  إذا  والذي يرتعش برداًرتعش خوفاًيال بأس بصالة اخلائف الذي  أنه ومنه يعلم

صدق االضطرار إذا  أنه  وامليزان،خوف اهللا سبحانهمن عش فرائصه يف الصالة ت وكذا الذي ير،البسيط

  .يكف ال ملإالعريف كفى و

 عم من استقرار اجلسم يف قبال حركته مييناًأه الصالة املراد باالستقرار املشروط ب أن ومنه يعلم

 ناىف فإن أشبهما  أو خوفاً أو انه برداًنسأالذي تصطك  أما ، ويف قبال حركته حركة االرتعاش،ويساراً

ذ ال دليل على عدم إة صحت ءمل يناف القرا وإن ،يف صورة االضطرارإالّ  ة مل تصح صالتهء القراكذل

  .ده وحنو ذلكارتعاش مثل الوجه وح

  مستقرا } والتزلزل يف البقاء  متام اإلإمكان لعدم ال يكون معرضاً أن :الثالث{



١١

  .احنومه أو املطر الشديد أو  وكذا يف معرض الريح،بطال صالته كالصالة يف الزحام املعرض إل،آخر الصالةإىل 

  .حوط ال جيوز الشروع فيها على األمتام اإلإمكاننان بيفمع عدم االطم

  .عم ال يضر جمرد احتمال عروض املبطلن

  

 وكذا يف معرض ،بطال صالته كالصالة يف الزحام املعرض إل،آخر الصالةإىل {واجداً للشرائط 

 أو حمو صورة أو جزء أو من كل ما يوجب بطالن الصالة بفقد شرط} احنومه أو املطر الشديد أو الريح

كونه معرضاً  أو ،السجود عليه بأخذ طفل لهيصح   لفقده ماكان معرضاً إذا  وعليه،عروص مانع

  . مل تصحخروج ريح مثالً أو لضحك

ن ذلك ينايف اجلزم يف أل} حوط ال جيوز الشروع فيها على األمتام اإلإمكاننان بيفمع عدم االطم{

 قوى لكن األ،طعية فال جزمقرادة إ ال ث وحي،رادة قطعية لهإ ال متام اإلإمكانه حيث ال يعلم بفإنالنية 

  .فاالحتياط استحبايب  وال دليل خاص عليه،ذ ال ينايف ذلك اجلزمإ ،الصحة كما اختاره املستمسك

يعرض له سبب  أو يغمى عليه بأن  ولوذ احتماله غاليبإ} نعم ال يضر جمرد احتمال عروض املبطل{

 إذ ، مثل املستحبةيف مثل اليومية ال يفح  يصإمنالو قيل ذا الشرط فهو  أنه  وال خيفى،أشبهما  أو ضحك

 كالصوم املستحب الذي يصح ثناءيبطلها يف األ بأنه يصح الشروع فيها ولو كان يعلم أنه الظاهر

  . فتأمل، يفطرهاًإنسان أن علم وإن الشروع فيه
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يف  أو ،احلائط املنهدم أو حتت السقف أو ،كما بني الصفني من القتال  ال يكون مما حيرم البقاء فيه أن :الرابع

  . سحنو ذلك مما هو حمل للخطر على النف أو ،سبعةامل

  كتب عليه القرآن إذا كما ، القيام والقعود عليهوال يكون مما حيرم الوقوف  أن :اخلامس

  

احلائط  أو حتت السقف أو كما بني الصفني من القتال  ال يكون مما حيرم البقاء فيه أن :الرابع{

 أو املرض أو }سحنو ذلك مما هو حمل للخطر على النف أو املسبعةو يف أ{خذ يف االدام اآلي أ }املنهدم

 مع  فاحتاد البقاء الصاليت،ه حينئذ حرامءن بقا أل، ذلكأشبهما  أو قوة حمترمة كتلف عينه أو تلف عضو

  : وهو موجب لبطالا ويرد عليه،اهللا سبحانه إىل م يوجب عدم تقريب البقاء الصاليتاحملرمر هذا األ

  .ال كان حاله حال جاهل الغصبإ و،علم باخلطر إذا يقيد مبان أ والبطالن البدن إ :والًأ

  . يف البقاءمل يكن مضطراً إذا تقييده مبا: وثانيا

ال يسقط عليه احلائط  وأكان يف الواقع اليفترسه السبع  فإن ، للواقعكان خوفه مطابقاً إذا مبا: وثالثا

  .مل يكن وجه حلرمة البقاء

  .عندنا حيث الحرمة له فال يوجب البطالن أما ،فمن يقول حبرمته كان احلكم كذلك نعم هو جتٍر

  كتب عليه القرآن إذا كما  ،القيام والقعود عليهوال يكون مما حيرم الوقوف  أن :اخلامس{



١٣

  .ه حلرمتغريه ممن يكون الوقوف عليه هتكاً أو )عليه السالم( وكذا على قرب املعصوم

وز الصالة يف بيت سقفه نازل حبيث ال جت فال يحبسب حال املصل  فعال فيهداء األأميكن يكون مما  أن :السادس

  يقدر فيه على

  

غريه ممن يكون الوقوف  أو )عليه السالم( وكذا على قرب املعصوم {،وليائه وأسامي اهللا سبحانهوأ

يام والقعود يكون ن هذا الوقوف والقأل وكان ذلك الغري ممن حيرم هتكه، وذلك} ه حلرمتعليه هتكاً

باحينئذ مبغوضاً فال يكون مقر.  

 ويأتى هنا ما ذكرناه ،جزاء وبني الشرائط غري واضح الوجهفرق املستمسك بني األ أن ومنه يعلم

كان  إذا  كما،كل وقوف حرام حكمه كذلك أن حنوه، وال خيفى الشرط الرابع من اعتبار العلم ويف

  .ذية مسلم وحنوهاوقوفه هنا موجباً أل

فعال داء األأكن مل مي إذا نهأل} يحبسب حال املصل  فعال فيهداء األأيكون مما ميكن  أن :السادس{

فعال كما هو  يف قبال وجوب األ هذا ليس شرطاً: ويف املستمسك،بطلت الصالة لفقدها للجزء

  .)١(ظاهر

  وز الصالة يف بيت سقفه نازل حبيث ال يقدر فيه علىجتفال {وكيف كان 

                                                

  .٤٦٢ ص٥ج: املستمسك) ١(
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  . ال ميكن فيه الركوع والسجود على الوجه املعترببيت يكون ضيقاً أو باالنتصا

  .مكاننعم يف الضيق واالضطرار جيوز وجيب مراعاا بقدر اإل

خر  ويف اآل،اًيمؤمإالّ  حدمها قادر على القيام لكن ال يقدر على الركوع والسجودأبني مكانني يف مر ولو دار األ

  حوط فاألساًال يقدر عليه ويقدر عليهما جال

  

فيهما }  ال ميكن فيه الركوع والسجود على الوجه املعتربو بيت يكون ضيقاًأ{للقيام } االنتصاب

  .يهذا املصل إىل بالنسبة

فعال، يف حالة األي أ }وجيب مراعاا{لسقوط الشرطية حينئذ } نعم يف الضيق واالضطرار جيوز{

  .قدر بقدرهان الضرورات تأل} مكانبقدر اإل{الضيق واالضطرار 

إالّ   لكن ال يقدر على الركوع والسجود،حدمها قادر على القيامأبني مكانني يف مر ولو دار األ{

نه ال وجه  أل،األوليقدم املكان  أنه الظاهر} ـ ف،خر ال يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً ويف اآل،ايمؤم

ه فإن، النصف الثاين أو  شهر رمضان مناألولقدر على صوم النصف  إذا لتأخري القدرة، فحاله حال ما

فطار إه فإنالثاين فطار يف النصف فطار بال عذر خبالف اإلإنه ، ألاألوليفطر يف النصف  أن ال حيق له

تقدمي  الزمل افإن ،الثانية أو األوىلأو يف الركعة  العصر، أو يف الظهرما إ متكن من القيام إذا ر، وكذاذبع

  تحبابا اس} حوطاأل{كان  وإن القيام،
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  . ويف الضيق ال يبعد التخيري،اجلمع بتكرار الصالة

  .عصومامل على قرب ال يكون مقدماً أن السابع

  

كان الظاهر ما ذكرناه من  وإن }ويف الضيق ال يبعد التخيري{مكن أ أن }اجلمع بتكرار الصالة{

فعال داء األأمثل ن إ  واحدة، مثتيان بصالةمن اإلإالّ  املثال، ومثل الضيق كلما مل يتمكن تقدمي القيام يف

 ة يف اجلهرية لعدوءجهار بالقراه اإلنكان يف مكان ال ميكفإذا ، قوالداء األأـ املذكور يف هذا الشرط ـ 

  .مكنه الصالة يف مكان آخر مل تصح صالته يف ذلك املكان لفقدها للشرط بغري عذرأحنوه وأو 

خر قابل للسجود بدون قيام قائم بدون سجود، واآلحدمها قابل للصالة الأمث لو كان هناك مكانان 

  .مكنه االنتقال بينهما بدون حمو الصورة لزم لتمكنه حينئذ من الصالة الكاملةأو

 ،وقد اختلفوا يف ذلك} عصومامل على قرب ن ال يكون مقدماًأ {:من شرائط املكان} السابع{

 وقال بعض مشاخينا ،نتهى عدم اخلالف فيهبل ظاهر امل: الكراهة، قال يف املستند إىل فاملشهور ذهبوا

من عدم جواز ي ـ صحيحة احلمريـ أي  الظاهر اتفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيحة :احملققني

 على قربه، وصرح بعض مشاخينا املعاصرين بعدم وجدان القائل به، واختار بعض مشاخينا الصالة مقدماً

لكالم شيخنا البهائى واحملدث السى، وال داللة املعترب و  إىل، ونسبه ـ احلرمةـ أيالثاين احملدثني 

  صال، بل ال يفيد أعليه  نياألول
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  .مث اختار هو الكراهة. )١(زيد من الكراهة، نعم نفى عنه البعد يف املفاتيح، انتهى كالم املستندأ

  .  عنهمي، وبعض آخر كما حك الكاشاينإضافةما من منع فهو من تقدم بأ

  . صل بعد عدم وجود دليل تام يدل على احلرمة باأل: احلرمةاستدل لعدم

 له عن الرجل يزورأسأالفقيه  إىل كتبت:  قال، احلمرييعبد اهللابصحيحة حممد بن : واستدل للحرمة

يقوم وراء القرب  أن  وهل جيوز ملن صلى عند قبورهم؟م الأيسجد على القرب  أن  هل جيوز،ئمةقبور األ

جاب أم ال؟ فأ وجيعله خلفه ييتقدم القرب ويصل أن  وهل جيوزه؟قوم عند رأسه ورجليوجيعل القرب قبلة وي

 بل يضع ،السجود على القرب فال جيوز يف نافلة وال فريضة وال زيارة أما :ت التوقيع ومنه نسختأوقر

 ال مامن اإل بني يديه ألييصل أن  وال جيوز،ماما خلفه وجيعله اإلفإما الصالة أ و،مين على القربخده األ

ي٢(صلى عن ميينه وعن مشالهتقدم وي( .  

 بني ييصل أن  وال جيوز،همامأالقرب  وجيعل ،ا خلفهفإالصالة  أما :ويف رواية االحتجاج بعد السؤال

  .)٣(ىساوتقدم وال ي ال يمامن اإلأل ،يديه وال عن ميينه وال عن يساره

                                                

  .٢٠ س ٣٠٦ ص١ج: املستند) ١(

  .١٠٦ فيما جيوز الصالة من اللباس واملكان ح١١ الباب ٢٢٨ ص٢ج: يبالتهذ) ٢(

  .٣١٢ ص٢ج: االحتجاج) ٣(



١٧

 بن رسول اهللا  يا:تاه رجل فقال لهأ :ديث قال يف ح)عليه السالم( ويف رواية هشام عن الصادق

وال يتقدم  تصلى خلفه : وقال،؟ وتصلى عنده:ل فقا،نعم:  هل يزار والدك؟ قال)صلى اهللا عليه وآله(

  :مورأشكل املشهور على اخلربين بأ وقد ،)١(عليه

  . املنقولمجاعخمالف لإلنه إ :األول

  .خمالف للشهرة احملققةنه إ :الثاين

  . اضطراب املنت بني اخلربين:الثالث

محد بن داود، ومل يذكر طريقه أا رواها الشيخ عن حممد بن  أل سنداًيضعف خرب احلمري: الرابع

  .يف مشيخته، وضعف خرب االحتجاج سنداً كما هو واضح

ن إ نه لقبه، وحيث أل)عليه السالم(  والظاهر منه الكاظم،الرواية مروية عن الفقيهن إ :اخلامس

  . ففي السند سقط وتكون من قسم املقطوع)عليه السالم( ى متأخر عن زمان الكاظماحلمري

التقدم  أن يدهؤ وي،هاتوكلها مستحبات ومكر اليت داب الزيارةآالرواية وردت يف ن إ :السادس

  . بعد موتهمامال يوجب بطالن الصالة فكيف باإلي  احلمامعلى اإل

 عن احلرمة غري عراض املشهور قدمياً وحديثاًإاستثناء شكاالت املذكورة بكل اإل أن لكن الظاهر

 كان فإن املنقول ليس حبجة، واضطراب املنت بني الصحيحة والرواية غري موجود، مجاعذ اإلإتامة، 

  خذ بالرواية كالمها حجة كان الالزم األ

                                                

  .٧ ح من أبواب مكان املصلّي٢٦ الباب ٤٥٦ ص٣ج: الوسائل) ١(



١٨

    لهوال مساوياً

  

ولو   يف الرواية،يلتساوعن الصحيحة مقدم على احتمال زيادة ا» ال يساوى«ن احتمال سقط أل

علم الرجال من صحة السند   ملا حقق يفسلمناه فالرواية ال تقاوم الصحيحة، وخرب احلمريى ليس ضعيفاً

ه على غريه خالف إطالق حىت يكون )عليه السالم( فراجع املفصالت، والفقيه ليس خباص بالكاظم

  .الظاهر

إالّ   الظواهر حجةفإن ،دابا واردة يف اآلأ يي ظاهر يقتضأ و،لزاماحلكم من باب اإل أن والظاهر

  . معترب على خالف الظاهرظين أو ييدل دليل قطعأن 

د ذكرنا يف كتاب الطهارة يف باب تنجيس املشاهد املشرفة عدم التالزم بني ق حبال احلياة فضما النقأ

  . فراجع،حال احلياة وحكمهم حال املمات) عليهم السالم( حكمهم

 املتأخرين يحد قبل متأخرأمل ينقل عن  أنه  حىت،قام الشهرة القطعية على خالفهاامليف نعم يبقى 

 أن صابع، ومن املستبعد جداًا من املتأخرين قليل جداً، بل يعدون باألإليهالقول باحلرمة، وحىت من ذهب 

  .عاظم الفقهاء قدمياً وحديثاًأ على يكون مثل هذا احلكم مع كثرة االبتالء به خمفياً

  .ه حسن على كل حالفإنيه فالالزم التوقف واالحتياط وعل

 ظهر جائزة على األاحملاذاةن إ  املتأخرين، ويف املستنديكما عن بعض متأخر}   لهوال مساوياً{

  .)١( من تأخري لغري شاذ من متأخر وفاقاً،شهراأل

                                                

  .٢ س٣٠٧ ص١ج: املستند) ١(



١٩

  .دالة على ذلكصل السامل عن ما يرده، ومجلة من الروايات ال األ: فيدل على اجلواز،وكيف كان

 : وفيها)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيب لقرب)عليه السالم( احلسن أيب يف وداع: كرواية ابن فضال

صلى (  النيبعند رأس اليت سطوانة املخلقة من األيسر بالقرب قريباًلزق منكبه األأ فجانبه يصلي إىل فقام

  .)١()اهللا عليه وآله

عليه (  عند رأس احلسنيصلّ:  رواية جعفر بن ناجية مجلة من الروايات، مثلإطالقوك

  .)٢()السالم

شئت صليت خلف القرب وعند رأسه  وإن  ركعتني)عليه السالم(  عند رأسهوصلّ: ورواية الثمايل

  .)٣(فضلأ

  .غريها إىل ،)٤( ركعتني عند الرأسفصلّ :ورواية صفوان

 ورواية ،)٥(»ا خلفهفإالصالة  ماأ«: )معليه السال(  الصحيحة حيث قالفهي: أما دليل املانع

مث اجعل القرب بني يديك  :"رواية سعدان ويف.  خلفهيوتصل: االحتجاج املتقدمتني، ويف رواية هشام

  .لك وصل ما بدا

  يكون ذلك من خواص  أن احملتمل بأن :ن فضالبى رواية الشكل عأو

                                                

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي٢٦ الباب ٤٥٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٥ حأبواب املزار وما يناسبه من ٦٩ الباب ٤٠٧ ص١٠ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب املزار٥٢ الباب ٢١٨ ص٢ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٣٢ ح)عليه السالم( يف زيارة احلسني ٣٥ باب ٢٠٠ ص٩٨ج: البحار) ٤(

  . ٢ و١ ح من أبواب مكان املصلّي٢٦ الباب ٤٥٤ ص٣ج: الوسائل) ٥(



٢٠

صق نفسه بالزائد من القرب عن لأ )عليه السالم( ماماإلأن  أو ،ماماإل وأ )صلى اهللا عليه وآله( الرسول

، وهذا االحتمال الثالث هو احملتمل يف سائر روايات الصالة عند )صلى اهللا عليه وآله( جسمه املبارك

  .الرأس

 ورواية االحتجاج ،الصحيحة كالصرحية يف جواز الصالة على اجلانبني بأن :لكن يرد على الكل

جواز  تدل على ا أن املراد باخللف يف قبال التقدم، بل الظاهر أل،اللة فيهاد ضعيفة، ورواية هشام ال

  .قلنا مبفهوم اللقبإذا إالّ  صالًأال داللة فيها ن ا التقدم، ورواية سعدين الكالم يف مقام نفأل اجلانبني

 صلى اهللا( صل عدم وجود هذه اخلاصية للرسولاألن إ : ففيه،شكال على رواية ابن فضالما اإلأ

بعد كون مقتضى . يضر لصق يف الزائد الأ ماماإل أن ، واحتمال)عليه السالم( ماملإل أو )عليه وآله وسلم

سائر روايات عند  أما  ولو مقدماً على اجلسم املبارك،ينه ويساره جوازه مطلقاًمي إطالقاجلمع بينه وبني 

ن العمل ال قل بذلك يف رواية ابن فضال أل مل نإمناها، وإطالقالرسول فاالحتمال فيها ال يرد االستدالل ب

  . لهإطالق

حد ذا القول الذي  لألعراض ال يدع جماالًاإل أن  يبقى ما ذكرناه يف التقدم من،مث بعد كل ذلك

 وفتاواهم للزم القول بلزوم كثري من املستحبات صحابوذ، ولو رفعنا اليد عن فهم األذوصفوه بالش

  .االلتزام بهن كواملكروهات، وهذا ما ال مي

أقوالم اختلفوا يف الصالة خلف قرب املعصوم على ثالثة مث إ :  

  . كما عن املشايخ الثالثة،احلرمة: األول

  . كما هو املشهور،الكراهة: الثاين



٢١

  . كما عن مجع من العلماء،االستحباب: الثالث

  .جبملة من الروايات العامة واخلاصة: األولواستدل للقول 

  .)١(ةمل يتخذ القرب قبل ال بأس بالصالة بني املقابر ما :يحة معمر صح،فمن العامة

: ذلك وقال  ى عن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللافإن :ما يف صحيحة زرارة، ومن اخلاصة

نبيائهم مساجدأقبور  اهللا عز وجل لعن الذين اختذوا فإن ، قبلة وال مسجداًيال تتخذوا قرب)٢(.  

  .لها على الكراهةمحهذه الروايات البد من  أن  يف باب مكروهات املكان منيت ما سيأ:وفيه

صالة على ل وعدم ا،، فاملراد عدم جعل القربكالكعبة)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ما حديث الرسولأ

عدم وضع اجلبهة حالة السجود على نفس القرب، وهذا غري ما حنن فيه من الصالة خلف  أو ،نفس القرب

  .جانبيهإىل  أو يف قبال الصالة قدامهالقرب 

 السنن من جهة فتوى الفقيه، وباالحتياط، أدلة بضميمة التسامح يف ،بالشهرة :الثاينواستدل للقول 

 اجعله )عليه السالم( تيت قرب احلسنيأإذا  :)٣(مايلوباحتمال كونه املراد من اختاذ القرب قبلة، وبرواية األ

 االجتهاد ال إىل ذ الشهرة املستندةإ ويف الكل ما ال خيفى، ،ذا ناحيةتنح هك: صليت؟ قال إذا قبلة

  يقاوم  جمال له يف املقام، واالحتمال ال حجية فيها وال تكون سبباً ملوضوع التسامح، واالحتياط ال

                                                

  .٣ حلّي من أبواب مكان املص٢٥ الباب ٤٥٣ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب مكان املصلّي٢٦ الباب ٤٥٥ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٦ ح يف املزار٤٠٧ ص١٠ج: الوسائل) ٣(



٢٢

  حوطدب على األمع عدم احلائل املانع الرافع لسوء األ

  

  .األوليراد ا ما ذكرناه يف رد القول  أن الظاهر، والرواية جمملة، بل من احملتمل قريباً

  :فقد استدل جبملة من الروايات: ما القول الثالثأ

من صلى خلفه صالة واحدة يريد : )عليه السالم(  يف حديث زيارة احلسني،ففي كامل الزيارات

  .)١(ء يراهي شل وعليه من النور ما يغشى كهلقى اهللا يوم يلقاىل اا اهللا تع

 جتعله )عليه السالم( عبد اهللا أيب فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قربإذا  :آخرويف حديث 

  .)٢(لكما  بدا بني يديك مث صلّ

  .)٣(نعم ويصلى خلفه وال يتقدم عليه :؟ قال)عليه السالم( هل يزار والدك: ويف حديث آخر

يه فمقتضى القاعدة  وعل،يدل على ذلك وقد تقدم يف صحيحة احلمريى ورواية االحتجاج ما

  .االستحباب

مع عدم احلائل املانع الرافع { هو إمناعدم جواز التقدم واملساواة ـ على من يرى ذلك ـ ن إ مث

كان حائل مثل احليطان وحنوها فإذا  ، هو بدون ذلك انصرافاًإمنااملنع  أن دلةذ ظاهر األإ} دبلسوء األ

  دب مما يرفع سوء األ

                                                

  .١ ح٤٤ باب ١٢٢ص: كامل الزيارات) ١(

  .١ ح من أبواب املزار٦٩ الباب ٤٠٥ ص١٠ج: الوسائل) ٢(

  .٧ ح من أبواب مكان املصلّي٢٦ الباب ٤٥٦ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٢٣

  .ثوبهصندوق الشريف وبابيك وال يف احلائل الشىوال يكف

  الثوب إىل  جناسة متعديةال يكون جنساً أن :الثامن

  

  . باملنعدلةملا عرفت من عدم وفاء األ} حوطعلى األ{ هو إمنا واحلكم بالعدم ،مل يكن بذلك بأس

 وقد كان ،ا معدودة من توابع القربأل} ثوبهائل الشبابيك والصندوق الشريف و يف احلىوال يكف{

  . ومع ذلك وردت الروايات باملنع،األرضء من ي من رفع شأشبهما  أو  زمن ورود الروايات صندوقيف

ذ ال إعلى املنع البأس بالوقوف حيال الرأس الشريف حبيث كان اجلسم املبارك مقدماً  أنه مث الظاهر

شكال إ وال ،سم الشباك والصندوق الزائد على اجلي اجلسم ال تساوي ميزانه تساوفإن ي،يصدق التساو

 والعقلية )عليه السالم( خالف التأدب يف التقدم على مثل قرب سيدنا العباس وإن ،يف قبور غري معصومني

حقق املوضوع ـ ن إ ـ) عليها السالم(  والظاهر قرب سيدة نساء العاملني،)عليهاالسالم( زينب الطاهرة

 ، كذلك للمناطأيضاً) عليهم السالم( نبياء األريكون قبو أن  وال يبعد،)عليهم السالم(  مثل قبورهمأيضاً

جعلْناهم أَِئمةً و﴿:  وقال)١(﴾اًإمامِإني جاِعلُك ِللناِس ﴿ قال سبحانه حكاية ،إماموألن املرسل منهم 

  . واالنصراف يف الصحيحة لو سلم فهو بدوي،)٢(﴾يهدونَ ِبأَمِرنا

  الثوب إىل  جناسة متعديةساًن ال يكون جنأ {:من شروط املكان} الثامن{

                                                

  .١٢٤اآلية : ةسورة البقر) ١(

  .٧٣اآلية : نبياءسورة األ) ٢(



٢٤

. و البدنأ

  .مل تكن جناسته متعدية وإن ه جيب طهارتهفإن ،مكان اجلبهةإالّ  مل تكن متعدية فال مانع إذا ماأو

  .كانت عليه عني النجاسة إذا  خصوصاً، مطلقاًأيضاً طهارة ما عدا مكان اجلبهة حوطلكن األ

  

كان  إذا ، والقروح واجلروح،قل من الدرهممثل الدم األأما  ،فيها حمذور اليت يف النجاسة}  و البدنأ

مل نقل بلزوم التقليل للنجس ن إ  ـاألرض جناسة من داللباس النجس فزي إىل كان مضطراً أو  عنهمعفواً

 على اً زائدهذا ليس شرطاً(:  ومع ذلك يرد عليه ما ذكره املستمسك بقوله،مكن ـ فال بأس بهأمهما 

  .)١()ن واللباسشرطية طهارة البد

  . فيشمل النجاسة املتعدية،ثناءعم من االبتداء واألأن االشتراط أل: قولأ

} مل تكن جناسته متعدية وإن ه جيب طهارتهفإن ،مكان اجلبهةإالّ  مل تكن متعدية فال مانع إذا مااو{

  .شاء اهللا تعاىل نإ الكالم يف ذلك يف مبحث السجود كما سيأيت

من كل ساقط البدن }  مطلقاًأيضاًطهارة ما عدا مكان اجلبهة  {استحباباً} حوطلكن األ{

 أن يذكر اشتراط أن على املصنف بناًء على الشرط كاننه إ مث} كانت عليه عني النجاسة إذا خصوصاً{

  ال يكون املكان فيه جزء مما ال يؤكل 

                                                

  .٤٦٧ ص٥ج: املستمسك) ١(



٢٥

ء يف   مضمومات على ما سيجيأربع أصابع ب أسفل من موضع القدم أو ال يكون حمل السجدة أعلى أن :التاسع

  .باب السجدة

  .مساوية له أو حبيث تكون املرأة مقدمة على الرجل، ال يصلي الرجل واملرأة يف مكان واحد أن :العاشر

  

  .غري ذلك إىل صلى على فرو ما ال يؤكل حلمه، إذا ، كمايحلمه حبيث يوجب التعد

  أسفل من موضع القدم أو جدة أعلىن ال يكون حمل السأ {:يمن شرائط مكان املصل} التاسع{

  .شاء اهللا تعاىل نإمع ذكر وجهه } ء يف باب السجدة  على ما سيجي،أربع أصابع مضموماتب

حبيث تكون ، ن ال يصلي الرجل واملرأة يف مكان واحدأ {:يمن شرائط مكان املصل} العاشر{

أكثر  إىل  بل نسب املنع،بن محزة واكما عن الشيخني واحلليب} مساوية له أو املرأة مقدمة على الرجل

 يف قوالحد األأ وهذا هو ، عليهمجاع وعن اخلالف والغنية اإل،املشهورإىل  و،كثر العلماءأإىل القدماء و

  .املسألة

 وفخر احملققني والشرائع والقواعد وحمتمل كالم ي السيد واحللإليه ذهب ،الكراهة: القول الثاىن

ادعى  أنه مذهب عامة املتأخرين، بل يف املستند أنه جنيب الدينالشيخ يف االستبصار، بل عن شرح 

  .أيضاًهم عليه، واختاره هو إمجاع

  .يمع الفصل بقدر عظم الذراع كما عن اجلعفإالّ  املنع: الثالث

  واألقرب . التردد يف املسألة، كما عن النافع والصريمي واملقداد: الرابع



٢٦

 املانعة، فمن خبار اوزة واألخبار اجلمع بني األةميمل بضص ويدل عليه األ،هو اجلواز مع الكراهة

 املرأة حبذاء الرجل يتصل أن ال بأس:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، صحيح مجيل: اوزةخباراأل

 حائض ي وعائشة مضطجعة بني يديه وهي كان يصل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبفإن ي،وهو يصل

  .)١(يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حىت يسجدأن  رادأ إذا وكان

 ي يف الرجل يصل)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، عن مجيل،خربهأ عمن ،وخرب احلسن بن فضال

  .)٢(ال بأس:  حبذاء؟ قاليواملرأة تصل

نه يبك فيها الرجال والنساء ألبكة مكة  مسيت إمنا: )عليه السالم( جعفر أيب وصحيح الفضيل عن

  .)٣(كره يف سائر البلداني إمناو ، بني يديك وعن مينيك وعن يسارك ومعك ال بأس بذلكيملرأة تصلوا

: )عليه السالم( ت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف؟ قال عن املرأة صلّ:وخرب العلل

 ا ومل يفسد علىحد وال تصلأمضت صال)٤(.  

ذ التعليل املذكور فيه ال إصحيح مضطرب املنت، ال بأن :شكل املانعون على هذه الرواياتأوقد 

   احلكم صالة املرأة والرجل حبذاء فإن ،يناسب احلكم

                                                

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي٤ الباب ٤٢٦ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٤٢٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٢٦ ح من أبواب املصلّي٢٣ الباب ٤٢٥ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .٤ ح١٣٩ الباب ٣٩٧ص: رايععلل الش: انظر) ٤(



٢٧

 ،)صلى اهللا عليه وآله(  يف صالته)صلى اهللا عليه وآله(  الرسولمامأوالتعليل نوم عائشة  ،خراآل

خص من أهو  ف، يدل على عدم البأس يف مكة فقطإمنا وصحيح الفضيل ،واخلرب مرسل فليس حبجة

به  يراد أن يراد به ال تعيد هذا العمل وحيتمل أن حيتمل» ال تعيد«: ن قوله وخرب العلل جممل أل،املدعى

  .ا كانت جاهلة بالبطالنإ ث، حيتعاد العادة قاعدة  ويكون الوجه يف عدم اإل،عادة الصالةإعدم 

 اً صح سندأكثر عدداً وأهي  اليت نعهذه الروايات معارضة بروايات املن إ :كل ذلك إىل ضافةمث باإل

 إىل عرضوا عن الروايات اوزة مما البد من رد علمهاأ والشهرة القدامية مع املانعة بل ، داللةًأقوىو

  .هلهاأ

تقدم  أن  ظاهر التعليلفإن، نسلم االضطراب يف الصحيح ذ الإ ،شكاالت املذكورة غري تامةلكن اإل

 ، مطلقاي املصلمامأ إنسانم ال؟ ويناسب ذلك كراهة كون أالصالة  سواء كانت يف ،املرأة ال يضر

 ـ كما ي املركب القطعمجاعباإل  وال فرق بني مكة وغريها،ال غري ضار بعد شهرة العمل اسرواإل

 ال احلكم يا يف بيان احلكم الواقعأعادا الصالة، وإ وظاهر خرب العلل عدم ،دعواه ـاملستند يف 

  .يالثانو

 لتعارض بعضها مع بعض مما ،ما دل على فصل شربإالّ  ، املانعة غري سليمة الداللةخباراأل نإ مث

ية معارضة ئ والشهرة القدما، اوزةخباريقاوم األ أن يوجب محلها على الكراهة، وخرب شرب ال يتمكن

املوازين ىل  إشهرة القدماء مستندة ـ كما يظهر من كلمام ـ إىل أن ضافةبالشهرة املتأخرة، باإل

  .ثبات كما ال توجب اإل،سقاطاالجتهادية، ومثل هذه الشهرة ال توجب اإل

  القائل باملنع فقد استدل أما 



٢٨

  :  على نوعنيخبار وهذه األ،خبارجبملة من األ

  .دل على املنع مطلقا ما: األولالنوع 

  .مل يكن فاصل إذا ما دل على املنع: والنوع الثاين

 عن الرجل )عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت :  القمى، قالعبد اهللا بن صحيح ادريس: األولفمن 

 وإن ،كانت قاعدة فال يضركن إ :)عليه السالم( ؟ فقال وحبياله امرأة نائمة على فرشها جنباًييصل

  .)١( فاليكانت تصل

 واملرأة ي يصل، عن الرجل)عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت : ، قالعبد اهللا أيب الرمحان بن وخرب عبد

  .)٢(يكانت ال تصل إذا ال بأس: )عليه السالم(  عن ميينه ويساره؟ فقالهحبذا

، عن املرأة تزامل الرجل يف احململ يصليان مجيعا؟ )عليهما السالم(  عن أحدمها،وصحيح ابن مسلم

  .)٣(فرغ صلت املرأةفإذا  الرجل يال، ولكن يصل: )عليه السالم( قال

 كان يف الظهر فقامت امرأة حبياله إمام، عن )عليه السالم( أخيه موسى  عن،وصحيح ابن جعفر

 هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال املرأة يف صالا معهم وقد كانت ،ا العصرأ وهي حتسب يتصل

  .)٤(ال يفسد ذلك على القوم وتعيد املرأة: )عليه السالم( صلت الظهر؟ قال

                                                

.١ ح من أبواب مكان املصلّي٤ الباب ٤٢٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٤ الباب ٤٢٥ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٤٢٧ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٩ الباب ٤٣٢ ص٣ج: الوسائل) ٤(



٢٩

ال : )عليه السالم( ، عن املرأة تصلي عند الرجل؟)ليه السالمع( جعفر أيب وصحيح زرارة، عن

  .)١(يكون قدامها ولوبصدرهأن إالّ  تصلي املرأة حبيال الرجل

 أن سأل عن الرجل يستقيم لهنه إ  ـ يف حديث ـ)عليه السالم( عبد اهللا أيب وموثق عمار، عن

كانت تصيب  وإن لي خلفه فال بأسكانت تصن إ :)عليه السالم( تصلي؟ قالأمراة يصلي بني يديه 

  .)٢(ثوبه

جنيب وهي  إىل صلي واملرأةأ :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: يعفور، قال أيب  بنعبد اهللاوما رواه 

 أو تصلي وهي حبذائك جالسة أن  وال بأس،أنت أو تتقدم هيأن إالّ  ال،: )عليه السالم( تصلي؟ فقال

  .د تقدمها مع فصل جموزاملرا أن  بناًء على)٣(قائمة

  يف الرجل يصلي واملرأة تصلي حبذاه)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وما رواه ابن بكري، عمن رواه

  .)٤(كان سجودها مع ركوعه فال بأسإذا  :)عليه السالم( جانبه؟ فقالإىل أو 

  .ه عليها ذا القدراملراد منهما تقدم أن  بناًء على،)٥()عليه السالم( ومثلها رواية مجيل عنه

                                                

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٦ الباب ٤٣٠ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي٦ الباب ٤٣٠ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٤٢٨ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٥ ح من أبواب مكان املصلّي٦ الباب ٤٣٠ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .٣ حلّي من أبواب مكان املص٦ الباب ٤٣٠ ص٣ج: الوسائل) ٥(



٣٠

يتقدمها  أن الّ إوال يصلي الرجل وحبذائه امرأة: )عليه السالم( ورواية الدعائم، عن الصادق

  .غريها من الروايات إىل ،)١(بصدره

عن سئل أنه ) عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ما اكتفى بشرب، كصحيح معاوية بن وهب: الثاينومن 

اه وحدها ذحبت صلّكان بينهما قدر شرب إذا  :)عليه السالم( يت واحد؟ قالالرجل واملرأة يصليان يف ب

  .)٢(وهو وحده ال بأس

سألته عن الرجل :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب  كخرب،ذراع أو وما اكتفى بشرب

يكون بينهما أن إالّ  ،ال: )عليه السالم( واملرأة يصليان يف بيت واحد املرأة عن ميني الرجل حبذاه؟ قال

  .)٣(ذراع أو شرب

  .)٤(يب بصريحنوه، كرواية أخرى أل أو ذراع أو وما اكتفى بشرب

جنب  إىل  يف املرأة تصلي)عليه السالم( عبد اهللا أيب كصحيح حريز، عن، وما اكتفى مبوضع رحل

   .)٥(فال بأسرحل ينهما موضع بكان إذا ( :)عليه السالم(  منه؟ فقالالرجل قريباً

  .)٦(وحنوه صحيح زرارة

  .قدر عظم الذراع فصاعداً أو يتخطى ال امبوما اكتفى 

قدر عظم  أو كان بينها وبينه ما ال يتخطىإذا  :، قال)عليه السالم( جعفر أيب زرارة عن كصحيح

  .)٧(الذراع فصاعداً

                                                

  . يف ذكر املساجد١٥٠ ص١ج: سالمدعائم اإل) ١(

  .٧ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٤٢٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٤٢٧ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٤٢٧ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .١١ حان املصلّي من أبواب مك٥ الباب ٤٢٩ ص٣ج: الوسائل) ٥(

  .١٢ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٤٢٩ ص٣ج: الوسائل) ٦(

  .١٣ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٤٢٩ ص٣ج: الوسائل) ٧(



٣١

سأل عن أنه  )عليه السالم( عبد اهللا أيب ذرع، كموثق عمار، عنأكثر من عشرة أوما اكتفى ب

 حىت جيعل بينه وبينها يال يصل: )عليه السالم( ؟ قاليامرأة تصل يصلى وبني يديه أن الرجل يستقيم له

 ي كانت تصلفإنكانت عن ميينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك،  وإن ذرع،أكثر من عشرة أ

  .)١(خلفه فال بأس

 بينهما يه امرأة تصلمامأوالضحى  يرجل يصل، عن ال)عليه السالم( يهأخوخرب علي بن جعفر، عن 

  .)٢(ال بأس ليمض يف صالته: )عليه السالم( ذرع؟ قالأعشرة 

 أن لته عن رجل هل يصلح لهأس: سناد قالوما اكتفى بوجود حائط ولو قصري، كرواية قرب اإل

كان ن إ :)السالمعليه ( يراها وتراه؟ قال  حبياله وهويط وامرأة قائمة تصلث يف مسجد قصري احلاييصل

  .)٣(طويل فال بأس أو بينهما حائط قصري

واخلارجية، مثل اختالفها الداخلية هذه الروايات البد من محلها على الكراهة للقرائن  أن وال خيفى

ة ظباحلمل على مراتب الكراهة، ومثل اشتماهلا على لفإالّ  مع بينها عرفاًاجل ال ميكن يف نفسها اختالفاً

الينبغىو يكرهو ال يستقيمالكراهة، ومثل معارضتها  ـ يف الظاهرة ـ ولو بقرينة االرتكاز العريف 

  .نص يف اجلواز هي  اليت اوزة السابقةخبارباأل

                                                

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٧ الباب ٤٣٠ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٧ الباب ٤٣١ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٩٥ص: سنادقرب اإل) ٣(



٣٢

  ال مع احلائلإ

  

ا ليست الرواية الوحيدة وال أرواية عظم الذراع، ومن املعلوم إالّ   فلم يظهر له وجهيما اجلعفأو

ية روايات ئقواأأن إالّ  ، ترددمنتردد  ومما تقدم من تضارب الروايات ظهر وجه خص من غريها،األ

  . للترددتدع جماالً اجلواز ال

اً، كما عن املعترب واملنتهى وغريمها، إمجاعكراهة بال خالف، بل  فال حرمة وال} ال مع احلائلإ{

  :ويدل عليه غري واحد من الروايات

 :)عليه السالم(  عند الرجل؟ قالي، يف املرأة تصل)يه السالمعل( جعفر أيب كصحيح ابن مسلم، عن

 كان بينهما حاجز فال بأسإذا)١(.  

سألته عن الرجل يصلي يف مسجد حيطانه : ، قال)عليه السالم( خيهأ عن ،وصحيح علي بن جعفر

  .)٢( بأسال: )عليه السالم( تراه؟ قال  وامرأته تصلي حياله يراها وال،باهنى كله، قبلته وجاوِك

من يف آخر قصلى النساء مع الرجال إذا  :قال أنه ،)عليه السالم( ورواية الدعائم، عن الصادق

  .)٣(تكون دوم سترةأن إالّ  ن الرجاليالصفوف وال ختاذ

  .)٤(هأجزأ كان بينهما ستر فإنيكون بينهما ستر أن إالّ  ال ينبغى ذلك: وخرب حممد احلليب

                                                

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٨ الباب ٤٣١ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٨ الباب ٤٣١ ص٣ج: الوسائل) ٢(

 ١ج: سالم، ويف دعائم اإل٢١ من أبواب مكان املصلّي ح٢٣ الباب ٤٢٤ ص٤ج: حاديث الشيعةأكذا يف نسخة جامع ) ٣(

  . يف ذكر اجلماعة، مع اختالف بسيط١٥٦ص

  .٣ ح من أبواب مكان املصلّي٨ الباب ٤٣٢ ص٣ج:  الوسائل)٤(



٣٣

  .حوط بذراع اليد على األو البعد عشرة أذرعأ

التقدم دون الفاسدة  أو  واملدار على الصالة الصحيحة لو ال احملاذاة،مع أحد األمرينإالّ  كراهته  قوىن كان األإو

  .وجود مانع أو لفقد شرط

  

  .مجاعوجه لشبهة املستند يف احلكم لوال اإل ال أنه ومنه يظهر

شكال وال إ بال  وكراهةً فيزول املنع حرمةً}حوطو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على األأ{

ذرع يف أ عليه، ويدل عليه ما تقدم من رواية كفاية مجاعخالف، بل عن املعترب واملنتهى وغريها اإل

  .ارتفاع املنع

 القول بارتفاع التحرمي ـ عند القائل به ـ بفصل شرب، :نعم مقتضى اجلمع الداليل بني الروايات

  .شرة من رواية العأظهرنه أل

قوائية روايات اجلواز، أفال كراهة ملا عرفت من } مرينحد األأمع إالّ  كراهته  قوىن كان األإو{

  .وهذا هو الذي اختاره السادة الوالد وابن العم واحلكيم واجلمال واالصطهباناتى وغريهم

  . مطلقاًنعم احتاط السيد الربوجردى احتياطاً

} وجود مانع أو  دون الفاسدة لفقد شرط،التقدم أو اذاةواملدار على الصالة الصحيحة لو ال احمل{

ح وجامع يضا وعن اال،لصالة الباطلةلكثر، خالفا للمستند وغريه حيث عمموا احلكم كما عن األ

 إىل دلةانصراف األ إىل الباطلة ليست بصالة، مضافاً إىل أن وناألولاملقاصد والروض احتماله، استند 

 األول وي،عم، واالنصراف لو كان فهو بدو لأليسامأالعبادات إىل أن  خرون واستند اآل،الصحيحة

  .أحوطالثاين قرب وأ



٣٤

  .كان ال يبعد كفايته مطلقا وإن ، عن املشاهدة يف احلائل كونه مانعاًاألوىلو

  

خر  دون اآلي فيها الكالم املتقدم، ولو صحت عند املصلالصالة الباطلة لعدم الوالية يأيتن إ مث

من حياذيه كان املرجع احلمل على الصحة، صالة قرب املنع، ولو شك يف صحة تقليداً فاألو  أاجتهاداً

يبعد الشمول، وال فرق يف احلكم بني القضاء  كان ال وإن وهل يشمل احلكم الطفل والطفلة؟ احتماالن،

  .طواف، واملتفق كالظهرين واملختلف كاليومية واليجيار واإليصلب والواجب واألحداء واملستواأل

  .موات تأملصالة األ إىل نعم يف انسحاب احلكم

ن كان ال يبعد كفايته إو{لظاهر رواية السترة  } عن املشاهدة يف احلائل كونه مانعاًاألوىلو{

 كفاية احلائط القصري، ىوما دل عل،  يف مسجد حيطانه كوى كله:رفلصحيح علي بن جع} مطلقا

 ومنه يظهرما يف ، عن مثلهدلة النصراف األكاجللبابن والظاهر عدم كفاية حيلولة الثياب ولو كا

  . وحقيقة الستر واحلاجز املذكورين يف النصمجاعنه مورد اإل أل،املستند من كفاية مثل اجللباب

بالكوى والشباك، قد عرفت ما  يزول املنع بالثوب الرقيق وال قوله ال أن  كما،ال خيفى ما: وفيه

  .فيه

 كما صرح بنقض ،العمى وأالظالم  أو غمض العني أو  املنع بعدم النظروال يزول: مث قال املستند

 ومها ،خريين والروض يف األ،خري للتحرير يف األذلك الفاضل يف النهاية والتذكرة والشهيد، خالفاً

  وهو . ، انتهى)١(نافضعي

                                                

  .١٦ س٣٠٣ ص١ج: املستند) ١(



٣٥

  .لشروعكانا خمتلفني يف ا إذا احلرمة خمتصة مبن شرع يف الصالة الحقاً أو الكراهة أن كما

  

  .ومثلها الضباب والدخان وحنومها مثل ذلك،  عندلةكذلك النصراف األ

  ؟يف كون الساتر حيصل باملاء احتماالن نعم

خر يصلي صالة املضطر  واآلحدمها واقفاًأفرق يف احلكم كراهة وحرمة يف كون  ال أنه مث الظاهر

كان  إذا ةل يشمل احلكم املساوا، وهيلواقفني بدول، واالنصراف دلة األطالق إل،نوم أو من جلوس

  .ه املانعة عن مثلدلةيصليان باجتاهني صحيحة كما يف داخل الكعبة احتماالن، وال يبعد انصراف األ

كما } كانا خمتلفني يف الشروع إذا احلرمة خمتصة مبن شرع يف الصالة الحقاً أو الكراهة أن كما{

 وجزم به املستند ونقله عن ،ميالً أو كاشف اللثام قوالًملدارك واوابن فهد والثاين عن الشهيدين واحملقق 

عليه ( ظاهر قولهن إ مجع من املتأخرين، وذلك لصحيحة علي بن جعفر املتقدمة يف دليل املنع، حيث

 أيب صالة املرأة فاسدة فقط، ويؤيده صحيحة أن )١(ال يفسد ذلك على القوم وتعيد املرأة: )السالم

  .)٢(كلب وال محار وال امرأة ء اليش سلمال يقطع صالة امل: بصري

  خرين  آل باالستحسانات، خالفاًأشبهما سائر ما استدل به هلذا القول فهو أ

                                                

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٩ الباب ٤٣٢ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١٠ ح من أبواب مكان املصلّي١١ الباب ٤٣٥ ص٣ج: الوسائل) ٢(



٣٦

  ومع تقارما تعمهما

  

الكراهة بني السابقة والالحقة واملقارنة، وعن جامع املقاصد  أو حيث قالوا بعدم الفرق يف احلرمة

ن املانع من أ، وبدلة مجلة من األإطالق، واستدلوا لذلك بصحاب كالم األإطالق إىل واحلدائق نسبته

نه لو أنعية احلدث فال فرق بني االقتران والترتيب، وب كماكماهلا هو احملاذاة يف اجلملة أو صحة الصالة

  . للمتقاربني وهو خالف الظاهردلةكان الفاسد صالة الالحق فقط لزم عدم تعرض األ

املناقشة  إىل  ال يؤخذ به ـ لو سلم ـ بعد وجود املقيد، مضافاًطالقإل افإنال خيفى،  ويف الكل ما

الدعوى  أن وجه لبطالنه، ومنه يظهر السابق ال أن ذهان املتشرعة منأ لالنصراف املركوز يف طالقيف اإل

وجود  إىل  هذا مضافاً،ورذساس هلا، وعدم تعرض النصوص لصورة االقتران، ال يلزم منه حمأالثانية ال 

 ةا خارجفإات تشملها خبالف الالحقة طالقاإل بأن يقال أن إمكانتران وقناط يف صورة االامل

  .التقييد أو باالنصراف

  .قوى فما ذكره املاتن هو األ،وكيف كان

شك يف السابق مع العلم  أو اللحوق والتقارن،وولو شك يف السبق } ومع تقارما تعمهما{

 هنا الكالم صالة عدم االنعقاد، ويأيتأعدم املانع املتقدمة على صالة أجرى كل واحد منهما أبالسبق 

 ،التطابق فيهما أو االختتام به، أو ،املشهور يف التارخيني، وهل التقارن حيصل بتقارن الشروع يف التكبري

 وإن لكمال،لمفقدان  أو خري واللحوق واملقارنة مبطالن، األظهركان األ وإن يف اجلملة احتماالت،أو 

  .كانا يف سفيننت فحاذيا يف جزء من الصالة إذا ا يف جزء من الصالة، كماكان



٣٧

  . مبجرد الصدق بتأخر املرأة مكاناًأيضاًوترتفع 

  .يكون مسجدها وراء موقفه بأن  تأخرها عنه يف مجيع حاالت الصالةاألوىلن كان إو

  

عبارة  هي  اليتة متتنع عن احملاذادلةن األ، ألالعريف}  مبجرد الصدق بتأخر املرأة مكاناًأيضاًوترتفع {

  .)١(يكون قدامها ولو بصدرهأن إالّ  : يف صحيح زرارة)عليه السالم( ، ويؤيده قولهةعن املساوا

  .)٢(كانت تصيب ثوبه وإن ، خلفه فال بأسيكانت تصلن إ :ويف موثق عمار

 يصدق ك كل ذلنفإخر، آ، وكذا يف عبارات )٣(كان سجودها مع ركوعهإذا  :ويف خرب مجيل

  . حمل نظرصحابشكال املستمسك على مجلة من عبارات األإ أن بتأخر يسري، ومنه يعلم

نه أل} يكون مسجدها وراء موقفه بأن ، تأخرها عنه يف مجيع حاالت الصالةاألوىلن كان إو{

  . ذلكوغري» ولوبصدره«: )عليه السالم( من قولهوية األولفهم  إىل ضافة مصاديق التأخر، باإلأظهر

صلتا واقفني كفى يف ذلك  بأن ال لو كانت صالة اضطراريةإ و،صليا صالة املختار إذا هذا فيما

  .كثر من ذلكأولوية التأخر أعلى  ذ ال دليل حىتإوقوفها خلفه مباشرة، 

                                                

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٦ الباب ٤٣٠ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي٦ الباب ٤٣٠ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب مكان املصلّي٦ الباب ٤٣٠ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٣٨

 يبلغ مل وإن احملاذاة أو حدمها يف موضع عال على وجه ال يصدق معه التقدمأ بكون أيضاًالظاهر ارتفاعها  أن كما

  ذرعأعشرة 

  

 أو حدمها يف موضع عال على وجه ال يصدق معه التقدمأ بكون أيضاًالظاهر ارتفاعها  أن كما{

حدها علواً أيصدق مع علو   يف املوقف وحنو ذلك الي يف املقام التساودلةاملنصرف من األ إذ }احملاذاة

حدمها فوق أكان  وإن ذلك، بلخر مل يصدق  لرأس اآلحدمها حماذياًأكان رجل فإذا يسلب الصدق، 

  . وال حترمياًمنع كراهةً ه الفإنخر والفاصل بينهما شباك وحنوه، اآل

شرة كافية عال أن  هو من بابإمناواحتمال اشتراط العشرة } ذرعأعشرة {االرتفاع } ن مل يبلغإو{

 أن  ارتفاعاً، واحلالاًأيضكتفى الشرب كذلك المر ، لكن لو كان األ نصاً، ويف االرتفاع مناطاًييف التساو

 واملناط غري معلوم، وقد فصل اجلواهر وغريه الكالم يف املسألة مبا هو ي، حالة التساودلةاملنصرف من األ

  .مستدرك بعد كون امليزان الصدق العريف



٣٩

  .والزوج والزوجة وغريمها ، حرمة بني احملارم وغريهم أو ال فرق يف احلكم املذكور كراهة): ٢٦مسألة ـ (

  . على املختار من صحة عبادات الصيب والصبية بناًء،خمتلفني أو غري بالغني أو وكوما بالغني

  

والزوج والزوجة   ،حرمة بني احملارم وغريهم أو ال فرق يف احلكم املذكور كراهة {):٢٦مسألة ـ (

يف بعضها ، ودلة األإطالقشكال وال خالف، ويف املستمسك بال خالف ظاهر، ووجهه إبال } وغريمها

اخلنثى املشكل جيب  أن احلكم ليس خاصاً لغري احملرم، والظاهر أن تصريح بالزوجة والبنت، مما يدل على

صالة أجرائه غريه فال يضره عدم اجتناب اخلنثى إل أما ،عليه اجتناب كل من الرجل واملرأة لعلمه االمجايل

  .العدم

جزاء ال هذا الشرط حال سائر الشرائط واألن حأل} خمتلفني أو غري بالغني أو وكوما بالغني{

 ال  كذلك،كالقبلة والستر والطهارة والركوع والسجود، فكما ال وجه للفرق بني البالغ وغري البالغ فيها

  .وجه للفرق يف املقام

غري ظاهر الوجه، }  على املختار من صحة عبادات الصيب والصبيةبناًء{: قول املصنف أن ومنه يعلم

 وبني غري البالغة فتضره صالة البالغ، ،ر وجه الفرق بني البالغ فال تضره صالة غري البالغةهوظمثل عدم 

املشهور من اختصاص احلكم بالبالغني الختصاص النصوص بالرجل واملرأة، ففيه ما  إىل وأما ما ينسب

  .جزاءهي كسائر الشرائط واأل هذا احلكم للصالة مبا أن  يفدلةعرفت من ظهور األ

   فإنة ريالوالد كان يستشكل يف اجلماعة دون الفرادى، ولعله للسن إ مث



٤٠

 ،ل يف اجلماعةامانه التأخر عن الرجز يف )صلى اهللا عليه وآله( عادة النساء يف مسجد الرسول

  وهذه العادة جارية يف املساجد)صلى اهللا عليه وآله( ويظهر ذلك من ما ورد حال تغيري القبلة يف صالته

م يف اجلماعة، وذلك دليل املنع ذهان املتشرعة منكرية اختالطهن أنه من املركوز يف ، وألهذا اليومإىل 

  . ويف الكل مناقشة، واهللا سبحانه العامل،»هوحد... هاوحد« وملا تقدم من صحيحة معاوية ي،الشرع



٤١

  . بني النافلة والفريضةأيضاًالظاهر عدم الفرق ): ٢٧مسألة ـ (

  

، دلة األطالقـ إل ـ كما تقدم}  بني النافلة والفريضةأيضاًهر عدم الفرق الظا {):٢٧مسألة ـ (

استشكل إذا إالّ  ، اللهمأيضاًجزاء والشرائط، فال فرق بني الفرائض كسائر األ هي نه حكم الصالة مباأو

؟ م الأنه هل يعترب فيها مجيع شرائط الصالة أموات، وموات، وقد تقدم الكالم يف صالة األيف صالة األ

  . فراجع



٤٢

  .كراهة ففي الضيق واالضطرار ال مانع وال ،احلكم املذكور خمتص حبال االختيار): ٢٨مسألة ـ (

   يؤخر أحدمها صالتهكان الوقت واسعاً إذا نعم

  

 ففي الضيق واالضطرار ال مانع وال ،احلكم املذكور خمتص حبال االختيار {):٢٨مسألة ـ (

، واستدل صحاباأل إىل كثر بلاأل إىل ، ونسبه غريهصحابمن األمجع  إىل  يف املستند نسبه،}كراهة

 الختصاصهما ،صل على املتيقن من النص والفتوىلذلك بقاعدة امليسور، وباالقتصار فيما خالف األ

شكل أحبكم التبادر حبال االختيار، وبفحوى ما دل على جواز الصالة يف املغصوب مع الضرورة، و

كان مانعاً من الصحة ن إ يالتحاذ بأن ويشكل: ا ذكره جامع املقاصد قالمل آخرون يف القيد املذكور،

  .)١(بطال مبوضع دون آخرمنع مطلقاً، لعدم الدليل على اختصاص اإل

جزاء، فلو كانا يف ذ الوقت مقدم على كل الشرائط واألإشكال على احلرمة، ال وجه لإل: قولأ

حدمها عن ألزم خروج صالة  الّإمتحاذية و الّإتكون  صالما الن إ موضع ضيق يف وقت ضيق حبيث

يرفع الكراهة، وهذا التفصيل  على الكراهة فاالضطرار ال أما  دليل الوقت يسقط هذا املانع،فإنالوقت، 

  .هو الذي اختاره املستند واملستمسك وغريمها

   استحباباً أو وجوباً}  يؤخر أحدمها صالتهكان الوقت واسعاً إذا نعم{

                                                

  .٣٠ س٩٢ص: جامع املقاصد) ١(



٤٣

  .أخري املرأة صالا تاألوىلو

  

 )٢(بصري أيب ، وخرب)١(كما هو املشهور، لصحيح حممد بن مسلم}  تأخري املرأة صالااألوىلو{

 لكن عن الشيخ وجوب تأخري ،»فرغ صلت املرأةفإذا  الرجل ييصل «:)عليه السالم( املتقدمني، قال

 على مجاعوية، بل عن بعض دعوى اإللاألو إىل منصرف  وهو،الظاهر املتقدمإالّ  املرأة، وال دليل عليه

  .صحة صالما لو تقدمت املرأة

 أنه  احليض وحنو ذلك، كماأةالتقدم خلوف مفاج إىل مل تضطر املرأة إذا  هيإمناوية األولهذه ن إ مث

  .قدم املتمكن منهما ولو املرأة الإالتأخري لعدم طهارة وحنوها، و إىل طر الرجلضمل ي إذا كذلك

يبعد بقائها،  كان ال وإن م ال؟ احتماالن،أذا له يف التقدمي إولوية أ فهل تبقى ،ان هلاولو كان املك

  . دليلهطالقإل

                                                

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي١٠ الباب ٤٣٣ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي١٠ الباب ٤٣٣ ص٣ج: الوسائل) ٢(



٤٤

تكون مشغولة بالصالة ال كراهة وال  أن من غري قدامه امرأة أو كان الرجل يصلي وحبذائه إذا ):٢٩مسألة ـ (

  .شكالإ

  .ما بالصالةالكراهة خمتص بصورة اشتغاهل أو  فاالحتياط،وكذا العكس

  

تكون مشغولة بالصالة  أن من غري قدامه امرأة أو ذا كان الرجل يصلي وحبذائهإ {):٢٩مسألة ـ (

كون  من مكنةسيأتى يف مكروهات األ من جهة ماإالّ  ،شكال وال خالفإبال } شكالإال كراهة وال 

ه مامأ، و)عليه وآله وسلمصلى اهللا ( ويدل عليه يف املقام صالة الرسول ،ي قدام املصلنسانصورة اإل

، )١(قائمة أو اك جالسةذ واملرأة حبتصلي أن ال بأس: يعفور أيب شة ـ كما تقدم ـ وصحيح ابنئعا

  .وغريمها

شكال إوال حرمة، بال  ه الكراهةفإنائها، ذحب أو  املرأة والرجل خلفهايتصل بأن }وكذا العكس{

 ما تقدم من صحيحة ابن ،ايات وردت يف صالاالرو أن صلاأل إىل ضافةوال خالف، ويدل عليه باإل

  .بصري أيب مسلم، ورواية

 أو ا يرى البطالن اجتهاداًحدمهأولو كان } الكراهة خمتص بصورة اشتغاهلما بالصالة أو فاالحتياط{

يوجب  حدمها البطالن الأذ عدم رؤية إ وصليا كذلك كان لكل حكمه، ،خر الكراهةتقليداً، ويرى اآل

  . واهللا سبحانه هو العامل، كما هو واضح، يرى البطالنصحة صالة من

                                                

  .٥ ح من أبواب مكان املصلّي٤ الباب ٤٢٦ ص٣ج: الوسائل) ١(



٤٥

   ترك الفريضة على سطح الكعبةحوطاأل): ٣٠مسألة ـ (

  

خالف  يف حال االختيار خروجاً من}  ترك الفريضة على سطح الكعبةحوطاأل {):٣٠مسألة ـ (

ه، خالفاً لبعض حيث  عليمجاع اإليبل رمبا ادع. م، فقد اختلفوا يف ذلك، فاملشهور على اجلوازمن حر

  .مل جيوز ذلك

 والكعبة من املسجد، ،، ومبا دل على استحباب الصالة يف املسجددلةات األإطالقب استدل املشهور

  .ومبا دل على جوازها يف جوف الكعبة مع وحدة حكم جوفها وسطحها

جمموع ىل  إصلّي على سطحها مل يهي جمموع الكعبة، فاملصلة القبل بأن :واستدل من قال باملنع

 ،)١(الصالة على ظهر الكعبة ى عنأنه  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبالكعبة، ومبا ورد عن

 مشل ،تصل يف دار فالن قيل ال إذا هفإن ، النهى عن الصالة يف الكعبة للصالة يف سطحهاأدلةوبشمول 

  .تية اآل)٢(السالم السطح واجلوف، وبرواية عبد

 جزء منها، بل هو الظاهري أ قبلة، ولذا جيوز استقبال أيضاًجزاء الكعبة أ أن شكال يفإال نه إ :وفيه

 الصالة يف اجلوف، ولو سلم ي وظاهر النواه،الكعبة قبلة، والرواية ضعيفة أن  الدالة علىدلةمن األ

فني والْعاِكفني هرا بيِتي ِللطَّاِئطَو﴿: مولة على الكراهة كما سيأتى، بل لعل قوله تعاىلا حمفإ طالقاإل

وِدوجكَِّع السالسالم، هذا ومع ذلك فقد   الكالم حول رواية عبد دليل على اجلواز، وسيأيت)٣(﴾الر

   على املنت، ايت واجلمال واالصطهبانيسكت السادة ابن العم والربوجرد

                                                

  .١ ح من أبواب القبلة١٩ الباب ٢٤٨ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب القبلة١٩ الباب ٢٤٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١٢٥اآلية : سورة البقرة) ٣(



٤٦

  ويف جوفها

  

  .ويظهر من املستمسك نوع تردد

 واخلالف واملهذب والتهذيب وحج النهاية كما ن الكليينفع وقد اختلفوا يف ذلك،} ويف جوفها{

 إىل كثر بل نسب عليه، وعن األمجاعالف اإلخلعن آخرين وتبعهم املستند املنع، بل أدعى يف ا

  . اجلوازمجاع اإلي، بل ادعى احللصحاباأل

  :تقدم يف الصالة على سطحها، وجبملة من الروايات ما  ببعض:استدل املانع

  . املكتوبة يف الكعبةىتصل ال: قال) عليهما السالم( حدمهاأم، عن كصحيح ابن مسل

 املكتوبة يف جوف تصلّ ال: )١( قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وصحيح معاوية بن عمار، عن

عمرة، ولكنه دخلها يف الفتح فتح  ، مل يدخل الكعبة يف حج وال)صلى اهللا عليه وآله(  النيبفإنالكعبة، 

  .)٢(سامة بن زيدأكعتني بني العمودين ومعه مكة، وصلى ر

 فيها يتصل أن تصل املكتوبة جوف الكعبة، وال بأس ال: )عليه السالم( ومرسلة املقنعة، قال

  .)٣(النافلة

  .)٤(تصلح صالة املكتوبة يف جوف الكعبة ال: ، قال)عليه السالم( ورواية الدعائم، عن الصادق

                                                

  .١ ح من أبواب القبلة١٧ الباب ٢٤٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٣ حقبلة من أبواب ال١٧ الباب ٢٤٩ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١٤ س٧٠ص: املقنعة) ٣(

  .٣٣٣ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٤(



٤٧

 يف يصلأ كنت ينإ :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: ونس، قال من رواية يأيضاًبل ويستفاد 

: )عليه السالم(  احلجر من البيت؟ فقالفإن هذا املوضع، يفتصل املكتوبة  احلجر، فقال يل رجل ال

كذب، صل فيه حيث شئت)١(.  

عن  مام وسكوت اإليم فيه يف عدم جواز الصالة لفهم الراوكونه من البيت مسلّ أن  ظاهرهفإن

  .التعرض هلذه اجلهة

 حضرت الصالة :)عليه السالم( عبد اهللايب  أل مبوثق يونس بن يعقوب، قلت:ما اوز فقد استدلأ

  .)٢(صل: )عليه السالم(  فيها؟ قاليأصلفأنا يف الكعبة أاملكتوبة و

صارفة عن ظواهر تلك  وهذه الرواية حلجية سندها وظهور داللتها، وعمل املشهور ا تكون

ار بقرينة تلك الروايات كما فعله رمحل هذه على صورة االضط أما الكراهة، إىل الروايات يف عدم اجلواز

ضعف أ وقل مما مر عدداًأواملوثق مع كونه : شكل عليه املستند بقولهأوجه له، و الشيخ وتبعه غريه، فال

 العامة خبارتقدمة، بل من مجيع األ أعم من الصحيحة امل،حنفية أبو  جلماعة من العامة منهم وموافقاًسنداً

  .)٣(اًإمجاعلتخصيصها بغري املضطر 

  الصحيحة ن إ ما ضعف السند ففيهأقلة العدد فال تضر بعد احلجية، و أما :وفيه

                                                

  .١ ح من أبواب املساجد٥٤ الباب ٥٤٠ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح يف الصالة يف جوف الكعبة١٦٢ الباب ٢٩٨ ص١ج: االستبصار) ٢(

  .٢٩ س٢٥٨ ص١ج: املستند) ٣(



٤٨

  .يصلي فيها قبال كل ركن ركعتني أن وال بأس بالنافلة بل يستحب ،اختياراً

  

دام  ما: خرين، وثانياًخمالف آل: والأه فإنة جلماعة ما املوافقأتقدم على املوثقة بعد كوا حجة، و ال

اً فهو خالف إمجاعما ختصيصها باملضطر أ وي،اجلمع الصدور إىل تصل النوبة ال يلمكن اجلمع الدالأ

صول عدم صحته، وعليه فقول املشهور مقتضى القواعد، فهو من قبيل انقالب النسبة الذي حقق يف األ

  .قرببالصحة مع الكراهة هو األ

 مجاعاضطراراً فقد قام اإل أما ،}اختياراً{تيان الفريضة يف اجلوف والسطح إ مينع من إمنااملانع ن إ مث

 املعترب واملنتهى ي يف حمكمجاعوقد ادعى على ذلك اإل} وال بأس بالنافلة {،من اجلميع على جوازه

  . تقييد روايات املنع باملكتوبة ويدل عليه، بقسميه عليهمجاع ويف اجلواهر اإل،واملدارك كما يف املستند

كثر من ذلك أشكال وال خالف، بل وإبال }  فيها قبال كل ركن ركعتنيييصل أن بل يستحب{

  .)صلى اهللا عليه وآله( ملا تقدم من حديث صالة رسول اهللا

 ركعتني بني ي مث تصل ـقالإىل أن ـ ردت دخول الكعبة أإذا  :وصحيح معاوية بن عمار

  .)١( يف زواياهي وتصل ـقالإىل أن  ـ ى الرخامة احلمراء سطوانتني علاأل

   النيب دخل: )عليه السالم( احلسن أبو مساعيل بن مهام، قالإوصحيح 

                                                

  .١ ح من أبواب مقدمات الطواف٣٦ الباب ٣٧٢ ص٣ج: الوسائل) ١(



٤٩

ء  يكون قباله يف مجيع حاالته شي أن ذا صلى على سطحها فالالزمإ و،وكذا ال بأس بالفريضة يف حال الضرورة

  من فضائها

  

  .)١(ربع وصلى يف كل زاوية ركعتني فصلى يف زواياها األ الكعبة)صلى اهللا عليه وآله(

وحدة احلكم أن إالّ  وردت يف اجلوف وإن شاء اهللا، وهذه الرواياتن إ ومتام الكالم يف كتاب احلج

 يف احلكم باالستحباب مطلقا، هذا ولكن ال يبعد القول يتكف مجاعبني اجلوف والسطح ولو بقرينة اإل

  .ملأ املانعة فيكون من باب الكراهة يف العبادة، فتدلةذ ال وارد على األإرد، بكراهة ما زاد على ما و

 ويف املستند ،نتهى واملداركاً عن املعترب واملإمجاع} وكذا ال بأس بالفريضة يف حال الضرورة{

  .واجلواهر وغريها

سجوداً اً و وقعوداً ركوعقياماً} يكون قباله يف مجيع حاالته أن ذا صلى على سطحها فالالزمإو{

حوال الصالة، أكما ذكره غري واحد، وذلك ليتحقق االستقبال الواجب يف كل } ء من فضائها شي{

 حينئذ، نعم فتوى عدم اشتراط احتاد لفلو سجد على نقطة االنتهاء بطلت لعدم االستقبا: قال يف اجلواهر

ركع وسجد من غري تأخر  يث لوحوال فلو استقبل شيئاً من الفضاء حال القيام حباملستقبل يف مجيع األ

صل من غري عند الركوع والسجود تنحى حىت حصل له ما يستقبله حاهلما صح لألإالّ أنه  عن القبلة

  .، انتهى)٢(معارض

  كان مواجهاً إذا شكال بعض يف الصالة داخل الكعبةإ أن ومن ذلك تعرف

                                                

  .٢ ح من أبواب مقدمات الطواف٣٦ الباب ٣٧٣ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٣٥٣ ص٧ج: اجلواهر) ٢(



٥٠

    ضعيف مضطجعاًييصل أو عموربيت املال إىل  متوجهاً مستلقياًييصل بأنه  والقول قائماًيويصل

  

  .ذ القبلة الفضاء ال البنيةإه غري تام، مامأشىء  نه ال، ألانفتاحهللباب حال 

  .نه مقتضى القاعدة وهذا هو املشهورأل}  قائماًيويصل{

كما عن الفقيه واخلالف والنهاية واملهذب } بيت املعمورال إىل  متوجهاً مستلقياًييصل بأنه والقول{

  .يللقاضواجلواهر 

 السالم، عن الرضا ول برواية عبداستدل لأل وإن } ضعيف{كما عن بعض  } مضطجعاًيو يصلأ{

قام مل يكن له قبلة ن إ :)عليه السالم( ، يف الذي تدركه الصالة وهو فوق الكعبة؟ قال)عليه السالم(

، أسماء البيت املعمور ويقريف ال اليت بقلبه القبلةد قويعالسماء  إىل  على قفاه ويفتح عينيهييستلق ولكن

 والسجود على حنو ،يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه أن رادأذا إيركع غمض عينيه، و أن أرادفإذا 

  .)١(ذلك

رأيت يونس مبىن يسأل : ، قالعبد اهللاهذيب، عن حممد بن ت، ما رواه يف الأيضاًويؤيده بل يدل عليه 

صالة الفريضة وهو يف الكعبة فلم ميكنه اخلروج من رته حض إذا ، عن الرجل)عليه السالم( با احلسنأ

 ﴾فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَِّه﴿ :مياًء وذكر قول اهللا تعاىلإاستلقى وصلى : )عليه السالم(الكعبة؟ فقال 

)٢(.  

                                                

  .٢ ح من أبواب القبلة١٩ الباب ٢٤٨ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١١٥اآلية : سورة البقرة) ٢(



٥١

 على العمل مبضمون مجاعنا، وعن الشيخ دعوى اإلأصحابرواية  إىل  احلكمةوعن املبسوط نسب

  .شكل على اخلرب بضعف السند، وخمالفته للقاعدةأخلرب، وا

  . كاف يف احلجية يف الكايفاألولوجود اخلرب ن إ :األولويرد على 

عراض املشهور عن ذلك، بل نفس الصدوق  إ احملذورإمناخص من القاعدة، وأنه إ :وعلى الثاين

  ولعل الرواية صدرت تقية، املتعارفةعرضا يف باقي كتبهما عن العمل به، ولذا فالالزم الصالةأوالشيخ 

ما كان مذهب بعض العامة إمن باب التقية باملعىن الذي ذكره احلدائق، وما إ جد من ذكر ذلك،أمل وإن 

  ).عليهم السالم( هلهاإىل إ راء، وكيف كان فالالزم رد علمهامثال هذه اآلأفكم هلم من 

فإذا الصالة،   يقف عليها، وبني لزوم القبلة يفالكعبة فال دليل احترام نيباجلمع ب: واستدل للثاين

ليس الوقوف خالف االحترام، كما يدل على ذلك النص يف نه إ :مرين، وفيهاضطجع كان مجعاً بني األ

  .الصالة املستحبة والفتوى



٥٢



٥٣

  فصل

ييف مسجد اجلبهة من مكان املصل

  

   غري املأكول وامللبوس،ما أنبتته أو األرضيكون من  أن ،طهارته إىل يشترط فيه مضافاً

  

  }فصل{

} ييف مسجد اجلبهة من مكان املصل{

مور املعتربة يف السجدة من  الكالم فيه يف التاسع من األكما سيأيت} طهارته إىل يشترط فيه مضافاً{

  .شاء اهللا تعاىل نإفصل السجود 

ات مجاع، بل اإلشكال وال خالفإبال }  غري املأكول وامللبوستهما أنبت أو األرضن يكون من أ{

  :كل من املستثىن واملستثىن منه، ويدل عليه نصوص متواترة متواترة يف

 عما جيوز السجود عليه خربينأ :)عليه السالم( عبد اهللا يبقال أل أنه كصحيح هشام بن احلكم،

ما  الإ األرضنبتت أعلى ما  أو األرضعلى  الّإال جيوز السجود : )عليه السالم( ا الجيوز؟ قالمعو

وجل، فال ن السجود خضوع اهللا عزأل:  جعلت فداك ما العلة يف ذلك؟ قال:فقال له. لبس أو كلأ

  كلون ويلبسون، والساجد يف أبناء الدنيا عبيد ما يأن على ما يؤكل ويلبس، أل يكون أن يينبغ



٥٤

يا الذين بناء الدنأع جبهته يف سجوده على معبود ضي أن ي اهللا عز وجل فال ينبغةسجوده يف عباد

  .)١(اغتروا بغرورها

 األرضنبتت أالسجود على ما : قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وصحيح محاد بن عثمان، عن

  .)٢(لبس أو كلأما إالّ 

إالّ  تنبتأما  أو األرضعلى  الّإتسجد  ال: ، قال)عليه السالم( دعمش، عن جعفر بن حمموخرب األ

  .)٣(انتاملأكول والقطن والك

ما  أو األرضعلى إالّ  يسجد ال: )عليه السالم( عبد اهللا أبو  قال،امللك ل بن عبدضاملف وخرب

  .)٤(انتالقطن والكإال  األرضأنبتت 

 غري األرضما تنبت  علىإالّ  ال بأس بالسجود: قال أنه )عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

  .)٥(شباههاأالطعام كالكالء و

 ينبت من يءعلى ش أو األرضسجدت فليكن سجودك على فإذا : )عليه السالم( يوعن الرضو

  .)٦( مما ال يلبساألرض

                                                

  .١ ح من أبواب ما يسجد عليه١ الباب ٥٩١ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح عليه من أبواب ما يسجد١ الباب ٥٩٢ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب ما يسجد عليه١ الباب ٥٩٢ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح من أبواب ما يسجد عليه١ الباب ٥٩٢ ص٣ج: الوسائل) ٤(

 ٢٥٨ ص٥ج: حاديث الشيعةأ ويف نسخة جامع اليفكاحل« وفيه ، يف ذكر اللباس يف الصالة١٧٨ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٥(

  .»كالكالء«يه ، وف٤ ح من أبواب السجود١٠الباب 

  .١٦ س٩ص: فقه الرضا) ٦(



٥٥

ال بأس بالقيام على املصلى من الشعر : ، قال)عليهما السالم( حدمهاأوعن بريد بن معاوية، عن 

سجود  فال بأس بالقيام عليه والاألرض ت كان من نبافإن، األرضكان يسجد على  إذا والصوف

  .)١(عليه

 على البساط من يسألته عن الرجل يصل: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنوما رواه احلليب

  فال بأساألرضقمت عليه وسجدت على  وإن تسجد عليه، ال: )عليه السالم( الشعر والطنافس؟ قال

  .)٢(بسطت عليه احلصر وسجدت على احلصر فال بأسوإن 

نبت يف ينبات البحر مما  أو األرض الكثرية، وال فرق يف النبات بني نبات تياغريها من الرواإىل 

  .صالأ بات يف اجلو بدون االستفادة من األرض النريب إذا كان نباتا حقيقة، وكذلك ذاإداخل البحر 

ء من يبشجيء إذا  أو ا من القمرأيت  اليت جزاءجزاء سائر الكواكب كالقذائف السماوية واألأما أ

 إىل  واالنصراف،أيضاًأرض ا  جاز السجود عليه على الظاهر ألمل يكن معدناًفإذا ئر الكواكب، سا

ني السبع األرضاملراد ب أن ، من)عليه السالم(  الرضامام عن اإلي، كما يؤيد ذلك ما رويرضنا بدوأ

رضنا أهذه : )عليه السالم( رضنا، واخلرب موجود يف البحار، حيث قالأ ضميمةخر، بالكواكب األ

  .)٣(ها وهكذاؤخرى وحوهلا مساأرض أها، مث ؤا مساهلوحو

                                                

  .٥ ح من أبواب ما يسجد عليه١ الباب ٥٩٢ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب ما يسجد عليه٢ الباب ٥٩٤ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٨٠ ص٥٨ج:  البحارانظر) ٣(



٥٦

  أيضاًنعم جيوز على القرطاس 

  

عن الشهيد يف البيان إالّ  بالخالف فيه يف اجلملة: قال يف املستند} أيضاًنعم جيوز على القرطاس {

سالك واملفاتيح  واملدارك واجلامع واملضبل عن التذكرة والرو. خلإ )١(والذكرى حيث توقف فيهما

كان مما يؤكل كالقطن   أواألرضمل يكن من  وإن  جاز ذلك بالنص،إمناعليه، و مجاعوكشف اللثام اإل

  .واحلرير

 عن القراطيس والكواغذ )عليه السالم( با احلسنأكصحيحة ابن مهزيار، سأل داود بن فرقد 

  .)٢(جيوز: )عليه السالم( املكتوبة عليها هل جيوز السجود عليها أم ال؟ فكتب

كثر أ يف احململ يسجد على القرطاس و)عليه السالم( اهللاأبا عبد رأيت  :وصحيح صفوان اجلمال

  .)٣(مياًءإ يذلك يؤم

حصى من  )عليه السالم( أخذي أن اضطرار يف ال أن يرده حالة االضطرار، بأنه شكال فيهواإل

 يف  مستمراً)عليه السالم( كان أنه »لككثر ذأو«ذ ظاهر قوله إ مث يسجد عليها يف احململ، األرض

  .أشبهما  أو  يرتل من احململ يف كل يومنساناإل أن صلوات متعددة مع وضوح

  .)٤(يسجد على قرطاس عليه كتابة أن كرهأنه  :)عليه السالم( وصحيح مجيل، عنه

                                                

  .١٣ س٣٦٦ ص١ج: املستند) ١(

  .٢ ح من أبواب ما يسجد عليه٧ الباب ٦٠١ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب ما يسجد عليه٧ الباب ٦٠٠ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب ما يسجد عليه٧ الباب ٦٠١ ص٣ج: الوسائل) ٤(



٥٧

   كاملعادن مثل الذهب والفضةاألرضفال يصح على ما خرج عن اسم 

  

محلت الكراهة على املصطلحة دل على السجود   ولو،الكراهة بدون الكتابة ظاهره عدمن إ حيث

رادة الكراهة املصطلحة إيقال ب أن مجال الكراهة كان الالزمإقيل بن إ  مث،كانت فيه الكتابة وإن مطلقاً

  .بقرينة صحيحة ابن مهزيار

 يال ينبغ أنه  كما،لبوساملأكول وامل نبتت غريأ وما األرضشكال يف الكاغذ املتخذ من إال نه إ مث

شاء ن إ )٢٢( الكالم يف ذلك يف املسألة  كما سيأيت،شكال يف الكاغذ املتعارف يف زمان الرواياتاإل

  .ىلاتع

ال يصح  أو ،دلة األطالق فهل يصح إل،أشبه الكالم يف الكواغذ احلديثة املتخذة من النفط وما إمناو

  عرفاًطالق يف اإلجتدد له مصداق كان داخالً إذا املطلقن  ألاألول الظاهر ،صل بعد عدم استثنائهلأل

  .ي وليس يف املقام انصراف قطعي،راف قطعصكان انإذا إالّ  يكون حمكوماً حبكمه

  ؟نه حكاية عمل له ألإطالقنعم صحيح صفوان ال 

 ال بأنه شكال فيه واإل،نبتت عليهأوالظاهر جواز السجود على املطاط املتخذ من الشجر، لصدق ما 

عصر ماء ورق النبات حيث ال جيوز  إذا  فيكون حاله حال ما، هو ماء النباتإمنايصدق عليه النبات، و

 كالورق والساق خبالف األول فإناملطاط ال يقاس مباء النبات،  ذإالسجود على ذلك املاء غري وارد، 

  . واملنصرف من النبات غريه،ه ماءفإنالثاىن، 

   كاملعادن مثل الذهب والفضةاألرضفال يصح على ما خرج عن اسم {



٥٨

  والعقيق والفريوزج والقري والزفت وحنوها

  

 عليه، وذلك لتطابق النص مجاعشكال وال خالف، بل ظاهرهم اإلإبال } والعقيق والفريوزج

 على املعادن املذكورة، األرض وال تصدق ،ما أنبتت أو أرضاً والفتوى على لزوم كون ما يسجد عليه

 إطالق و، يشمل كل ما يف الكرة من املاء والنبات واملعدن وغريهام عاإطالق ،انإطالق  هلااألرض فإن

 فجاء باملذكورات مل يكن ممتثال ،األرض بقطعة من  جئين:ليق إذا  ولذا،خاص يشمل غري ما ذكر

  .جاء باحلجر والرمل حنوها إذا خبالف ما

 األرضقطع  فأغلب الّإاملذكور، ومل يكن االنصراف  إذا األرضر صدق املعدن على ضنعم ال ي

  .نص على ذلك ذ الإال وجه جلعل بعض املعدن مدار عدم جواز السجود،  أنه معادن، ومنه يعلم

ذ ال يصدق إ ،أحجار هذه املعادن وغريها ال بأس بالسجود عليها قبل استخالص املعادن منهان إ مث

أرض النحاس  أو أرض الذهبنه إ قال فياألرض هذه املعادن، بل الصادق عليها هو يسامأعليها 

  .وهكذا

كاملومياء الذي هو من احلجر، وال يصدق } وحنوها{وهو نوع لني من القري } والقري والزفت{

، صحابقطع األ إىل وعن املدارك نسبته، ، واملنع عن القري هو املشهور كما عن البحاراألرضعليه اسم 

 ويف ،صحاباأل اتفاق إىل فيه، وعن احلدائق نسبة املنععدم معلومية قائل باجلواز ردبيلي األبل عن 

  : عليه بعض الرواياتاألرضعدم صدق اسم  إىل ضافةى املنع باإلل عليه، ويدل عمجاعاملستند اإل

  أيسجد على الزفت :  قلت له)عليه السالم( جعفر أيب كصحيح زرارة عن



٥٩

  .)١(ال: )عليه السالم( يعىن القري؟ قال

ال تسجد على القري وال على القفر وال على : )عليه السالم( مر عن الرضاوخرب حممد بن ع

  .)٢(جوالسار

  مثل ما رواه علي بن جعفر يف كتابه عن أخيه موسى،خر تدل على اجلوازألكن هناك روايات 

  .)٣(ال بأسيسجد يف السفينة على القري؟  أن سألته عن الرجل هل جيزيه:  قال)عليه السالم(

عليه (  عن السجود على القفر وعلى القري؟ فقال)عليه السالم( اهللاأبا عبد  خنيسلى بن وسأل مع

  .)٤(ال بأس به: )السالم

  .)٥(ال بأس به: الصالة على القار؟ فقال ، عن)عليه السالم( اهللاأبا عبد عمار  وسأل معاوية بن

  .)٦(شاء نإويسجد على الزفت : ويف رواية الدعائم

  .)٧( على القري والقفر ويسجد عليهىويصل: مارويف رواية ع

                                                

  .٣ ح من أبواب ما يسجد عليه٦ الباب ٥٩٩ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب ما يسجد عليه٦ الباب ٥٩٩ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح أبواب ما يسجد عليه من٥ الباب ٢٤٧ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب ما يسجد عليه٦ الباب ٥٩٩ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .٥ ح من أبواب ما يسجد عليه٦ الباب ٦٠٠ ص٣ج: الوسائل) ٥(

  . يف ذكر صالة املسافر١٩٧ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٦(

  .٦ ح من أبواب ما يسجد عليه٦ الباب ٦٠٠ ص٣ج: الوسائل) ٧(



٦٠

  وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد

  

 ؟ قال ونسجد على ما فيها وعلى القري:ويف رواية ابن ميمون يف جواز الصالة يف السفينة مجاعة قوله

  .)١(ال بأس: )عليه السالم(

على بأا حممولة على التقية، وحممولة  و،ى هذه الروايات باملعارضة مع الروايات السابقةلشكل عأو

 اجلمع إمكانتضر بعد   لكن املعارضة ال،صحابعراض األإالضرورة بقرينة ذكر السفينة يف بعضها، وب

وجه هلا  ، والضرورة ال اجلمع الداليلإمكانبعد عدم إالّ  اإليهيصار  باحلمل على الكراهة، والتقية ال

  .جود أخشاب السفينة  أوروايات السفينة إىل حىت بالنسبة

م محلوها على التقية والضرورة، عراض ألإمل يظهر نه إ يقالأن إالّ  عراض، اللهمعمدة اإلال إمناو

  .يف املقامنفع  ما له األرضوقد تقدم يف باب مطهرية 

 ا نشاشة به لوجود معدن النفط حتتها ألريراضي اليت فيها آثار القمث الظاهر جواز السجود على األ

  .األرضب ذلك سلب اسم ج أوإذاإالّ 

نه ال يسمى عليه اسم النبات، وعن على املشهور، أل} وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد{

يظهر من املعترب والنهاية والتذكرة والذكرى  أنه وعن مفتاح الكرامة كشف اللثام كأنه الخالف فيه،

 قال يف ،)٢()ره(ية املنع عن الشيخ  حيث اقتصروا على حكا،وكشف االلتباس التأمل يف ذلك

  املتعني املنع : املستمسك

                                                

  .٧ ح من أبواب ما يسجد عليه٦ الباب ٦٠٠ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٦ س٢٤٩ ص٢ج: مفتاح الكرامة) ٢(



٦١

  والفحم وحنومها

  

 فىت يف املستند أ وال صدق النبات، وكذا:يضيف أن األوىلوكان  ،)١( عليهاألرضعنه لعدم صدق 

  .وغريه بعدم اجلواز، بل مل أجد خمالفاً صرحياً يف ذلك

فوف  كاملسحوق وا، أقسامه وال بني أحوالهالنبات بنيعلى فرق يف جواز السجود  النه إ مث

  .ال جيوز خلروجه من االسم بأنه قال يف املستند وإن واهلشيم، وهل جيوز على صمغ النبات؟ احتماالن،

 السجود عليه خلروجه عن اسم النبات زوقد اختلفوا يف ذلك بني قائل بعدم جوا} والفحم{

ائل باجلواز ق واملستمسك وكثري من املعلقني، وختار هذا القول املصنفاكخروج الرماد، وقد 

مل يستحل، وقد اختار هذا القول  أنه  مما يدل علىإليهالستصحاب وعدم طهارة املتنجس باالستحالة ل

  .واجلواهر وغريمهااملستند 

قسام الفحم، فقد يكون خارجاً عرفاً عن اسم النبات لكثرة احتراقه، وقد ال أوالظاهر التفصيل بني 

  .صل عدم اخلروج خارجا، ولو شك يف اخلروج والعدم فاأليكون

نه من كتب به، أل ذاإقال جبواز السجود على ماء السقم  مجد، ومن إذا كماء النبات} وحنومها{

وضع العود واخلشب يف املاء حىت إذا  أما نفاه املستند، غرب لصحة السلب ولذاأفقد  األرضنبات 

  شرب به مل يغري ذلك حكمه، كما 

                                                

  .٤٩٠ ص٥ج: املستمسك) ١(



٦٢

  وال على املأكول وامللبوس كاخلبز والقطن والكتان وحنوها

  

اخلشب وحنوه، فالظاهر عدم جواز السجود عليه،   احلشب مدة طويلة حبيث انسلب اسميبق إذا نهإ

  .نه يكون حينئذ كالرمادأل

شكال وال خالف يف عدم جواز  إال} اوال على املأكول وامللبوس كاخلبز والقطن والكتان وحنوه{

 اخلالف إمنا والضرورة عند الشيعة، ومجاع اإلي وامللبوس يف اجلملة، بل عليه دعاولود على املأكوالسج

لدخوهلما يف امللبوس وقد املنع ا، فاملشهور على م فقد اختلفوا يف جواز السجود عليه،يف القطن والكتان

  . الدالة على ذلكتتقدم مجلة من الروايا

على الثوب الكرسف وال على ال  و،ال: )عليه السالم(  قالسجد على الزفت؟أ :ويف حسنة زرارة

ء من يعلى ش  والاألرضء من مثار ياحليوان وال على طعام وال على ش ء منيالصوف وال على ش

  .)١(الرياش

  وال يسجد،)٢(يسجد الرجل على كدس حنطة وال شعري وال لون مما يؤكل ال: ويف رواية اخلصال

  .)٣(املأكول والقطن والكتانإالّ  األرضنبتت أ ما أو األرضعلى إالّ 

ر فال جيوز الصالة ثَالتمر والكَ عم واملشرب منط يف املنسانء يكون غذاء اإليش كل: يوالرضو

   وال على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر ،عليه

                                                

  .٢ ح يف السجود على القطن والكتان١٨٨ باب ٣٣١ ص١ج: االستبصار) ١(

  .ئةاديث األربعم ح٦٢٨ص: اخلصال) ٢(

  .٩ حئة فما فوقا، باب امل٦٠٤ص: خلصالا) ٣(



٦٣

حال يكون يف أن إالّ  األرضر واجللد، وال على شيء يصلح اللبس فقط وهو خيرج من بوالو

  .)١(ضرورة

عن املعترب يوكذا حك ،ز السجود على ثياب القطن والكتانخالفاً للسيد يف املسائل املوصلية فجو 

 التردد، وذلك لرواية داود ي املتأخرين، وعن النافع والشرائع وشرح الشرائع للصيمريوبعض متأخر

السجود على الكتان والقطن من هل جيوز :  فقلت)عليه السالم( سألت أبا احلسن الثالث: الصرمي قال

  .)٢(زجائ: )عليه السالم( غري تقية؟ فقال

سأله عن السجود على القطن أ، )عليه السالم( احلسن الثالث أيب  إىلكتب: نعاين، قالصورواية ال

  .)٣(ذلك جائز: يلّإغري تقية وال ضرورة؟ فكتب  والكتان من

 وأنا أصلي على الطربى وقد ألقيت عليه شيئاً )ه السالمعلي( احلسن أبو يب مر:  قال،بل ورواية ياسر

  .)٤(األرضنبات  ما لك ال تسجد عليه أليس هو من: أسجد عليه؟ فقال يل

نفس  أن عراض املشهور عنها حىت إلة،لكن هذه الروايات البد من محلها على الضرورة والتقي

 وكذلك نقل ، على املنعمجاع بل نقل اإلالسيد خالف فتواه املتقدمة يف اجلمل واملصباح واالنتصار،

  الشيخ يف اخلالف والعالمة 

                                                

  .١٢ س٤١ص: فقه الرضا) ١(

  .٦ حيهل من أبواب ما يسجد ع٢ الباب ٥٩٥ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٧ حيهل من أبواب ما يسجد ع٢ الباب ٥٩٥ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٥ ح من أبواب ما يسجد عيه٢ الباب ٥٩٥ ص٣ج: الوسائل) ٤(



٦٤

   كن من املعادنتمل  إذا حجاروجيوز السجود على مجيع األ

  

عراض يكون فتوى السيد للموصل تقية، ولوال اإل أن  على املنع، بل حيتملمجاعيف املختلف اإل

 جبواب غري مامجييب اإل أن طلب السائل أن ى وال خيف،مقتضياً للجواز مع الكراهةالداليل اجلمع  لكان

  .لكذ ب)عليه السالم( مام ال يكون ملزماً لإلتقييت

اً إمجاع بل ،شكال وال خالفإبال }  كن من املعادنتمل  إذا حجاروجيوز السجود على مجيع األ{

اسم أن  عرفتال تكون من املعادن فقد  أن استثناء أما ، عليهااألرضكما تقدم وجهه من صدق اسم 

 ،األرض ال جيوز السجود على ما خرج عن اسم إمنااملعدن ليس مناط احلكم لعدم وروده يف النص، و

ينعقد  الذي ال اعتبار بأصله، فاملاء أنه  بل الظاهركان معدناً وإن فيجوز السجود على الرحى وحنوه،

امللح فال  أما  االنعقاد،دبعحجراً كبعض أقسام املرمر ال بأس بالصالة عليه، لصدق اسم األرض عليه 

من املأكول، وما يستخرج من البحر من  أنه  إىلضافة، باإليسمى أرضاً نه الجيوز السجود عليه أل

  . كان تكونه يف البحراألرضنه قسم من صداف، فالظاهر جواز السجود عليه ألاأل



٦٥

  جرال جيوز السجود يف حال االختيار على اخلزف واآل): ١مسألة ـ (

  

 األرضخلروجه عن اسم } ال جيوز السجود يف حال االختيار على اخلزف {):١ ـ مسألة(

 غري ممتثل، لكن املستند وعد ،جاء به إذا ، مل يصدق عليهاألرض  بقطعة منجئين:  قالبالطبخ، ولذا لو

 نعلم يف ، وعن الروض الصحابقطع األ إىل كثر واختاره هو، بل عن املدارك نسبتهاألإىل  نسب اجلواز

 عليه األرض عليه، وذلك لصدق مجاعشعار باإل، بل عن احملقق والعالمة اإلصحابذلك خمالفاً من األ

 وأي ،لبعض القرائن اخلارجية أو ي،والطبخ ال خيرجه عن ذلك، واالنصراف املدعى لو كان فهو بدو

لوشك فاالستصحاب بفعل العبد، و أو ،يكون الطبخ بقدرة اهللا تعاىل كما يف احلصى واملدرة أن فرق بني

نه من قبيل استصحاب املفهوم املردد بني معلوم البقاء ومعلوم ، أليجير شكال املستمسك الإم، وحمكّ

  .االرتفاع غري واضح

 شكال يف السجود على التربة احلسينيةومنه يعلم عدم اإل ،عليهغبار   فالسجود عليه ال،وكيف كان

  . املطبوخة)عليه السالم(

  نسانوال تسجد على ما يلبس به اإل :يالرضو إىل ضافةم يف املنع عن اخلزف باإلملا تقد} جرواآل{

 ليس حبجة، بل ي والرضو،، لكن الظاهر اجلواز ملا تقدم يف اخلزف)١(وال على آجرـ : قالإىل أن ـ 

  كثر،  عن األ احملكياجلواز هو

                                                

  .١٨ س٩ص: فقه الرضا) ١(



٦٦

   والنورة واجلص املطبوخني

  

اً، ومنه يعلم حال السبحة املطبوخة واألمسنت املتعارف يف قلوا فيه خالفنم مل يأوعن البحار 

الطحن  إىل ضافةكان طبخ باإل وإن كان حجراً قد طحن بدون الطبخ فحاله واضح،ن إ هفإنزماننا، 

  .كان حاله حال اخلزف وحنوه، وكذا سائر مشتقات االمسنت كالبالط املسمى باملوزاييك وحنوه

 صورته حديدن إ  حيث، بسبب معامل ذوب احلديداألرضع من نعم رمبا يشكل يف احلديد املصنو

  .األرضكان مأخوذاً من وإن 

، )١(خرب حممد بن عمر إىل  يف النورةضافةوكأنه لالنصراف، باإل}  والنورة واجلص املطبوخني{

كما عن  ،خالطهاأ والصاروج هو النورة ب. كما تقدم، عن السجود على الصاروجيحيث فيه النه

  .الكاشاين

 الطبخ ال يوجب فإن ، جواز السجود عليهما: للنهاية واملبسوط ومجاعة آخرينلكن الظاهر وفاقاً

كان الالزم انصراف اللحم والبصل وغريمها عن املطبوخ منهما،  الإ كما تقدم ـ كيف وـاالنصراف 

  .خالطه الذي منه الرمادأل أنه ل الطبخ، بل الظاهرجاملنع عنه أل أن والصاروج مل يعلم

عليه ( با احلسنأ سأل :جود النص يف اجلص، وهو صحيح احلسن بن حمبوبو إىل ضافةهذا باإل

  أيسجد عليه؟ فكتب خبطه،وقد عليه بالعذرة وعظام املوتى مث جيصص به املسجدياجلص  ، عن)السالم

  .)٢(املاء والنار قد طهراهن إ :)عليه السالم(

                                                

  .١ ح من أبواب ما يسجد عليه٦ الباب ٥٩٩ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١ حالنجاسات من أبواب ٨١الباب  ١٠٩٩ص ٢ج: الوسائل) ٢(



٦٧

  وقبل الطبخ ال بأس به

  

هذا احلديث يف كتاب الطهارة   عن جواز السجدة عليه، وقد تكلمنا حولوظاهره املفروغية

  .فراجع

معدن وال يسجد على املعدن، فيه ما  أنه لعدم املانع عن ذلك، وتوهم} وقبل الطبخ ال بأس به{

  . معدن من املعادناألرضفكل قطعة من  الّإمدار املعدن، ومر دم من عدم دوران األقت



٦٨

   السجود على البلور والزجاجةال جيوز): ٢ ـ مسألة(

  

  عليها، مضافااألرضلعدم صدق اسم } ال جيوز السجود على البلور والزجاجة {):٢ ـ مسألة(

، يسأله عن )عليه السالم( ياحلسن اهلاد أيب  إىلنا كتبأصحاببعض  أن :صحيح حممد بن احلسنيإىل 

 أن ، وما كان يلاألرضنبتت أو مما  تفكرت وقلت هإليه فلما نقد كتايب: الصالة على الزجاج، قال

 ولكنه من األرضنبتت أمما  أنه تك نفسكثحد وإن  على الزجاجال تصلّ: إيل فكتب :سأل عنه، قالأ

  .كذ رواه يف الكايف والتهذيب. )١(امللح والرمل ومها ممسوخان

  .)٢(»خالرمل وامللح سب ه منفإن «:ثبات الوصية رواه هكذاإولكن يف الوسائل والعلل و

  .)٣(وال تسجد على زجاج: يويف الرضو

 ولو ،األرضنه من سم منه، واحتمال اجلواز ألق والبلور ، عنه يف النصي فالزجاج منه،وعلى كل

  املشتملة عليه، مردوداألرضي أ كان مل جيز السجود عليه مل جيز السجود على املركب منه ومن غريه

ذكر  ، وعلى ماأيضاً مشتملة على امللح األرضال فإو خبالف اجلزء، األرضاملركب يصدق عليه بأن 

   والتهذيب على داللة ذيل حديث الكايف أما ،األرضاستخلص من  إذا جاز السجود على امللح

                                                

  .٨٧ ح يف كيفية الصالة١٥ باب ٣٠٤ ص٢ج:  والتهذيب.١٤ ح باب ما يسجد عليه وما يكره٣٣٢ ص٣ج: الكايف) ١(

  .٥ ح٤٠ باب ٣٤٢ص:  وعلل الشرايع. من أبواب ما يسجد عليه١٢ الباب ٦٠٤ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١٨ س٩ص: فقه الرضا) ٣(



٦٩

  .لعدما وهومقطوع ،عدم جواز السجود على الرمل

  .يل مما ال ميكن االعتماد عليهذاالضطراب يف ال: والأ :فريد عليه

ما بنفسها أما مسخا فصارا زجاجاً ال إيكون املراد منه  أن ميكن:  قال،تندما ذكره املس: وثانيا

  .األرضممسوخان من 

 وال على ، عليهاألرض وذلك لعدم صدق اسم )لچيينا(ومما تقدم تعرف عدم جواز السجود على 

  . ن اللعاب عبارة عن الزجاج املذاب من اخلزف، أل)اللعاىب(



٧٠

  .  واملختومرمينعلى الطني األالسجود جيوز ): ٣مسألة ـ (

  

ومها قسمان من الطني يؤتى ما من }   واملختومرمينعلى الطني األالسجود جيوز  {):٣مسألة ـ (

 األولكان  وإن األرض ومها من ،دوية ويف التنظيفبعض البالد الغربية والشرقية يستعمالن يف بعض األ

 ، وليسا من املأكول جاز السجود عليهمااألرض ما مل خيرجا عن اسمإبيض، وحيث أالثاين محر وأ

  .ما معدن قد عرفت ما فيهوتوهم عدم اجلواز أل

، األرضهو قسم من  الذي نه نوع من احلجروكذلك جيوز السجود على حجر الرجل املثقب، أل

اطن من ب أو ،فغانأخترج من اجلبال كأحجار جبال  اليت نةيحجار الثمقب لرخاوته، وكذلك األث يإمناو

قسام، أ األرض فإنثرياء وغريمها، كل ذلك للصدق، عمدة بيوت األأتستعمل يف  اليت حجاراألكالبحر 

  .)١(﴾غَرابيب سودوِمن الِْجباِل جدد بيض وحمر مختِلف أَلْوانها و﴿ :قال سبحانه

  .)٢(جر واحلجروال بأس بالسجود على اجلص واآل:  النهايةيقال الشيخ يف حمك

  .احلجر ليس بأرض ممنوع أن ما عن بعض من أن ومنه يعلم

 كما يصنع من احلجر ملبوساً أو تكون مأكوالً أن جب أو لو عمل ا عملاألرض أن مث ال خيفى

يضر ذلك جبواز السجود عليه  يف بعض البالد بعض املواد املأكولة، ال أو طن،قن ـ يف كوريا ـ الاآل

  .ن غري مأكول وال ملبوسا اآلعمال ذلك العمل، ألإقبل 

                                                

  .٢٧آلية ا: سورة فاطر) ١(

  .١٠٢ص: النهاية) ٢(



٧١

املدة بطول  أو رضاً بعملأرجعا  إذا املأكول وامللبوس أن نعم بعد العمل ال جيوز لتبدل احلالة، كما

  . لتحقق املوضوع حينئذ، واحليوان أرضاًنسانتبدل اإل إذا جاز السجود، وكذا



٧٢

 ، وأصل السوس، واخلبة، وعنب الثعلب،ثوردوية مثل لسان اليف جواز السجدة على العقاقري واأل): ٤مسألة ـ (

  .بل املنع ال خيلو عن قوة  ،شكالإوأصل اهلندباء 

  .مثلها أو  عند املخمصةكان يؤكل نادراً وإن ، ولو يف حال املرضنعم ال بأس مبا ال يؤكل منها شائعاً

  

 ، واخلبة،علب وعنب الث،دوية مثل لسان الثوريف جواز السجدة على العقاقري واأل {):٤مسألة ـ (

  .كله فيجوزأيتعارف  ال أنه  ومن،يؤكل فال جيوز أنه من} شكالإ وأصل اهلندباء ،وأصل السوس

 كأكل اهلريسة يف ،كل املتعارفألاكل يف حالة املرض نوع من ن األأل} بل املنع ال خيلو عن قوة{

   .كل القثاء يف الصيفأالشتاء، و

املنصرف من املأكول وامللبوس  إذ ستند واجلواهر وغريمها،رمبا يقال جبواز السجود كما اختاره املو

ال فلو إ و، متعارفاًكالًأغريمها ليس  أو قحط أو كل يف حالة االضطرار ملرضسه، واألبما يتعارف أكله ول

دوية، كما يظهر ذلك ملن أن كل النباتات غري السامة  أل،ي نباتأمل جيز مثل ذلك مل جيز السجدة على 

  . يف حالة االضطرارنسانكل النباتات غري السامة تكون مأكولة لإل أن ماك راجع الطب،

نادرا إالّ  ال يتعارف  وبني ما،دوية كأمثلة املصنف فال جيوزورمبا يفرق بني ما يتعارف من األ

  . كان التفصيل ال خيلو عن قرب وإن فيجوز، واملسألة مشكلة

 أو  عند املخمصةكان يؤكل نادراً وإن ،ل املرض ولو يف حانعم ال بأس مبا ال يؤكل منها شائعاً{

  . لعدم صدق املأكول عليها عرفاً} مثلها



٧٣

  . كالتنب والعلف  ال بأس بالسجدة على مأكوالت احليوانات): ٥مسألة ـ (

  

مل يكن مأكوال  إذا } كالتنب والعلف  ال بأس بالسجدة على مأكوالت احليوانات {):٥مسألة ـ (

ذ املنصرف من إشكال فيما ذكره املاتن، إ وللحيوان، وال نسانذي هو مأكول لإل، كالشعري النسانلإل

  .املأكول وامللبوس ذلك

ذ قد يصدق إم ال؟ أمأكول  أنه  دون بعض، فاملعيار صدقنسانفراد اإلأ لبعض ولوكان مأكوالً

 وقد ال يصدق عدم اعتيادهم أكله، أو  لعدم وجوده يف بالدهم،مل يأكله البعض وإن مأكول، أنه عليه

 شكال يف عدم جواز السجود عليه،إ فال األول كان فإن ،نسانفراد اإلأ يأكله املتوحشون من إمنانه أل

نه ليس املتوحش فهل يسجد عليه، أل أما شكال يف جواز سجود غري املتوحش،إال الثاين ان كوإن 

مل  وإن  احتماالن،،يف صحيح هشام فيه التعليل املذكور كله، فسيأيتأنه ال يسجد، أل وأ ،مبأكول عرفاً

  .يستبعد الثاين

لفقرهم  أو ،غذية الرخيصةهلها فال يأكلون األأحنوها لغىن  أو لو مل يؤكل يف مدينة أنه ومنه يعلم

هل بعض البالد، مل يضر ذلك أم ال حيبوا كالشلجم، حيث يتنفر منه أل أو غذية الغالية،فال يأكلون األ

  .  السجود عليه ال يصحبكونه مأكوالً



٧٤

  . كالشإويف جوازها على الترياك  ، وال على القهوةياشال جيوز السجدة على ورق ال): ٦مسألة ـ (

  

شكال، إبال  ما مأكوالنأل}  وال على القهوةياشال جيوز السجدة على ورق ال {):٦مسألة ـ (

  .عدادمع الطبخ واإل أو ،عدادإكل بدون طبخ وكل بني األاأل وال فرق يف

 الكالم مثل سائر العقاقري، فيأيت أنه من تعارف أكله، ومن}  كالشإويف جوازها على الترياك {

  . التركحوطكان األ وإن ظهراملتقدم فيه، وهذا هو األ

 أنه خري، معأ إىل نه من املأكول عرفا، وال يلزم أكله أل،اللبان فالظاهر عدم جواز السجود عليهأما 

سود وحنوها، لتعارف محر والعناب األ والعناب األي ال يسجد على املصطك، وكذايؤكل بتمامه كثرياً

الذي ال الشيء  أما الدوائية، دواء حمكوم حبكم العقاقري بأنه  فليس كلما يوصف،بعنوان الدواء كلها الأ

 نف عن مثل ما جيعل سعوطا لألهل اهلند، فضالًأشجار عند وراق األأأدخل يف الفم كبعض  وإن يؤكل

  . شكال يف جواز السجود عليهإحال للعني، فال كأو 



٧٥

 وكذا نوى املشمش ،نعم جيوز على قشرمها بعد االنفصال ،على اجلوز واللوزالسجود ال جيوز ): ٧مسألة ـ (

  . والبندق والفستق

  

كوالت بال أا من امل، ألأشبهكيل وما والنار} على اجلوز واللوزالسجود ال جيوز  {):٧مسألة ـ (

قشرمها قبل االنفضال ففيه  أما ،نه ليس مبأكولأل} نعم جيوز على قشرمها بعد االنفصال{شكال إ

  . فيصدق السجود على املأكولنه يعد تبعاًشكال، ألإ

حال  أما  السجود عليها حال االتصال باللب مشكل،فإن}  وكذا نوى املشمش والبندق والفستق{

يكن هو بنفسه  مل وإن نه يعد من أجزاء املأكول،أل واحتمال عدم اجلواز ،شكال فيهإاالنفصال ال 

وال عد غري املأكول  ،ذ اقتران غري املأكول باملأكول ال يوجب عد املأكول غري مأكولإ غري تام، مأكوالً

خذ قشر الرأس وسجد على العود يف داخله أ إذا نه يؤكل، نعم البادجنان فال جيوز ألسرأ أما ،مأكوالً

  . ذ العود ال يؤكلإجاز، 



٧٦

  .رزعلى خنالة احلنطة والشعري وقشر األالسجود جيوز ): ٨مسألة ـ (

  

 وإن ،يؤكل ا تعد مما الأل} رزعلى خنالة احلنطة والشعري وقشر األالسجود جيوز  {):٨مسألة ـ (

بناًء على ذلك جيوز السجود على قشر الكلم نه إ حيان خملوطة بالدقيق، لكن رمبا يقالكلت يف بعض األأ

 وكذا قشر الباقالء خصوصا ،مل يؤكل غالباً وإن د مأكوال،عالظاهر عدم جوازه حيث ي أن  معوحنوه

 واالصطهباناتى بعدم جواز السجود على يفىت السيدان الربوجردأعلى الذي حيذف غالباً، ولذا األ قشره

  .لم وشبههماكان الظاهر عدم اجلواز يف قشر الباقالء والك وإن خنالة املذكورات، واملسألة مشكلة،

ا م ال؟ ألأ ،تؤكل ا ال أل،وهل جيوز السجود على قشر الربتقال وسائر ما ذه الفصيلة مطلقاً

 وغريه فيجوز ،كله مرىبأ فال جيوز لتعارف )البالنك(: ترجمثل األ م يفصل بنيأ ،تؤكل مربا وخملوال

  . احتماالت، واملسألة مشكلة،لعدم تعارفه

كله أيتعارف  يقال حيث الأن إالّ  ل وحنوه كالكالم يف نوى الفستق، اللهموالكالم يف نوى الربتقا

  .نه كسائر العقاقري النادرة االستعمالدواًء جيوز السجود عليه، أل الّإ

ن نوعها جيوز السجود عليها، أل كل اللو فسدت الفاكهة حبيث سقطت عن األ أنه مث ال خيفى

  . الشخصالنص والفتوى النوع ال يؤكل واملنصرف من

 مثل اللوز املر حيث حيلى ويؤكل، فالظاهر عدم جواز السجود ،ء بعد العالجيمث لو تعارف أكل ش

  .، وكذا أفىت يف املستند لصدق املأكول عليه عرفاً،عليه

زالة إم اختلفوا يف جواز السجود على احلنطة والشعري وحنومها قبل مث إ  



٧٧

 حكام عن التذكرة واملنتهى واية األيشر ارد ـ فاحملكالقشر ـ بناًء على جواز السجود على الق

كول واجلبهة، والسجود أالذي ليس مبأكول حاجز بني امل ن القشروالسرائر واملوجز جواز السجود، أل

  .واقع على احلائل دون اللب

 ولذا قال يف ،أقوىشكال شكال يف ذلك، وهنا اإللكن قد تقدم يف قشر اللوز واجلوز اإل

  . اجلواز ضعيفن إ :سكاملستم



٧٨

  .  وكذا سعف النخل،شجار وقشورهاوكذا على ورق األ ،ال بأس بالسجدة على نوى التمر): ٩مسألة ـ (

  

كله بالطحن أ ولو تعارف ،نه ليس مبأكولأل} ال بأس بالسجدة على نوى التمر {):٩مسألة ـ (

  .يانحكل يف بعض األكل املخمصة، واألأ فيه الكالم يف يأيت

  .اللوز املريف فيه الكالم املتقدم يأيت صار من املأكوالت بالعالج ذا  إنعم

لب النخل  أما ،} وكذا سعف النخل{كله أمما ال يتعارف } شجار وقشورهاوكذا على ورق األ{

تعارف لبس السعف بالعالج كما إذا  أما كل،األ من جهة فال جيوز السجود عليه لتعارف أكله، هذا

نه ال يعد عن جواز السجود، ألخيرجه ال  أنه ع منه القلنسوة احلصريية، فالظاهرن حيث يصنيتعارف اآل

  . ال يعد من امللبوسات فيجوز السجود عليهجبعله قطناً احلجر أن السعف بذلك من امللبوسات، كما



٧٩

  . قبله مشكل و، ال بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس): ١٠مسألة ـ (

  

نه إ  لكن فيه،يؤكل نه مما الأل} السجدة على ورق العنب بعد اليبسال بأس ب {):١٠مسألة ـ (

رز وحنوه، كما يف حالة قبل يبسه، بل  بعد اليبس، بل يعد لذلك مث يرطب وجيعل وعاًء لألأيضاًمما يؤكل 

كل، كما يف ما وجد  املانعة من األئنه من الطواريشكل احلكم مع اليبس أل: قال املستمسك

  . )١(االستعداد

جيوز السجود   ومع ذلك ال،يبس بعض املأكوالت يسقط عن االنتفاع إذا هفإن ،هو كذلك: قولأ

  .نه يعد مما يؤكلعليه، أل

ه مثل االسفناق والنعناع وغريمها من فإن كله،أ القطع بالعدم، لتعارف يبغنبل ي}  قبله مشكلو{

  .املأكوالت املتعارفة

 تنبتأما  أو األرضخذة من النفظ، لعدم صدق اسم جيوز السجود على املأكوالت املت النه إ مث

  . عليه، بل لصدق املأكول عليه، وكذا امللبوسات املتخذة منه

                                                

  .٤٩٧ ص٥ج: املستمسك) ١(



٨٠

.وقات دون بعض ال جيوز السجود عليه مطلقاًالذي يؤكل يف بعض األ): ١١مسألة ـ (

  . يف بعض البلدان دون بعضكان مأكوالً إذا وكذا

  

من غري املأكول جاز   كان يعدفإن} وقات دون بعضاألالذي يؤكل يف بعض  {):١١مسألة ـ (

  . من املأكول مل جيزكان يعد وإن ها،وشجار وحنوراق األكل املخمصة ألأالسجود عليه ك

  .يريد ما يعد املأكولأن إالّ  ل نظر، اللهمحم} ال جيوز السجود عليه مطلقاً{: فقول املصنف

 مل جيز السجود  عرفاً مأكوالًعدن إ هفإن} بعض يف بعض البلدان دون كان مأكوالً إذا وكذا{

يالئم  نه اله املرض هناك، ألثيراإل أو هلهأعدم رغبة  أو  لعدم وفرتهنمل يؤكل يف بعض البلدا وإن عليه،

  . املصنفإطالق وال يتم ،كول كما ذكره املستندأ فاملعيار صدق امل،طباعهم مثالً

  .ومثل املأكول امللبوس

عادة كما يرى بعض  أو تقليد أو  لدين،هليةوعدم األكل هلية لألالعرف يف األنظار أولو اختلف 

  .مثال دون آخرين، ففيه احتماالتكل هلية اجلراد لألأالناس 

 أن  املعروفمل يكن نباتا، مثالً وإن ،األرضما ينشأ من   ال،ما يصدق عليه ذلك مث املراد بالنبات

، وتسمى نباتا األرضنشئت من  وإن  ال يصح السجود عليهاافإ ،العقرب تتولد بني حجرين مرطوبني

  .)١(﴾ نباتاًاألرضأَنبتكُم ِمن ﴿: سعاً، قال تعاىلوت

                                                

  .١٧اآلية : سورة نوح) ١(



٨١

  .وراد غري املأكولةجيوز السجود على األ): ١٢مسألة ـ (

  

 ولعل وجه ،ا نبات ال تؤكلأل} وراد غري املأكولةجيوز السجود على األ {):١٢مسألة ـ (

الورد ليس بنبات النصراف النبات عنه، ومثل الورد يف جواز السجود عليه  أن توهمذكرها، دفع 

  .تؤكل ال اليت ورادحبوب األ



٨٢

  .الثمرة قبل أوان أكلهاجيوز السجود على ال ): ١٣مسألة ـ (

  

ن املنصرف من املأكول أل} الثمرة قبل أوان أكلهاجيوز السجود على ال  {):١٣مسألة ـ (

ليس من املأكوالت  بأنه ذه القابلية، ولذا لو قيل التني من املأكوالت مل يستشكل عليهله ه وامللبوس ما

حديهما ومل إء حالتان شاع أكله يف ولو كان لشي: قول املستند أن مبالحظة بعض حاالته، ومنه يظهر

ه يف بدو فإن وحنوه التني، ،كلندر كقشر اللوز وورق الكرم، اختص املنع حبالة األ أو خرىيؤكل يف األ

  .، انتهى)١(نضج إذا  فيجوز السجود عليه، وال جيوز،يؤكل ظهوره ال

                                                

  .٣١ س٣٦٥ ص١ج: املستند) ١(



٨٣

  .كاحلنظل وحنوه جيوز السجود على الثمار غري املأكولة أصال): ١٤ـ مسألة (

  

كل دواًء أ وإن }كاحلنظل وحنوه جيوز السجود على الثمار غري املأكولة أصال {):١٤  ـمسألة(

ء يوال على ش:  صحيح زرارةيف  وغري املأكول، فماول عرفاًكامليزان املأ أن حيانا، وذلك ملا تقدم منأ

 إىل ، منصرف)٣(وحنومها مرسل حتف العقول. )٢(الثمرةإالّ  :وصحيح ابن مسلم. )١(األرضمن مثار 

  . مجاع وتقييده باإلطالقك من تسليمه اإلسعمله املستم ما إىل حاجة الثمرة املأكولة، فال

  .م الكالم يف الترياك فراجعقد تقدنه إ مث

                                                

  .١ ح من أبواب ما يسجد عليه٢ الباب ٥٩٤ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٩ ح من أبواب ما يسجد عليه١ الباب ٥٩٣ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٢٥٠ص: حتف العقول) ٣(



٨٤

  . ال بأس بالسجود على التنباك): ١٥مسألة ـ (

  

شرب  أنه حيانا منأنه ليس مبأكول، وما يقال أل}  ال بأس بالسجود على التنباك {):١٥مسألة ـ (

  .يالدخان استعمال جماز



٨٥

  .ال جيوز على النبات الذي ينبت على وجه املاء): ١٦مسألة ـ (

  

 دلةالنصراف األ} على النبات الذي ينبت على وجه املاء{السجود  }ال جيوز{ ):١٦مسألة ـ (

 حىت فيما املراد النبات مطلقاً أن ، لكن الظاهر عدم البأس بالسجود عليه ملا تقدم مناألرضنبات إىل 

، وهذا  من غري أرض مل جيز السجود عليهثناءنبته يف األأ فلو الّإ و،ن القيد غاليب، ألاألرض بكان مقيداً

  .ينبت يف قاع البحر الذي حد، ومنه يعرف جوازه على النباتأال يقول به  ما



٨٦

 كان ال نإو ،جيوز السجود على القبقاب والنعل املتخذ من اخلشب مما ليس من املالبس املتعارفة): ١٧مسألة ـ (

  .  وكذا الثوب املتخذ من اخلوص.شكالإخيلو عن 

  

القبقاب والنعل املتخذ من اخلشب مما ليس من املالبس جيوز السجود على  {):١٧مسألة ـ (

صنع السوار واخللخال من  إذا  وانصراف امللبوس عن مثله، وكذا،األرض نبات أدلة طالقإل} املتعارفة

  .اخلشب

ال  الذي صله من اخلشبأ وكون ،لصدق اللبس على املذكورات} شكالإن كان ال خيلو عن إو{

صنع القطن من احلجر يسجد على إذا  أنه صار ملبوساً، كما أن ب بعد وجوب االجتنايلبس، ال ينايف

  .صار قطناً أن أصله وال يسجد بعد

السجود على صح  وإن  عدم السجود عليه،حوط األفإن}  وكذا الثوب املتخذ من اخلوص{

 اليت مثاهلاأ، وعليه جيوز السجود على احلصران واخلمرة واخلصفة ونه ليس مما يلبس عرفاًاخلوص، أل

 من أجزاء النباتات، وجيوز السجدة على قصب السكر ارد، وال أشبهمما  أو تعمل من سعف النخل

 أنه  لصدق،يف داخله السكر فالظاهر عدم اجلواز الذي السجدة على القصب ماأجيوز على السكر، 

 فإنيصح،  ه النفإسجد على الرمان  إذا ، وكذا مجعهما يكون القصب تبعاًحالةذ إسجد على املأكول، 

  .سجد على املأكول أنه كان مع لبه يصدق إذا كان وحده، لكنه إذا كان يصح السجود عليه وإن شرهق



٨٧

   ب ترك السجود على القنحوطاأل): ١٨مسألة ـ (

  

العتياد لبسه يف بعض البالد، وذا أفىت }  ب ترك السجود على القنحوطاأل {):١٨مسألة ـ (

 وتوقف ،أجاز السجود عليه لعدم اعتبار لبسه أنه  ملا عن العالمة من، خالفاً الذكرىيالشهيد يف حمك

  . خلإ )١( اجلزم باملنعيوينبغ:  املستمسك قالفيما لو اختذ منه ثوب، ويف

  .  وابن العم واجلمال وغريهميوالظاهر هو االحتياط، كما قرره على ذلك السادة الربوجر

                                                

  .٥٠١ ص٥ج: املستمسك) ١(



٨٨

  .هلكن جيوز على خشبه وورق  القطنال جيوز السجود على ): ١٩مسألة ـ (

  

 واحتمال ،والكتان كما تقدم الكالم فيهما} ال جيوز السجود على القطن {):١٩مسألة ـ (

 فليس هو مثل ،ن ليس مبلبوس، فيه ما تقدم من كفاية االستعداد القريبنه اآلاجلواز ما دام مل ينسج، أل

  . خبالف القطن،ملبوسنه  أيصدق عليه ن احلجر ال، ألجيعل قطناً الذي احلجر

كل أ و،ا ليست مبأكولة وال ملبوسةوسائر أجزاء نباته وحبه، أل} هلكن جيوز على خشبه وورق{

  .نساناالعتبار مبأكول اإل أن يضر ملا سبق من البعري حلبه ال

  الدهن ماكولفإن ،يلحقه حكم املأكول أن يبعد ن استخراج الدهن من حبه النعم حيث اعتيد اآل

يستخرج منها الدهن،  اليت عم كما هو واضح، وكذا يف سائر احلبوب واملراد باملأكول األ،مشروبأو 

كوال وملبوسا أ ميء يف زمان حبيث مسيلبس ش أو ءيكل شأاعتاد  إذا هفإنكحب دوار الشمس وغريه، 

  .كان جاز السجود عليه يف زمان ال يتعارف أكله ولبسه وإن يتبعه احلكم،

حتف العقول جواز الصالة قبل الغزل، وعن التذكرة والنهاية االستشكال فيه حينئذ، يف مرسل ن إ مث

يعد من  أنه  إىلضافة باإل،ذ القطن منصوص بعدم اجلوازإلكن املرسل ضعيف واالستشكال حمل نظر، 

  .جلاز على املنسوج قبل اخلياطة الّإذ ليس املراد به الفعلية وإامللبوس، 

صله، أيكن مما يلبس  مل وإن خياط به امللبوس الذي لسجود على اخليطال يصح انه إ مث الظاهر

  حبال  أما لصدق امللبوس عليه باعتبار كونه جزًء منه،



٨٩

يشترط الفعلية كما تقدم، وكذا  ال أنه  باعتبار،ء منه فال جيوزيالقطن والكتان وسائر ما يلبس الش

  . نتلبس اآلمل إن  وملبوس عادة، أنه ال يصح السجود على الفرق باعتبار



٩٠

 لعدم ،كانا ملبوسني وإن  من اخلشباكان إذا ال بأس بالسجود على قراب السيف واخلنجر): ٢٠مسألة ـ (

  .كوما من املالبس املتعارفة

  

كانا  وإن  من اخلشباكان إذا ال بأس بالسجود على قراب السيف واخلنجر {):٢٠مسألة ـ (

املتعارف من  إىل دلةالقبقاب انصراف األ يف وقد تقدم} تعارفة لعدم كوما من املالبس امل،ملبوسني

  .أشبه ومثل ذلك خشبة البندقية وكنانة السهام والرصاص وما ،املالبس



٩١

وال جيوز على قشر   ،شكالإجيوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد االنفصال على ): ٢١مسألة ـ (

  .اخليار والتفاح وحنومها

  

 ن املأكوتما  أل،واملوز وحنوها} جيوز السجود على قشر البطيخ والرقي{ ال ):٢١مسألة ـ (

  . ومرباً كاف يف جعله يف عداد املأكوالتذ صنعه خملوالًإ ،كثري من الناس كله عندأمل يتعارف وإن 

 أنه ملا سبق من} بعد االنفصال{، لكن نه ليس مبأكول قطعاًأل} الرمان{جيوز على قشر } و{

  .سجد على املأكول أنه سجد عليه يصدق إذا التصالوقت ا

  .للجميع أو خري لألسواء كان قيداً} شكالإعلى {: ال موقع لقوله أنه ومنه تعرف

ا من  أل،كاليقطني والباذجنان ورأس البانية} وال جيوز على قشر اخليار والتفاح وحنومها{

  . طرحها كثري من الناس وإن املأكوالت



٩٢

احلرير وكان  أو بريسماإل أو الصوف أو  من القطنكان متخذاً وإن  جيوز السجود على القرطاس): ٢٢مسألة ـ (

  .ء من النورة فيه شي

  

 بريسماإل أو الصوف أو  من القطنكان متخذاً وإن  جيوز السجود على القرطاس {):٢٢مسألة ـ (

قليل، وذلك  بل املقيد منهم كثر الفقهاء،أ إطالقكما يقتصيه } ء من النورة احلرير وكان فيه شيأو 

املتخذ مما يصح  إىل  املدعى يف املقام، والقول باالنصرافمجاع اإلإطالق الروايات املتقدمة، بل طالقإل

نسلم االنصراف، بل املتعارف من القدمي صنع الورق من احلرير والقطن،  ذ الإالسجود عليه ال وجه له، 

نبتت غري أما  أو األرضعلى  الّإوايات عدم جواز السجود القول بتعارض روايات املقام مع ر أن كما

ولية وهو األ صولاأل إىل  والرجوع،الوجه ن بينها العموم من التساقط، ألياملأكول وامللبوس يقتض

بعد التعارص تكون روايات املنع  بأنه يقال أو ،ن املقام من قبيل العنوان واحملصلاالحتياط يف املقام، أل

ذ روايات إ ممنوع األرض أهل دكمة خصوصاً بعد التعليل فيها بعدم السجود على معبوا حامقدمة أل

  .القرطاس حاكمة

 وعلله بعض احملققني ـ كما يف ،بريسمال يكون من اإل أن  عن التذكرة اعتباريهذا ولكن حك

 حكامة األالغالب، وعن القواعد واي إىل  واالنصراف ينصرف،بريسماإل املستند ـ بندرة املأخوذ من

ن النبات يسجد عليه دون ما عداه، واللمعة والبيان وحاشية النافع التقييد باملتخذ من النبات، ولعله أل

 طالق، وكأنه ملنع اإلهكان من جنس ما يسجد علي إذا ية التقييد مباعزالورشاد واجلعفرية وعن حاشية اإل

  تماله وملا تقدم من وجه املنع، وعن البيان والذكرى التوقف الش



٩٣

مل يكن مما له جرم حائل مما ال جيوز ن إ  عليهمكتوباً أو أزرق أو أصفر أو  بلون أمحرمصبوغاً أو سواء كان أبيض

  .السجود عليه كاملداد املتخذ من الدخان وحنوه

  

 يف النص والفتوى ـ كما طالقذ بعد وجود اإلإ ويف الكل ماال خيفى، ،لةيعلى النورة املستح

 لبعض آخر يف وجه له، وقد ناقش املستمسك تبعاً  الطالق ومنع اإل،هلذه املناقشاتعرفت ـ ال وجه 

 ولذا ذهب ابن العم واجلمال ،قرب هو األطالق فما ذكره املصنف من اإل، لكنها حمل منعطالقاإل

  .خر من املعلقنيآ وبعض ي الربوجردهشكل فيأ وإن طالقاإل إىل وغريمها

 أو  بلون أمحرو مصبوغاًأ{صله ـ وال خصوصية للبياض ـ ألون نفس ي أ }سواء كان أبيض{

ن الكتابة أل}  عليهو مكتوباًأ{ فاجلبهة تقع على القرطاس  غالباًاللون ال يكون حائالً إذ }أزرق أو أصفر

  .تكون حائلة ال

كما ذكره غري واحد للصحيحة املتقدمة، خالفا  مطلقا، املكتوب إىل نعم الظاهر الكراهة بالنسبة

 هي إمناالكراهة  بأن نه الستنباط العلةأ، وكي فخصا الكراهة باملبصر القاريواحلل  عن املبسوطيحكللم

لو كانت الكتابة  أنه  الدليل وال قطع باملناط، والظاهرطالقحلصول الشغل وهو خاص به، وفيه نظر إل

  .من الصحيحةيكره النصراف موضع اجلبهة  ظهر الورق مل أو يف غري مكان اجلبهة من احلواشي،

ه فإن} ن مل يكن مما له جرم حائل مما ال جيوز السجود عليه كاملداد املتخذ من الدخان وحنوهإ{

  . اللونةجيوز السجود حليلول حينئذ ال

  كان مكتوبا بذلك وكانت فراغات الورق بقدر سعة ما يصح السجود  إذا نعم



٩٤

  . حائلوكذا ال بأس بالسجود على املراوح املصبوغة من غري جرم 

  

املعترب فيه وقوع اجلبهة بالقدر الواجب على ما يصح  أن  يف باب السجود منمل يضر، ملا سيأيت

  .السجود

نه سجود على السعف، أل}  وكذا ال بأس بالسجود على املراوح املصبوغة من غري جرم حائل{

  . بلون غري حائلكان ملوناً إذا ء يصح السجود عليهيش وهكذا كل

مل يكن مما يصح السجود عليه ففيه  إذا ىاملقو أما ،مياجلس أو  بني القرطاس اخلفيففرق النه إ مث

  .قطع باملناط ذ الإ واحتمال اجلواز للمناط ممنوع ،صل املنع فيهنه ال يسمى قرطاساً واألشكال، ألإ



٩٥

كان ومل يتمكن من   أو، القرطاس أو نباا أو األرضمل يكن عنده ما يصح السجود عليه من  إذا ):٢٣مسألة ـ (

  .غريها سجد على ثوبه أو تقية أو برد أو السجود عليه حلر

  

 أو ، القرطاس أو نباا أو األرضذا مل يكن عنده ما يصح السجود عليه من إ {):٢٣مسألة ـ (

صيب مبرض ال يتمكن من أ إذا كما} غريها أو تقية أو برد أو كان ومل يتمكن من السجود عليه حلر

شكال وال خالف، بل ظاهر إبال } سجد على ثوبه{ا تضره على الثالثة املذكورة ألوضع جبهته 

  : عليه، ويدل عليه متواتر الرواياتمجاعمات اإلرسال املسلّإرساهلم له إ

نا نكون بأرض إ :)عليه السالم( يب جعفرنا، قلت ألأصحابكصحيح منصور، عن غري واحد من 

 أو ال، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً: )عليه السالم( ؟ قالفنسجد عليهأباردة يكون فيها الثلج 

  .)١(كتانا

خاف أكون يف السفر فتحضر الصالة وأ: ، قلت له)عليه السالم( جعفر أيب بصري، عن أيب وخرب

ليس كل : فقلت. تسجد على بعض ثوبك: )عليه السالم(  كيف أصنع؟ قاليوجه الرمضاء على

حد أا فإاسجد على ظهر كفك : )عليه السالم( لى طرفه وال ذيله؟ قالسجد عأ أن ثوب ميكنين

  .)٢(املساجد

                                                

  .٧ ح يف السجود على القطن والكتان١٨٨ باب ٣٣٢ ص١ج: االستبصار) ١(

  .٩ ح يف السجود على القطن والكتان١٨٨ باب ٣٣٣ ص١ج: االستبصار) ٢(



٩٦

؟ األرض يف حر شديد فيخاف على جبهته من ي عن رجل يصل: عن الفقيهيخر املروومثله خربه اآل

  .)١(هيضع ثوبه حتت جبهت: )عليه السالم( قال

  .)٢(كان يف تقية فال بأسإذا  :) السالمعليه( وخربه الثالث، عن الرجل يسجد على املسح؟ فقال

  .)٣(ال بأس: ذى احلر والربد؟ قالأ الرجل يسجد على كمه من :وخرب ابن الفضيل

ذى أعلى كم قميصه من ، عن الرجل يسجد )عليه السالم( با احلسنأ  سألت:محد بن عمرأوخرب 

ال : )عليه السالم( د عليه؟ فقالغريه مما ال يسج أو كان حتته مسح إذا على ردائه أو احلر والربد

  .)٤(بأس

بسط أ على احلصى فيأصل أن كرهأ أدخل املسجد يف اليوم الشديد احلر ف: بياع القصبةنيوخرب عي

  .)٥(نعم ليس به بأس: )عليه السالم( سجد عليه؟ قالأ فثويب

                                                

  .٤٨ ح يف ما يصلّي فيه٣٩ باب ١٩٦ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٥ ح يف السجود على القطن والكتان١٨٨ باب ٣٣٢ ص١ج: االستبصار) ٢(

  .١٠ ح يف السجود على القطن والكتان١٨٨ باب ٣٣٣ ص١ج: االستبصار) ٣(

  .١١ ح يف السجود على القطن والكتان١٨٨ باب ٣٣٣ ص١ج: االستبصار) ٤(

  .٨ ح يف السجود على القطن والكتان١٨٨ باب ٣٣٢ ص١ج: االستبصار) ٥(



٩٧

  مل يكن سجد على املعادن وإن  الكتان أو القطن

  

كانت ليلة مظلمة ختاف  أو ،حتترق أن ارة ختاف على جبهتك حاألرضكانت وإن  :والرضوى

 .)١(كتان أو كان من قطن إذا كتسجد على كم أن  فال بأس،شيئاً يؤذيك أو شوكةً أو عقرباً أوحية

  .غريهاإىل 

 السجدة على ما إمكان اجلمع بني وجوب السجود وبني عدم فإندليل امليسور،  إىل ضافةهذا باإل

 ونباا والورق، والروايات املذكورة األرض السجدة على غري يقضي عقالً أو  شرعاًيصح السجود عليه

ناقش فيها بعض، فالالزم القول  وإن ، واضحة داللة،الًا عمإليهلالستناد  أو للصحة ذاتاًما إ ،حجة سنداً

  .هو املفىت به من غري خالف مبضموا كما

 أخص مطلقاً من يوالرضو  منصورن رواييت بعض، وذلك ألإليهكما ذهب } الكتان أو القطن{

عمموا اجلواز ولو أمكن القطن والكتان لقوة  خرين حيثاملطلقات، فالالزم تقييدها ما، خالفاً آل

ذ الثوب أعم منهما ويغلب يف الشتاء كونه من الصوف وحنوه فعدم التنبيه إ الروايات املطلقة، إطالق

، أحوط األولكان  وإن باب القطن والكتان، وهذا أقربعليه يف سائر الروايات دليل على استح

هو أقرب من غريه، ويؤيده خرب أمحد حيث قدم الثوب  الذي القطن والكتان من النباتن أ وخصوصاً

  . فتأمل،على املسح واملسح غالباً من اجللد

 على  ويؤيده ما دل، ميسورة منها فهياألرض إىل ا أقربأل} ن مل يكن سجد على املعادنإو{

  بعد الثوب  إىل أن لسجدة على القار، لكن ذهب غري واحدا

                                                

  .١٩ س٩ص: فقه الرضا) ١(



٩٨

  . األول تقدمي حوط واأل،أو ظهر كفه

  

 ولو اعتمد على ورود القار يف الروايات ودليل امليسور املذكور ،الكف، ملا تقدم من بعض الروايات

 خالف، ولذا همل ينقل فينه إ :مل يقل بذلك أحد، بل يف املستند أنه لزم تقدمي املعدن على الثوب، واحلال

  .فتوى املشهور إىل الذهاب كان الالزم

  .كما عرفتالثاين  قوىبل األ}  األول تقدمي حوط واأل،أو ظهر كفه{

مل تصح النافلة نه إ  النص والفتوى، فال يقالطالق إل،أيضاًاحلكم كذلك يف النافلة ن إ مث الظاهر

 النص والفتوى، بل طالقظاهر عدم لزوم تأخري الصالة إلال أن لعدم االضطرار فال يصليها أصال، كما

  ونباا يف آخر الوقت الاألرضمتكن من  إذا ، فالقول بلزوم التأخريضر الصالة أول الوقتحفتظاهر 

ال فرق بني الثوب امللبوس وغريه  أنه وجه له، وقد تقدم يف بعض املباحث السابقة ما ينفع املقام، والظاهر

  .امللبوس يف النص والفتوى من باب املثال إىل  الثوب املنصرف وذكر،للمناط

 مل ميكن سجد على الذراع فإنالالزم تقدمي ظهر الكف على الذراع وحنوه للنص، ن إ مث الظاهر

فرق بني اليمني واليسار  ال أنه ، كماأيضاًصابع للميسور بعد فهم املناط، وظهر الكف يشمل األ

 أن وجه له، والالزم اللحم ال إىل فر فقط كفى، فاحتمال االنصرافظ، ولو سجد على اإلطالقلإل

  . لعدم العلم باملناط،يسجد على كف نفسه ال كف غريه

  ان تالك أو ء من القطنيولو كان ثوبه من اجللد وكان ميكن السجدة على ش



٩٩

  .  ويف املقام فروع أخر تظهر مما ذكرناه. وملا تقدم،احتياطاً، خلرب أمحدالثاين قدم 



١٠٠

فال يصح على الوحل والطني  ، يكون ما يسجد عليه مما ميكن متكني اجلبهة عليه أن يشترط): ٢٤مسألة ـ (

   عليهتمكن اجلبهةتال  اليت والتراب

  

كما ذكره مجاعة، } يكون ما يسجد عليه مما ميكن متكني اجلبهة عليه أن يشترط {):٢٤مسألة ـ (

 ، املدعى يف كالم بعضمجاع وباإل، عليها ال يسمى سجدةلء الثقلقاإبدون االعتماد ب بأنه  لهاواستدلو

  :وببعض الروايات

يسجد عليه ما  سألته عن حد الطني الذي ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب كموثق عمار، عن

  .وحنوه غريه. )١(األرضغرقت اجلبهة ومل تثبت على إذا  :)عليه السالم( هو؟ فقال

سجد للصنم  إذا  ولذا،بدون االعتماد ال يسمى سجدة أنه  لعدم تسليم،لكن أشكل ذلك يف بعض

 غري معلوم، كما ناقش فيه املستند، والرواية ال داللة فيها مجاعسجد له، واإل أنه بدون االعتماد يسمى

مل يكن ما يسجد عليه صلباً، ال أا تثبت لزوم االعتماد، ويدل على ذلك  إذا  الصحة فيمايا تنفأل

 األرض بعض الروايات اخلاصة املتضمنة ملس اجلبهة ،ات لهطالقالصدق املوجب لشمول اإل إىل ضافةإلبا

  .شاء اهللا تعاىل نإ تفصيل الكالم يف ذلك يف مباحث السجود ياها، وسيأيتإصابتها إ أو لصاقهاإأو 

}  عليههةتمكن اجلبتال  اليت التراب أو فال يصح على الوحل والطني{وعلى القول باالشتراط 

   ذلك لفقد االعتماد أشبهما  أو سجد على ورق يف اهلواء إذا وكذلك

                                                

  .٩ ح من أبواب مكان املصلّي١٥ الباب ٤٤٢ ص٣ج: الوسائل) ١(



١٠١

  .زالته للسجدة الثانيةإلصق جببهته جيب ن إ ولكن . التمكني ال بأس بالسجود على الطنيإمكانومع 

د عليه سجد الطني الذي ال ميكن االعتماإالّ   ولو مل جيد،زالته هلاإسجد على التراب ولصق جببهته جيب  إذا وكذا

  عليه بالوضع

  

  .يف كل ذلك

، ويدل عليه )١(شكال فيهإال نه إ :ويف اجلواهر}  التمكني ال بأس بالسجود على الطنيإمكانومع {

  .ات، وخصوص موثق عمار املتقدمطالقصدق السجود فيشمله اإل

 األرضهة بلصاق اجلبإن الظاهر من السجدة أل} زالته للسجدة الثانيةإلصق جببهته جيب ن إ ولكن{

  .ء الكائن على اجلبهةيلصاقا للشإ للجبهة، بل لصاقاًإوحنوها، ويف املقام ليس 

 أنه ال يشك العرف بصدق أنه سجد واحلال أن مل يقل الإ و،العرف يرى الصدقن إ :لكن فيه

 إىل زالة أقرب فاحلكمان بوجوب االعتماد ووجوب اإل،املستمسك بالتأملأمر سجد، وكأنه لذلك 

  :  ومنه يعلم الكالم يف قوله،اطاالحتي

 لصقت التربة احلسينية إذا وكذا فيما} زالته هلاإسجد على التراب ولصق جببهته جيب  إذا وكذا{

  .ه يرفعها احتياطاً مث يسجد عليهافإن ، املتعارف السجود عليها باجلبهة)عليه السالم(

  يه بالوضعالطني الذي ال ميكن االعتماد عليه سجد علإالّ  ولو مل جيد{

                                                

  .٤٢٦ ص٨ج: جلواهرا) ١(



١٠٢

  من غري اعتماد

  

جل لزوم  هو ألإمناجراء القاعدة إال فإقلنا بوجوب االعتماد، ون إ لقاعدة امليسور} من غري اعتماد

  .م كما تقد،صالبة حمل السجدة



١٠٣

 ،حبيث يتلطخ به بدنه وثيابه يف حال اجللوس للسجود والتشهد   ذات الطنياألرضكان يف  إذا ):٢٥مسألة ـ (

   وال جيب اجللوس للتشهد، للسجوداًيمؤة مجاز له الصال

  

حبيث يتلطخ به بدنه وثيابه يف حال اجللوس    ذات الطنياألرضذا كان يف إ {):٢٥مسألة ـ (

 إذا اهذ}  للسجود وال جيب اجللوس للتشهداًيمؤم{عن قيام فقط } للسجود والتشهد جاز له الصالة

زار السباحة إ مستعداً للسباحة مثال وعليه ئن على الشاطكاإذا  أما  عليه،كان وساخه ثيابه وبدنه حرجاً

  .شكال يف وجوب الصالة الكاملةإمما ال يوجب تلوثه حرجاً عليه فال 

 إذا  فيما،حياناًأتيان بالصالة الكاملة يف مفروض املنت فهو لقاعدة احلرج، بل والضرر ما عدم اإلأ

  :بعض الرواياتن غسله ينقص قيمته، ولصار تلوث ثوبه ضاراً به، أل

عن الرجل يصيبه املطر وهو يف ): عليه السالم( وصحيح هشام عن الصادق .كموثق عمار املتقدم

ركع فلريكع فإذا يفتتح الصالة : قاليسجد فيه من الطني وال جيد موضعاً جافاً؟  أن يقدر موضع ال

قائم، يفعل ذلك حىت يفرغ من الركوع فليوم بالسجود إمياًء وهو رفع رأسه فإذا صلى،  إذا كما يركع

  .)١( ويسلّمويتشهد وهو قائممن الصالة 

  .)٢( باختالف يسري)عليه السالم(  عن الصادق،ورواه عمار

                                                

  .خري السطر ما قبل األ٤٨٣ ص،املستطرفات: السرائر) ١(

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي١٥ الباب ٤٤٠ ص٣ج: الوسائل) ٢(



١٠٤

  تلطخ بدنه وثيابهن إ مع عدم احلرج اجللوس هلما وحوطلكن األ

  

يقدر على من كان يف مكان ال : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: بصري قال أيب ورواية الفقيه عن

  .)١(مياًءإ فليؤم األرض

 ،يقول ال أقدر أن  فيصح ملن يصعب عليه تلطخ ثوبه،املراد القدرة العرفية ال العقلية أن والظاهر

  .ذ يرد عدم موضع صلب ميكن اجللوس فيه واالعتماد عليهإ،  جافاًومل جيد موضعاً: ويؤيده قوله

 وانصراف النص عن دلة األطالقالوحل، إل إىل ةهبتصل ج إىل أن وب االحنناءجمث الظاهر عدم و

ختاره مجاعة من االذي  ، وهذا هوإليهمثله، ولو كان واجباً وجب التنبيه عليه، لعدم التفات العامة 

املسالك واملدارك وجامع املقاصد وكشف اللثام من و عن فوائد الشرائع يالفقهاء، خالفاً للمحك

ما تقدم املناط يف مسألة من كان يف املاء حيث صرح  إىل ضافةباإل:  وفيه.وجوب ذلك لقاعدة امليسور

  . لو قلنا ا،قاعدة امليسور جارية فيه أن ال يسجد على املاء مع بأنه يف رواية زرارة

تلطخ ن إو {أيضاًالسجدة  إىل ن اجللوس أقربأل}  مع عدم احلرج اجللوس هلماحوطلكن األ{

 على خصوص  ـ املوثقة والصحيحةيأـ ال ترتيل اخلربين الحتم:  يف املستمسكلقا} بدنه وثيابه

  .)٢(صورة احلرج يف السجود واجللوس

                                                

  .٢٢ ح يف املواضع اليت جتوز الصالة فيها٣٨ باب ١٥٩ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٥١٠ ص٥ج: املستمسك) ٢(



١٠٥

  حتمله صحت صالته إذا أيضاًومع احلرج 

  

 كما ،ع يف املقامن االحتمال ال يرفع الظاهر، ولعل الشارع وس، ألطالقلكن الظاهر اإل: أقول

كمة التخفيف احلرجح أن ع يف دم القروح واجلروح وغريه مما ال يبعدوس.  

لزام ال أصل احلرج يرفع اإل أن ملا سبق مكرراً من} حتمله صحت صالته إذا أيضاًومع احلرج {

  . وبطالن العبادة خالف االمتنان،احلكم

كان اجللوس  أو ،علة، كما يف آية رفع الصوم يف السفر كان االمتنان حكمة ال إذا نعم فيما

كان وضع جبهته على الوحل إذا  أنه  فالظاهر بطالن الصالة، كماوالتشهد ضرورياً كما تقدم مثاله،

كان يف صورة الدوران ـ يف غري هذا املورد ـ بني  وإن هفإن ،موجباً لعدم متكنه من الذكر مل جيز ذلك

املقام حيث أن إالّ  الوضع والذكر يلزم تقدمي الوضع لتحقق السجود بذلك دون الذكر بدون الوضع،

  . ذ سبب تفويت الذكرإط للوضع مل جيز الوضع ورد النص املسق



١٠٦

وال يبعد كون التراب أفضل   ،النبات والقرطاسالسجود على  أفضل من األرضالسجود على ): ٢٦مسألة ـ (

  .من احلجر

  

شكال إبال }  النبات والقرطاسالسجود على  أفضل من األرضالسجود على  {):٢٦مسألة ـ (

  وقولهيالتأس إىل ضافة ويدل عليه باإل،ماترسال املسلّإذلك رساهلم إوال خالف، كما يظهر من 

  : مجلة من الروايات،)١( مسجداًاألرضجعلت ىل : )صلى اهللا عليه وآله(

بلغ أنه  أفضل ألاألرضالسجود على : )عليه السالم( عبد اهللا أيب كصحيح هشام بن احلكم، عن

  .)٢(يف التواضع واخلضوع هللا عز وجل

عليه ( ؟ فقالي عن السجود على احلصر والبوار)عليه السالم( عبد اهللان الفضيل أبا سحاق بإوسأل 

  .)٣(يلّإحب أ األرضيسجد على ن أ وال بأس: )السالم

 .)٤(األرضووضع الوجه على : قالإىل أن  ،قرار بالربوبيةإا أويف مرسلة الفقيه يف علة الصالة 

  .غريهاإىل 

 ولرواية الدعائم عن ،للعلة يف بعض الروايات السابقة} من احلجروال يبعد كون التراب أفضل {

نه من التذلل  ويعفر وجهه يف التراب ألاألرضيباشر جببهة  أن ي للمصليينبغ: )عليه السالم( الصادق

  .)٥(هللا عز وجل

                                                

  .٤ و٣ و٢ ح من أبواب التيمم٧باب ل ا٩٦٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب ما يسجد عليه١٧ الباب ٦٠٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح من أبواب ما يسجد عليه١٧ الباب ٦٠٩ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٣ ح... يف علة وجوب مخس صلوات ٣١ باب ١٣٩ ص١ج: الفقيه) ٤(

  . يف ذكر اللباس يف الصالة١٧٨ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٥(



١٠٧

   ني السبعاألرض إىل ا خترق احلجب السبع وتستنريفإفضل من اجلميع التربة احلسينية أو

  

  .)١( النقيةاألرض ييسجد عليه املصل أفضل ما:  رواية أخرىويف

  .)٢( يعىن من الترابومعىن السجود اللهم منها خلقتين: )عليه السالم( ويف رواية حممد، قال

فوضعتم الوجوه الكرمية على التراب بالسجود هلا فما الذي بقيتم لرب : ويف رواية الطربسى

  .)٣(العاملني

اً إمجاع ،} ني السبعاألرض إىل ا خترق احلجب السبع وتستنريفإيع التربة احلسينية فضل من اجلمأو{

  : ويدل عليه وعلى استحباب التسبيح بالتربة متواتر الروايات،بل ضرورة من املذهب

 ينور )عليه السالم( السجود على طني قرب احلسني: )عليه السالم( كرواية الفقيه، قال الصادق

مل يسبح  وإن حاً كتب مسب)عليه السالم( ، ومن كانت معه سبحة من طني قرب احلسنيني السبعةاألرض

  .)٤(ا مسئوالت يوم القيامةصابع أفضل منه بغريها أل والتسبيح باأل،ا

   خريطة ديباج )عليه السالم( عبد اهللايب  ألكان:  قال،ورواية معاوية بن عمار

                                                

  . يف ذكر اللباس يف الصالة١٧٨ ص١ج: سالمدعائم اإل) ١(

  .١ ح نوادر ما يتعلق بأبواب السجود٢٣ الباب ٣٣١ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .٢٣ ص١ج: االحتجاج) ٣(

  .٢ ح يف ما يسجد عليه وما ال يسجد٤٠ باب ١٧٤ ص١ج: الفقيه) ٤(



١٠٨

حضرته الصالة صبه على سجادته وسجد  إذا  فكان)لسالمعليه ا( عبد اهللا أيب صفراء فيها تربة

  .)١( خيرق احلجب السبع)عليه السالم( عبد اهللا أيب السجود على تربةن إ :)عليه السالم( عليه، مث قال

 مرة )عليه السالم( من أدار سبحة من تربة احلسني:  قال)عليه السالم( ورواية املكارم عن الصادق

  .)٢(السجود عليها خيرق احلجب السبع وإن ،غريه كتب اهللا له سبعني مرة  أوواحدة باالستغفار

عليه ( على تربة احلسنيإالّ   ال يسجد)عليه السالم( كان الصادق: رشاد قال يف اإليوروى الديلم

  .)٣(إليهواستكانة ىل ا هللا تع تذلالً)السالم

كانت غري ن إ و، يقبل به الصالة)لسالمعليه ا( السجود على التربة احلسينية أن »ره« وروى الشهيد

  .)٤( لوال السجود عليهاةمقبول

 وسأل عن السجدة على لوح من طني القرب، :)عليه السالم( صاحب الزمان إىل يلة احلمريئسأويف 

  .)٥(جيوز ذلك وفيه الفضل: )عليه السالم( وهل فيه فضل؟ فأجاب

  فاطمة بنت رسول اهللان إ :يبراهيم بن حممد الثقفإوروى املكارم، عن 

                                                

  ).عليه السالم( يف خواص طني قرب احلسني ٦٧٧ص: مصباح املتهجد) ١(

  . الباب العاشر الفصل الثاين٣٠٢ص: قخالمكارم األ) ٢(

  .١١٥ ص١ج: إرشاد القلوب) ٣(

  .١ ح من أبواب ما يسجد عليه٩ الباب ٢٤٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(

  .٢ ح من أبواب ما يسجد عليه٦ الباب ٦٠٨ ص٣ج: الوسائل) ٥(



١٠٩

 كانت سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبريات فكانت )صلى اهللا عليه وآله(

ته وعملت بالشهداء فاستعملت تر املطلب سيد تل محزة بن عبدقُ إىل أن ،تديرها بيدها تكرب وتسبح

 فاستعملوا تربته ملا فيها من إليهر م عدل باأل)عليه السالم( تل احلسني فلما قُ،املسابيح فاستعملها الناس

  .)١(الفضل واملزية

سبحان اهللا واحلمد هللا وال :  يف يده وقال)عليه السالم( من أدار تربة احلسنين إ :يوروى الكفعم

حبة كتب له ستة آالف حسنة، وحمى عنه ستة آالف سيئة، ورفع له ستة كل كرب مع أاهللا واهللا إالّ  لهإ

  .)٢(ه من الشفاعات مبثلهاثبت لأآالف درجة، و

عن استعمال التربتني من طني قرب سئل  )عليه السالم( اهللاأبا عبد  أن :وعن كتاب حسن بن حمبوب

 )عليه السالم( السبحة اليت من طني قرب احلسني: والتفاضل بينهما، فقال) ما السالمهعلي( محزة واحلسني

يسبح أن ح بيد الرجل من غريتسب،وروى   إىل مالك يهبطبصرن بواحد من األأ إذا ور العنياحلأن 

  .)٣()عليه السالم( طني قرب احلسني ا يستهدين من السبح والتراب منم مِر ألاألرض

من أدار احلجر من ن إ :)عليه السالم( ، عن الصادق احلليبي بن علعبد اهللاوروى الشيخ، عن 

  تب  فاستغفر به مرة واحدة ك)عليه السالم( تربة احلسني

                                                

  . الباب العاشر، الفصل الثاين٢٨١ص: خالقمكارم األ) ١(

  .٣ حما يسجد عليه  من أبواب٩باب  ال٢٤٨ ص١ج: املستدرك) ٢(

  . الباب العاشر، الفصل الثاين٢٨١ص: خالقمكارم األ) ٣(



١١٠

  .)١(أمسك السبحة بيده ومل يسبح ا، ففي كل حبة منها سبع مرات وإن ،مرة اهللا له سبعني

، )عليه السالم( دخلت عليه: قال أنه ،)عليه السالم(  الكاظمأصحابصاحل، عن بعض  أبو وروى

 وسبحة ، وسواك يستاك به، وخامت يتختم به، عن مخرة يصلي عليها:نا عن أربعت شيعال تستغين: فقال

كتب له بكل ىل اهللا تع ها ذاكراًب فيها ثالث وثالثون حبة مىت قل)عليه السالم( عبد اهللا أيب من طني قرب

  .)٢( يعبث ا كتب له عشرون حسنةذا قلبها ساهياًإ و،حبة أربعون حسنة

  . املناسبات أو شخاصاختالف الروايات يف الفضل، الختالف األ: أقول

عليه ( احلسنيح بسبحة من طني قرب من سب: قال أنه )عليه السالم( قوروى البحار عن الصاد

 ورفع ، وقضيت له أربعمائة حاجة، وحما عنه أربعمائة سيئة، له أربعمائة حسنة تسبيحة كبت اهللا)السالم

تكون السبحة خبيوط زرق أربعاً وثالثني خرزة وهي سبحة : )عليه السالم(  مث قال،له أربعمائة درجة

، ملا قتل محزة عملت من طني قربه سبحة تسبح ا بعد كل )عليها السالم( تنا فاطمة الزهراءموال

  . غريها من الروايات إىل .)٣(صالة

                                                

  .، يف خواص طني قرب احلسني٦٧٨ص: مصباح املتهجد) ١(

  .١٣ ح من أبواب السجود١٢ الباب ٢٦٩ ص٥ح: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .، ذيل احلديث٣٢ ح٣٤٠ ص٨٢ج: البحار) ٣(



١١١

كان كلما كان  وإن ،كان من بعيد وإن ،إليهكان منسوباً  إذا  يصدق على ماربطني الق أن والظاهر

فضل غري املقرية، وال فرق يف التربة بني كان األ وإن فضل، وال فرق يف السبحة بني املقرية وغريهاأأقرب 

نه  وال يضر ارتفاع الكتابة يسرياً أل،رة واللوح، كما ال فرق يف اللوح بني املكتوب عليه وبني غريهثواملن

  .ي الدقيال يشترط يف املسجد التساو

  . للمناطأيضاً )عليه السالم( أفضلية التيمم بتراب قربهوال يبعد 

عليها (  والصديقة)صلى اهللا عليه وآله( والرسول) عليهم السالم(ئمة  سائر األورقبما تراب أ

 فال يبعد أفضليته عن سائر التراب للمناط، ولرواية تراب قرب محزة) عليهم السالم( نبياءوسائر األ) السالم

اب مطلق الشهداء والصلحاء، والظاهر استحبقبور سائر  إىل ي، بل منه يفهم التعد)عليه السالم(

  .طالقمل يكن سجود الصالة للمناط، بل واإل وإن ،السجود عليه

الظاهر  أن السجدة؟ ال يبعد ذلك للمناط، كماوهل يستحب كون التربة يف سائر مساقط 

رشدهم أ جسد تلك املرأة حىت األرض وملا ورد من رواية عدم قبول ،استحباب وضعه مع امليت للمناط

لقائها يف البحر يوجب سكون اهليجان إ أن  التربة معها، وقد جرب مراراً بوضع)عليه السالم( ماماإل

  . ا شفاء لكل داء، وأمان من كل خوفأوذلك يناسب مع ما ورد من 



١١٢

 ويف الضيق ،قطعها يف سعة الوقت  ثنائها فقد ما يصح السجود عليهأاشتغل بالصالة ويف  إذا ):٢٧مسألة ـ (

   هر الكف على الترتيبظ أو الكتان أو يسجد على ثوبه القطن

  

فقد ما يصح السجود {السجود  إىل احملتاج} ثنائهاأذا اشتغل بالصالة ويف إ {):٢٧مسألة ـ (

تيان بكل لوجوب اإل} قطعها يف سعة الوقت{مكنه السجود بعد ذلك على ما يصح أ فإن} عليه

غري  إىل  وكمن فقد الساتر،ثناء فهو كمن احنرف عن القبلة يف األ،جزاء مع القدرة عليهاالشرائط واأل

كان مسلوب  إذا  حلرمة قطع الصالة فهو مسلوب القدرة شرعاً، كمامتامذلك، واحتمال وجوب اإل

جزاء كاملة األ إىل بالنسبة هي إمناحرمة القطع  بأن  وعليه ويسجد على ثوبه، مردود،القدرة عقالً

 باملنايفما إ والقطع يتحقق حينئذ . اموراًمل تكن كاملة مل تكن مأفإذا والشرائط ـ حبسب حاله ـ 

  .خيرج عن صورة الصالة إىل أن ما بالصربإو

كما تقدم الكالم فيه، }  هر الكف على الترتيبظ أو الكتان أو ويف الضيق يسجد على ثوبه القطن{

جزاء الوقت أهم من مجيع األ أن  وقد سبق،مره دائر بني فقد شرط السجدة وبني فقد الوقتأن وذلك أل

  .والشرائط

 وهو يف األرضيه حر ذ، عن الرجل يؤ)عليه السالم( خيهأولعله مشمول ملا رواه علي بن جعفر عن 

 :)عليه السالم( ؟ قالكتاناً أو كان قطناً إذا يضع ثوبه أن الصالة وال يقدر على السجود، هل يصلح له

 فليفعلكان مضطراًإذا )١(.  

                                                

  .٨٦ص: سنادقرب اإل) ١(



١١٣

كان يقدر عليه يف آخر  وإن وائل الوقت،أ يف مكانحقق بعدم اإلاالضطرار يت أن قد تقدمنه إ مث

 االضطرار يتحقق بذلك يف مطلق عدم القدرة على الشرط واجلزء يف أول الوقت ـ كما فإنالوقت، 

نصوص  أن  من،إليهشارة  وتقدمت اإل،خص يف املقام ملا ذكره املستمسك ـ وباألاخترناه سابقاً

 تكون يف أوائل وقت إمنان حرارة الرمضاء رحية يف جواز البدار ألالسجدة على ما ال يصح، كالص

  .)١(الظهر

                                                

  .٥١٤ ص٥ج: املستمسك) ١(



١١٤

 ،ء عليه شي  وال، كان بعد رفع الرأس مضىفإن ،مما جيوز أنه سجد على ما ال جيوز باعتقاد إذا ):٢٨مسألة ـ (

  مكنأن إ جبهته كان قبله جروإن 

  

 كان بعد رفع الرأس مضى فإن ،ا جيوزمم أنه ذا سجد على ما ال جيوز باعتقادإ {):٢٨مسألة ـ (

 وليس الوضع على ما ،شامل للكل أنه بعاض كماه شامل لألفإن، ال تعادحلديث } ء عليه شي الو

الشارع أمر ذ السجدة حقيقة عرفية إعادا، إمل يسجد فالالزم نه إ يصح من مقومات السجود حىت يقال

مل يأت إذا  أما ،قيود عمداً مل يأت باملأمور به فتبطل الصالة ترك الفإنقيدها بقيود،  أنه مرا منتهى األ

 ولذا كان مقتضى القاعدة ال يعلمون رفع ما، وال تعاده حديث لخطاًء مش أو نسياناً أو ا جهالً

 ، كما سيأيتأيضاًالصحة حىت يف صورة اجلهل، وقد تقدم يف بعض املباحث السابقة الصحة مع اجلهل 

  .شاء اهللا تعاىل نإمزيد كالم حول ذلك يف مبحث اخللل 

وضع على ما ال  وال،لبقاء احملل} مكنأن إ{ما يصح السجود عليه  إىل }جبهته ن كان قبله جرإو{

  :يصح ال يوجب البطالن، ويؤيده بل يدل عليه مجلة من الروايات

 يد فيقع وجه للسجويضع وجهأ :)عليه السالم( عبد اهللايب  ألقلت: كرواية حسني بن محاد، قال

نعم جر وجهك : )عليه السالم( مكان مستو؟ قال إىل  أحول وجهي،على موضع مرتفع أو على حجر

  . شاء اهللا تعاىل نإومثله غريه مما سيأتى . )١(ترفعه أن  من غرياألرضعلى 

                                                

  .٢ ح من أبواب السجود٨ الباب ٩٦١ ص٤ج: الوسائل) ١(



١١٥

  .  بهى اكتفالّإ و،أمكنن إ  ويف الضيق أمت على ما تقدم، قطع الصالة يف السعةالّإو

  

يقال بشمول حديث أن إالّ  ن هذه الصالة غري مأمور ا، اللهمأل} طع الصالة يف السعةال قإو{

تعاد ال،عليه ( صاحب الزمان إىل احلمريى كتب أن :قيل مبضمون رواية االحتجاج وغيبة الشيخ أو  له

ته على سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهفإذا لمة، ظ يكون يف صالة الليل يف ي يسأله عن املصل)السالم

مل يستو  ما: رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد ذه السجدة أم ال يعتد ا؟ اجلوابفإذا نطع،  أو مسح

من جر اجلبهة } ويف الضيق أمت على ما تقدم {،)١(جالساً فال شيء عليه يف رفع رأسه بطلب اخلمرة

ات الوقت وفوات شرط بني فومر لدوران األ}   بهىاكتف{ميكن اجلر يف الضيق } الّإن أمكن وإ{

 الّإو مكن جرأن إ ففي السعة( :يقول أن األوىلة وكان ر وال خيفى تشويش العبا،أوىلالثاين  و،السجدة

 أم األرضما يريد السجود عليه من  أن شك يفإذا نه إ مث ،)ال أمتإمكن جر وأن إ ميكن قطع، ويف الضيق

  .هال مل يصح السجود عليإ كان استصحاب عمل به، وفإنال 

  .من النبات أم ال؟ كان كذلك أنه ذا شكإو

 أنه ذا شكإية، واألرضمعدن ال يصح السجود عليه استصحب  إىل األرض حتول من أنه واذا شك

نبات مأكول أم  أنه ذا شك هلإ، و أم ال استصحب عدم كونه أرضاًاألرض إىل ية حتولاألرضمن غري 

هل صار  أنه  وشك يفمل يكن مأكوالً أنه علم إذا افيمإالّ  حراز الشرطإال؟ مل جيز السجود، لعدم 

  . ه يستصحبفإن أم ال؟ مأكوالً

                                                

  .٢٣٣ص: ، والغيبة٣٠٤ ص٢ج: حتجاجاال) ١(



١١٦

غري  إىل تبقى على الشجرة مدة مث تتحول اليت وكذلك يستصحب يف العكس، كما يف بعض الثمار

 أن املأكول وامللبوس، فالظاهر إىل عمال حولتهاأكل النباتات عملت فيها  أن املأكول، ولو فرض

 إىل  عمل فيها عمل حوهلااذإ األرض إىل كذلك بالنسبة أنه  كما،ل العمل صحة الصالةحكمها قب

 مما ال يصح مل يسجد على أي منهما واآلخرذا كان هناك شيئان أحدمها مما يصح إامللبوس، و أو املأكول

ذ إ، ولو سجد عليهما حبيث يكون كل واحد منهما بقدر ما يصح السجود عليه صح، مجايلللعلم اإل

 ي، ويف املقام فروع كثرية نكتفإليهتكون اجلبهة على ما يصح وقد حصل فال يضر ضم غريه  أن املعيار

  . ذا القدر منها



١١٧

  فصل

مكنة املكروهةيف األ

  :وهي مواضع

  . احلمام:حدهاأ

  

  }فصل{

}مكنة املكروهةيف األ{

  }:وهي مواضع{

 بل عن اخلالف والغنية ،ملشهور الكراهة وا،شكال وال خالف يف املرجوحيةإبال }  احلمام:حدهاأ{

باملنع مع التردد يف الفساد، ويدل على الكراهة مجلة من :  حيث قال للحليب عليها، خالفاًمجاعاإل

  :الروايات

عشرة مواضع ال تصلى فيها،  :، قال)عليه السالم( عبد اهللا  عن أيب،مثل ما رواه املشايخ الثالثة

  .)١( والثلجخبل وجمرى املاء والسب الطريق وقرى النمل ومعاطن اإل ومسانّرالطني واملاء واحلمام والقبو

                                                

  يف املواضع اليت جتوز الصالة فيها٣٨ باب ١٥٦ ص١ج: والفقيه .١٢ح... فص باب الرجل خيطو إىل ال٣٩٠ ص٣ج: الكايف) ١(

 يف الصالة ٢٣٤ باب ٣٩٤ ص١ج: ستبصارواال .٧١ حز الصالة فيه من اللباس يف ما جيو١١ باب ٢١٩ ص٢ج: والتهذيب .٢ح

  .١ حيف بيوت احلمام



١١٨

  ن كان نظيفاإو

  

نصوص الروايات  أنه همؤبراهيم بن هاشم الذي بناإوعن البحار عن كتاب العلل حملمد بن علي بن 

  ـؤلفامل:  حمل اجلنيـ أ جمنة ي واديف  وال، وال ذات السالسل،ال يصلى يف ذات اجليش: ـ قال

 وال ،بلعطان اإلأ وال يف ، وال على جوار الطرق،ر وال على القبو، وال يف السبخة،وديةوال يف بطون األ

 وال يف بيت فيه مخر ،سراج بني يديك أو  وال يف بيت فيه نار، وال يف بيت فيه تصاوير،على بيت النمل

 وال يف بيت فيه دم، وال ، فيه حلم ميتةبان، وال يف بيتلوال يف بيت فيه حلم خرتير، وال يف بيت فيه الص

  وال يف بيت فيه املخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة، وال يف بيت فيه ما،ذبح لغري اهللا يف بيت فيه ما

 وال على الثلج، وال على املاء، وال على ،ما ذكيتمإالّ  كل السبعأذبح على النصب، وال يف بيت فيه ما 

  .)١( وال يف احلمام،الطني

احلمام إالّ   كلها مسجداألرض: )عليه السالم(  قالي، والنوفل)٢(عمري أيب ويف خربي ابن

  .غريها من الروايات إىل .)٣(والقرب

 املتقدمة، والقول باختصاص دلة األطالقإل} ن كان نظيفاًإو{الكراهة موجودة  أن والظاهر

   قيدة، جلملة من الروايات اململ يكن نظيفاً إذا الكراهة مبا

                                                

  .٢٩ ح٣٢٧ ص٨٠ج: البحار) ١(

  .٦ ح من أبواب مكان املصلّي١٥ الباب ٤٤١ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي٣٤ الباب ٤٦٦ ص٣ج: الوسائل) ٣(



١١٩

  .املسلخ منه عند بعضهم حىت

  

كان  ذاإ:  عن الصالة يف بيت احلمام؟ قال)عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت : كرواية عمار، قال

  .تقييد يف املستحبات واملكروهات ذ الإ غري تام، ،سنادومثله رواية قرب اإل. )١( فال بأساملوضع نظيفاً

ردبيلي كما عن النهاية واأل} املسلخ منه عند بعضهم حىت{ة  الكراه ال تنايفال بأسلفظة ن إ مث

ا كانت على أ املتعارف يف احلمامات السابقة فإن ،ات املتقدمةطالقوغريمها، وذلك هو مقتضى اإل

 وقد وضعها ، مث بيت اخلزانة واحلياض الصغار، مث بيت فيه اخلالء وحمل النورة،ثالثة بيوت بيت املسلخ

خرين كنهاية الصدوق واخلصال  آل خالفاً،ائد طبية مذكورة يف كتب الطبطباء لفوكذلك األ

بيت «انتفاء الكراهة يف املسلخ، واستدلوا لذلك بلفظ  إىل والتهذيب والفاضلني والشهيدين، فذهبوا

  .يسمى بيت احلمام  املسلخ الفإن» احلمام

، عن الصالة يف )ليه السالمع( نه سأل علي بن جعفر، أخاه موسىإ :الفقيه ومبا رواه الصدوق يف

  .)٢(كان املوضع نظيفا فال بأس، يعىن املسلخإذا  :بيت احلمام؟ فقال

  .يامصل بعد الشك يف دخوله يف احلمام يف تلك األضاف يف املستند االستدالل للعدم باألأو

وحنوه يطلق على الكل، وكلمة » بيت الطاعة«مثل » بيت احلمام«ذ إ ،ال خيفى ويف الكل ما

من  أنه  ولو سلم،مل يعلم ذلك فهو جممل أنه  ولو سلم، من الصدوق، كما ذكره غري واحد»يعىن«

   فال تقييد يف ماماإل

                                                

  .٢ حأبواب مكان املصلّي من ٣٤ الباب ٤٦٦ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح يف املواضع اليت جتوز الصالة فيها٣٨ باب ١٥٦ ص١ج: الفقيه) ٢(



١٢٠

  .وال بأس بالصالة على سطحه

  . املزبلة:الثاين

   لذلك متخذاً املكان املتخذ للكنيف ولو سطحاً:الثالث

  

 بل لو سلم كل ذلك ففتوى ،لشك كما عرفت ال جمال لطالقاملستحبات واملكروهات، وبعد اإل

 إطالقالنص كافية يف التسامح، ولذا اختار املستمسك كغريه  إىل بعض الفقهاء مع احتمال استنادها

  .الكراهة

   . عنهدلة النصراف األ،وسردابه} وال بأس بالصالة على سطحه{

 كرواية عمار ،احلمام ت فتشملها روايا،ا ليست نظفية، كما عن الغنية ألاًإمجاع}  املزبلة:الثاين{

النص اخلاص وهو ما  إىل ضافةكان طاهراً، هذا باإل وإن  القذر غري نظيف،فإن ،سناد وغريمهاوقرب اإل

 ظهر بيت اهللا واملقربة ،ى عن الصالة يف سبعة مواطنأنه  :)صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللايرو

  .)١(ريق الطةبل وحمجلة وازرة واحلمام وعطن األبواملز

بذلك عرب واملراد به بيت اخلالء، كما }  لذلك متخذاً املكان املتخذ للكنيف ولو سطحاً:الثالث{

املفيد  أن  واملنقول، عليهمجاع بل عن الغنية اإل،شكال فيه، بل وال خالفإاملستند وغريه، وذلك مما ال 

  .  ارادما الكراهة لكن من احملتمل قريباً، ذلكاوالنهاية مل جيوز

   عبد اهللالتسامح لفتوى املشهور رواية  إىل ضافةوكيف كان فيدل عليه باإل

                                                

  .٢٤٠ ص٨ج: ذكره اجلواهر) ١(



١٢١

  . املكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع:الرابع

  

  .)١(مقربة أو بيوت غائط الإ كلها مسجد األرض: بن زرارة

  .)٢(ام عن الصالة يف املقربة وبيت احلش وبيت احلم)صلوات اهللا عليهم(ووا : ورواية الدعائم

يبال عليه يصلى يف ذلك  أو السطح يصيبه البول: )عليه السالم( ، عن الصادقيزدورواية األ

   .)٣(يكون يتخذ مباالأن إالّ  كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فال بأس به،ن إ :املكان؟ فقال

  .مل يسم بيت غائط لكن فيه مناطه وإن والسطح

  . تكون مؤيدات أن راهة تصلحوقد ذكر اجلواهر وجوها آخر للك

ذ إغري مراد قطعاً، الثاين  لكن ،)٤(»بئر غائط« ويف بعضها ،»بيوت غائط«يف بعض النسخ ن إ مث

 ي منه، والظاهر تعداألولرادة إالبد من الثاين  هي كانت النسخة الصحيحة فإنالبئر ال يصلى فيها 

  .ن يف بعض البالد كما يتعارف اآل،أشبهما  أو كان بيت الغائط يف غرفة النوم إذا الكراهة ملا

بالثاء، وكال » الكثيف« ويف بعض النسخ ،}يف الذي يتنفر منه الطبعس املكان الك:الرابع{

  للفظان فكأما من ا أما ،»الوسخ«ذ الصحيح إالعبارتني عرفيتان، 

                                                

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٣١ الباب ٤٦١ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١١٨ ص ٢ج: سالمدعائم اإل) ٢(

  .٢ ح من أبواب النجاسات٢٩ الباب ١٠٤٢ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي١ الباب ٣٧٢ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٤(



١٢٢

  .ينحر أو  املكان الذي يذبح فيه احليوانات:اخلامس

  

  . بالوساخةيخمف أو املكان مثقل،ن أل» الكسافة«و» ةالكثاف«

ض ب، ويف مراأشبهوكيف كان فيدل على ذلك املناط يف املزبلة ويف بيت الغائط وبيت البول وما 

 أنه يرى الذي مل يرش املكان«:  يف مسألة الصالة يف بيوت اوس ويف الكنائس قوله وسيأيت،الدواب

ر ذالصالة يف املوضع الق أن  مما يدل على،)٢(»نظفهاأفقد رأيتها ما «: )عليه السالم( وقوله .)١(»نظيف

 .)٣(ميانالنظافة من اإل أن اتإطالق إىل  من هذه العبارات ـ مضافاًلفهم العريفغري حمبوبة ـ حسب ا

  . وغريمها)٤(اهللا يبغض من عباده القاذورةوإن 

ذر قيث عن املوضع ال يف حد)عليه السالم( ، عن الصادقييستدل عليه مبا رواه الساباط أن بل ميكن

 )٥(ال يصلى عليه: يبس املوضع القدر، قال به الشمس، ولكنه قديحنوه فال تص أو يكون يف البيت

  .ملأفت

  . باب التسامح ال بأس به وكيف كان فالقول بالكراهة ولو من

 رواية البحار عن ويدل عليه ما تقدم من} ينحر أو  املكان الذي يذبح فيه احليوانات:اخلامس{

حمل ذبح احليوانات فيه دم ـ على  فإن» وال بيت فيه دم «:براهيم بن هاشمإرواية حممد بن علي بن 

   تبديل األوىلاملتعارف ـ لكن كان 

                                                

  .٧ ح يف املواضع اليت جتوز الصالة فيها٣٨ باب ١٥٧ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٣ ح من أبواب مكان املصلّي١٣ الباب ٤٣٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٢٩١ ص٥٩ج: البحار) ٣(

  . الباب الثاين، الفصل األول٤٠ص: خالقمكارم األ) ٤(

  .٤ ح من أبواب النجاسات٢٩ الباب ١٠٤٢ ص٢ج: الوسائل) ٥(



١٢٣

  .بيت املسكر: السادس

  

  .عم كما هو واضحأه فإنعنوانه مبا ورد يف النص، 

جلواهر وغريمها، بل مل  املختلف وايم حمكإليهعلى املشهور، كما نسبه } بيت املسكر: السادس{

  .عن الفقيه واملقنع واملقنعة والنهاية واملراسم، حيث عربوا بال جيوز احملتمل منه الكراهةإالّ  ينقل اخلالف

من رواية البحار عن حممد بن علي بن  خري القول بفساد الصالة، ويدل عليه ما تقدمنعم عن األ

  .براهيمإ

وال جيوز الصالة يف بيت فيه مخر حمصورة يف  : وفيها)معليه السال( ورواية الفقيه، عن الصادق

  .)١(آنية

 أو يصلى يف بيت فيه مخر ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ويف رواية عمار الساباطى، عن

  .)٢(مسكر

ن يصلى يف بيت فيه مخر وال مسكر، أل ال: ، قال)عليه السالم( خرى، عنه عن الصادقأويف رواية 

  .)٣(تدخله الاملالئكة 

  .)٤(نيةآوال تصل يف بيت فيه مخر حمصرة يف : ويف الرضوى

                                                

  .٢١ ح يف املواضع اليت جتوز الصالة فيها٣٨ باب ١٥٩ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي١٨ الباب ٤١٤ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .٣ ح من أبواب مكان املصلّي١٨ الباب ٤١٤ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .١٦ س٣٨ص: ه الرضافق) ٤(



١٢٤

  .بيت النارو املطبخ :السابع

  

  .)١(جيوز أنه ي ورو، يف بيت فيه مخر حمصورة يف آنيةييصل أن ال جيوز: ويف املقنع

جس  ذلك موجب لبطالن الصالة لتنفإنتكون مصبوبة،  أن نية مقابلولعل املراد باحلصر يف اآل

  .املصلى ا

تعميم  أما غريمها يف قنينة مسدودة، أو فقاعاً أو كان املسكر مخراً إذا الروايات تشمل مان إ مث

ن، فكأنه للمناط ـ على ما فهم بعض مل تكن مخر فيه اآل وإن الكراهة ملا كان البيت معداً لوضع اخلمر،

 يصحراء فيها مخر، الظاهر التعد إىل يجد صرحياً على ذلك، وهل احلكم يتعدأفلم إالّ و الفقهاء ـ

  .املواضع البعيدةال منها املواضع القريبة  إىل بالنسبة

ضرام إحلق به املطبخ مجع باعتبار أ و،على املشهور يف بيوت النريان} بيت النارو املطبخ :السابع{

رادم إوميكن صالة يف بيوت النريان، لحرمة ا إىل مل تسم بيت النار، وقد ذهب مجع وإن النار فيه

  .الكراهة، كما ذكره اجلواهر وغريه

املراد معابد عباد  أو ،يقاد النارإهل املراد ببيت النار كل مكان يعتاد فيه  أنه م قد اختلفوا يفمث إ

نه ليس معداً هلا، بل يف ك ول،حياناًأليس منها البيت الذي يوقد فيه النريان  بأنه م صرحواأالنار، مع 

  .)٢( صالأال كراهة فيها   أنهاملستند

                                                

  .١٩ س٧ ص،كتاب املقنع: اجلوامع الفقهية) ١(

  .١٦ س٣٠٨ ص١ج: املستند) ٢(



١٢٥

  . دور اوس:الثامن

  

املنصرف  أن جل الدفء ليست منها، كمافمثل الغرف يف الشتاء حيث تشعل فيها النريان أل: قولأ

  .قدت فيه النريان يف البخاريات الشتويةأو وإن وضع فيه السراج دائماً، بل وإن من ذلك الغرفة

م إنه تشبه باوس حيث أح بعد فتوى املشهور، وب فقد استدل للكراهة بالتسام،وكيف كان

 ي من روايات النه عن التشبه بالكفار، ومبا سيأيتييعبدون يف حمالت يوقدون فيها النار، بضميمة النه

ذ التشبه ممنوع إ ولو ال التسامح مل يكن للفتوى بالكراهة وجه واضح، ،عن الصالة وبني يديه نار مضرمة

  .خصأ» بني يديه«وروايات 

م، ورمبا إليه وعن جامع املقاصد نسبته ،على املشهور، كما يف اجلواهر}  دور اوس:الثامن{

  :يستدل له بأمور

  .التسامح وهو العمدة: األول

  .بيوم ال ختلو عن جناسة، وفيه ما فيه أن :الثاىن

 يف بيت فيه يال تصل: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،سامة أيب ، عنما رواه الكايف: الثالث

  .)١(نصراين أو ي وفيه يهوديتصل بأن  وال بأس،جموس

  .)٢()عليه السالم(  عن الصادق،مجيلة أيب ورواه التهذيب، عن

 فال ميكن االستدالل هلا ،ني مورد الرواية وبني العنوان املذكور عموماً من وجهب أن لكن ال خيفى

    أطفاهلمذلك وهل يشمل ،به، فالعمدة التسامح كما عرفت

                                                

  .٦ ح باب الصالة يف الكعبة٣٨٩ ص٣ج: الكايف) ١(

  .١٠٣ ح١٧ الباب ٣٧٧ ص٢ج: هذيبتال) ٢(



١٢٦

  .ها مث صلى فيها بعد اجلفافرش إذا الّإ

  

قاعدة كل مولود يولد على ن إ :يقالأن إالّ  ،د حمكومون حبكم آبائهماألوالن ال يبعد ذلك أل

 : احتماالن،يشترط فيه السكىن الفعلية أو  لسكناهم، وهل يشمل العنوان املعدطالق اإلي تنف)١(الفطرة

  .ال اختصاص بالدار، بل الدكان وحنوه حكمه حكم الدار أنه ، والظاهركان املنصرف الثاينوإن 

 سئل أخبار ظفرت بإمنا: ملا عن كشف اللثام، حيث قال} ها مث صلى فيها بعد اجلفافرش إذا الّإ{

  .)٢( وصلّرش: )عليه السالم( ، عن الصالة؟ فقال)عليه السالم( فيها الصادق

: وسألته عن بيوت اوس؟ فقال: ، قال)عليه السالم( ن الصادق بن سنان، ععبد اهللاويف رواية 

ها وصلّرش)٣(.  

، وقيد املصنف بعد اجلفاف )٥()عليه السالم( بصري عنه أيب ، ورواية)٤(تيةومثلها روايته الثانية اآل

لكن أنت لزيادة النجاسة،   بدون اجلفاف موجباً كان الرشكان جنساً إذا احملل أن كأنه اجتهاد من جهة

  .ضمن ذلكتالرواية مل ت بأن خبري

اجلفاف،  إىل الشارع به فال حاجةأمر  الذي لرش نوع من التنظيفا أن وقد تقدم يف كتاب الطهارة

   ، خصوصاًةتي مثله يف بعض املكروهات اآلوسيأيت

                                                

  .مادة فطر: سفينة البحار) ١(

  .٣٩ س١٩٦ ص١ج: كشف اللثام) ٢(

  .٤ ح أبواب مكان املصلّي من١٣ الباب ٤٣٩ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي١٤ الباب ٤٣٩ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .٣ ح من أبواب مكان املصلّي١٤ الباب ٤٣٩ ص٣ج: الوسائل) ٥(



١٢٧

  . السبخةاألرض :التاسع

  

 ترش ية يف بيوت اوس وه عن الصال)عليه السالم(  الصادقما رواه الفقيه، سأل احلليب بعد

  يرش موضع جبهة مث يسجد عليه رطباًحياناًأمكة  ورأيته يف طريق: ، مث قالفال بأس به: باملاء؟ قال

  .)١(نظيف أنه كما هو، ورمبا مل يرش املكان الذي يرى

 ةقرء على وزن فكشن إ ،امللح اخلفيف  مناألرض ما تعلو يوه}  السبخةاألرض :التاسع{

  .األرضصفة  ، كانتةقرأ بكسر الباء على وزن كتف وإن .سباخوواحدها 

 بل عن اخلالف والغنية وظاهر ،املشهورة كما يف اجلواهر هي األرضمثل هذه  وكراهة الصالة يف

  .، ورمبا محل كالمهم على الكراهة لكن عن املقنعة والنهاية والعلل املنع عن ذلك، عليهمجاعاملنتهى اإل

  :احلكم مجلة من الرواياتوكيف كان فيدل على 

ن اجلبهة سألته عن الصالة يف السبخة فكرهه أل: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب فعن

  .)٢(ال بأس به: رض مستوية؟ فقالأكان فيها ن إ : فقلت،ال تقع مستوية

ا أة فيها من أجل  يكره الصالإمنا:  الرجل فيها؟ فقاليسألته عن السبخة أيصل: وعن املعلى، قال

عليه ( فقال: هو وضع وجهه متمكنان إ رأيتأ:  قلتفتك وال يتمكن الرجل ليضع وجهه كما يريد

  .)٣(حسن: )السالم

                                                

  .٧ ح يف املواضع اليت جتوز الصالة فيها٣٨ باب ١٥٧ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٧ ح من أبواب مكان املصلّي٢٠ الباب ٤٤٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١١٢ ح كتاب السفر٣٦٥ص: احملاسن) ٣(



١٢٨

 ي السبخة أيصلاألرضعن الصالة يف  سألته:  قال، عن أخيه)عليه السالم( وعن علي بن جعفر

  .غريها من الروايات إىل .)١(يف فوت الصالة فيصلخياأن إالّ  يكون فيها نبتأن إالّ  ال،: فيها؟ قال

 املنقول وبعض القرائن الداخلية يف نفس مجاعالشهرة، بل اإل إىل ضافةويدل على اجلواز باإل

سألته عن الصالة يف السباخ؟ :  ما رواه زرعة عن مساعة قال،الروايات كالعلة واالقتران باملكروهات

  .)٢(ال بأس: )عليه السالم( فقال

عبد يب  ألقلت:  قال، مثل رواية العلل عن احلصني،وا حتمل ما ظاهره احلرمة على شدة الكراهة

  .)٣(ن اجلبهة ال تتمكن عليهاأل : مل حرم اهللا الصالة يف السبخة؟ قال:)عليه السالم( اهللا

ن صلى هذه أرض سبخة ال حتل الصالة فيها فمن كا: )عليه السالم( ورواية حيىي بن العالء قال

  .عادة الصالةإ ويظهر منها استحباب ،)٤(فيها فليعد

وحنوه فهل تزول الكراهة أم ال؟ قال بكل األرضلو متكن اجلبهة ولو بدق  أنه م اختلفوا يفمث إ 

خرون بالتسامح بعد  واستدل اآل،ون بالتقييد بذلك يف مجلة من الروايات كما تقدماألول استدل ،مجاعة

   وخبرب حيىي ،طالقاء باإلفتوى كثري من الفقه

                                                

  .١١ ح من أبواب مكان املصلّي٢٠ الباب ٤٤٩ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح من أبواب مكان املصلّي٢٠ الباب ٤٤٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح٢١ الباب ٣٢٦ص: علل الشرائع) ٣(

  . جملس آخر رجب٦٨٢ص:  الطوسي، وأمايل١٨ ح من أبواب مكان املصلّي٩ الباب ٣٩٤ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٤(



١٢٩

  .خسف أو  كل أرض نزل فيها عذاب:العاشر

  

  ـقالإىل أن ـ النهروان  إىل )عليه السالم( مري املؤمننيأملا خرج : مسعته يقول: العالء قال أيب بن

، )معليه السال( ال أصلي حىت أرى أمري املؤمنني:  قال،شتر وحدهاألإالّ   يصلون ومشاالًفرتل الناس مييناً

هذه أرض سبخة وال حتل الصالة فيها فمن كان صلى فليعد ن إ  يا مالك: فلما نزل قالي،قد نزل يصل

  .كان الظاهر الكراهة تقل بتسويتها وإن  الكراهة، وهذا القول أقربإطالق ه ظاهرفإن. )١(الصالة

  .وذلك لداللة مجلة من الروايات عليه} خسف أو  كل أرض نزل فيها عذاب:العاشر{

 قال يف ،خ ل: جسر الصراةـ مري املؤمنني جسر البصرة أقطعنا مع : فعن جويرية بن مسهر قال

 يهذه أرض معذبة ال ينبغن إ :)عليه السالم(  يف ذلك العصر، فقال ـ كان جسر احللةهلعل: )٢(اجلواهر

  .)٣(يصلّلراد منكم فأ  فيها فمنييصل أن  نيبي وال لوصلنيب

 ويف : قال.هذه أرص ملعونة عذبت يف الدهر ثالث مراتن إ :ةجويري عن مرسالً وعن الفقيه

  .)٤(مرتني :خرب آخر

                                                

  . كما يف املنت٣٤٦ ص٨ج: ورده يف اجلواهرأاملصدر، لكنه عن حيىي بن العالء، و) ١(

  .٣٤٨ ص٨ج: اجلواهر) ٢(

  .٥ ح من أبواب مكان املصلّي٢٦ الباب ٢٢٥ ص١ج: املستدرك) ٣(

  .١٢ ح فرض الصالة٢٩ باب ١٣٠ ص١ج: الفقيه) ٤(



١٣٠

  .تكنست ورش وإن بلال أعطان ا:احلادي عشر

  

اخلسف نوع من العذاب عطفه املصنف عليه من باب عطف اخلاص على العام، ن إ وحيث: أقول

 وصار له أهل ال ميكنه االنتقال عنها يف ،وهما لو صار هناك بلداً وحن إىل هذه الكراهة تتعدى أن وهل

 ،طالق أم ال؟ احتماالن من املناط بل اإل،ردنيف األ  البلد يف أراضى السدومبين إذا  كما،وقات الصالةأ

  . أحسنيراضعدم السكىن يف مثل هذه األ أن  وال شك،البائرة األرض إىل ومن االنصراف

املراد  أن عطان مجع عطن، وقد اختلفوا يفواأل} تكنست ورش وإن بلإل أعطان ا:احلادي عشر{

  .طالق حمل شربه وال يبعد اإلراد به خصوصم املأ ،بل يف حالة الشرب وغريهبالعطن هو مطلق مربك اإل

الفقهاء جعلوا املعاطن  أن ويف جامع املقاصد عن املنتهىيف التحرير عن الصحاح، : قال يف اجلواهر

 ،)١(أهل الشرع مل خيصوا ذلك مبربك دون مربكن إ  وعن السرائر.بل مطلقااإلا إليهتأوى  اليت هي املبارك

 من مجلة من طالقظهور اإل إىل ضافةكثر الفقهاء، هذا باإلأفتوى  إىل طالقوقد نسب يف املستند اإل

  .النصوص

 لكنه خمالف ،التحرمي إىل ذهب بعض الفقهاء وإن ،كيف كان فيدل على احلكم مجلة من النصوصو

  .مجاعص واإلللن

   عن الصالة يف )عليه السالم( عبد اهللابا أسألت : فعن حممد بن مسلم قال

                                                

  .٣٤١ ص٨ج: اجلواهر) ١(



١٣١

 وال ،ة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّعختوفت الضين إ :)عليه السالم( عطان االبل؟ فقالأ

  .)١(بأس بالصالة يف مرابض الغنم

 سألته عن الصالة يف : قال)عليه السالم(  يف كتابه عن أخيه)عليه السالم( وعن علي بن جعفر

 ، فاكنس مث النضح باملاء مث صلةعختاف على متاعك ضيأن إالّ  ال تصلح: بل أتصلح؟ قالمعاطن اإل

  .)٢(نعم ال بأس:  وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصالة فيها؟ قال:قال

 مث ه،بل فكرهن اإل عن الصالة يف معاط)عليه السالم( اهللاأبا عبد وعن معلى بن خنيس، قال سألت 

  . )٣(خفت على متاعك فرش بقليل ماء وصلّن إ :قال

عليهم (  وقالوامرابض الغنم الصالة يف) عليهم السالم( ورخصوا :سالم قالوعن دعائم اإل

  .)٤(ا تكنس وترشح وتصلى فيهافإمن ضرورة إالّ  بلعطان اإلأال يصلى يف  :)السالم

  .)٥(بلومرابط اإل... يصلى الرجل أن وى: يث املناهى يف حد)عليه السالم( وعن علي

 )٦(ا خلقت من الشياطني أللبعطان اإلأالصالة يف  ى عنأنه  :)صلى اهللا عليه وآله( وعن النيب

  .غريها من الرواياتإىل 

                                                

  .٧٦ ح يف ما جيوز الصالة فيه من اللباس واملكان١١ باب ٢٢٠ ص٢ج: هذيبالت) ١(

  .٦ ح من أبواب مكان املصلّي١٧ الباب ٤٤٣ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح من أبوا مكان املصلّي١٧ الباب ٤٤٣ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .١١٨ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٤(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٢٥ الباب ٤٥٣ ص٣ج: الوسائل) ٥(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي١٢ الباب ٢٢٣ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٦(



١٣٢

  . مرابط اخليل والبغال واحلمري والبقر ومرابض الغنم:الثاين عشر

  

  .ذى واجلنون وحنومهافيها حالة الشيطان من األ أن  الشياطنيخلقها منولعل املراد من 

بل عطان اإلأنتم يف أأدركتم الصالة وإذا  :، قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ،مراويف حديث ع

  .)١(نفرت كيف تشمخ بأنفها إذا ترواأال  ا حي من جنفإ ،فاخرجوا منها وصلوا

كراد طائفة من اجلن، ومعىن كشف الغطاء عنهم، تتميم للتشبيه األ أن  منأيضاًولعل هذا هو املراد 

 هو طابع كثري منهم، الذي ذىذلك يهم عن العنف واألبواملراد » ظفارهاأنشبت أذا املنية إو«كما يف 

 م منيف أ فال شك الّإ و،اجلبل إىل ذهب إذا وا اجلبال، من كرد يكردنكراد ساكاملراد من األأن أو 

من «اشتق  أنه  ويف تاريخ بروجرد ما يؤيد،فيهم العلماء واالتقياء والصاحلنين أ و)عليه السالم( رية آدمذ

  .فراجع» جبل إىل كرد

فىت أما يرفعاا، ولذا أ الكراهة ال ناف خيفإمناالرش والكنس  أن مةدحاديث املتقظاهر األن إ مث

  .بالكراهة املطلقة مجلة من الفقهاء

  .جلملة من النصوص}  اخليل والبغال واحلمري والبقر ومرابض الغنم مرابط:الثاين عشر{

  بل ويف مرابض عطان اإلأسألته عن الصالة يف :  قال،مثل ما رواه مساعة

                                                

  .٣٤٢ ص٨ج: انظر اجلواهر) ١(



١٣٣

  . على الثلج واجلمد:الثالث عشر

  

ما أنضحته باملاء وقد كان يابساً فال بأس بالصالة فيها، فن إ :)عليه السالم( البقر والغنم؟ فقال

  .)١(ض اخليل والبغال فالمراب

  .)٢( يف مرابط اخليل والبغال واحلمريال تصلّ:  قال،ويف رواية الكايف، عن مساعة

  .خفها، واهللا العاملأمرابض العنم ن أ و،شد كراهة مما عداهاأبل مرابط اإل أن دلةلكن الظاهر من األ

  :من الرواياتعلى املشهور، ويدل عليه مجلة }  على الثلج واجلمد:الثالث عشر{

 فإنال، :  على الثلج؟ قالي، عن الرجل يصل)عليه السالم( كصحيح هشام بن احلكم، عن الصادق

  .)٣( بسط ثوبه وصلى عليهاألرضمل يقدر على 

 ينإصلحك اهللا أ:  فقال له،)عليه السالم( جعفر باأ أتى رجالّن إ :ينوار للطربسة األاوعن مشك

تكون أن إالّ  :)عليه السالم( على الثلج؟ فقال الّإ يصلن أن كنة ال نستطيعمأ هذه اجلبال فتأيت إىل اجتر

 الإ يتصل أن تستطيع رض الأ إىل  عنده ـ يرضى بالدون وال تطلب التجارةمثل فالن ـ يعىن رجالً

  .غريمها إىل .)٤(على الثلج

                                                

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي١٧ الباب ٤٤٣ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح باب الصالة يف الكعبة واملواضع اليت تكره الصالة فيها٣٨٨ ص٣ج: الكايف) ٢(

  .٥ حي من أبواب مكان املصل١٥ الباب ٤٤١ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٢١ الباب ٢٢٤ ص١ج: املستدرك) ٤(



١٣٤

  .مل يكن فيها منل ظاهر حال الصالة وإن وديتهاأ قرى النمل و:الرابع عشر

  

 احتمال أن  كما،آخر كالمها ال وجه له واحتمال احلرمة كما عن بعض، وعدم الكراهة كما عن

 خذ معك شيئاً حيوز السجود :)عليه السالم( مامقال له اإل الإ و،يراد بذلك السجود على الثلج ممنوعأن 

  .عليه

ه يف اجلواهر ـ كما اعترف ب ـ ظاهر صحيح هشام بقاء الكراهة حىت لو فرش عليه فراشاًن إ مث

لعدم منافاة الكراهة  ،الثاينوالظاهر : عامة؟ احتماالن أو ل الكراهة خاصة مبن يقدر على غري اجلمدهو

  .مع االضطرار

شكال وال إبال } مل يكن فيها منل ظاهر حال الصالة وإن وديتهاأ قرى النمل و:الرابع عشر{

: )عليه السالم( ول الفصل من قولهأ تقدم يف  عليه، ويدل عليه مامجاعخالف، بل عن الغنية دعوى اإل

  .)٢(»وال على بيت النمل«: )عليه السالم(  وقوله،)١(»وقرى النمل«

  .)٣( النمل ال يصلى فيهيهذا واد :)عليه السالم(  بن عطاء، عن الباقرعبد اهللاويف خرب 

  .)٤(النمال وليس يصلى فيهاودية أهذه : ويف رواية العياشى

  ثر ظاهر أالقرية والوادى واملسكن حمالت النمل سواء كان هلا مث املراد ب

                                                

  .٦ ح من أبواب مكان املصلّي١٥ الباب ٤٤١ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢٩ ح٣٢٧ ص٨٠ج: البحار) ٢(

  .٢ حمكان املصلّي  من أبواب٢٩ الباب ٤٥٨ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٥ ح مكان املصلّي١١اب  الب٣٩٧ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٤(



١٣٥

  .مل يتوقع جرياا فيها فعال وإن  املياهي جمار:اخلامس عشر

  

كانت فيها منل كثري  إذا دور السكىن للناس أما م ال؟أفيها كالثقب وجممع التراب حول بيتها 

  .فليست مشمولة لذلك

 ولعل طالقم ال؟ احتماالن، من االنصراف ومن اإلأعن آخره  لبيد النمأ إذا وهل احلكم شامل ملا

  .قربأ األول

 يف، ملا يف املروالشكال وال خإبال } مل يتوقع جرياا فيها فعالً وإن  املياهي جمار:اخلامس عشر{

  .)١(جمرى املاء :ول الفصل ـأ ـ يف )عليه السالم( عن الصادق

  .)٢(يةودوال يف بطون األ: ابن هاشم ويف رواية

 ة يف السفينة يف دجل)عليه السالم( احلسن أيب كنت مع: ، قاليرفهاشم اجلع أيب ويف رواية

  .)٣( يف بطن واد مجاعةيال تصل:  يف مجاعة؟ قال فقاليجعلت فداك نصل: فحضرت الصالة، فقلت

  . وبعض الشواهد الداخليةمجاع لإل، حممولة على الكراهةخباروهذه األ

 بن عوف يف امل س صالة اجلمعة يف بين)صلى اهللا عليه وآله( دركتهأف: لبيان، قالوما رواه جممع ا

ول مجعة مجعها رسول أ وكانت هذه اجلمعة ،بطن واٍد هلم وقد اختذ اليوم يف ذلك املوضع مسجداً هلم

  .)٤()صلى اهللا عليه وآله( اهللا

                                                

  .٦ ح من أبواب مكان املصلّي١٥ الباب ٤٤١ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢٩ ح٣٢٧ ص٨٠ج: البحار) ٢(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٢٩ الباب ٤٥٨ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٢٨٦ ص٢٨ج: ١٠الد : جممع البيان) ٤(



١٣٦

  .املاء الواقف وال يف حمل ،ساقية أو نعم ال بأس بالصالة على ساباط حتته ر

  ،كانت يف البالد وإن  الطرق:السادس عشر

  

  .مل يتوقع جرياا فعالً وإن : قال، املذكورةدلةطالق األوإل

  للجواهر تبعاً له، وفاقاًدلةشمول األل} ساقية أو نعم ال بأس بالصالة على ساباط حتته ر{

  . على الكراهة لكن ال دليل،أيضاًلكشف اللثام حيث كرهها ل للتحرير، وخالفاً

 للجواهر وغريه، حيث نفى الكراهة عن ذلك، لكن الظاهر الكراهة تبعاً} وال يف حمل املاء الواقف{

 عن يول الفصل يف املروأ وخلصوص ما تقدم يف ، السابقةدلة األطالقيف نفس املاء الواقف وغريه إل

  .)١(اخل الطني واملاء: تصلى فيها عشرة مراضع ال :)عليه السالم( الصادق

  .)٢(وال على املاء: ورواية ابن هاشم

  .قفاا قرب التحرير الكراهة يف املاء الوذول

 املاء ، ويف املاء الواقف، ويفمل جير فعالً وإن حمل جريان املاء:  فاملكروه ثالثة مواضع،وكيف كان

  .جزاء وشرائط الصالة، كما هو واضحأمل يضر ب إذا ، كل ذلكياجلار

خالف يف املرجوحية، ويف اجلواهر  شكال والإبال } كانت يف البالد وإن لطرق ا:السادس عشر{

   وعن الغنية واملنتهى ،صحابعلى املشهور بني األ

                                                

  .٦ ح من أبواب مكان املصلّي١٥ الباب ٤٤١ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢٩ ح٣٢٨ ص٨٠ج: البحار) ٢(



١٣٧

  . عليهمجاعوظاهر التذكرة اإل

  : وكيف كان فيدل على احلكم مجلة من الروايات،نعم عن الصدوق والشيخني القول باحلرمة

ال تصل :  عن الصالة يف السفر؟ فقال)عليه السالم( عبد اهللا باأسألت : فعن حممد بن مسلم، قال

  .)١(على اجلادة واعتزل على جانبيها

تصل على  ال: سألته عن الصالة على ظهر الطريق؟ فقال:  قال)عليه السالم( ويف روايته الثانية عنه

  .)٢( على جانبيهااجلادة وصلّ

:  عن الصالة على ظهر الطريق؟ قال)عليه السالم( اهللاأبا عبد سألت : وعن معلى بن خنيس، قال

ال، اجتنبوا الطريق)٣(.  

  .)٤(ى عن الصالة على جادة الطريقنه إ: )عليه السالم( سالم، عن الصادقوعن دعائم اإل

 وأ كانت فيه جادة ،ويتطرقيوطأ كل طريق : )عليه السالم( ويف كتب املشايخ الثالثة، قال الرضا

  .)٥(مينة ويسرة: ؟ قاليصلأن يفأ:  قلت الصالة فيهيغ ال ينب،مل يكن

                                                

  .٥ ح من أبواب مكان املصلّي١٩ الباب ٤٤٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح من أبواب مكان املصلّي١٩ الباب ٤٤٦ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٩ ح من أبواب مكان املصلّي١٩ الباب ٤٤٦ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  . يف ذكر صالة املسافر١٩٧ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٤(

  .٧٤ ح٢٢٠ ص٢ج: ، التهذيب٥ ح١٥٦ ص١ج: ، الفقيه٨ ح٣٨٩ص ٣ج: الكايف) ٥(



١٣٨

  . حرمت وبطلتالّإما مل تضر باملارة و

  

ثالثة ال يتقبل اهللا عز : قال أنه )صلى اهللا عليه وآله( ويف مرفوعة حممد بن احلسني، عن رسول اهللا

ل راحلته ومل رسأ ورجل ، ورجل صلى على قارعة الطريق، رجل نزل يف بيت خرب،وجل هلم باحلفظ

  .)١(يستوثق منها

 ييصل أن  ويكره، اجلوار، جوار الطريقي بني الظواهر وهييصل أن ال بأس: ويف رواية ابن عمار

  .)٢(يف اجلوار

  .)٣(وال تصل على اجلوار: ويف رواية الفضيل

 ، بعضهذه الروايات ظاهرة يف الكراهة بعد مجع بعضها مع أن نت ترىأغريها من الروايات، وإىل 

  .، يف غري حمله)٤( مل يكن القول باحلرمة بعيداًمجاعفقول املستند لوال الشهرة واإل

و غريه، كان أ يف البلد ،غريها أو  جادة،ظاهر الروايات كراهة الصالة يف الطريق مطلقاًن إ مث

مامل تضر {  إذا هيإمناال يسلك يف هذا الوقت، لكن الكراهة  بأنه قطع بأن ،طعاًقمن أو ن اآلمسلوكاً

  .ن اجلادة حق املارة فهو اغتصاب حلقهمأل}  حرمت وبطلتالّإباملارة و

كان  إذا ما أو  ندباًماشياً أو  على الراحلةيكان يصل إذا كراهة الصالة يف غريها أن مث ال خيفى

  . مبثل هذه الصالةدلة النصراف النص والفتوى عن مثله ولورود األ،تكليفه ذلك

                                                

  .٧ ح من أبواب مكان املصلّي١٩ الباب ٤٤٦ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي١٩ الباب ٤٤٤ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ ح من أبواب مكان املصلّي١٩ الباب ٤٤٦ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٣٠٥ ص١ج: املستند) ٤(



١٣٩

  .سراج أو كان يكون مقابال لنار مضرمةيف م: السابع عشر

  

 ويف ، لغري شاذيف املستند وفاقاً} سراج أو يف مكان يكون مقابال لنار مضرمة: السابع عشر{

  : ويدل عليه مجلة من الروايات،)١( مل يكن حتصيالًن إ ، بل املشهور نقالًشهر األظهراجلواهر على األ

 وبني يديه جممرة ي يصل:قلت:  رواية قال يف)ليه السالمع( عبد اهللا أيب  عن،كرواية عمار بن موسى

 حىت ينحيها عن يال يصل:  كان فيها نار؟ قالفإن :قلت: قال. نعم: )عليه السالم( شبه؟ قال

  .)٢(قبلته

عليه (  وبني يديه جممرة شبه؟ قالييصل أن :، قلت له)عليه السالم( خرى له، عنهأويف رواية 

  .)٣( حىت ينحيها عن قبلتهي فيها نار فال يصل كانفإننعم : )السالم

  .)٤(و حديد أ الرجل ويف قبلته ناريال يصل:  قال)عليه السالم(  الثالثة، عنهتهياويف رو

 ييصل أن  عن الرجل هل يصلح له)عليه السالم( خاهأل أس أنه )عليه السالم( وعن علي بن جعفر

  .)٥(يستقبل النار أن  يصلح لهال: والسراج موضوع بني يديه يف القبلة؟ قال

                                                

  .٣٧٩ ص٨ج: اجلواهر) ١(

  .٢٧ ح يف ما يصلّي فيه٣٩ باب ١٦٥ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .٢ حبواب مكان املصلّي أ من٣٠ الباب ٤٩٥ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٢ حبواب مكان املصلّي أ من٣٠ الباب ٤٩٥ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .١ حبواب مكان املصلّي أ من٣٠ الباب ٤٩٥ ص٣ج: الوسائل) ٥(



١٤٠

 يف الكاىف ـ بعد رواية رواه مرسالً  ما:القرائن الداخلية واخلارجية إىل ضافةويدل على اجلواز باإل

  .)١( من ذلكإليهقرب أن الذي يصلى له ال بأس به أل أنه يورو: علي بن جعفر ـ قال

 الرجل والنار والسراج والصورة ييصل أن سال بأ :)عليه السالم( عبد اهللا أبو  قال:ورواية الفقيه

  .)٢(الذي بني يديه  منإليهقرب أالذي يصلى له  نبني يديه، أل

، لكن روى اكمال الدين عن حممد بن )٦( واملقنع)٥( والعلل)٤( واالستبصار)٣(وكذا رواه يف التهذيب

 والنار ياملصلأمر ه من لت عنأما ما سأو:  يف جواب مسائله)عليه السالم( عثمان عن صاحب الزمان

ه جائز ملن مل يكن من فإن ، الناس اختلفوا يف ذلك قبلكفإنوالصور والسراج بني يديه فهل جتوز صالته 

  .)٧(صنام وعبدة النريانوالد عبدة األأ

  .)٨(وثان والنريانوالد عبدة األأوال جيوز ملن كان من : جاجتوزاد يف رواية االح

                                                

  .١٦ ح الكعبة باب الصالة يف٣٩١ ص٣ج: الكايف) ١(

  .١٥ ح يف ما يصلى فيه٣٩ باب ١٦٢ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .٩٨ ح٢٢٦ ص٢ج: التهذيب) ٣(

  .٣ ح٢٣٧ باب ٣٩٦ ص١ج: االستبصار) ٤(

  .١ ح٤٤ الباب ٣٤٢ص: علل الشرايع) ٥(

  . اجلوامع الفقهية٧ص: املقنع) ٦(

  .١٥ س٢٨٧ص: إكمال الدين) ٧(

  .٢٩٩ ص٢ج: حتجاجاال) ٨(



١٤١

 ،وثان بل وعبدة األ،والدهمأعبدة النريان و إىل شدية الكراهة بالنسبةأى وهذه الرواية حممولة عل

 أو كان هو عابداً هلا قدمياًفإذا ولذا كره، ،  يشبه العبادة هلانسان اإلمامأ كون النار فإن ،اضحوووجهه 

 نساناإل الكلمة املشتبهة بالسب ال تليق من أن ترى الأ ،قربأوالده كانت الشباهة العرفية أكان من 

ه يعاديه كان عدم  أبوكان أو  الذي قال الكلمة لهي يعاد كان هذا املتلفظ ا قدمياًفإن ،غريه إىل بالنسبة

 إىل  لوضوح املناط فيه بالنسبة)سابقا من عبادها كان هو( قلنا إمنا، واًمل تكن الكلمة سب وإن كثرأاللياقة 

نه عدول عن أفكاهللا لنار كليهما معبودان من دون ن الوثن واه أليلإضيف عابد الوثن أ إمنا و،والدهأ

  .النار إىل الوثن

 فال يشمل من كان ، فاصل قليلمع أو د املباشرةاألوالوالد عبدة النريان أاملراد من ن إ مث الظاهر

ود عبدوا النريان ومتاثيل إليه الفرس والروم وفإنغلب الناس هكذا، أال كان أ و،جداده القدامى كذلكأ

  .هل كتابأوثان وغريها مما ليسوا ب بله سائر عباد األ، وغريهاروعزياملسيح 

  .أشبهما  أو ماًء أو قمراً أو ظاهر النص عدم الفرق بني كل عابد وثن ولو كان مشساًن إ مث

  .مل يتشبه بالعباد هلا إذا اخنفاضها؟ الظاهر ذلك أو وهل ترتفع الكراهة باحلاجب وارتفاع النار

حبياله؟ إالّ أنه  لته عن الرجل يصلي وبني يديه قنديل معلق فيه نارأ وس:ر السابقةففي ذيل موثقة عما

  .)١(تصلى حبياله  الارتفع كان شرباًإذا  :قال

                                                

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٣٠ الباب ٤٥٩ ص٣ج: الوسائل) ١(



١٤٢

 ال  نقصاً ولو كان ناقصاً،م وغريه من غري فرق بني اس، الروحي يف مكان يكون مقابله متثال ذ:الثامن عشر

  .خيرجه عن صدق الصورة والتمثال

  

 إذا  يضر بتحقيق الكراهة ماإمنا أنه ن كليها نار، كماالكهرباء حاله حال النار أل أن الظاهر أن كما

 مامأالصالة و أما ،كانت بعيدة مبا ال تصدق فال بأسإذا  أما ، مبا يشبه العبادةيكانت النار قبالة املصل

كان رمبا  وإن ، منصرفة عنهادلة فاأل،تسمى ناراً عرفاً ا ال الشمس فالظاهر عدم الكراهة ألنساناإل

 عباد من عباد الكوكب والقمر واملاء أيال لزم كراهة التشبه بإ و،توهم حصول الشباهة بعباد الشمس

دوات ء احلار بدون ظهور النار ـ كما يف بعض األيالش أما حد،أ ومل يقل بذلك ،والشجر وغريها

  .مى ناراًا ال تسعدم الكراهة ألالكهربائية ـ فالظاهر 

كما هو }  من غري فرق بني اسم وغريه، الروحي يف مكان يكون مقابله متثال ذ:الثامن عشر{

  . مجاع اإلي بل عليه دعاو،ورهاملش

  .} ال خيرجه عن صدق الصورة والتمثال نقصاًولو كان ناقصاً{

  : ويدل على احلكم متواتر الروايات

 الوسائد تكون يف البيت فيها التماثيل عن :)عليه السالم( عبد اهللايب  أل قلت: قاليعن ليث املرادف

 منها بني يديك مما ي كان شفإن ،مل تكن جتاه القبلة ال بأس به ما: )عليه السالم( ميني وعن مشال؟ فقال

  .)١(يلي القبلة فغطه وصلّ

                                                

  .٨ ح من أبواب مكان املصلّي٣٢ الباب ٤٦٣ ص٣ج: الوسائل) ١(



١٤٣

واجعلها من  معك دراهم سود فيها متاثيل فال جتعلها من بني يديك تذا كانإو: وزاد يف التهذيب

  .)١(خلفك

ا؟ إليهنظر أنا أ والتماثيل قدامي ويصلأ :)عليه السالم( عفرجيب  ألقلت:  قال،وعن حممد بن مسلم

 أو حتت رجليك أو خلفك أو مشالك أو كانت عن ميينك إذا  وال بأس ا،باًوال، اطرح عليها ث: قال

  .)٢(كانت يف القبلة فالق عليها ثوباً وصلّ وإن ،فوق رأسك

  .قريب منها) عليهما السالم(حدمها أ عن ،، عن حممد بن مسلم)٤( وثالثة)٣(ويف رواية ثانية

 الوسادة فيها متاثيل طري ي وبني يديصلأرمبا قمت ف: )عليه السالم( عبد اهللا أبو  قال،وعن احلليب

  .)٥(فجعلت عليها ثوبا

يصلي يف بيت  أن رجل هل يصلح لهسألته عن ال:  قال)عليه السالم(  عن أخيه،وعن علي بن جعفر

  .)٦(ال بأس: )عليه السالم( اثيل قد غطاها؟ قالمتط فيها إمنافيه 

  .)٧(كره التصاوير يف القبلةنه إ :)عليه السالم(  عن الصادق،سالموعن دعائم اإل

  سألته عن الدار واحلجرة فيها التماثيل :  قالأيضاً )عليه السالم( وعن علي بن جعفر

                                                

  .٣٦ ح يف ما جيوز الصالة فيه١٧ باب ٣٦٣ ص٢ج: التهذيب) ١(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٣٢ الباب ٤٦١ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٤ حي من أبواب مكان املصل٣٢ّ الباب ٤٦٢ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٧ ح من أبواب مكان املصلّي٣٢ الباب ٤٦٢ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٣٢ الباب ٤٦١ ص٣ج: الوسائل) ٥(

  .١٧ ح من أبواب لباس املصلّي٤٥ الباب ٣٢١ ص٣ج: الوسائل) ٦(

  . يف ذكر املساجد١٥٠ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٧(



١٤٤

سها وإال فال وداً فتقطع رؤ بال جتدأن إالّ  ء يستقبلكي فيها وفيها شال تصلّ:  فيها؟ فقالييصلأ

  .)١(تصل فيها

هل أشبهها يعبث به  أو طري أو سألته عن البيت فيه صورة مسكة:  قال)عليه السالم( خيهأوعنه عن 

ان قد صلى فليس عليه ك وإن حىت يقطع رأسه منه ويفسد ال: البيت، هل تصلح الصالة فيه؟ فقال

  .)٢(عادةإ

س ويكسر رؤ:  فيه؟ قالييصلأ سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير ومتاثيل :، قالأيضاًوعنه 

  .)٣( فيه وال بأسيس التصاوير ويصلوالتماثيل ويلطخ رؤ

  .غريها من الرواياتإىل 

ما أما  : رواية ابن عثمان منها ما تقدم يفويدل على عدم التحرمي القرائن الداخلية واخلارجية واليت

ه جائز ملن مل يكن من فإنـ : قالإىل أن ـ سألت عنه من املصلى والنار والصور والسراج بني يديه 

يف إالّ   املدعى يف اجلواهر بعدم الفرق بني العبدة وغريهامجاع بعد اإل،صنام وعبدة النريانوالد عبدة األأ

املراد  أن  ويدل على،رسال املسلماتإا الكراهة مطلقا رسلوأهم حيث  ظاهر بل هو،شدية الكراهةأ

عليهم (حدهم  وقد كان أل، الروح ذيا حقق يف حمله من عدم البأس بغريالروح م بالتماثيل وحنوها ذو

  .)٤(خامت عليه وردة وهالل) السالم

                                                

  .٥ ح مكان املصلّي من أبواب٣٢ الباب ٤٦٢ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١٢ ح من أبواب مكان املصلّي٣٢ الباب ٤٦٣ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ ح من أبواب مكان املصلّي٣٢ الباب ٤٦٣ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب لباس املصلّي٤٦ الباب ٣٢٢ ص٣ج: الوسائل) ٤(



١٤٥

  .وتزول الكراهة بالتغطية

  مل وإن  فيه متثالاً بيت:التاسع عشر

  

مرت به فغري رأسه أشام فيها متاثيل طري فلطنفسة من ا  إيلهديتأوقد  :خالقورواية مكارم األ

  .)١(فجعل كهيئة الشجر

 كرواية ، وتصريح بعضها، مجلة من الرواياتإطالقيدل على عدم الفرق بني اسم وغريه  أنه كما

ات طالقاإل إىل ةضاف الكراهة باإليدل على عدم كفاية النقص يف رفع أنه خرية وغريها، كماابن جعفر األ

  .فساد مما يوجب سلب االسمطيخ واإلليف بعض الروايات املتقدمة من قطع الرأس والت ما

 يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،عمري أيب  ملرسلة ابن،نعم الظاهر خفة الكراهة بالنقص مطلقا

كان بعني واحدة فال ن إ :)عليه السالم( ؟ قالينت تصلأالتمثال يكون يف البساط فتقع عينك عليه و

  .)٢(كان له عينان فال وإن ،بأس

  .)عليه السالم(  عن الصادق)٤( والفقيه،)٣(وقريب منه رواية التهذيب

  . ولو مغطاة احتمال الكراهة مطلقاًأيتي وس،جلملة من الروايات املتقدمة} طيةوتزول الكراهة بالتغ{

   ن ملإو{غري جمسم و  أ الروح جمسماًيذ}  فيه متثالاً بيت:التاسع عشر{

                                                

  .  الباب السادس، الفصل العاشر١٣٢ص: مكارم األخالق) ١(

  .٦ ح من أبواب مكان املصلّي٣٢ الباب ٤٦٢ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٣٨ ح يف ما جيوز الصالة فيه١٧ باب ٣٦٣ ص٢ج: التهذيب) ٣(

  .١٩ حيف املواضع اليت جيوز الصالة فيها ٣٨ باب ١٥٩ ص١ج: الفقيه) ٤(



١٤٦

  يكن مقابال له

  

 ويدل عليه مجلة من الروايات كبعض ،مجاع بل عليه دعوى اإل،كما هو املشهور}  لهيكن مقابالً

  .املطلقات املتقدمة

 عن املصلى )عليه السالم( با احلسن الرضاأسألت :  قالأبيه عن ،مساعيلإوما رواه سعد بن 

 وعن رجل دخل كره ذلك ألينإواهللا : م ال؟ فقالأ ي عليه ويصليقومأوالبساط يكون عليه التماثيل 

  .)١(ال جتلس عليه وال تصل عليه: )عليه السالم( على رجل وعنده بساط عليه متثال؟ فقال

  .غريها إىل .ال يصلى يف بيت فيه تصاوير: )٢()عليه السالم(  قاليورواية حممد بن عل

القبلة  أو ي وهل املراد قبلة املصل،شدأنت التصاوير جتاه القبلة كا إذا الكراهة فيما أن نعم الظاهر

 األول الظاهر ه،مامأيكون التصوير  بأن الصالة على خالف القبلة مل يكن بأس إىل ؟ فلو اضطرةحقيق

  .نه املنصرف من الرواياتأل

  .)٣(واحدة بعنيكان إليه إذا ال بأس بالصالة والتصاوير تنظر : عمري قال أيب ويف مرفوعة ابن

  كان حيواناً جمففاً لعدم  إذا الظاهر ليس من الصورة والتمثال ما أنه كما

                                                

  .٢ ح يف الوقوف على البساط الذي فيه التماثيل٢٣٣ باب ٣٩٤ ص١ج: االستبصار) ١(

  .٢٩ح ٣٢٧ ص٨٠ج: البحار) ٢(

  .٣ من أبواب مكان املصلي ح٣٢ الباب ٤٦٤ ص٣ج: وسائلال) ٣(



١٤٧

  . للمناطككان حيتمل ذل وإن ، لهدلةمشول األ

  . الغطاء خيفف الكراهةإمنا و،من احملتمل قريبا كراهة وجود الصورة يف البيت ولو مغطاةنه إ مث

 عن الدراهم السود تكون مع )عليه السالم(  سئل الصادق:الرمحان بن احلجاج ففي صحيح عبد

فيها  اليت  ومعه هذه الدراهمييصل أن يما اشته: غري مربوطة؟ فقال أو  مربوطةيالرجل وهو يصل

كن من خلفه، وال جيعل شىء ت معه فلي صلى وهفإنمن حفظ بضائعهم  للناس بد ما:  مث قالالتماثيل

  .)١(منها بينه وبني القبلة

يف كيس حيمله معه، وذلك الضطراره ي أ الدراهم يف الكيس وحنوه، وكونه خلفهأن   الواضحفإن

  . خف كراهةأ كونه خلفه فإنحبفظ بضاعته، 

ال يسجد الرجل على صورة وال على :  قال)عليه السالم( مري املؤمننيأربعمائة، عن ويف رواية األ

 وال يعقد الرجل ، عليها ما يواريهايطرح أو ،تكون الصورة حتت قدميه أن  وجيوز،بساط فيه صورة

خاف  إذا يف ثوب أو تكون الدراهم يف مهيان أن  وجيوزي، وهو يصلفيها صورة يف ثوبه اليت الدراهم

  .)٢(الضياع وجيعلها يف ظهره

  . املتلقى هلاتني الروايتني لكنه بعيد عن الفهم العريف،يف الدراهم خصوصيةن إ :يقالأن إالّ  اللهم

                                                

  .٣ ح من أبواب لباس املصلّي٤٥ الباب ٣١٧ص ٣ج: الوسائل) ١(

  .ئةا حديث األربعم٦٢٧ص: اخلصال) ٢(



١٤٨

  مكان قبلته حائط يرت من بالوعة يبال فيها :العشرون

  

، عن )عليه السالم(  لرواية علي بن جعفر،خفتها باحلائل الساتر أو شكال يف زوال الكراهةإمث ال 

 يف بيت على بابه ستر خارجه ييصل أن سألته عن الرجل هل يصلح له:  قال)عليه السالم( خيه موسىأ

ليس فيه  الذي  السترييرخ أن  هل يصلح له، آخر ليس فيه متاثيل البيت ستريفيه التماثيل ودونه مما يل

  .)١(نعم ال بأس: ؟ قاليجييف الباب دونه ويصل أو ،فيه متاثيل الذي ني الستربمتاثيل حىت حيول بينه و

  .ا بل الالزم السترياملراد بالتغطية ليس جمرد وضع الغطاء ولو كان حاك أن شكال يفإال نه إ مث

كان املاء  إذا ، وكذلكعد الدخان ساتراًإذا إالّ  يوالعمى والدخان وحنوها ال يكفنعم الظلمة 

  .راًَتسا

 ،كما عن غري واحد، بل هو املشهور بينهم}  مكان قبلته حائط يرت من بالوعة يبال فيها:العشرون{

 عن )لسالمعليه ا( عبد اهللابا أ عمن سأل ،نصر أيب محد بن حممد بنأ والتهذيب عن ملا رواه الكايف

كان نزه  وإن  فيه،كان نزه من البالوعة فال تصلّن إ :املسجد يرت حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال

  .)٢(من غري ذلك فال بأس به

  : قال أنه األولاحلسن  أيب محزة عن أيب روى حممد بن: وعن الفقيه، قال

                                                

  . آخر الصفحة٨٦ص: سنادقرب اإل) ١(

  .٢ج: ، والتهذيب٤ ح باب الصالة يف الكعبة٣٨٨ ص٣ج: الكايف) ٢(



١٤٩

  .كان قدامه عذرة إذا  وكذا، وترتفع بستره،أو كنيف

  

  .)١(ءي ظهر الرت من خلف الكنيف وهو يف القبلة يستره بشذاإ

ليك من خلف إظهر إذا  :، قال)عليه السالم( احلسن أيب  عن،وعن حسني بن عثمان بن شريك

تني قد تستروا باري أو  ورأيتهم قد ثنوا بارية:عمري أيب قال ابن. ءياحلائط من كنيف يف القبلة سترته بش

  .)٢(ا

 وهل احلكمة احتمال ،}وترتفع بستره{:  وقال،لنص واملناطل} و كنيفأ{: فولذا قال املصن

كان يف طرف  إذا قرب لظهور تقييد الروايات مباهو األالثاين قبح املنظر؟ ولعل  أو ياملصل إىل الترشح

 فال اختصاص له بالبالوعة والكنيف وال ،كل جناسته، كما قال بذلك مجع إىل ي والظاهر التعد،القبلة

  .ياًمل يكن حاك إذا يكفي أنه  كماأيضاًمل يرت من خلف الساتر  إذا ي يكفإمنالبول والغائط، والستر با

احلكم مما  أن ولو ال: اجلواهر حيث قالكالم  يف  يف الكراهة تعرف مايومما تقدم من ظهور النه

فضال عن بعض  ،مر حىت يف استفادة الكراهة من األ،مكن املناقشة يف مجلة من ذلك فيه ألحامسيت

  .)٣( املذكوريالتعد

 والتهذيب واحملاسن  ويدل عليه ما رواه الكايف،كما قال به مجاعة} كان قدامه عذرة إذا وكذا{

   قومأ :)عليه السالم( عبد اهللايب  ألقلت: عن الفضيل بن يسار قال

                                                

  .٧ ح يف القبلة٤٢ باب ١٧٩ ص١ج: الفقيه) ١(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي١٣ الباب ٢٢٣ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .٣٩٨ ص٨ج: اجلواهر) ٣(



١٥٠

  .شاغلء   بل كل شي،نقش شاغل أو كتاب مفتوح أو كان قدامه مصحف إذا :احلادي والعشرون

  

  .)١( على اجلوار عنها ما استطعت وال تصلّتنح:  يف القبلة عذرة؟ فقالييف الصالة فأرى قدام

 خصوصاً والعرف يفهم املناط ولو ،سائر النجاسات؟ ال يستعبد ذلك إىل وهل يتعدى احلكم

  .نية البول وآنية اخلمر وغري ذلكآدل على الرت من البالوعة وما دل على  بضميمة ما

يف املصحف قامت الشهرة على } كتاب مفتوح أو كان قدامه مصحف إذا :حلادي والعشرونا{

  . وقال به يف الكتاب مجع كاملبسوط والبيان وغريمها،ذلك

 على ما ، منهم العالمة والشهيد وغريمها،كما قال به مجع} ء شاغل  بل كل شي،و نقش شاغلأ{

 سأله عن الرجل هل )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،الساباطي ويدل على احلكم ما رواه ،مإليهنسب 

عليه ( كان يف غالفه؟ قال وإن :قلت. ال : وبني يديه مصحف مفتوح يف قبلته؟ قالييصل أن جيوز له

  .)٢(نعم: )السالم

 أن  سأله عن الرجل هل يصلح له)عليه السالم( خيهأ، عن )عليه السالم( وملا رواه علي بن جعفر

ذلك : )عليه السالم( يف كتاب يف القبلة؟ فقال أو يف املصحف أو تهءنه يريد قراأ خامته كينظر يف نقش

  .)٣(نقص يف الصالة وليس يقطعها

                                                

، ١٠١ ح يف ما جيوز الصالة فيه١١ باب ٣٢٦ ص٢ج: ، والتهذيب١٧ ح باب الصالة يف الكعبة٣٩١ ص٣ج: الكايف) ١(

  .١٠٩ ح كتاب السفر٣٦٥ص: واحملاسن

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٢٧ الباب ٤٥٦ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٢٧ الباب ٤٥٧ ص٣ج: الوسائل) ٣(



١٥١

  . مواجه لهإنسانكان قدامه  إذا :الثاين والعشرون

  

 ومثلهما ما رواه ، ـ كراهة كل شاغل املستفاد من هذين احلديثني ولو باملناط ـ عرفاًفإن

نقش خامت وهو يف  أو كتاب أو من نظر يف مصحف: قال أنه )عليه السالم( عن الصادقالدعائم، 

  .)١(الصالة فقد انتقضت صالته

 مما ال يكون املصحف والكتاب وحنومها ،أشبهما  أو ةالظلم أو لكن الظاهر عدم الكراهة مع العمى

نه ال حيفظه عن ة عن املصحف، ألة القرآن يف الصالءمن يريد قرا أما  بعض،طالققال باإل وإن شاغال،

  .ظهر الغيب فال كراهة فيه

 منه؟  وهو ينظر يف املصحف يقرء فيه يضع السراج قريباًي سأله عن الرجل يصل:ففي رواية الصيقل

  .)٢(ال بأس بذلك: )عليه السالم( قال

 :املسالك والروضة عن  نقالً)٣( قال يف اجلواهر،} مواجه لهإنسانكان قدامه  إذا :الثاين والعشرون{

  :مورأ واستدلوا لذلك ب،املشهورنه إ

  .فتوى املشهور بضمية التسامح: األول

  .تية السترة اآلأخبار: الثاىن

  .، وبني كراهة وجود ذي الصورةي املصلمامأالتالزم العريف بني كراهة وجود الصورة : الثالث

                                                

  . يف ذكر الكالم واألعمال يف الصالة١٧٣ ص١ج: سالمدعائم اإل) ١(

  .٤٠ ح يف كيفية الصالة وصفتها١٥ باب ٢٩٤ ص٢ج: التهذيب) ٢(

  .٣٩٩ ص٨ج: اجلواهر) ٣(



١٥٢

، عن )عليه السالم( خاهأسأل ه  أن،)عليه السالم( ، كخرب علي بن جعفرخباربعض األ: الرابع

: قائمة؟ قال أو ا عليه يف القبلة قاعدةهته مقبلة بوجهأتكون امر أن الرجل يكون يف صالته هل يصلح له

مل يفعل مل يقطع ذلك صالتهفإنها عنه يدرؤ )١(.  

ني نا مضطجعة بينه وبأ حذاء وسط السرير وي كان يصل)صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :وعن عائشة

  .)٢(سل انسالالنافقوم فاستقبله أ أن كرهأ احلاجة فالقبلة يكون يل

 كرهأنه  :رواية الدعائم إىل ضافةة ولو من جهة املشاركة، باإلأال فرق بني الرجل واملر أنه بضميمة

  .)٣( الرجل ورجل بني يديه قائمييصل أن )عليه السالم(

عام  أو يراه إذا لكراهة، لكن هل احلكم خاص مبا املذكورة كافية يف احلكم بادلةاأل أن والظاهر

  . الثايناألوىلكان  وإن األول ال يبعد ،أشبهالعمى ويف الظلمة والدخان والضباب وما ل

 وهل تعم ي،جنبه مواجهاً للمصل أو نسانكراهة مع كون ظهر اإل  وال،كراهة مع احلائل نعم ال

 إليهذا كان املواجه غري حمرم حرم النظر إحتماالن، وم ال؟ اأ غمض عينه يكان املصل إذا الكراهة فيما

حاديث ورد يف بعض األ وإن ،خارج عن الصالةأمر نه الكراهة وال تبطل الصالة، أل إىل ضافةباإل

  استحباب 

                                                

  .٢ ح من أبواب قواطع الصالة٢٢ الباب ١٢٣٧ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٣٩٩ ص٨ج: اجلواهر) ٢(

  . يف ذكر املساجد١٥٠ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٣(



١٥٣

  .كان مقابله باب مفتوح إذا :الثالث والعشرون

  . املقابر:الرابع والعشرون

  

املناط وحديث عائشة أن إالّ  ذكر القعود والقيامكان فيه  وإن  والنص السابق،عادة الصالةإ

  .والفتوى تعم حىت النائم

كثر، وعن الشهيد األ إىل  عن املهذب نسبته،}كان مقابله باب مفتوح إذا :الثالث والعشرون{

قد اعترف مجاعة :  قال يف اجلواهر،صحاباأل إىل  وعن جممع الربهان نسبته،دعوى الشهرة عليهالثاين 

  .)٢(يتسامح فيه فيثبت بفتوى الفقيهأن إالّ  وال دليل عليه:  وقال يف املستند،)١(ل عليهبعدم الدلي

دليله  أن  للتذكرة من ورمبا يستدل له مبا عن كشف اللثام تبعاً،وكفى ذلك يف االستحباب: قولأ

 كومة من أو عود أو قلنسوة أو قصبة أو  باستحباب االستتار ممن مير بني يديه ولو بغزةخباراستفاضة األ

مثال ألكن استفادة االستحباب من : قولأ ،)٣(خيط بني يديه خبطأو  :)عليه السالم(  قال الرضا،تراب

 ولعل ،غري ذلك أو جادة وأحبر  أو  وبني يديه رييصل أن لكان املكروه الإ و،شكالإذلك ال خيلو من 

 وكيف ،يبعد فتواهم بذلك مبجرد االستحسانال فإ و، ومن تبعه من املتقدمني ظفروا مبامل نظفر بهاحلليب

  . يف احلكمفكان فالتسامح كا

  نه إ :على املشهور، وقال يف اجلواهر}  املقابر:الرابع والعشرون{

                                                

  .٣٩٨ ص٨ج: اجلواهر) ١(

  .٢٥ س٣٠٨ ص١ج: املستند) ٢(

  .٣ ح من أبواب مكان املصلّي١٢ الباب ٤٣٧ ص٣ج: الوسائل) ٣(



١٥٤

نه إ :)٢(وقال يف املستند.  عليهمجاعالغنية وظاهر املنتهى اإل إىل  ونسب،)١(املشهور نقال وحتصيال

ة، ويدل على احلكم اجلمع بني م حيث قال باحلري خالفاً للديلم،رمن تأخ ، بل عليه كافةشهر األظهراأل

  . وال تضر خمالفتهيعن الديلم الإ مجاعمنها اإل اليت  اوزةدلة وبني األي الدالة على النهدلةاأل

جتصص املقابر ويصلى  أن )صلى اهللا عليه وآله( وى: ي يف حديث املناه)عليه السالم( فعن علي

  .)٣(فيها

:  بني القبور؟ قالي وعن الرجل يصل: يف حديث)عليه السالم(  عن الصادقي،عمار الساباطوعن 

وعشرة من خلفه،ذرع من بني يديهأصلى عشرة  إذا جيعل بينه وبني القبورأن إالّ  ال جيوز ذلك ، 

  .)٤(شاءن إ ي مث يصل،ذرع عن يسارهأ وعشرة ،ذرع عن ميينهأوعشرة 

 عن الصالة بني القبور هل )عليه السالم(  املاضيبا احلسنألت سأ: وعن علي بن يقطني، قال

  .)٥(ال بأس: تصلح؟ قال

ال : فقال، سأله عن الصالة بني القبور هل تصلح؟ )عليه السالم( خيهأوعن علي بن جعفر، عن 

  .)٦(بأس به

                                                

  .٣٥٢ ص٨ج: اجلواهر) ١(

  .٣٣ س٣٠٥ ص١ج: ستندامل) ٢(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٢٥ الباب ٤٥٣ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٥ ح من أبواب مكان املصلّي٢٥ الباب ٤٥٣ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي٢٥ الباب ٤٥٣ ص٣ج: الوسائل) ٥(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٢٥ الباب ٤٥٣ ص٣ج: الوسائل) ٦(



١٥٥

 مل يتخذ القرب ال بأس بالصالة بني املقابر ما:  قال)عليه السالم( وعن معمر بن خالد، عن الرضا

  .)١(املقابر ما مل يتخذ القرب القبلةإىل  :خرىأ ويف نسخة .قبلة

  .)٢(محام أو مقربة أو بئر غائط الّإ كلها مسجد األرض:  عبيدةويف رواي

  .)٣( منها القبور وعد،عشرة مواضع ال يصلى فيها: ويف رواية ابن فضيل

  .)٤( الرجل يف املقابرييصل أن )آله وسلمصلى اهللا عليه و( وى: يويف حديث املناه

  . عن الصالة يف املقابر)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وى :وتقدم رواية الدعائم

، ، كما ذكره يف ما يأيتأيضاًذرع هنا أيذكر رفع الكراهة بفاصلة عشرة  أن وكان على املصنف

املقيد ال يقيد املطلق يف باب املستحبات  أن لىيرفعها بناًء منه ع أنه ذلك خيفف الكراهة ال أن ىولعله رأ

  . فتأمل،واملكروهات

، ومثل حجر )عليهم السالم( ئمة الطاهريناملقابر ال يصدق على مثل مراقد األن إ  مث الظاهر

دفن  وإن ماكن مقابر هذه األييسم  والعرف ال،ذ الصدق تابع للعرفإموات، دفن فيها األ وإن مساعيلإ

   لعل وجه الكراهة و،مواتفيها األ

                                                

  .٧ ح من أبواب مكان املصلّي٧الباب  ٣٨٢ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي١ الباب ٤٢٣ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٦ ح من أبواب مكان املصلّي١٥ الباب ٤٤١ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٢٥ الباب ٤٥٣ ص٣ج: الوسائل) ٤(



١٥٦

  . على القرب:اخلامس والعشرون

  

  .صورة القبور وهو غري موجود يف العتبات املقدسة إىل تشوش البال بالتوجه

 يف النص والفتوى يعلم عدم الفرق بني مقابر املسلمني ومقابر الكفار، وهل هذه طالقومن اإل

  . ومن االنصرافطالق اإل من،موات؟ احتماالنصالة األ إىل الكراهة عامة حىت بالنسبة

 وعن ،، وعليه كافة من تأخرشهر األظهرعلى األ: قال يف املستند}  على القرب:اخلامس والعشرون{

  .)١( عليهمجاعصريح الغنية وظاهر املنتهى اإل

  :ويدل عليه مجلة من الروايات: قولأ

ى رسول :  قال)لسالمعليه ا( أبيه عن ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عن)٢(فعن يونس بن ظبيان

  . ورواه املقنع مرساليبىن عليه أو يقعد عليه أو يصلى على قرب أن )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

خالهلا وال بني :  الصالة بني القبور؟ قال:قلت له:  قال)عليه السالم( جعفر أيب وعن زرارة، عن

 يال تتخذوا قرب:  ى عن ذلك، وقال) وسلمصلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللافإنتتخذ شيئاً منها قبلة، 

  .)٣(نبيائهم مساجدأ اهللا عز وجل لعن الذين اختذوا قبور فإنقبلة وال مسجداً 

آخر ما إىل .  قبلة وال مسجداًيال تتخذوا قرب: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبوعن الفقيه، قال

  .)٤(تقدم

                                                

  .٣٣ س٣٠٥ ص١ج: املستند) ١(

  .٨ ح من أبواب مكان املصلّي٢٥ الباب ٤٥٤ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح من أبواب مكان املصلّي٢٦ الباب ٤٥٥ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٣١ حزية واجلزع عند املصيبةع يف الت٢٦ باب ١١٤ ص١ج: الفقيه) ٤(



١٥٧

  هكان القرب يف قبلت إذا :السادس والعشرون

  

صلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا:  يقول)عليه السالم( طالب أيب مسعت علي بن: الدنيا، قال أيب وعن

  .غريها إىل .)١( مسجداً وال تتخذوا قبوركم مساجديال تتخذوا قرب: )وآله وسلم

وهذا جيعل القرب مسجد جبهته،  بأن ببعضه، وأواملراد باختاذ القرب مسجداً الصالة على القرب بكله 

خالف النصوص  أنه كون املراد الصالة عند القرب فهو خالف ظاهر الروايات، كما أما ،هو الظاهر

 مامأ، وقد تقدمت مجلة منها يف باب الصالة )عليهم السالم( الدالة على استحباب الصالة عند قبورهم

  .مساوياً هلا أو )عليهم السالم( مهقبور

، بل عليه كافة من شهر األظهرعلى األ: يف املستند}  قبلتهكان القرب يف إذا :السادس والعشرون{

رسال إرسله بعضهم أ وذكره اجلواهر وغريه، بل ، عليهمجاعنية وظاهر املنتهى اإلغ وعن صريح ال،تأخر

  :مات، ويدل عليه مجلة من الرواياتاملسلّ

نه أرب املنع، وك واملعتكحديث معمر وزرارة والفقيه وغريها، لكن عن الصدوق واملفيد واحلليب

 اختاذ القرب ياملراد بالنه أن  وفيه مع قطع النظر عن داللة اجلواز بني املقابر على عدم احلرمةي،لظاهر النه

 ويدل عليه ما دل على الصالة ،من النص ، كما هو الظاهري ال كون القرب يف قبلة املصل،قبلة كالكعبة

  . )عليه السالم( خلف قبورهم

                                                

  .٢٤ ح٣٢٤ ص٨٠ج: البحار) ١(



١٥٨

  .وترتفع باحلائل

   بني القربين من غري حائل:السابع والعشرون

  

رادة إ جعل القرب مبرتلة الكعبة مل يكن وجه للكراهة يف صورة عدم يرادة النهإبناًء على : ال يقال

  .ذلك

  . يف احلكم بالكراهة التسامح ولواله كان احلكم بذلك مشكالييكف:  يقالهنأل

، بل عن املنتهى صحابقطع األ إىل  نسبتهكما هو املشهور، بل عن املدارك} وترتفع باحلائل{

الدليل على ذلك التسامح وحيث  أن ذ قد عرفتإ ، ذلك دليال على عدم الكراهةي ويكف، عليهمجاعاإل

القرب  إىل احلائل املانع عن صدق الصالة إىل أن ضافةالفتوى هنا بالكراهة مل يكن وجه هلا، هذا باإل

ال : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( الدليل هو قوله بأن قلنا وإن ،م الكراهة يف املقاأدلةموجب لعدم صدق 

 خيصل والتحكام لكن استشكل يف رفع الكراهة باحلائل املقنعة واية األ،أشبه وما  قبلةيتتخذوا قرب

  .نه لعدم الدليل بعد كون دليل الكراهة مطلقاًأرشاد اجلعفرية والروضة، وكإالبيان واللمعة وو

 ثوب موضوع حمل نظر، أو قدر لبنة أو قول بعضهم بزواهلا ولو بغزة منصوبة أن ظهرومما ذكرنا ي

زالة الكراهة ال تتحمل ما حتمله إ بأن ذ فيه ما قال املستندإقال بعض بالكفاية من جهة املساحمة، وإن 

 أو طالقذرع للنص الشامل للمقام باإلأيذكر بعد عشرة  أن  وكان على املصنف،)١(ثباا من املساحمةإ

  .باملناط

  : مورأواستدلوا لذلك ب}  بني القربين من غري حائل:السابع والعشرون{

                                                

  .١٥ س٣٠٥ ص١ج: ندتاملس) ١(



١٥٩

  . حائل واحد من أحد الطرفنييويكف

  

 والدعاء االشتهار عليه ،حلاق القرب والقربين بالقبورإيقال بأن إالّ  :ندتالتسامح، قال يف املس: األول

  .، انتهى)١(ه، ومها كافيان يف املقام لكونه مقام املساحمةيف كالم بعض مشاخينا احملققني وفتوى مجاعة ب

 فإن.  وغريهابني القبور: ي يف رواية الساباط)عليه السالم(  كقوله،مشول الروايات له: الثاين

 كل ياملراد  أن قل اجلمع اثنان، وذلك مبالحظةأ بأن مل نقل وإن كان بني قربين، إذا اللفظ صادق

ا قال يف ذ ول،ين وهكذا كانت قبوراًربذا لو حظ قربين وقإ و،قبور أو قربين بني ييصل أن إنسان

 وال ريب يف ،فراد القربأرادة مصداقها يف إنا بالواحد، لكن معها جيب أولو ال لفظ البينية الجتز: اجلواهر

  .)٢(مجيع القبور، انتهى إىل رادة البينية بالنسبةإحتققه هنا باالثنني بعد القطع بعدم 

  .الوحداتإالّ   وال يراد ا،وربى عن جتصيص الق أنه يدهويؤ

  .قل اجلمع اثنانأن إ :الثالث

 أو قربين للمناط إىل  مناقشة، لكن ال يبعد القول بالكراهة بالنسبةدلةيف بعض هذه األ: قولأ

  .التسامح، مث دليل ما ذكرناه من رفع الكراهة باحلائل ما تقدم أو طالقاإل

 عند قرب واحد، لكن إمنا و،نه حينئذ ال يكون بني قربينأل} د من أحد الطرفني حائل واحىويكف{

   أما كان بني اليمني واليسار، إذا  ما"بني قربين"ـ بيراد ن أ وال بد

                                                

  .١٥ س٣٠٧ ص١ج: املستند) ١(

  .٣٥٨ ص٨ج: اجلواهر) ٢(



١٦٠

 ،ماماأل أو خر يف جهة اخللف واآل،اليسار أو  أحدمها يف جهة اليمني،ذا كان بني قبور أربعة يكفي حائالنإو

  .هة فيها القربب عشرة أذرع من كل ج ببعدأيضاًوترتفع 

  

من الكراهة تقدم خر مل ترتفع الكراهة ملا القرب اآلوبني القبلة وكان احلائل بينه  إىل حدمهاأذا كان إ

  .كان القرب يف القبلة إذا فيما

 أو  أحدمها يف جهة اليمني،ذا كان بني قبور أربعة يكفي حائالنإو{: شكال يف قولهومنه يظهر اإل

لو فرضنا احلائلني  أنه شكال آخر وهوإيرد عليه  أنه كما} ماماأل أو خر يف جهة اخللف واآل،راليسا

 إذا ن الدليل مل خيصص الكراهة مبا له، أل عن الصالة بني القربين شامالًيه وعن ميينه كان دليل النهمامأ

طرافه أر يف طرف من صلى يف جانب املقربة حبيث كانت كل القبو إذا كذلك أنه كانا يف طرفيه، كما

 إذا يبعد صدق الصالة يف املقربة صلى يف املقربة املوجب للكراهة، بل ال أنه ه يصدقفإنربعة فقط، األ

يعيش  أو ينام يف املقربة، أنه صلى يف املقربة، كما يصدق أنه ذ يصدق عرفاًإصلى يف غرفة يف وسطها، 

  .سكنها أو نام يف تلك الغرفة إذا املقربة

  . واهللا سبحانه العامل،ملا تقدم}  ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القربأيضاًوترتفع {

  النيبئمة والصاحلني والعلماء والشهداء ملناط قربنبياء واألليس يف هذا احلكم قبور األنه إ مث الظاهر

د يف حأداء  وملناط قرب شه،نبياءر األئيف قبور سا) عليهم السالم( ئمة واأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

   فإنسائر ما ذكر من العلماء والصاحلني 



١٦١

سالم عن جعفر بن  وقد ورد عن دعائم اإل،)٢(سرائيلإ نبياء بينأ وك،)١(فضل من الشهداءأالعلماء 

ا ويشاهد ويصلى فيها إليهيؤتى  أن يومن املشاهد باملدينة اليت يبنغ: قال أنه )عليه السالم( دحمم

وقرب  براهيمإم أ ومشربة ، ومسجد الفتح،سس على التقوىأاملسجد الذي  وهو ،ويتعاهد مسجد قباء

 بل وميكن االستدالل لذلك ،)عليه السالم( ، كما ورد الصالة يف مرقد العباس)٣(محزة وقبور الشهداء

شارة يف القرآن  عدم اإلفإن ،)٤(مرهم لنتخذن عليهم مسجداًأقال الذين غلبوا على : بقوله تعاىل

 يكون احلكم دام صورة القرب باقياً ما أنه  والظاهر،نكار ذلك فيه نوع داللة على التقريرإىل  إاحلكيم

 فإنم ال؟ أكان جدد القرب  أن غري فرق بني  الدليل منطالق إل،صار امليت تراباً وإن ،بالكراهة باقياً

 خذتأال إ و،ثارهاآ تزال أن القبور يلزم أن  ـ ولعله حلكمةكان مكروهاً وإن جتديد القرب وجتصيصه

إالّ أنه  حياء يف عمارم وزرعهم وغري ذلك ـ وزامحت األ،كن كثرية من املعمورة يف زمان قليلأما

  .ترتب عليه احلكمي مادام مصداق القرب باقياً

 أشبهالكنائس وما  إىل  بالنسبةضايفإ هو إمنا ،ثالثة إىل ورد من كراهة شد الرجال ما أن مث ال خيفى

  زمان صدور هذه الرواية فالقضية خارجية يف  مما كانت

                                                

  .٣٥ ح١٦ ص٢ ج:البحار) ١(

  .١ ح٢٢ ص٢ج: البحار) ٢(

  . يف ذكر دخول مدينة النيب٢٩٦ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٣(

  .٢١اآلية : سورة الكهف) ٤(



١٦٢

  . بيت فيه كلب غري كلب الصيد:لعشروناالثامن و

  . بيت فيه جنب:التاسع والعشرون

  

يراد به جيشه ولو بعد   حيث ال،)١(سامةأنفذوا جيش  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( من قبيل قوله

) عليهم السالم( مشاهد األئمة إىل الح تشد الر كيف: فال يقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

  .صارت بعد زمان هذا احلديث اليت وغريها من املراكز املقدسة

:  قال)عليه السالم(  عن الصادق: فعن الفقيه،} بيت فيه كلب غري كلب الصيد:لعشروناالثامن و{

املالئكة ال تدخل فإن ، بأس فالغلقت دونه باباًأيكون كلب الصيد وأن إالّ   يف دار فيها كلبتصلّ ال 

 وال جيوز الصالة يف بيت فيه مخر ،نيةآ فيه بول جمموع يف  وال بيتاً، فيه متاثيل وال بيتاً، فيه كلببيتاً

  .)٢(حمصورة يف آنية

الكالب النافعة ككلب احلائط واملاشية والزرع واحلراسة وحىت كلب  يكون سائر أن عدبوال يست

 لكن ،جل عدم االنتفاعالكراهة أل أن ث من هذا احلديذ املستفاد عرفاًإ ،الصيدجرام حاهلا حال كلب اإل

يكون قرب  أن  ال،غالق الباب دونهإيقيد كلب الصيد مبا قيده به احلديث من  أن كان على املصنف

  . يف غرفة واحدة مثالياملصل

معنوية فرتهت  أو ساخ مادية أوا هو ألإمنامثال هذه البيوت أعدم دخول املالئكة يف  أن مث ال خيفى

  .أيضاً آدم عنها  وفيه تأكيد للزوم ترته بين،عن االقتراب منها املالئكة

  ني الرواية السابقة الدالة بلعله للجمع }  بيت فيه جنب:التاسع والعشرون{

                                                

  .٤٦٨ ص٢٢ج: البحار) ١(

  .٢١ ح يف املواضع اليت جتوز الصالة فيه٣٨ باب ١٥٩ ص١ج: الفقيه) ٢(



١٦٣

  .غريها أو كان قدامه حديد من أسلحة إذا :الثالثون

  

 وبني ما دل على ،مور املذكورة للمالئكة طرد األوجه كراهة الصالة يف الدور املذكورة أن على

 )عليه السالم( رواه الكايف عن الصادق  مثل ما، املالئكة وعدم حضورها يف املكان الذي فيه اجلنبيتأذ

  .)١(يليا غسله أن ال حتضر احلائض واجلنب عند التلقني وال بأس: قال

خافوا عليه وقرب فإذا   ـاحلائض ـ أي همترض أن ال بأس :)عليه السالم( خرى عنهأويف رواية 

  .)٢( املالئكة تتأذى بذلكفإن فلتتنح عنه وعن قربه كذل

املالئكة ن إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  قال رسول اهللا:)عليه السالم(  عن علي،وعن اجلعفريات

  .)٣( يتوضأجنباً الّإ وال اجلنب  ـقالإىل أن  ـ ال تشهد 

  .)٤(أذى مات املالئكة تفإنحيضر احلائض وال اجلنب عند التلقني وال : يويف الرضو

  .املالئكة ال حتضره أن ورد اليت خر بل واملوارد األ،أيضاًرداف احلائض إ األوىلوعلى هذا كان 

  .على املشهور، جلملة من الروايات} غريها أو كان قدامه حديد من أسلحة إذا :الثالثون{

 و أ الرجل ويف قبلته ناريال يصل: )عليه السالم( ، عن الصادقيففي رواية عمار الساباط

  .)٥(حديد

                                                

  .١ ح١٠ الباب ١٣٨ ص٣ج: حاديث الشيعةأجامع : انظر) ١(

  .١ من أبواب االحتضار ح٤٣ الباب ٦٧١ ص٢ج: لوسائلا) ٢(

  .٢٠٤ص: اجلعفريات) ٣(

  .٧ س١٧ص: فقه الرضا) ٤(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٣٠ الباب ٤٥٩ ص٣ ج:الوسائل) ٥(



١٦٤

  .كان قدامه ورد عند بعضهم إذا :الواحد والثالثون

  .شعري أو كان قدامه بيدر حنطة إذا :الثاين والثالثون

  

 فإن ،حدكم وبني يديه سيفأال يصلني :  قال)عليه السالم(  عن علي،ربعمائةويف حديث األ

  .)١(ة أمنالقبل

مري أ ذلك عن ي ورو،ن القبلة أمن وبني يديه سيف ألييصل أن ال جيوز للرجل: ويف الفقيه

  . غريها إىل .)٢()عليه السالم( املؤمنني

  .)٣(مناآومن دخله كان من قبيل  أنه والظاهر

عد ذلك لبسه؟ ال يب إذا  وهل يشمل قدامه ما،سلحة كالسيف لعموم العلةسائر األن إ مث الظاهر

  . فتأمل،للعلة

تقدم يف كل  نه شاغل فيشمله مالعله أل} كان قدامه ورد عند بعضهم إذا :الواحد والثالثون{

  .شاغل

الذي وجدته هو كراهة الصالة على نفس } شعري أو كان قدامه بيدر حنطة إذا :الثاين والثالثون{

 على البيدر ييصل أن الرجل هل يصلح له عن )عليه السالم( سألته: سناد قال ففي رواية قرب اإل،يدربال

  .)٤(ال يصلح: )عليه السالم( مطني عليه؟ قال

  يقوم يف الصالة على  أن  سألته عن الرجل هل يصلح له: رواية ثانيةويف

                                                

  .ئةا حديث األربعم٦١٦ص: اخلصال) ١(

  .١٠ ح يف ما يصلّى فيه٣٩ باب ١٦١ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .٩٧اآلية : سورة آل عمران) ٣(

  .٩٧ص: سنادقرب اإل) ٤(



١٦٥

إالّ  ال يصلح له: )عليه السالم( شباهه ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قالأالقت والتنب والشعري و

  .)١(يكون مضطراًأن 

 يصلأسألته عن كدس حنطة مطني :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،مضارب عن حممد بنو

  .)٢(ال تصل عليه: ه مثل السطح مستو؟ فقالفإن: قلت.  فوقهال تصلّ: فقالفوقه؟ 

  مثل ما عن عمر، بقرينة مجلة من الروايات اوزة،ا حممولة على الكراهةهاهشبأوهذه الروايات و

:  مثل السطح؟ قال يكون الكرس من الطعام مطيناً:)عليه السالم( عبد اهللايب  ألقلت: ة قالبن حنظل

ّعليهصل )٣(.  

 عن الرجل يكون يف السفينة هل )عليه السالم( يبا احلسن املاضأسألت : وعن علي بن يقطني قال

:  عليه؟ فقاليشباهه مث يصلأالشعري و أو احلنطة أو التنب أو القت أو يضع احلصر على املتاع أن يصلح له

ال بأس)٤(.  

  .خر مل يذكرها املصنف نذكرها بالعدأمث يف املقام مكروهات 

 أنه )عليه السالم(  عن جعفر بن حممد،سالم فعن دعائم اإل،الصالة على الطعام: الثالث والثالثون

ال : طح؟ فقالافترش وكان كاملس إذا : فقيل له،ة على كدس احلنطة فنهى عن ذلكالل عن الصئس

    هو رزق اهللاإمناف ،ء من الطعامي على شىيصل

                                                

  .٨٦ص: سنادقرب اإل) ١(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٣٩ الباب ٤٧٠ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٣٩ الباب ٤٧٠ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٤ ح٢٨ الباب ٢٩٦ ص٣ج: التهذيب) ٤(



١٦٦

  .)١(»خللقه ونعمته عليهم فعظموه وال تطؤوه وال تستهينوا به

 عن صاحب لنا فالحاً يكون على )عليه السالم( عبد اهللابا أسألت : وعن هشام بن سامل قال

نا أصحابمن  أنه رىأ ينألو ال :  فغضب، وقال:ونه ويصلون عليه؟ قالؤسطحه احلنطة والشعري فيط

  .)٢(للعنته

 وعلى يصلن صديقا لنا فنصعد فوق بيته فنا نأيتإ :)عليه السالم( عبد اهللايب  أل: قلتينةعي أبو وعن

لو ال : )عليه السالم(  فوق احلنطة ونقوم عليها؟ فقاليالبيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كله فنصل

  .)٣( فيهييتخذ لنفسه مصلى يصل أن يستطيع أما ،هتمن شيعتنا للعن أنه علمأ ينأ

عليه (  رواية ابن شعبة، قالي فف،الصالة على مطلق الطعام والشراب واللباس: الرابع والثالثون

ملبسه فال جتوز الصالة عليه وال  أو مشربه أو  يف مطعمهنسانء يكون غذاء اإليكل ش: )السالم

  .)٤(ن غري مثر ماألرضما كان من نبات إالّ  السجود

يضع  أن سألته عن الرجل هل جيزيه:  قال)عليه السالم( خيه موسىأ عن ،ويف رواية علي بن جعفر

 إىل كان يضطرن إ :)عليه السالم(  عليه؟ قاليالبوريا على الفراش وغريه من املتاع مث يصل أو احلصري

  .)٥(ذلك فال بأس

                                                

  . يف ذكر اللباس يف الصالة١٧٩ ص١ج: سالمدعائم اإل) ١(

  .٨٨ ح كتاب املاء٥٨٨ ص:احملاسن) ٢(

  .٨ ح من أبواب مكان املصلّي١٤ الباب ٤٠٣ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .٢٥٠ص: حتف العقول) ٤(

  .٢ من أبواب مكان املصلي ح٤٠ الباب ٤٧١ ص٣ج: الوسائل) ٥(



١٦٧

 فيضع على الفراش هالصالة على فراش إىل يقومن  أ عن الرجل هل جيزيه:سنادويف رواية قرب اإل

ما العود فال أ و،كان مريضاً فليضع مروحةن إ :)عليه السالم( عوداً مث يسجد عليه؟ قال أو مروحة

  .)١(يصلح

ورث أ ورمبا ،ء يف غري موضعهي ووضع الش،الصالة كذلك نوع من الترف أن ولعل الوجه يف ذلك

  .لكربياء وا،هانة بالنعمةنوعاً من اإل

  . ملا تقدم يف اخلامس عشر من املكروهات،جارياً أو يف املاء واقفاً: اخلامس والثالثون

كان أنه  ،)عليه السالم( سالم، عن علي فعن دعائم اإل،ه بعريمامأكان  إذا :السادس والثالثون

  .)٢(وعلى ذروته شيطانإالّ   ما من بعري: ويقول،البعري إىل يكره الصالة

عليه ( عبد اهللابا أسألت :  ملا رواه ابن بكري قال،صابته جنابةأاملوضع الذي : الثالثونالسابع و

  .)٣(ال: )عليه السالم( يصلى عليها؟ فقالأ يصيبها االحتالم ةكون عن الشاذَ)السالم

 يصلأ :)عليه السالم( عبد اهللايب  ألعمري قلت أيب  كما رواه حممد بن،بضميمة ما دل على اجلواز

  .)٤(ال بأس: )عليه السالم( ابة؟ فقالنصابتها اجلأوقد  ةالشاذكونعلى 

                                                

  .٨٦ص: سنادقرب اإل) ١(

  . يف ذكر املساجد١٥٠ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٢(

  .٦ ح من أبواب النجاسات٣٠اب  الب١٠٤٤ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب النجاسات٣٠ الباب ١٠٤٤ ص٢ج: الوسائل) ٤(



١٦٨

صلى اهللا عليه ( وى: قالي  يف حديث املناه)عليه السالم( يف الرحا، فعن علي: الثامن والثالثون

  .)١(بل وعلى ظهر الكعبةرحية ومرابط اإل الرجل يف املقابر والطرق واألييصل أن )وآله وسلم

  . على التفصيل املتقدم،على ظهر الكعبة وداخلها: ثونالتاسع والثال

:  ملا رواه يف كتاب علل ابن هاشم قال،وليس منها مسجد اجلن يف مكة، حمالت اجلن :ربعوناأل

 جمنةي وال يف واد ـقالإىل أن  ـ ال يصلى )٢(.  

 ،مرتاداً أو كل موضع يتخده اجلن مسكناً إىل  عامة نتعدى عنهالعلة املستنبطة عرفاًن إ وحيث

  .أشبه كبعض البيوت وما ،ثاره هناكآوتظهر 

بيت فيه حلم  :ذكره يف كتاب العلل املذكور من  ما:ربعونالثامن واألإىل ربعون الواحد واأل

 أو ،بيت فيه املخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة أو ،ما ذبح لغري اهللا أو ة،م ميتحل أو ،صلبان أو ،خرتير

  .)٣( وعلى الطني،كل السبعأفيه ما  أو ، على النصببيت فيه ما ذبح

كله، ال مثل أنفس حمرم  امليتة شاملة لكل ذي أن ول الفصل، والظاهرأوقد تقدم هذا احلديث يف 

  .سد وغريمهاالسمك احمللل، فيشمل ميتة الغنم وميتة األ

                                                

  . يف ذكر مجل من مناهي النيب١ باب ٥ ص٤ج: الفقيه) ١(

  .٢٩ ح٣٢٧ ص٨٠ج: البحار) ٢(

  .٢٩ ح٣٢٧ ص٨٠ج: البحار) ٣(



١٦٩

  . على ثوبهييصلأن إالّ  يرتهلا الناس اليت املنازل: ربعونالتاسع واأل

يرتهلا  اليت  عن هذه املنازل)عليه السالم( عبد اهللابا أسألت : بن نعيم قالمر افعن الكاىف، عن ع

 على صلّ:  فيها؟ قاليود والنصارى كيف نصلليهاال الدواب والسرجني ويدخلها  أبوالناس فيها

  .)١(أيضاًوقريب منها رواية التهذيب والفقيه عنه . ثوبك

 ، وكذات الصالصل، كالبيداء وتسمى ذات اجليش، املنصوصةماكنمجلة من األ: اخلمسون

  .رض بابلأ و، شقرةي وواد،وضجنان

من   مواطنةالصالة تكره يف ثالث: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب فعن معاوية بن عمار، عن

  .، احلديث)٢( وضجنان، وذات الصالصل، ذات اجليشي وه،الطريق البيداء

 ي الشقرة وال يف واديال يصلى يف البيداء وال ذات الصالصل وال يف وادأنه  ي رو:ويف الفقيه

  .)٣(جنانض

  .)٤(ودية جهنمأ ضجنان من ييقال واد:  قال)عليه السالم( الباقرن إ ويف رواية علي بن املغرية،

                                                

 ١ج: الفقيه .٨٨ ح ما جيوز الصالة فيه يف١٧ باب ٣٧٤ ص٢ج: التهذيب .٢٥ ح باب الصالة يف الكعبة٣٩٢ ص٣ج: الكايف) ١(

  .١٠ ح يف املواضع اليت جتوز الصالة فيه٣٨ باب ١٥٧ص

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٢٣ الباب ٤٥١ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح يف املواضع اليت جتوز الصالة فيها٣٨ باب ١٥٦ ص١ج: الفقيه) ٣(

  .١١ ح من أبواب مكان املصلّي٢٣ الباب ٤٥٢ ص٣ج: الوسائل) ٤(



١٧٠

 فيه منازل فإن الشقرة يال تصل يف واد:  قال)عليه السالم( الصادقن إ :الساباطيويف رواية 

  .)١(جلنا

رض بابل حضرت صالة أقطعنا يف  إذا حىت:  قال)عليه السالم( مري املؤمننيأويف رواية جويرية، عن 

رض أهذه ن إ يها الناسأ: )عليه السالم(  فقال، ونزل الناس)عليه السالم( ننيؤممري املأالعصر فرتل 

نه ال إ و،رض عبد فيها وثنأول أ يحدى املؤتفكات وهإ ي وه،ملعونة قد عذبت يف الدهر ثالث مرات

  .غريها من الروايات الكثرية إىل .)٢( فيهاييصل أن  نيبي وال لوصحيل لنيب

 وتسمى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  احلليفة قرب مدينة الرسوليل من ذيالبيداء على م: قولأ

ن بني مكة مكانا  الشقرةي وذات الصالصل وواد، ينخسف م هناكن جيش السفياين أل،ذات اجليش

 هذا مجلة مما وجدت من ،قارب بلدة احللة بالعرق وبابل ، وضجنان اسم جبل بناحية مكة،واملدينة

  . واهللا املوفق املستعان،كثر ولعل املتتبع جيد األ،ماكناأل

                                                

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٢٤ الباب ٤٥٢ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٣٨ الباب ٤٦٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(



١٧١

هلها كسائر مساجد أذن من إكان من غري  وإن مل ترش وإن  الكنائسوع يال بأس بالصالة يف الِب): ١مسألة ـ (

  . املسلمني

  

هلها أذن من إكان من غري  وإن مل ترش وإن  الكنائسوال بأس بالصالة يف البيع  {):١مسألة ـ (

شهور، بل يف املستند  لكن الظاهر الكراهة كما هو امل،شكال وال خالفإبال }  كسائر مساجد املسلمني

  :اجلواز فلمتواتر الروايات أما ، عليهمجاععن الغنية اإل

وسئل عن الصالة يف :  يقول)عليه السالم( عبد اهللابا أمسعت :  احلكم بن حكيم، قالمثل ما رواه

  . نظفهاأ فيها فقد رأيتها ما صلّ: البيع والكنائس؟ فقال

  قُلْ كُلٌّ يعملُ على القرآن ﴿أتقر أما نعم،: كانوا يصلون فيها؟ فقال وإن  فيهاييصلأ: قلت

لَمأَع كُمبدىشاِكلَِتِه فَرأَه وه نبيالً  ِبم١(﴾ س(،ّم صلعلى القبله وغر )٢(.  

ال بأس بالصالة يف :  قال)عليه السالم(  عن علي،)عليه السالم(  عن جعفري،البختر أيب وخرب

  .)٣(حاديث الشيعةأ كذا يف جامع فضلأالبيعة والكنيسة الفريضة والتطوع يف املسجد 

  .)٤(»لفضأواملسجد «: ويف هامش املستند

                                                

  .٨٤اآلية : سراءسورة اإل) ١(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٣٧٦ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .٢ حبواب مكان املصلّي من أ٥ الباب ٣٧٧ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .٦ ح من أبواب مكان املصلّي١٣ الباب ٤٣٩ ص٣ج:  اهلامش، والوسائل٣٠٧ ص١ج: املستند) ٤(



١٧٢

 فيها؟ ي، عن البيع والكنائس يصل)عليه السالم( عبد اهللابا أسألت : وعن العيص بن القاسم، قال

: )عليه السالم(  فقال ـبعضها مسجداً خ ل ـ وسألته هل يصلح نقضها مسجداً؟ . نعم: قال

نعم)١(.  

لكنائس وبيوت رخصوا يف الصالة يف البيع وا) عليهم السالم( مإ :سالموعن دعائم اإل

  .)٢(املشركني

، عن الصالة يف البيع والكنائس؟ )عليه السالم( عبد اهللابا أسألت :  بن سنان، قالعبد اهللاوعن 

  .)٣(رشها وصلّ: وسألته عن بيوت اوس؟ فقال: قال. رش املاء وصل: فقال

فال بأس : املاء؟ قال ترش بي، عن الصالة يف بيوت اوس وه)عليه السالم(  الصادقوسئل احلليب

 كما هو ورمبا مل يرش  مث يسجد عليه رطباًته يرش موضع جبهحياناًأ ةورأيته يف طريق مك: مث قال. به

  .)٤(نظيف أنه يرى الذي املكان

  .غريها من الرواياتإىل 

  يستفاد من  أنه  إىلضافة فللتسامح بعد فتوى املشهور، باإل:واما الكراهة

                                                

  .٣ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٣٧٧ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .١١٨ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٢(

  .٥ حلّي من أبواب مكان املص٥ الباب ٣٧٧ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .٧ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٣٧٨ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٤(



١٧٣

  .بدون الرش مرغوب عنه وهو معىن الكراهة  أنهالنصوص املتقدمة

  .يدل على التقييد  ال، وحديث احلليبدلة األطالق إلكان نظيفاً إذا نعم الظاهر استحباب الرش حىت

  :أقوالربعة أ إىل ذن فقد اختلفوا يف ذلكلة اإلأما مسأو

  .اقاجلواز مطل: األول

  .عدم اجلواز مطلقا: الثاىن

  .مل جيز الإ وز، جا الوقفإطالقعلم ن إ :الثالث

  .جاز الّإ و،علم شرط عدم صالة املسلمني مل جيزن إ :الرابع

 ،سالم لكان راضيانه لو علم حقية اإلن الواقف راض يف ارتكازه، ألأصل وبباأل: ولاستدل لأل

قرب جله صرف يف األواالرتكاز يعمل به يف باب الوقف، ولذا اذ مل ميكن صرفه يف املوقوف أل

لو  أنه ، وعليه حىتانكشف له احلال فهو راض قطعاًلو  النه ،كان الواقف ميتاً إذا صاقرب، خصوفاأل

 إطالق كما نقله املستند عن بعض مشاخيه، وب،ن الشرط فاسدشرط عدم صالة املسلم جازت صالته، أل

  .أوىلنقضها مسجداً، فالصالة فيه   الواردة يف املقام، ومبا تقدم من جوازخباراأل

 وال نعلم ،صالة عدم جواز التصرف يف ملك الغري ووقفه ما مل يعلم الشمولأب: ينواستدل للثا

 ولعدم رضاية ،فراد طائفتهأن كل طائفة توقف على الشمول، بل القرينة دلت على عدم الشمول، أل

  .املتويل

  .ودليل الثالث واضح



١٧٤

اشترط إذا  أما  اشترط القول،مل يكن إذا  خبالف ما،إطالقمع االشتراط ال  أنه فهو: ما دليل الرابعأ

  ـن مل يصح وقفه ـ إنه تصرف يف ملك الغري شكال يف عدم اجلواز، أل اإليعدم صالة املسلم فال ينبغ

 اليت دلة واأل ـالوقفـ إن صح هلها أوقفها  نه خالف شرط الواقف، والوقوف على حسب ماوأل

صل جواز هذا األ:  قال، يظهر ما يف كالم املستند ومنه،املنعإالّ  صلأذ ال إاستدل ا املطلق غري تامة، 

كاالستظالل باحلائط  أنه الظاهر وإن ، وال النص يف كل موضوع،النوع من التصرف غري املتلف

مثال هذه التصرفات بدون أوضع اليد على جدار الغري وال دليل على حرمة  أو ة بالسراجءواالستضا

  .)١(ذن، بل مع املنعاإل

 ال ينفع بعد منعه  ورضاية الواقف ارتكازاً، املعتربةخبار واألي، القطعمجاعفى من اإلال خي  ما:ذ فيهإ

 وال وجه لفساد هذا الشرط بعد صحة املعامالت والشروط ،لفظاً ونية ـ كما تقدم الكالم يف ذلك ـ

يست يف ا ل هلا ألإطالق ال خبارقرارهم على دينهم، واألإالشرعية عندنا والشرعية عندهم، مبقتضى 

كما حقق   حيمل على صورة ما قبل اهلدنة واملعاهدة والذمةإمنامسجداً نقضها  هذا الكالم، وخرب دصد

  .يف حمله

يف املزامحة  أما ،جازت الإضارة مل جتز، و أو  كانت صالة املسلم مزامحةفإنمل يشترط،  إذا واما

ا أوقاف ن الظاهر من األ، فألمل تكن كذلك جازت إذا ماأ و،ا خالف الوقف حينئذوالضارة فأل

  ذكرنا جواز الوضوء من  أن قرينة من اخلارج بتقييدها، وقد سبق أو يف صورة وجود شرطإالّ  مطلقة

                                                

  .٧ س٣٠٨ ص١ج: املستند) ١(



١٧٥

 للطلبة، واملسجد موقوفا للصالة ةكانت املدرسة موقوف وإن ، والفاحتة يف املسجد،حوض املدرسة

  .فراجع

ياها كان إفوض الواقف له  بأن تويل له هذه الصالحيةكان املن إ :ما مسألة رضاية املتوىل، فنقولأ

 ال حتضر اجلماعة يف ي عادنسان إلقال املتويل إذا مل يشترط رضاه، فحاله حال ما الإالالزم رضاه، و

  .ه ال حيق له ذلكفإن، يمسجد

 ية، هو من غري جهة خارجإمنا ،الكالم يف كراهة الصالة يف الكنائس والبيعة وعدمها أن مث الظاهر

حائض دخلت املسألة يف صغريات كراهة  أو جنب كان فيها أو كانت الصالة توجب التشبهإذا أما 

  .التشبه وكراهة الصالة يف بيت فيه جنب

الكفار الذين ال كتاب هلم، لوجود املناط مما تقدم تعرف مسألة كراهة الصالة يف معابد ن إ مث

  . فيها كثري من الكلمات السابقةوحنوه، ويأيت

 فإنا حمكومة حبكم واحد على اختالف مذاهبهم السنية والشيعية، أما مساجد املسلمني فالظاهر أ

  . حمكماًطالقكان اإل الإ و، فيما له املنع فبهامن املتويلمنع  أو كان شرط نافذ شرعاً،



١٧٦

 الصالة األوىلكان وإن  ،وال على ميينها ومشاهلا)  السالممعليه( ال بأس بالصالة خلف قبور األئمة): ٢مسألة ـ (

  .)عليه السالم( مامجهة الرأس على وجه ال يساوي اإل عند

  

قد } وال على ميينها ومشاهلا)  السالممعليه( ال بأس بالصالة خلف قبور األئمة {):٢مسألة ـ (

  . والتقدم، والصالة خلف مطلق القربي التساوأليتتقدم الكالم حول ذلك يف مس

وقد تقدم } )عليه السالم( مامجهة الرأس على وجه ال يساوي اإل  عند الصالةاألوىلن كان إو{

كراهة يف  ال أنه ، كما)عليهم السالم( ئمةوالد األأنبياء والشهداء والصاحلني و حول قبور األأيضاًالكالم 

بقى  ال تاليت  اخلاصةدلةكانت البقيع مقربة لأل وإن ،)عليهم السالم( الصالة يف البقيع يف قرب مشاهدهم

  . لكراهة الصالة يف املقابرجماالً



١٧٧

  جيعل املصلي بني يديه سترة أن يستحب): ٣مسألة ـ (

  

شكال وال خالف، بل يف اجلواهر إبال } جيعل املصلي بني يديه سترة أن يستحب {):٣مسألة ـ (

عدم ، وكذلك نقل يف املستند )١(مل يكن حمصالن إ ساطني منقوال يف كتب مجلة من األمجاععليه اإل

 ي املصلمامأء ي وعدم قطع مرور ش،شكال وال خالف يف عدم وجوب السترةإال  أنه اخلالف فيه، كما

خالف  جد يف عدم وجوب السترة، بل عن املنتهى الأال خالف عندنا فيما نه إ :صالته، ويف اجلواهر

  .)٢(عليه مجاع وعن التحرير والبيان اإل،سالم، كما يف التذكرة والذكرىفيه بني علماء اإل

  :ويدل على كال احلكمني عدم قطع الصالة بدوا واستحباا متواتر الروايات: قولأ

ء مما مير ي، عن الرجل هل يقطع صالته ش)عليه السالم( عبد اهللابا أسألت : يعفور، قال أيب فعن ابن

  .)٣(طعتمتا ما اسوء ولكن ادرؤيال يقطع صالة املؤمن ش: لبني يديه؟ فقا

  .)٤(أيضاً )عليه السالم( ، عن الصادقاحلليبوحنوه عن 

ال يقطع :  كان يقول)عليه السالم( عليان إ :أبيه، عن ) السالمعيه( وعن اجلعفريات، عن الصادق

  .)٥(ا ما استطعتموء وادرؤية شالالص

                                                

  .٤٠١ ص٨ج: اجلواهر) ١(

  .٤٠١ ص٨ج: اجلواهر) ٢(

  .٩ ح من أبواب كان املصلّي١١ الباب ٤٣٥ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٨ ح من أبواب مكان املصلّي١١ الباب ٤٣٥ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .٥٠ص: اجلعفريات) ٥(



١٧٨

محار وال  ء ال كلب واليال يقطع الصالة ش:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب وعن

  .)١(رتت فقد استاألرض كان بني يديك قدر ذراع رافع من فإنء يروا بشتامرأة، ولكن است

صلى اهللا عليه ( كان طول رحل رسول اهللا:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب وعن

  .)٢(ستتر به ممن مير بني يديهيصلى وضعه بني يديه  إذا  ذراعاً، وكان)وآله وسلم

 إذا  جيعل الغزة بني يديه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  كان رسول اهللا:بن وهب، قالوعن معاوية 

  .)٣(صلى

 ي غزة، وكان ميش)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اسم حربة رسول اهللان إ  يف حديثيكفعملوعن ا

  .)٤(ير ا ويصلتستيه ومامأعياد فريكزها ا ويدعم عليها وكانت حتمل بني يديه يف األ

 غزة يف أسفلها عكاز يتوكأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( لهكانت : ، قال)عليه السالم( ليوعن ع

  .)٥(اإليه يا، وكان جيعلها يف السفر قبلة يصلإليه يعليها وخيرجها يف العيدين يصل

                                                

  .١٠ ح من أبواب مكان املصلّي١١ الباب ٤٣٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي١٢ الباب ٤٣٧ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي١٢ الباب ٤٣٦ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح من أبواب مكان املصلّي٨ الباب ٢٢٣ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي٨ الباب ٢٢٣ ص١ج: درك الوسائلمست) ٥(



١٧٩

 وضع قلنسوة وصلى )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن غياث، عن

  .)١(اإليه

قال : قال) عليهم السالم(  عن آبائه)عليه السالم( أبيه عن )عليه السالم(  عن جعفر،وعن السكوين

 ،صلى أحدكم بأرض فالة فليجعل بني يديه مثل مؤخرة الرحلإذا  :)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  .)٢( بني يديهاألرض مل جيد فليخط يف فإن،  مل جيد فسهماًفإن مل جيد فحجراً، فإن

غري سترة من  إىل الصالة: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( وعن علي

  .)٣(اجلفاء

 من يكون بني يديه كومة:  يف الرجل يصلي، قال)عليه السالم(  عن الرضا،لمساعيإوعن حممد بن 

  .)٤(خيط بني يديه خبط تراب أو

عليه ( ه محار واقف؟ قالمامأ، عن الرجل يصلي و)سالمعليه ال( وعن علي بن جعفر، سأل أخاه

  .)٥( فال بأسيشيئاً يقيمه بينهما مث يصل أو عوداً أو يضع بينه وبينه قصبةً: )السالم

  : غريها من الروايات الكثرية اليت يستفاد منها أمورإىل 

                                                

  .٥ ح من أبواب مكان املصلّي١٢ الباب ٤٣٧ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب مكان املصلّي١٢ الباب ٤٣٧ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي٨ الباب ٢٢٢ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب مكان املصلّي١٢ الباب ٤٣٧ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .١ ح من أبواب مكان املصلّي١١ الباب ٤٣٣ ص٣ج: الوسائل) ٥(



١٨٠

  .ةعدم وجوب الستر: األول

  .استحباا: الثاين

  .كراهة تركها: الثالث

  .صل بأي شيءا حتإ: عالراب

دعى العالمة يف ا عن مثلهما، وقد دلة واحليوان النصراف األنسانا ال حتصل باإلإ: اخلامس

  .التذكرة عدم اخلالف يف كفاية البعري املعقول سترة

، )١(إليه يكان يعرض له البعري فيصل أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن الذكرى أرسل عن النيب

روته ذن على البعري أل إىل ما تقدم من كراهة الصالة إىل غري ثابت من طرقنا، مضافاً أنه اهرلكن يف اجلو

  .ذكره من استحباب السترة الذي صل احلكم هو ألإمنا )ال خالف العالمة( ولعل ،شيطاناً

  .ال فرق يف استحباب السترة وكراهة تركها بني الصحراء والعمارةنه إ :السادس

  . العميقيصل السترة بالنهر والبحر والوادال حتنه إ :السابع

  .حصوهلا باحلائط واجلبل والباب املغلق: الثامن

  .حصوهلا باخلط والعصى والسالح والسبحة والشباك والزجاج والستر والقلنسوة وحنوها: التاسع

  مل يضعها فإذا  ،آخر الصالة إىل كما يستحب ابتداء السترة يستحب: العاشر

                                                

  .١٨ س١٥٣ص: الذكرى) ١(



١٨١

مكروهة وبدون  الصالة ةمث رفعها كانت بقي األولذا وضعها يف إ و،ثناء األيف أوهلا وضعها يف

  .املستحب

  .أشبهال حتصل بالدخان والعمى والضباب وما : عشراحلادي 

  .عدم الفرق يف استحباا بني الرجل واملرأة والكبري والصغري: الثاين عشر

  .ال وأكان هناك مار ن إذا  أال فرق يف استحباا وكراهة تركها بنينه إ :الثالث عشر

  .أشبهحصوهلا بالشجر والنبات وما : الرابع عشر

 عنهم مع عدم دلةف األا النصر،اجلماعة فال أما ،ماما حكم صالة املنفرد واإلإ: اخلامس عشر

  . بل وقيام السرية على خالفه،التنبيه عليه

  .استحب ذلك خالفاً ملن ،ه ال عن ميينهمامأتكون  أن استحباب: السادس عشر

تصرف هو حراماً، ن إ كان تصرفه يف ذلك وإن ،حصول السترة ولو باملغصوب: السابع عشر

  .  ملن قال بعدم حصوهلا به، خالفاًدلة األطالقوذلك إل

  :ما تقدم مجلة من الروايات إىل ضافةعدم بطالن الصالة بعدم السترة، ويدل عليه باإل: الثامن عشر

ذ مر رجل قدامه إ ذات يوم يكان يصل أنه )عليه السالم( عبد اهللا  أيبفعن سفيان بن خالد، عن

   فلما انصرف من الصالة قال ، جالس)عليه السالم( وابنه موسى



١٨٢

من الذي   إيلقربأ له يصلأالذي  أن يا بين: ؟ فقاليا أبت ما رأيت الرجل مر قدامك: له ابنه

  .)١(يمر قدام

رأيت ابنك :  فقال له)عليه السالم( عبد اهللا أيب يفة علىحن أبو دخل: وعن حممد بن مسلم، قال

عليه ( عبد اهللا أبو  والناس ميرون بني يديه فال ينهاهم وفيه ما فيه؟ فقالي يصل)عليه السالم( موسى

 والناس ميرون ينك كنت تصلأابا حنيفة يذكر  أن يا بين:  فقال له، فدعي،ادعوا يل موسى: )السالم

منهم، يقول اهللا عز   إيلقربأ له كان يصلأالذي كنت ن إ ةبأنعم يا : ههم؟ فقالبني يديك فلم تن

نفسه، مث  إىل )عليه السالم( عبد اهللا أبو فضمه:  قال)٢(﴾ ِمن حبِل الْوريِدإليهونحن أَقْرب ﴿: وجل

  .)٣(سرار يا مستودع األيمأنت وأ يبأب: قال

وهو ) عليه السالم (موسى بن جعفر با احلسنأ يفيان الثور سىرأ: عمري، قال أيب وعن حممد بن

عليه ( الناس ميرون بني يديك وهم يف الطواف؟ فقالن إ : والناس ميرون بني يديه، فقال لهيغالم يصل

  .)٤(من هؤالء  إيلقربأ له يصلأالذي :  له)السالم

نا حاضر عن أ وليها بعض موسأله: ، قال)عليه السالم( ياحلسن العسكر أيب سليمان موىل أيب وعن

 إمناال ليست الصالة تذهب هكذا حبيال  : فقالي، املصلي بني يدرء لوجهه مما مييالصالة يقطعها ش

  .)٥(تذهب مساوية لوجه صاحبها

                                                

  .٦ ح من أبواب مكان املصلّي١١ الباب ٤٣٤ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١٦اآلية : سورة ق) ٢(

  .١١ ح من أبواب مكان املصلّي١١ الباب ٤٣٦ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .١٠ ح من أبواب قواطع الصالة٤١ الباب ٥٤٤ ص٥ج: ث الشيعةحاديأجامع ) ٤(

  .٥ ح من أبواب مكان املصلّي١١ الباب ٤٣٤ ص٣ج: الوسائل) ٥(



١٨٣

 ويف رواية ،عدم تأكد استحباب ذلك يف املسجد احلرام، لرواية حممد بن عمري املتقدمة: التاسع عشر

 مسيت بكة إمناال بأس : )عليه السالم( مارة؟ قال أو  جالسةية بني يدأكة واملر مبيصلأ :معاوية قوله

  .)١(ا تبك فيها الرجال والنساءأل

  .)٢(نه يبك فيه الرجال والنساء مسيت بكة ألإمنا: )عليه السالم( ورواية الفضيل، قوله

 وصالة القائم والقاعد ،ة وغريها واليومي،ال فرق يف احلكم املذكور بني الفريضة والنافلة: العشرون

 داء والقضاء، كما ال فرق بني األ، منصرفة عنهدلةذ األإ فال يستحب له ذلك، يلقتاملس أما ،واملضطجع

قيل بصالة الغائب كما إذا إالّ  ،ين امليت قدام املصلموات فالظاهر عدم استحباب ذلك، ألصالة األأما 

  .تقدم الكالم فيه

غري  أو  مباشرةدلة كما هو املنصرف من األيعد السترة فوق مسجد املصلر بقد: الواحد والعشرون

  .مباشرة

  .)٣(سترة فليدن منها إىل حدكم يف الصالةأقام إذا  :ويف خرب الدعائم

                                                

  .٢٥ ح من أبواب مكان املصلّي٢٣ الباب ٤٢٥ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .١٠ ح من أبواب مكان املصلّي٥ الباب ٤٢٩ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  . يف ذكر املساجد١٥٠ص ١ج: دعائم اإلسالم) ٣(



١٨٤

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيب كان بني مصلى:ي، ويف خرب الساعد)١(وحنوه ما رواه يف الذكرى

  .)٢(وبني اجلدار ممر الشاة

ض بكثره ما يكون مرأ و،ض عرتبقل ما يكون بينك وبني القبلة مرأ: ويف صحيحة ابن سنان

  .صحاباأل إىل  كالمهيونسب هذا القدر املدارك يف حمك. )٣(فرس

حدكم من القبلة فيكون بينه وبني أال يتباعد : )صلى اهللا عليه وآله( ويف رواية اجلعفريات، قوله

  .)٤(ض الثوربكمر: باء عن ذلك؟ قالن يا رسول اهللا ف:، قيلشيطان طريقاًالقبلة فرجة فيتخذه ال

 طالق إل،ترك السترة أنه فضل، الكثر من ذلك مبا يسمى سترة فعل خالف األأابتعد فلو : قولأ

  .دلةاأل

  .لو مر مار بينه وبني مسجده مل يضر باملستحب: الثاين والعشرون

ا، بل ال يبعد د السترة، لكن تتأتى بالقلنسوة والعرتة وحنومهفضل امتدالعل األ: الثالث والعشرون

  .حصوهلا بالتربة املتعارفة عند الشيعة

   ي املصليكراهة مرور املار بني يدالظاهر عدم : الرابع والعشرون

                                                

  .٢٧ س١٥٣ص: الذكرى) ١(

  .٢٨ س١٥٣ص: الذكرى) ٢(

  .٤ ح من أبواب صالة اجلماعة٣١ الباب ٤٧٧ ص٦ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .٤١ص: اجلعفريات) ٤(



١٨٥

نومه هناك، بل يف خرب  أو عودهقدليل على كراهة  ذ ال دليل لكراهته، كما الإذا مل يكن له سترة، إ

  .ار بعدم الكراهةعشإ وغريه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  الرسولمامأشة نوم عائ

ه، قد يقال مامأ بدون سترة الناس وغريهم عن املرور يهل يستحب منع املصل: اخلامس والعشرون

املار، بل ) عليهم السالم( ئمةحد األأيدرأ نه مل  املتقدمة وقد يقال بالعدم، ألالدرء خبارباالستحباب أل

بالسترة ال بالدفع للمار، الدرء على الدرء  أخبارقرب من املار، وقد محل اجلواهر أون له من يصلّن إ قالوا

  .ما دل على الدفع فال يبعد كوا صدرت تقية أما ،وهذا ال بأس به

ال يقطع الصالة :  فقالي املصليسأل عن املرور بني يد أنه ،)عليه السالم( فعن الدعائم، عن علي

 يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قام رسول اهللا:  وقالقاتلته وإن تدع من مير بني يديك وال ،شيء

رأيتم  الذي رأيت:  فلما انصرف، قالية وهو يصلأالصالة فمر بني يديه كلب مث محار مث مرت امر

  .)١(ا ما استطعتموء ولكن ادرؤيوليس يقطع صالة املؤمن ش

، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ذ كيف مل يدفع رسول اهللاإ ، يف هذا اخلرب شواهد على التقيةفإن

املرور حق للمار فكيف مينع حقه، ولذا ن إ  مث، مناف للصالةالً أوهفإن ،من مير بقتال ماماإلأمر وكيف ي

  الظاهر عامية خرب : ال يف اجلواهرق

                                                

  . يف ذكر قطع الصالة١٩١ ص١ج: سالمدعائم اإل) ١(



١٨٦

  .قربصالة هو األ، فالقول بعدم استحباب الدفع، بل كراهته النه مناف للخشوع يف ال)١(الدعائم

 دلةغريها لعدم مشول األ أو  نافلة ماشياًيال يستحب السترة للمصل أنه الظاهر: السادس والعشرون

  .ها يستحب له السترةو يف السفينة وحنياملصل أما له،

  .ذ ال دليل على الكراهة كما صرح بذلك غري واحدإ الصفوف، ييكره ختط ال: شرونعالسابع وال

استحبت، ملا تقدم من  وإن د السترةكحتته مل يتأ وأ يفوق املصل رميكان املار  إذا :الثامن والعشرون

  .استحباب السترة مطلقاً

 طالق، إلأشبهما  أو من غري املأكول أو كانت السترة جنسة إذا ال بأس مبا: التاسع والعشرون

  .دلةاأل

 وال مناط ،، لعدم الدليلبهأشن وما آال يستحب السترة لغري الصالة، كالدعاء والقر: الثالثون

  .مقطوع به يف املقام

 أو األول فهل يقدم ،ء املكروه كالسالحبني السترة املستحبة والشيمر لو دار األ: الواحد والثالثون

كان يف  وإن  السالح سترة له،)صلى اهللا عليه وآله( ملا تقدم من جعل الرسول ،الثاين ال يبعد ،الثاين

 مما تقدم أشبه سترة، وكذلك النار والصورة وما نسانت من عدم صالحية اإل ملا عرف، ذلك نظرإطالق

  .ي هلا، بل كراهة كوا عند املصلي املصلنسانكراهة مواجهة اإل

  تعرض هلا املصنف  اليت ومما تقدم تعرف وجه الصحة والنظر يف الفروع

                                                

  .٤٠٦ ص٨ج: اجلواهر) ١(



١٨٧

علم بعدم  وإن ،كان يف معرض املرور إذا ،صف للحيلولة بينه وبني من مير بني يديه أو ذا مل يكن قدامه حائطإ

  .كان هناك شخص حاضر إذا وكذا .املرور فعالً

 وهي نوع تعظيم ، وال يشترط فيها احللية والطهارة، بل يكفي اخلط،كومة تراب أو حبل أو ويكفي فيها عود

  . اخلالق إىل االنقطاع عن اخللق والتوجه إىل  وفيها إشارة،وتوقري للصالة

  

كان يف معرض  إذا ،صف للحيلولة بينه وبني من مير بني يديه أو ذا مل يكن قدامه حائطإ{: بقوله

  .مل يكن مرور وال معرض وإن فقد عرفت باستحباب ذلك مطلقاً} علم بعدم املرور فعالً وإن ،املرور

 بل ،كومة تراب أو حبل أو ويكفي فيها عود{حيوان  أو }كان هناك شخص حاضر إذا وكذا{

  .دلةألا طالقإل} يكفي اخلط

 إطالقللرجال، ملا سبق من حريراً  أو ال يكون ذهباًن أ و}وال يشترط فيها احللية والطهارة{

  . ومشترط احللية دليله ضعيف،دلةاأل

 اخلط وحنوه خلوة فإن يف خلوة نسان ا اإلويأيت ـحمددةا أك} وهي نوع تعظيم وتوقري للصالة{

  .رمزية

خر لكن أعز امسه، ويف املقام فروع }  اخلالق إىل اع عن اخللق والتوجهاالنقط إىل وفيها إشارة{

  . واهللا العامل وهو املوفق العاصم،ضيق اال يوجب االكتفاء ذا القدر



١٨٨

  .يستحب الصالة يف املساجد): ٤مسألة ـ (

  

ل شكال وال خالف، بإ بال  عظيماً هلا فضالًفإن} يستحب الصالة يف املساجد {):٤مسألة ـ (

  : ، ويدل عليه متواتر الرواياتكالمهماً متواتراً نقله يف إمجاع

 ينإ،  فليحب عتريتحبينأ، ومن حب اهللا فليحبينأمن : ، قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبفعن

حب القرآن فليحب أ ومن ،القرآنفليحب  حب عتريتأ، ومن تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعتريت

 ،هلهاأ مزينة مزين ،هلهاأ ميمونة ميمون ،ذن يف رفعها وبارك فيهاأبنيته أنية اهللا وبأا فإ ،املساجد

  .)١( هم يف مساجدهم واهللا من ورائهم، هم يف صالم واهللا يف حوائجهم،هلهاأحمفوظة حمفوظ 

  .)٢(نبياءاملساجد جمالس األ:  قال)صلى اهللا عليه وآله( وعنه

  .)٣(نوار اهللاأاملساجد :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعنه

كره الصالة يف ين ألإ :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: ه قالأصحاب عن بعض ،عمري أيب وعن ابن

صاب أقتل ف نيب يوص أو  نيبعلى قرب الإ تكره فما من مسجد بين ال: )عليه السالم( مساجدهم؟ فقال

  .)٤( فيه الفريضة والنوافل واقض فيها مافاتك فأد،يذكر فيها أن حب اهللاأتلك البقعة رشة من دمه ف

                                                

  .٢ حمن أبواب أحكام املساجد ١ الباب ٢٢٦ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .١٨ ح من أبواب أحكام املساجد٣ الباب ٢٢٧ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .٢١ ح من أبواب أحكام املساجد٥٤ الباب ٢٤٢ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .١٤ ح باب بناء املساجد٣٧٠ ص٣ج: الكايف) ٤(



١٨٩

  . فالصالة فيه تعدل ألف ألف صالة،سجد احلراماملوأفضلها 

  

 ،األرضا بيوت اهللا يف فإتيان املساجد إعليكم ب:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،وعن مرازم

وا من ل وص،فيها من الصالة والدعاءكثروا أ ف، وكتب من زواره،ره اهللا من ذنوبهومن أتاها متطهراً طه

  .)١( عليها يوم القيامةي كل بقعة تشهد للمصلفإن ،املساجد يف بقاع خمتلفة

 صحاب طوىب أل،باذرأيا  : له)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبذر يف حديث وصايا أيب وعن

. سحار وغريهااملساجد باأل إىل ونوهم السابقأال  ،اجلنة إىل لوية يوم القيامة حيملوا فيسبقون الناساأل

باذر كل أ يا ،به درجة يف اجلنةدمت جالساً يف املسجد بكل نفس تتنفس  اهللا يعطيك مان إ ،باذرأيا 

  .)٢(مسائل من علم أو ،ىلاذاكر اهللا تع أو ،ة مصلّء قرا:ثالثة الإجلوس يف املسجد لغو 

م إليه  ـكناية عن غاية سروره ورضاه ـ هللا ثالثة يضحك ا: )عليه السالم( ويف رواية املفيد قال

 ي ويناجي رجل يكون على فراشه مع زوجته وهو حيبها فيتوضأ ويدخل املسجد فيصل:يوم القيامة

  .غريها من الروايات الكثرية إىل .)٣(ربه

 أيب  عن،فعن حسني بن خالد} لف صالةألف أ فالصالة فيه تعدل ،سجد احلراماملفضلها أو{

  قال حممد بن علي :  عن آبائه قال)عليه السالم( احلسن الرضا

                                                

  .٨ ح الس السابع واخلمسون٢٩٣ص: أمايل الصدوق) ١(

  .١٧ ح من أبواب املساجد١ الباب ٤٣٢ ص٤ج: حاديث الشيعةأ جامع) ٢(

  . حديث سقيفة بين ساعدة١٨٨ص: ختصاصاال) ٣(



١٩٠

  .)١(ئة ألف صالة يف غريه من املساجدافضل من مأصالة يف املسجد احلرام : )عليه السالم( الباقر

من صلى يف مسجد احلرام صالة واحدة قبل اهللا منه : )عليه السالم( صادقل عن ا،وعن الشهيد

  .)٢(ة الف صالةائ والصالة فيه مب،ميوتأن  إىل كل صالة صالها وكل صالة يصليها

يف املسجد  ـ أي الصالة فيه :  يف حديث قال)عليه السالم(  عن الرضا،موسى بن سالم وعن

  .)٣(أشهرفضل من الصالة يف غريه ستني سنة وأ  ـاحلرام

 صالة ومن صلى يف املسجد احلرام: ، قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبوعن لب اللباب، عن

  .)٤(لف صالةأ صالة ومخسمائة يلفأ يلفأواحدة كتب اهللا له 

فضل للرجال  من كون األ)٣( يف مسألة يت صحيح ابن عمار اآل:ما ما ذكره املصنف فيدل عليهأ

  .تيان النوافل يف املنازلإ

  :عن العالمة الطباطبائي يف منظومته

  فضلواملسجد احلرام منها األ

  لف تعدلألف أفيه الصالة 

                                                

  .٤ ح من أبواب أحكام املساجد٥٢ الباب ٥٣٦ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد٤١ الباب ٢٣٧ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .٦ ححكام املساجد من أبواب أ٥٢ الباب ٥٣٧ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٥ ح من أبواب أحكام املساجد٤١ الباب ٢٣٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(



١٩١

  .والصالة فيه تعدل عشرة آالف، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مث مسجد النيب

  

  لوف عشر يف األللمدين

  )١(جرأخرين وعشرها لآل

 .)٢(لفألف أ ، وللمدينلفألف ألف أللحرام ن إ : للروضقال تبعاً أنه ونقل اجلواهر عن الذخرية،

  .لك ذي والتسامح يقتض، مليون وللمدين،لف مليونأللحرام ي أ

وجه اجلمع احلمل على اختالف  أن  والظاهر،قلأالثواب  يف مجلة من الروايات كون أن مث ال خيفى

 أخبار ومثله كثري يف ،اختالف الصلوات أو داء الصالةأزمنة أاختالف  أو ت الثواباوحد أو شخاصاأل

  .كثر لأليذهن الراوقل على عدم استعداد األ أو ،من باب املبالغة أنه كثر على وقد حيمل األ،الفضل

  :ملتواتر الروايات} الفآوالصالة فيه تعدل عشرة  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مث مسجد النيب{

 )صلى اهللا عليه وآله( الصالة يف مسجد رسول اهللا: )عليه السالم( فعن هارون بن خارجة قال

  .)٣(الف صالةآتعدل عشرة 

  .)٤(مثله )عليه السالم(  عن الصادق،الصامت أيب وعن

   )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن رسول اهللا) عليهم السالم(بائه آ عن )عليه السالم( وعن الصادق

                                                

  .٩٣ص: منظومة العالمة الطباطبائي) ١(

  .١٥٤ ص١٤ج: اجلواهر) ٢(

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد٥٧ الباب ٥٤٣ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد٥٧ الباب ٥٤٣ ص٣ج: الوسائل) ٤(



١٩٢

املسجد إالّ  الف صالة يف غريه من املساجدآاهللا عشرة   هذا تعدل عنديصالة يف مسجد: قال

  .غريها من الروايات إىل .)١(لف صالةأ الصالة فيه تعدل مائة فإن ،احلرام

  .)٢(لف صالةأمخسني : ي الرضوويف

  .ا تعدل مليونأتقدم عن الذخرية وقد 

ن  أل،صل املسجدينأ بعد ورود هذه الروايات يف املسجدين حكمها حكم ةوهل الزيادات احلادث

ه لو وسعت داره مل فإنقال كنت يف دار زيد  إذا الزيادة توسعة يف نفس املزيد فيتبعه يف احلكم، كما

ن مقدار زمان الرواية هو املتيقن وما عداه فال يشمله هذا  أل،ال وأ ،صليةاخلرب الدار األيالحظ يف صحة 

 يالظاهر تساو أن ، كمااألولقرب  ولعل األ،رجح كال من االحتمالني مجع وإن ، احتماالن،احلكم

  .فضل من بعضأجزاء املسجد احلرام أكان بعض  وإن ،جزاء املسجدين يف وحدة الثواب أمجيع

 صلواتك كلها الفرائض وغريها عند يتصل أن  لكأين إ :)عليه السالم(  الفقيه، عن الصادقففي

 املوضع يسود وهبني البيت واحلجر األ  واحلطيم ما،األرضفضل بقعة على وجه أه فإن ،احلطيم فافعل

بني الركن  ا وبعد احلجر م،فضلأ وبعده الصالة يف احلجر ،)عليه السالم(الذي تاب اهللا فيه على آدم 

   وبعده خلف املقام حيث هو الساعة وما قرب ،كان فيه املقام الذي  وهو املوضع،وباب البيت

                                                

  .٥ ح من أبواب أحكام املساجد٥٢ الباب ٥٣٦ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب أحكام الصالة٤٥ الباب ٢٣٨ ص١ج: املستدرك) ٢(



١٩٣

خلف املقام  الإه  طواف النساء وغري ركعيتيتصل أن جيوز ذلك الإالّ أنه  ،فضلأهر فمن البيت 

 إىل ل صالة يصليها ومن صلى يف املسجد احلرام صالة واحدة قبل اهللا عز وجل منه ك،حيث هو الساعة

 : وإذا أخذ الناس مواطنهم مبىن نادى مناد من قبل اهللا عز وجل،لف صالةأ والصالة فيه مبائة ،ميوتأن 

فقد رضيتىأرضأن دمت أرن إ )١(.  

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وكذلك ورد تفاوت الفضل يف مسجد الرسول: قولأ

 ، والكراهةيل ما ورد من النهجال أل وأ ، الفضلمث هل حال الصالة يف الكعبة وسطحها كذلك يف

للمنافاة عرفاً، والظاهر الثاين  وقال بعض ب، لعدم منافاة الكراهة مع الفضلاألول قال بعض ب،احتماالن

 أن الكعبة ال ميكنن إ يقالأن إالّ   اللهم، خصوصاً مبعونة الروايات السابقة،انصراف النص عن الكعبة

عبد  أيب للحزازة وحنوها، فقد روى القالنسى، عنإالّ   فالكراهة ليست،ينة مكةتكون أقل فضالً من مد

 الصالة فيها مبائة )عليه السالم( مري املؤمننيأمكة حرم اهللا وحرم رسوله وحرم :  قال)عليه السالم( اهللا

عليه ( ننيمري املؤمأ واملدينة حرم اهللا وحرم رسوله وحرم ،لف درهمأ والدرهم فيها مبائة ،لف صالةأ

 والكوفة حرم اهللا وحرم ، والدرهم فيها بعشرة آالف درهم، آالف صالة الصالة فيها بعشرة)السالم

  عليه ( مري املؤمننيأرسوله وحرم 

                                                

  .٢٩ ح يف فضائل احلج٦٢ باب ١٣٥ ص٢ج: الفقيه) ١(



١٩٤

  .لف صالةأ وفيه تعدل ،مسجد الكوفةو

  

  .)١(هم فيها بألف درهم، والدرالصالة فيها بألف صالة) السالم

  .يسعها ضيق الظروف، واهللا املوفق واملستعان ة ال ففي املقام مباحث كثري،وكيف كان

 )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،فعن هارون بن خارجة} لف صالةأ وفيه تعدل ،مسجد الكوفةو{

:  قالي ـدرأ ال ـ أيال : هارون كم بينك وبني مسجد الكوفة يكون ميال؟ قلت  يا:قال يل: قال

الّ أ لو كنت حاضراً حبضرته لرجوت أما :)عليه السالم( لال، فقا:  فيه الصلوات كلها؟ قلتيفتصلأ

وقد صلى يف مسجد إالّ   نيبمن عبد صاحل وال  ما،فضل ذلك املوضع  ماي وتدر، فيه صالةتفوتين

نت أين أ يتدرأ : سرى اهللا به قال له جربئيلأ ملا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا أن  حىتنافكو

 فيه يصلأ آتيه ففاستأذن يل ريب عز وجل حىت: ، قالنافنت مقابل مسجد كوأيا رسول اهللا الساعة؟ 

 من ةلروضوسطه  وإن ، من رياض اجلنةةميمنته لروضن أ و،أذن اهللا عز وجل فأذن لهتسا ف،ركعتني

النافلة  وإن ،لف صالةأاملكتوبة فيه لتعدل الصالة  وإن ، لروضة من رياض اجلنةهمؤخر وإن ،رياض اجلنة

توه ولو اجللوس فيه بغري تالوة وال ذكر لعبادة، ولو علم الناس ما فيه أل وإن ،خبمسمائة صالةلتعدل 

  .غريها من الروايات البالغة حد التواتر إىل .)٢(حبواً

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٣٧ الباب ٥٠٣ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٤٣ الباب ٥٢٣ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(



١٩٥

  .أيضاًلف صالة أ وفيه تعدل ،قصىواملسجد األ

 ىت وفيه تعدل اثن،مسجد السوق و، وعشرين وفيه تعدل مخساً، ومسجد القبيلة،فيه تعدل مائةو ،مث مسجد اجلامع

  ةعشر

  

ن إ :)عليه السالم( فعن الدعائم عن الصادق} أيضاًلف صالة أ وفيه تعدل ،قصىواملسجد األ{

 والصالة يف ،لف صالةأالصالة يف املسجد احلرام مائة :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

  . احلديث)١(لف صالةأقدس  والصالة يف بيت امل،الف صالةآمسجد املدينة عشرة 

اهللا اختار ن إ :يف حديث قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيب،لكن يف رواية ابن عباس

 وفار التنور ،ما خريته من البقاع فمكة واملدينة وبيت املقدسأ و ـقالإىل أن ـ ربعاً أمن البقاع 

لف ألف صالة، وبيت املقدس خبمسني أس وسبعني  وباملدينة خبم،لفأ مبكة مبائة ةالصال وإن ،بالكوفة

  .)٢(لف صالةأ وبالكوفة خبمس وعشرين ،صالة

 ومسجد السوق ، وعشرين ومسجد القبيلة وفيه تعدل مخساً،فيه تعدل مائةومث مسجد اجلامع {

ه صلى اهللا علي(  عن رسول اهللا)عليه السالم(  عن آبائه عن علي،فعن الدعائم} ة عشرىتوفيه تعدل اثن

 والصالة يف مسجد ،والصالة يف مسجد القبيلة مخس وعشرون صالة : ـ يف حديث ـ)وآله وسلم

  .)٣( وصالة الرجل وحده يف بيته صالة واحدة،السوق اثنيت عشرة صالة

                                                

  . يف ذكر املساجد١٤٨ ص١ج: سالمدعائم اإل) ١(

  .٣ ح من أحكام املساجد٤٩ الباب ٢٣٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  . يف ذكر املساجد١٤٨ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٣(



١٩٦

  . للصالة فيه معداً أي مكاناً،جيعل يف بيته مسجداً أن ويستحب

  

عظم تعدل مائة صالة، ة يف املسجد األوصال: )عليه السالم(  عن علي،وعن التهذيب والفقيه

 ، عشرة صالةوصالة يف مسجد السوق تعدل اثنيت ،وصالة يف مسجد القبيلة تعدل مخسة وعشرين صالة

املراد باملساجد  أن  والظاهر،غريها من الروايات إىل .)١(وصالة الرجل يف بيته وحده تعدل صالة واحدة

  . فال خصوصية للقبيلة والسوق، اجلماعةصغر من حيثوسط واألعظم واألالثالثة األ

 وفيه ،شكال وال خالفإبال }  للصالة فيه معداً أي مكاناً،جيعل يف بيته مسجداً أن ويستحب{

  :متواتر الروايات

 قد اختذ بيتاً )عليه السالم( كان علي:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، بن بكريعبد اهللافعن 

خذ معه صبياً ال حيتشم منه مث أ من آخر الليل ييصل أن رادأ إذا  وكان، بالصغرييف داره ليس بالكبري وال

  .)٢( فيهيذلك البيت فيصل إىل يذهب معه

 الّإء ي بيت ليس فيه ش)عليه السالم( كان لعلي:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنوعن احلليب

  . )٣(ه وكان يقيل في:قال أو ، فيهيفراش وسيف ومصحف وكان يصل

تتخذ يف دارك مسجداً يف  أن حب لكأ ينإ: )عليه السالم( عبد اهللا أبو  إيلّكتب: وعن مسمع قال

   مث تسأل ، مث تلبس ثوبني طهرين غليظني،بعض بيوتك

                                                

  .١٨ يف فضل املساجد ح٢٥ الباب ٢٥٣ ص٣ج: والتهذيب. ٢٥ يف فضل املساجد ح٣٧ الباب ١٥٢ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٣ من أبواب أحكام املساجد ح٦٩ الباب ٥٥٥ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٥ من أبواب أحكام املساجد ح٦٩ الباب ٥٥٥ ص٣ج: الوسائل) ٣(



١٩٧

  . املسجدأحكام عليه ىال جيركان ن إو

  

   .)١(ي تتكلم بكلمة باطل وال بكلمة بغيدخلك اجلنة والن أ ويعتقك من النار أن اهللا

  .غريها من الرواياتإىل 

اختذه مصلى ال  أنه  واملفروض،ا تابعة لوقفها مسجداًأل}  املسجدأحكام عليه يال جيركان ن إو{

  .مسجداً شرعياً مبعىن الوقف املعروف

سألته عن رجل : ، قال)عليه السالم( خيهأ عن ، عن علي بن جعفري،ويدل عليه ما رواه البزنط

  . )٢(ال بأس: )عليه السالم( جيعله كنيف؟ قال أن داره هل يصلح له أو  بيوتهكان له مسجد يف بعض

  .)٣(سنادومثله رواية قرب اإل

ئل عن الدار والبيت يكون فيهما  وس)عليه السالم( مسعت جعفر بن حممد: ورواية مسعدة قال

ال : )عليه السالم( يتسعوا بطائفة منه يبنوا مكانه ويهدموا البقية؟ قال أن هصحابمسجد فيبدو أل

  .)٤(بأس

نات كالفنادق واحملالت العامة واملدارس والث إىل ال يبعد جريان هذا االستحباب بالنسبةنه إ مث

ملستفاد من الروايات السابقة ا وذلك للمناط ،ل فيها للصالةحم أو خيصص بيت بأن ،واحلمامات وغريها

  . واهللا العامل،ا يليق بالطاعة والعبادة ممأشبهما ، ولعل من الفضل مراعاة نظافتها وعرفاً

                                                

  .٦ ح من أبواب أحكام املساجد٦٩ الباب ٥٥٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب املساجد١٧ الباب ٧٦٨ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .١٢٠ص: سنادقرب اإل) ٣(

  .٣١ص: سنادقرب اإل) ٤(



١٩٨

  .  أي بيت اخلزانة يف البيت،فضل البيوت بيت املخدعأ و،فضل للنساء الصالة يف بيوناألو

  

هذا }  بيت اخلزانة يف البيتي أ فضل البيوت بيت املخدعأ و،فضل للنساء الصالة يف بيوناألو{

تيان إ بل عن العالمة يف التذكرة ادعاء كراهة ،رة عليه بل بعضهم ادعى الشه،ما ذكره مجع من العلماء

كان  وإن املساجد كالرجال إىل يستحب للنساء االختالف أنه  لكن عن الدروس والذكرى،املساجد

 كما مل ، الغالب من الفقهاء حيث مل خيصص فضيلة املسجد بالرجالطالق خالفاً إل،فضلأالبيت 

 دليل إطالق بل هذا هو الذي يقتضيه ،اهد واحلج والعمرة مصوا فضيلة اجلماعة وزيارة املشصخي

 بل ظاهرهم االتفاق عليه يف ، بينهمنعرف خالفاً ال: )١(قالحيث غرب يف اجلواهر أ ولقد ،كاالشترا

نه هو أطلق وأ صحاببعض األ أن ذكر هو أن  بعد،خلإفضيلة صالا يف املرتل من صالا يف املساجد 

  . فتأمل،حكاماك يف األصالة االشترأمقتضى 

صلى اهللا ( نه كان املتبع من زمان الرسولأ وب،دلةات األإطالق بطالقإللد استدل ق ف،وكيف كان

نكار من إن كن حيضرن املساجد واملشاهد يف الصلوات والزيارات من غري إ، حيث )عليه وآله وسلم

هو سرية املتدينات واملتدينني الذين ، بل تقرير منهم هلن، بل )عليهم السالم( ئمةمن األ أو الرسول

  هذا اليوم، ولذا ترى املشاهد واملساجد تعج بالنساء كما يعج بالرجال، واستدل  إىل يأذنون هلن

                                                

  .١٤٩ ص٤ج: اجلواهر) ١(



١٩٩

  :املطلقات مقيدات جبملة من الروايات بأن  للجواهر وغريهملا ذكره املصنف تبعاً

  .)١(د نسائكم البيوتخري مساج: )عليه السالم( عبد اهللا أبو كمرسلة الفقيه، قال

فضل من أ وصالة املرأة يف بيتها ،خري مساجد النساء البيوتأن  يرو: خرى، قالومرسلته األ

فضل أ وصالا يف صحن دارها ،فضل من صالا يف صحن دارهاأ وصالا يف صفتها ،صالا يف صفتها

  .)٢( وتكره للمرأة الصالة يف سطح غري حمجر،من صالا يف سطح بيتها

فضل من صالا أصالة املرأة يف خمدعها :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن هشام بن سامل، عن

  .)٣(فضل من صالا يف الدارأ وصالا يف بيتها ،يف بيتها

 يوم مامصلت املرأة يف املسجد مع اإلإذا  :، قال)عليه السالم( احلسن أيب مهام، عن أيب وعن

ربعاً أ يف بيتها صلِّت ِل نقصت صالا،ربعاًأصلت يف املسجد  وإن ،قصت صالااجلمعة ركعتني فقد ن

  .)٤(فضلأ

صالة املرأة وحدها يف بيتها : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( خالق، قال رسول اهللاوعن مكارم األ

  .)٥(كفضل صالا يف اجلامع مخساً وعشرين درجة

                                                

  .٤١ ح يف فضل املساجد٣٧ باب ١٥٤ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٨ ح يف آداب املرأة يف الصالة٥٤ باب ٢٤٤ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٣٠ الباب ٥١٠ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .١ حن أبواب الصالة اجلمعة م٢٢ الباب ٣٧ ص٥ج: الوسائل) ٤(

  . الباب الثامن، الفصل العاشر٢٣٣ص: مكارم األخالق) ٥(



٢٠٠

ذ ظاهر إكرب قدر من التواتر، أ مقيدة ملطلقات البالغة ء من هذه الروايات ال تصلحي ولكن ش،هذا

 وال يرتبط ،البيت له فضل أن املرأة خري من املسجد، فهو يدل على إىل البيت بالنسبة أن خرب يونس

 فيكون ذلك حتريضاً هلا يف مالزمة البيت ، فهو من قبيل قوهلم الكتاب حمراب العامل،ذلك بالصالة

 يخر فهجزاء األجزاء البيت على بعض األأيف تفاضل بعض  هي إمناية هشام ب والزوج، ورواوخدمة األ

 عن طرف الرجل، فليس فيه مقارنة بني املشهد ومسجد مامفضلية طرف الرأس عند اإلأمثل ما دل على 

جد من قال مبضمون الرواية، بل ظاهرها االحتياط يف الستر حىت أمل  أنه  إىلضافة، هذا باإلاحلرام مثالً

  .ا املقدار، ومن الكالم يف الروايتني يظهر وجه عدم الداللة يف مرسلة الفقيهذ

 ووجه ،مهام فظاهر من ختصيصها الكالم باجلمعة عدم اطراد احلكم يف سائر الصلوات أيب ما روايةأ

، بل فضليةداللة فيها على األ  وال مجعة على املرأة، ورواية املكارم ال،اجلمعة حمل االزدحام أن التخصيص

غالب هذه الروايات مراسيل فال  أن ل اجلامع مائة صالة، هذا معضف أن ذ قدم تقدمإنقصية، على األ

 إىل ضافةتقاوم املسانيد القطعية املطلقة، ولو قيل بالتسامح فمع املطلقات ال مع هذه الروايات، باإل

حدكم أاستأذنت إذا  : قال،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن رسول اهللامعارضتها مبا رواه العوايل

عليه (  وعلي)صلى اهللا عليه وآله وسلم( معارضتها بتقرير الرسولإىل و. )١(املسجد فال مينعها إىل امرأته

   حيث )السالم

                                                

  .٣٥ ح١٣٦ ص١ج: عوايل اللئايل) ١(



٢٠١

تنبيه على  أو  منعماميام ومل يصدر من الرسول واإلكن النساء حيضرن املسجد للجماعة يف طول األ

  .لذلكاملنع، والسرية القطعية مؤيدة 

ذ القول بذلك يف إاملشاهد املشرفة واحلج والعمرة،  إىل مث هل يقال مثل الكالم يف املساجد بالنسبة

لة حسب ما وجدت مما تعرض هلا أ واملس،مرين بني األلقول به يف املشهد للتالزم العريفاملسجد يستلزم ا

» مسجد املرأة بيتها«جد عبارة أ مل ينإلقلة من الفقهاء املتأخرين كالعالمة والشهيد ومن تبعهما، كما 

، فالقول مبساوان للرجال يف فضيلة املساجد إليه ولعله من عبارة الشهيد كما تنسب ،يف الروايات

  . قربأواملشاهد 



٢٠٢

  ). السالممعليه( ئمةيستحب الصالة يف مشاهد األ): ٥مسألة ـ (

  

كما يدل على ذلك روايات } )م السالمعليه( ئمةيستحب الصالة يف مشاهد األ {):٥مسألة ـ (

  ما:)عليه السالم( عبد اهللايب  ألقلت: ، قالكثرية قد تقدم بعضها، ومن مجلة الروايات ما رواه احلراين

 فإن وصلى عنده ركعتني كتبت له حجة مربورة، هتاه وزارأمن : ؟ قال)عليه السالم( ملن زار احلسني

اً إمامجعلت فداك وكذلك كل من زار : لتق. ربع ركعات كتبت له حجة وعمرةأصلى عنده 

  .)١(اً مفترضة طاعتهإماموكذلك كل من زار : اعته؟ قالطمفترضة 

صلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا:  يقول)عليه السالم( عبد اهللابا أمسعت : دراج، قالبن وعن مجيل 

 وصالة يف ،رع اجلنةمن ت  على ترعةيمن رياض اجلنة، ومنرب  روضة وبيويتيما بني منرب :)وآله

عليه (  قلت له:قال مجيل. املسجد احلرامإالّ  لف صالة فيما سواه من املساجدأ تعدل يمسجد

: )عليه السالم(  منها؟ قال)عليه السالم( ي وبيت عل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيب بيوت:)السالم

فضلأنعم و)٢(.  

عليه ( ، يف زيارة قرب احلسني)عليه السالم( دق، يف حديث طويل عن الصاياجلعفجابر ويف حديث 

لف حجة واعتمر أكثواب من حج  صالتك ذلك بكل ركعة ركعتها عنده إىل يمث متض: ، قال)السالم

غريها من  إىل .)٣(مرسل نيب لف مرة معأ وقف يف سبيل اهللا مناألف رقبة وكأعتق ألف عمرة وأ

  الروايات الكثرية

                                                

  .٢٠ ح من أبواب املزار٢ الباب ٢٥٨ ص١٠ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح٣ الباب ٧ ص٦ج: التهذيب) ٢(

  .٢ ح٨٣ باب ٢٥١ص: كامل الزيارات) ٣(



٢٠٣

ن إ :بل قد ورد يف اخلرب ، بل هي أفضل من املساجد،ترفع ويذكر فيها امسهىل أن ا تعاهللاأمر وهي البيوت اليت 

  .مبائيت ألف صالة )عليه السالم( الصالة عند علي

  

اليت تربو على التواتر وهي موجودة يف كتب املزارات من الوسائل واملستدرك والبحار واجلواهر 

  .)١( فراجع)الدعاء والزيارة(اب  منها يف كتواحلدائق وغريها، وقد ذكرنا طرفاً

 يةكما ورد ذلك يف تفسري هذه اآل} ترفع ويذكر فيها امسهىل أن ااهللا تعأمر وهي البيوت اليت {

 ،)٢(ترفع ويذكر فيها امسه أن اهللاأمر فجعلكم يف بيوت  : ويف زيارة اجلامعة،الكرمية يف الربهان وغريه

ن القرآن ا واردة يف املساجد، ألأية الكرمية من  ظاهر اآلال ينايف) عليهم السالم( وكوا مراداً ا بيوم

  . واملساجد واملشاهد مصاديق،له ظاهر وباطن

كما تقدم يف خرب مجيل، وكما يف رواية ضمنها السيد حبر العلوم يف } فضل من املساجدأبل هي {

  : قصيدته

  ومن حديث كربال والكعبة

  .)٣( علو الرتبةن ا بلكربال

  )٤(}لف صالةأ ئيتامب )عليه السالم( الصالة عند علين إ : قد ورد يف اخلرببل{

                                                

  .٦٥٩ص: الدعاء والزيارة) ١(

  .٧٥٥ص: الدعاء والزيارة) ٢(

  .٩٦ص: منظومة الطباطبائي) ٣(

  .الفصل الثامن من الباب الثالث: أبواب اجلنان) ٤(



٢٠٤

  .أيضاًحياء منهم  بل األ،ادياء والصلحاء والعلماء والعباألول ومقام ،نبياءوكذا يستحب يف روضات األ

  

ه يقال كنت عند فإنيوان والصحن،  وحنوه يصدق بالصالة يف الرواق واأل)عند(ن إ الظاهرن إ مث

فضلية احلرم أكان ال يبعد  وإن صحن داره، أو يوانهإ أو كان يف داره سواء كان يف حجرته إذا نفال

  .خرالشريف على الثالثة األ

 ملا ،والشهداء} ادياء والصلحاء والعلماء والعباألول ومقام ،نبياءوكذا يستحب يف روضات األ{

، وملا ورد من عدم دخول اجلنب بيوم ن فيها رشحة من دم نيب احترمت ألإمنااملساجد  أن سبق من

ومن املشاهد باملدينة اليت : قال أنه  يف حديث،)عليه السالم( املناط، وملا ورد عن الصادق بعد وحدة

براهيم وقرب محزة وقبور إم أ ومشربة  ـقالإىل أن ـ ا ويشاهد ويصلى فيها ويتعاهد إليهيؤتى  أن يينبغ

  .نه يفهم باملناطأسوى ما تقدم يف النص ك وما ،غري ذلك إىل .)١(الشهداء

و ﴿: كما قال تعاىل،فضل من امليتأ يفلعله فهمه من كون احل} أيضاًحياء منهم بل األ{: ما قولهأ

ياُء وِوي الْأَحتسما يواتلكن ال   وغري ذلك،تهقلية ديأخفية احترام امليت مثل أ وملا ورد من ،)٢(﴾الَ الْأَم

كثر أجد من تعرض لذلك، ولعل املتتبع جيد أحمل تأمل، ومل واالستنتاجات ه املناطات مثال هذأ أن خيفى

  .مما وجدت، واهللا سبحانه العامل املستعان

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٤٧ الباب ٢٣٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .٢٢اآلية : سورة فاطر) ٢(



٢٠٥

با عبد أ ي سأل الراو:ففي اخلرب، لتشهد له يوم القيامة، يستحب تفريق الصالة يف أماكن متعددة): ٦مسألة ـ (

ا تشهد له فإ ،ال بل هاهنا وهاهنا :)عليه السالم(  قال؟يفرقها أو  يف موضع الرجل نوافلهييصل )عليه السالم( اهللا

  .يوم القيامة

  . عليها يوم القيامةي كل بقعة تشهد للمصلفإن ،صلوا من املساجد يف بقاع خمتلفة :)عليه السالم( عنهو

  

 سأل :ففي اخلرب، لتشهد له يوم القيامة، ماكن متعددةأيستحب تفريق الصالة يف  {):٦مسألة ـ (

  }يالراو

عليه (  قال؟يفرقها أو  الرجل نوافله يف موضعييصل، )عليه السالم( با عبد اهللاأ{بو كهمس أ

  .)١(}ا تشهد له يوم القيامةفإ ،ال بل هاهنا وهاهنا :)السالم

  كلفإن ،صلوا من املساجد يف بقاع خمتلفة :)عليه السالم( عنه{يف خرب آخر، عن مرازم } و{

 )عليه السالم( كانت لهنه إ:  ويف باب نوافل شهر رمضان،)٢(} عليها يوم القيامةيبقعة تشهد للمصل

  .)٣(لة ركعتنيخن عند كل ي يصل)عليه السالم( مخسمائة خنلة، وكان

  : خرويؤيده مجلة من الروايات األ

                                                

  .٢ ح من أبواب مكان املصلّي٤٢ الباب ٤٧٢ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٧ ح من أبواب مكان املصلّي٤٢ الباب ٤٧٤ ص٣ج: لالوسائ) ٢(

  .٦ ح من أبواب نوافل شهر رمضان٥ الباب ٢٠٢ ص٧ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(



٢٠٦

صلى اهللا عليه وآله ( ال، ق له)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  يف وصايا رسول اهللا:ذر أيب مثل حديث

 وما ،شهدت له ا يوم القيامة الإ األرضباذر ما من رجل جيعل جبهته يف بقعة من بقاع أيا  :)وسلم

  .)١(يلعنهم أو  عليهميصبح ذلك املرتل يصلأو الإمن مرتل نزله قوم 

من بكت عليه مات املؤإذا  : يقول)عليه السالم( األولبا احلسن أمسعت : وعن علي بن رئاب، قال

عماله فيها، وثلم يف أكان يصعد  اليت بواب السماءأ اليت كان يعبد اهللا عليها واألرضاملالئكة وبقاع 

غريها من  إىل .)٢(سالم كحصون سور املدينةن املؤمنني حصون اإل، أليءش سالم ثلمة اليسدهااإل

  .الروايات ذا املضمون

ة القرآن ء، كقراأيضاًماكن خمتلفة أائر العبادات يف ومن حديث ابن رئاب يظهر استحباب تفريق س

احلكم ليس  أن الظاهر أن غريها، كما إىل  عن البيتيطوف بعيداً وقريباً بأن والدعاء بل والطواف

  . وللعلة، سائرهاطالق، إلاألوىلخصها بالذكر يف الرواية  وإن خاصاً بالنافلة

يقف يف موضع نه إ  اجلماعة، حيثإمام من الشرع كىكان التفريق خمالفاً للطريق املتلق إذا نعم

فضل  كان األ، يف مسجد الكوفة، وغريه)عليه السالم( مري املؤمننيأ مامواحد، كما يدل عليه حمراب اإل

  اتباع الطريق املألوف كما 

                                                

  . حمرم٤ جملس ٥٤٥ص: أمايل الطوسي) ١(

  .١ ح من أبواب الدفن٨٨ الباب ٩٢٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(



٢٠٧

  إىلثنائها من مكانأ فال ينتقل يف ،أشبهن االفضل اتباع الطريق املألوف يف الصالة الواحدة وما إ

  .جاز ذلك فيما مل يضر بالصالة وإن آخر،

لف بقعة ا، أتشهد أن  أو ،لف صالةأتشهد بقعة واحدة ب أن فرق بنيي أ أنه رمبا يتوهمنه إ مث

  .أيضاًخر أاملهابة والتعظيم، ولعل يف ذلك فوائد  إىل قربأكثرة الشهود ن إ :وفيه



٢٠٨

ال : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( :قال النيب ، علة كاملطرلغري  يصلي يف غريه أن يكره جلار املسجد): ٧مسألة ـ (

. يف مسجدهإالّ  صالة جلار املسجد

  

    وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته وجماورته،يستحب ترك مؤاكلة من ال حيضر املسجدو

  .والربد وحنومها} لغري علة كاملطر   يف غريهييصل أن يكره جلار املسجد {):٧مسألة ـ (

على يدل  مما )١(} يف مسجدهإالّ  ال صالة جلار املسجد: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( لنيبقال ا{

  .عدم رفع الكراهة بالصالة يف مسجد آخر الذي ليس جاراً له

خذاً منه أ}  وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته،يستحب ترك مؤاكلة من ال حيضر املسجدو{

  .عطاًء الهإو

توقف هدايته  إذا  كما،فال استحباب الإ و،مل يكن يف ذلك حمذورإذا  لكن كل ذلك}  وجماورته{

صلى اهللا عليه وآله (  ويدل عليه فعل النيب،جانب الدين باملخالطة والتلطف كما هو واضح إىل وسحبه

  .مع املنحرفني فكيف باملستقيمني) عليهم السالم( ئمة واأل)وسلم

الذين ىل ااهللا تع إىل شكت املساجد:  يقول)سالمعليه ال( عبد اهللابا أمسعت : فعن زريق، قال

   وعزيت: اإليهوحى اهللا عز وجل أاليشهدوا من جرياا، ف

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٢ الباب ٤٧٨ ص٣ج: الوسائل) ١(



٢٠٩

  وال جاوروين، وال نالتهم رمحيت،ت هلم الناس عدالةأظهر وال ،قبلت هلم صالة واحدة ال يلوجال

  .)١(يف جنيت

  .هانةإ أو فاقاًنعرض عن املساجد أن م إىل ا بالنسبةإحاديث مثال هذه األأالظاهر من : قولأ

:  قال)عليه السالم(  عن علي،)عليه السالم( أبيه، عن )عليه السالم( وعن طلحة بن زيد، عن جعفر

كان فارغاً صحيحاً إذا صالة ملن مل يشهد الصلوات املكتوبات من جريان املسجد ال)٢(.  

ال يشهد الصالة من ملن صالة  ال: القنه إ ،)عليه السالم( جعفر أيب مسلم، عن وعن حممد بن

  .)٣(مشغول أو مريضإالّ  جريان املسجد

 عن ،)عليهم السالم( بائهآ عن ،)عليه السالم( أبيه عن ،)عليه السالم( وعن الدعائم، عن الصادق

. به علة أو يكون له عذرأن إالّ  ،يف املسجدإالّ  صالة جلار املسجد ال: قال أنه ،)عليه السالم( علي

  .)٤(من مسع النداء: )عليه السالم( مري املؤمنني؟ قالأومن جار املسجد يا : فقيل له

  .)٥(من علةإالّ   يف املسجد مع املسلمنييصالة ملن ال يصل ال: )ره(ويف رواية الشهيد 

                                                

  .٨ ح من أبواب أحكام املساجد٢ الباب ٤٧٩ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد٢ الباب ٤٧٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح يف اجلماعة وفضلها٥٦ باب ٢٤٥ ص١ج: الفقيه) ٣(

  . يف ذكر املساجد١٤٨ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٤(

  .٢ حماعة من أبواب صالة اجل٢ الباب ٤٨٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٥(



٢١٠

ان املسجد فلم جيب فال صالة ريمن مسع النداء من ج: )عليه السالم( بصري، قال أيب ويف رواية

  .)١(له

 على )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اشترط رسول اهللا: )عليه السالم( ويف رواية ابن ميمون، قال

  .)٢(جريان املسجد شهود الصالة

قوماً من جريان املسجد  أن  بالكوفة،)عليه السالم( مري املؤمننيأ إىل  رفع:ويف رواية زريق

ليتحول  أو ليحضرن معنا صالتنا مجاعة: )المعليه الس( اليشهدون الصالة مجاعة يف املسجد؟ فقال

  .)٣(عنا

قوماً ال حيضرون الصالة معنا يف مساجدنا فال يواكلونا وال ن إ :)عليه السالم( ويف رواية آخر قال

  .)٤(حيضروا معنا صالتنا مجاعة أو يشاربونا وال يناكحونا وال يأخذوا من فيئنا شيئاً

  .)٥(ابتلت النعال فالصالة يف الرحالإذا  :) عليه وآله وسلمصلى اهللا( ويف رواية الفقيه، قال

  ، يف باب التيمم ما يدل على جواز الصالة يف )٦(براهيمإويف رواية ابن 

                                                

  .٢١ ح كتاب عقاب األعمال٨٤ص: احملاسن) ١(

  .٦ ح من أبواب أحكام املساجد٢ الباب ٤٧٩ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٧ ح من أبواب أحكام املساجد٢ الباب ٤٧٩ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٩ ح من أبواب أحكام املساجد٢ الباب ٤٧٩ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .٩ حوالقبلة يف اجلماعة ٥٦ باب ٢٤٦ ص١ج: الفقيه) ٥(

  . من أبواب التيمم٩ الباب ٥٣ ص٣ج: حاديث الشيعةأجامع : انظر) ٦(



٢١١

نني يحد، والسرية من املتدأال يشك فيه  اليت من املسلمات أنه  إىلضافةغري علة، باإلمن غري املسجد 

  .  ال وجه لهأشبهما  أو النفاق أو عراضاملتقدمة احملمولة على اإلتؤيده، فاحتمال الوجوب لبعض الظواهر 



٢١٢

  .  فيه ويكره تعطيلهىيستحب الصالة يف املسجد الذي ال يصل): ٨مسألة ـ (

 وعامل بني ، فيه أهلهيمسجد خراب ال يصل  اهللا عز وجل إىل ثالثة يشكون:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب فعن

  .وقع عليه الغبار ال يقرأ فيه ومصحف معلق قد ،جهال

  

  .}  فيه ويكره تعطيلهىال يصل الذي املسجد يف يستحب الصالة {):٨مسألة ـ (

اهللا عز  إىل ثالثة يشكون: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن{عن ابن فضال عمن ذكره } ـف{

 عليه الغبار ال يقرأ  ومصحف معلق قد وقع، وعامل بني جهال،هلهأ فيه يمسجد خراب ال يصل:  وجل

  .)١(}فيه

ء يوم القيامة ثالثة يجي:  يقول)صلى اهللا عليه وآله وسلم( مسعت رسول اهللا: وعن جابر، قال

يا رب : ، ويقول املسجد ومزقوينرب حرفوين يا:  املصحف واملسجد والعترة، يقول املصحف،يشكون

جثو للركبتني للخصومة، فيقول أ ف،ردونارب قتلونا وطردونا وش يا:  وتقول العترة، وضيعوينعطلوين

  .)٢( بذلك منكأوىلنا أ :اهللا جل جالله يل

 فيه ي منها مسجد خراب ال يصل،اهللا عز وجل إىل ثالثة يشكون: )عليه السالم( وعن الباقر

  .)٣(هلهأ

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٥ الباب ٤٨٣ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢٣ ح من أبواب املساجد٢ الباب ٤٤١ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .٣٢ فصل ٨٣ص: جامع األخبار) ٣(



٢١٣

جلهم مث  ألبين الذين أو الذين كانوا يراودونه مث تركوه، أو هل الذين هم يف قربه،املراد باأل: قولأ

  . تركوه



٢١٤

مسجد من  إىل من مشى: )صلى اهللا عليه وآله( فعن النيب، املساجد إىل يستحب كثرة التردد): ٩مسألة ـ (

 ورفع له عشر ، وحمي عنه عشر سيئات،مرتله عشر حسنات إىل مساجد اهللا فله بكل خطوة خطاها حىت يرجع

  . درجات

  

 إىل من مشى: )صلى اهللا عليه وآله( فعن النيب، ساجدامل إىل يستحب كثرة التردد {):٩مسألة ـ (

 عنه عشر ي وحم،مرتله عشر حسنات إىل مسجد من مساجد اهللا فله بكل خطوة خطاها حىت يرجع

 ل ولع،جل والراكب بقدرهااعم من الرأتكون اخلطا  أن  وال يبعد،)١(}  ورفع له عشر درجات،سيئات

  .)٢(محزهاأعمال األفضل أ أن كثر باعتبارأالراجل فضله 

 إىل دمنأمن :  قال)صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا،)عليه السالم( وعن احلسني بن علي

خ أ أو علم مستطرف أو سنة قائمة أو فريضة مستعملة أو ية حمكمةآ ،صاب اخلصال الثمانيةأاملسجد 

  .)٣(حياًء  أو وتركه الذنب خشية،ترده عن ردى أو كلمة تدل على هدى أو مستفاد

 املسجد يا فضل ال يأيت:  يف حديث قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب امللك، عن وعن الفضل بن عبد

حدى إقل من أجنيبها، يا فضل ال يرجع صاحب املسجد ب الإهل بيت أدها ومن كل افو الإمن كل قبيلة 

  دعاًء يدعو به يدخله  أما ثالث،

                                                

  .٣ حواب أحكام املساجد من أب٤ الباب ٤٨٣ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١٦ ص٤ج: جممع البحرين) ٢(

  .٦٦ ح كتاب ثواب األعمال٤٨ص: احملاسن) ٣(



٢١٥

خ يستفيده يف اهللا عز أما إه فيصرف اهللا عنه به بالء الدنيا، وما دعاًء يدعو بإاهللا به اجلنة، و

  .)١(وجل

ومن كان القرآن : )صلى اهللا عليه وآله( ، قال النيب)عليه السالم( ، عن الصادقوعن السكوين

  .)٢(ه واملسجد بيته بىن اهللا له بيتاً يف اجلنةثحدي

 ومن كانت املساجد بيته ، بيوت املتقنياملساجد:  قال)صلى اهللا عليه وآله( يف حديث آخر عنه

  . غريها من الروايات الكثرية إىل .)٣(ضمن اهللا له بالروح والراحة واجلواز على الصراط

                                                

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد١ الباب ٤٧٧ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد٣ الباب ٤٨١ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١٨ حجد من أبواب أحكام املسا٣ الباب ٢٢٧ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(



٢١٦

 يف من بىن مسجداً :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا،  يستحب بناء املسجد وفيه أجر عظيم): ١٠مسألة ـ (

  .ة أربعني ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجدالدنيا أعطاه اهللا بكل شرب منه مسري

  . يف اجلنة بىن اهللا له بيتاًمن بىن مسجداً :)عليه السالم( وعن الصادق

  

 :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا،  جر عظيمأيستحب بناء املسجد وفيه  {):١٠مسألة ـ (

ًلف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ أربعني أسرية  يف الدنيا أعطاه اهللا بكل شرب منه ممن بىن مسجدا

  .)١(}وزبرجد

  .)٢(} يف اجلنة بىن اهللا له بيتاًمن بىن مسجداً :)عليه السالم( وعن الصادق{

 عن ابن عباس يف خطبة )ره (عمال للصدوق عن كتاب عقاب األدا نقالًج واألوىلالرواية : قولأ

 ومن بىن مسجداً يف الدنيا بىن اهللا له بكل شرب منه: )وآله وسلمصلى اهللا عليه ( طويلة، قال رسول اهللا

 ويف كل ،ربعني ألف عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمردأمسرية ـ قال بكل ذراع  أو ـ

 ويف ،لف بيتألف أ ويف كل دار أربعون ،ألف ألف دارقصر أربعون ، ويف كل قصرمدينة ألف ألف 

ربعون ألف ألف مائدة، أكل سرير زوجة من احلور العني، ويف كل بيت  على ،بيت ألف ألف سريركل 

  صعة، ويف كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام، قربعون ألف ألف أو

                                                

  .٤ ح من أبواب أحكام املساجد٨ الباب ٤٨٦ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٨ الباب ٤٨٥ ص٣ج: الوسائل) ٢(



٢١٧

 اهللا وليه من القوة ما يأيت به على األزواج وعلى ذلك الطعام وذلك الشراب يف يوم يويعط

  .، اخلرب)١(واحد

خيلق اهللا يف الكون  أن فما املانع من ،اية له ذ الكون الإ خباراألمثال هذه أغرابة يف  ال: قولأ

مل خيلق اهللا سبحانه يف الدنيا ماليني املالئني من أ، صشخامثال هذه القصور واألأ» كن«الواسع بلفظة 

   وهل هناك فرق بني خلق احليوانات اهرية والدور واألشخاص؟،احليوانات اهرية

كرب أمنها  جنمة أن الف املاليني من الكواكب الكبار اهلائلة يف الكرب حىتآبحانه مث أمل خيلق اهللا س

تيان إ أما ،كثر من مليون مرةأ باألرضالشمس أكرب من  أن  واحلال!من الشمس ستني مليون مرة

لْف  يوٍم كانَ ِمقْداره خمسني أَ يف﴿:  على كل ذلك كله يف يوم واحد، ففي اآلية الكرميةنساناإل

 بل واخليال يف الدنيا، ،سرعة احلركة والعمل يف اآلخرة مثل سرعة األمواج أن  مع وضوح،)٢(﴾سنٍة

 وقد ثبت يف علم حتضري األرواح احلديث سرعة )صلى اهللا عليه وآله( وكما يدل عليه معراج النيب

 ،ثة حول ما ذكرناه ولو ال خوف التطويل لذكرت شواهد من املكتشفات احلدي،احلركة يف ذلك العامل

  .واهللا املستعان

 يف من بىن مسجداً كمفحص قطاة بىن اهللا له بيتاً: )عليه السالم( جعفر أبو  قال،وعن الفقيه

  .)٣(اجلنة

                                                

  .٣٣٩ص: ثواب األعمال) ١(

  .٤اآلية : سورة املعارج) ٢(

  .٢٦ ح يف فضل املساجد٣٧ باب ١٥٢ ص١ج: الفقيه) ٣(



٢١٨

هذه  سراءرأي ليلة اإلنه إ : يف حديث)صلى اهللا عليه وآله( وعن ابن مسعود، عن رسول اهللا

 حبأ من ،اهللا، حممد رسول اهللا، علي ويل اهللاإالّ   ال اله:وبة على الباب السادس من اجلنةتالكلمات مك

  .)١(لينب املساجدف يكون قربه واسعاًأن 

 الروح ال حمل ل حمخباركثر األأاملراد بالقرب يف  أن :)٢( يف بعض بياناته يف البحاريقال الس: قولأ

  من البدن والروح ضيقاً وسعةً لكلفإن ،مور الروحيةسعته وضيقه من قبيل األ أن  ومن الواضح،اجلسد

 وهو يريد الضغط ،نا حتت ضغط شديدأ :من تكاثر عليه الديان وهو يف بستان فسيح يقول أن ترىأال 

 مث ،نا يف سعة احلمد هللاأ:  يقول،من دار ضيقه ولكن بشر حبصول مال كثري له أن  كما،على روحه

 امليت يف نسانزار اإلفإذا  ،صعوبةً أو اجلسد حسناًارتباط بني الروح واجلسد يتأثر الروح بتأثر نه إ حيث

  وذلك ملكان العالقة بينهما، كما، جسد امليت حزن روحهنسانهان اإلأإذا  أنه قربه فرح روحه، كما

 ملكان العالقة بينك وبني ولدك، وهذا ،نتأذا ضربه حتزن إ و،نتأولدك تفرح  إىل إنسانحسن أإذا 

خر تدل على فضل بناء املساجد مذكورة أ وهناك روايات ،اليناسب املقام التوسع مما إىل البحث حيتاج

  .خباريف كتب األ

                                                

  .٢ حن أبواب أحكام املساجد م٢٤ الباب ٢٣٠ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .٢٧١ ص٦ج: انظر البحار) ٢(



٢١٩

اهللا  إىل  وقفته قربةً:يقول بأن ،جراء صيغة الوقف بقصد القربة يف صريورته مسجداًإ حوطاأل): ١١مسألة ـ (

  .تعاىل

  .الباينذن إ مع صالة شخص واحد فيه ب كفاية البناء بقصد كونه مسجداًقوىلكن األ

  

 ال ي وه، وقف املسجد عبادةفإن} جراء صيغة الوقف بقصد القربةإ حوطاأل {):١١مسألة ـ (

 ىويقو: قال يف اجلواهر} اهللا تعاىل إىل  وقفته قربةً:يقول بأن ، صريورته مسجداًيف{بالقربة إالّ  تتحقق

باقهم يف باب الوقف طإصل وظهور  واستدل لذلك باأل ـ اعتبار صيغة الوقفـ أي األوليف النظر 

  .)١(اللفظ إىل على االفتقار فيه

اللفظ  إىل يقاعات الذي حيتاج من قسم العقود واإلفالوق بأن أيضاًورمبا استدل لذلك : قولأ

  .)٢( الكالم وحيرم الكالمل حيلإمنا :)عليه السالم( وبقوله

صالة  أو }ذن الباينإب مع صالة شخص واحد فيه  كفاية البناء بقصد كونه مسجداًقوىلكن األ{

 وفاقاً ملا عن املبسوط والذكرى وجممع الربهان، بل قال يف ، لهياحلاكم الشرع تسلم أو الواقف فيه

االكتفاء بالبناء وحنوه مع نية  إىل مياءالنصوص غري خالية عن اإل أن واالنصاف: اجلواهر يف آخر كالمه

  .  انتهى)٣(صيغة خاصة إىل املسجدية من غري حاجة

                                                

  .٧٠ ص١٤ج: اجلواهر) ١(

  .٤ ح من أبواب أحكام العقود٨ الباب ٣٧٦ ص١٢ج: الوسائل) ٢(

  .٧٠ ص١٤ج: اجلواهر) ٣(



٢٢٠

تتأتى باملعاطاة،  اليت  فحاله حال سائر العقود،ات ملثل هذا الوقفطالقويدل عليه صدق اإل: قولأ

نه وقفه مسجداً فيشمله دليل الوقف، أمسجد و أنه املصلني صدق عرفاً إىل مهبىن املسجد وسلّ إذا هفإن

عليه ( عبد اهللابا أ مسعت :عبيدة احلذاء أبو  قال،حجارالروايات الدالة على تسوية األ إىل ضافةهذا باإل

 يف طريق مكة )عليه السالم( عبد اهللا أبو مر يبف  يف اجلنةمن بىن مسجداً بىن اهللا له بيتاً:  يقول)السالم

عليه ( يكون هذا من ذلك؟ فقال أن علت فداك نرجوج:  فقلت له،حجار مسجداًأوقد سويت ب

  .ومثله غريه. )١(نعم: )السالم

  .حجار بقصد املسجديةأا كانت جمرد تسوية أ الظاهر منها فإن

جمال له بعد صدق املسجد املوجب لشمول  صل الاألن إ :يهف، فاألولما ما استدل به للقول أو

طباق املذكور حمل نظر حىت من نفس املدعى كما عرفت، وكون العقود ات له، وظهور اإلطالقاإل

  . ول الكالمألفظ لا إىل يقاعات حباجةواإل

 ما قولهأ دليل عليها، والالكلية املذكورة ف أما ،شكال يف احتياج بعضها كالنكاح والطالقإ نعم ال

 يف املكاسب يف باب املعاطاة عدم )ره ( فقد ذكر الشيخ املرتضى، حيلل الكالمإمنا: )عليه السالم(

  .)٢( فراجع التفصيل هناك،مثال ما حنن فيهأداللته على 

 أن  مع،حنوه أو صالة شخص واحد إىل م حول احتياج حتقق الوقفوعلى ما ذكرناه فيبقى الكال

  إالّ  حجار تدل على خالف ذلك، اللهمروايات تسوية األ

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٨ الباب ٤٨٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٩٣ص: املكاسب) ٢(



٢٢١

  .مل جتر الصيغة وإن  عليه حينئذ حكم املسجديةيفيجر

  

عطاء ورفع اليد إل انن يكو أيبعد  وال،قسام املعاطاةأالصدق يتوقف على ذلك كسائر ن إ :ن يقالأ

  .عطاء ال يوجب الصدقن عن اإلاالبناء والنية اردف ،حدأ فيه مل يصلّإن  ووقفاً

ويكون حال } مل جتر الصيغة وإن  عليه حينئذ حكم املسجديةيجير{عطاء حتقق اإل إذا }ـف{

 ، لوحدة املناط يف اجلميع،سائر الوقوف من احلسينية واملكتبة واملدرسة وحنوها حكم املسجد يف ذلك

  . العاملواهللا سبحانه 



٢٢٢

جيعل السطح  أن وكذا جيوز،   دون البناء والسطح فقط مسجداًاألرضجيعل  أن جيوز أنه الظاهر): ١٢مسألة ـ (

 والباين يف التعميم فقا فاحلكم تابع جلعل الو، خارجاً،حنو ذلك أو القباب أو جيعل بعض الغرفات أو ،فقط مسجداً

  .والتخصيص

  

 وكذا جيوز،   دون البناء والسطح، فقط مسجداًاألرضجيعل أن  جيوز أنه الظاهر {):١٢مسألة ـ (

 أو بشكل القبة اليت الغرفي أ }القباب أو جيعل بعض الغرفات أو ،جيعل السطح فقط مسجداًأن 

  خبالف القبة،اخلارج إىل كان هلا شبابيك أو ،على ما كان يف فوقتطلق  الغرف فإن ،األرضالكائنة يف 

فوق  الذي ي السطح الدائرين وهحال فالقبة اردة املصطلحة اآلي أ هلا، وعلىشبابيك  ال ما هي اليت

  .معىن لوقفها مسجداً الغرفة ال

نعم قصد خروج القبة عن الوقف باملعىن املصطلح هلا ال } خارجاً{ أو وقفاً فقط} و حنو ذلكا{

الوقوف على ى كون نه مقتضأل}  يف التعميم والتخصيص والباينفقافاحلكم تابع جلعل الو{بأس 

عليهم ( ئمةمثل ذلك غري معهود يف زمان الرسول واأل أن  وال يرد على ذلكهلهاأحسب ما وقفها 

السرية املسلمة املستمرة بني املسلمني من القدمي جعل بعض البناء كصحن املسجد ن إ :ذ فيهإ، )السالم

ال فرق يف ذلك وفيما ذكره من  و، خارجاً عن الوقفأشبهغري السقف وموضع اخلالء واملاء وما 

يف املعهود » هلهاأالوقرف على حسب ما وقفها «املعهودية ال حتصر قاعدة  إىل أن ضافة هذا باإل،مثلةاأل

  . فقط



٢٢٣

  . قوىطائفة دون أخرى على األ أو عموم املسلمني إىل كذلك بالنسبة أنه كما

  

ملا تقدم من قاعدة }  قوىخرى على األأطائفة دون  أو عموم املسلمني إىل كذلك بالنسبة أنه كما{

 دلةشكل يف ذلك غري واحد، النصراف األأ وعدم املعهودية ال يوجب صرف القاعدة، لكنه ،الوقوف

 ذلك، أشبهما  أو على السادة فقط أو والده فقطأن يوقفه مسجداً على أوالفتاوى عن مثل املخصص ك

  . قربأن املعلقني  فاالحتياط كما ذكره مجلة م،واالنصراف ليس ببعيد



٢٢٤

  .جيوز ختريبه وجتديد بنائه  ذا مل ينفعإو  ،شرف على اخلراب إذا يستحب تعمري املسجد): ١٣مسألة ـ (

   منرادة توسيعه جواز ختريبه مع استحكامه إلقوىبل األ

  

شكال كما صرح به إبال }  شرف على اخلراب إذا يستحب تعمري املسجد {):١٣مسألة ـ (

 ،ية اآل)١(﴾الْيوِم الْآِخِرلَِّه من آمن ِباللَِّه و يعمر مساِجد الإمنا﴿: ويدل عليه قوله سبحانه ،اجلواهر وغريه

اً ـ باملالزمة ا تدل على التعمري بعد اخلراب لفظفإ ، الواردة يف فضل بناء املسجد كما تقدمدلةواأل

 إىل ، يف بناء البيت بعد خرابه)ى اهللا عليه وآلهصل(  وما دل على اشتراك رسول اهللا،مناطاً أو العرفية ـ

  .دلة األإقامة إىل ال حيتاج اليت سالميةغري ذلك، بل احلكم من الضروريات اإل

 واحتمال ، السابقةدلةنه داخل يف األأل} جيوز ختريبه وجتديد بنائه{التعمري } ذا مل ينفعإو{

: التخريب املمنوع يف قوله سبحانه أن  بعد،ختريب يف اجلملة ال وجه له أنه شكال فيه من جهةاإل

﴿عىوراِبها  يف سمنصرف عن هذا » هلهاأالوقوف على حسب ما وقفها « واملستفاد من )٢(﴾ خ

  .هو مقدمة البناء الذي التخريب

  من{جتديده  أو }رادة توسيعه جواز ختريبه مع استحكامه إلقوىبل األ{

                                                

  .١٨اآلية : سورة التوبة) ١(

  .١١٤اآلية :  سورة البقرة)٢(



٢٢٥

   جهة حاجة الناس

  

 التخريب، ولذا ذهب مجاعة من أدلة التعمري وانصراف أدلةا تقدم من مشول مل}   جهة حاجة الناس

وا البناء حيل بينهم داأر مث ملا ، ويؤيد ذلك ما ورد من هدم قريش الكعبة يف اجلاهلية،جوازه إىل الفقهاء

عليه ( عرج عن الصادق كما يف رواية سعيد األ. بينهم وبينهيمواهلم خلأطيب أوا بؤوبينه وملا جا

  .)١( حليل بينهم وبني هدمه، كما حيل بينهم وبني بنائهالّإ مما يدل على رضى اهللا سبحانه دمه و)السالم

رادة بنائها، كما يف الوسائل يف إ يف هدم قريش الكعبة و)ره(كذا يويده رواية علي بن ابراهيم و

  .)٢(كتاب احلج

 يف املسجد احلرام بقيت دار يف ياملهدملا بىن :  ما رواه حسن بن علي بن نعمان قالأيضاًويؤيده 

 تدخل شيئا غيال ينبنه إ  فكل قال له،رباا فامتنعوا، فسأل عن ذلك الفقهاءأطلبها من سجد فتربيع امل

عليه ( موسى بن جعفر إىل املؤمنني لو كتبت مريأ يا : فقال له علي بن يقطني،يف املسجد احلرام غصباً

 )عليه السالم (اسأل موسى بن جعفر أن املدينة يلاو إىل لك، فكتبيف ذمر خربك بوجه األ أل)السالم

يب  أل فكيف املخرج من ذلك؟ فقال ذلك،ندخلها يف املسجد فامتنع علينا صاحبها أن ردناأعن دار 

مري البد منه؟  األ: والبد من اجلواب؟ فقال له:)عليه السالم( احلسن أبو ، فقال)عليه السالم( احلسن

 وإن ،هائ بفناأوىلة بالناس فالناس لالناز هي كانت الكعبةن إ ب بسم اهللا الرمحن الرحيماكت: فقال له

  كان الناس هم النازلني 

                                                

  .٩ ح من أبواب مقدمات الطواف١١ الباب ٣٢٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

  .١٠ ح من أبواب مقدمات الطواف١١ الباب ٣٢٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢٢٦

دم الدار أمر مث له فقبخذ الكتاب أ يتى الكتاب املهدأفلما .  بفنائهاأوىلبفناء الكعبة فالكعبة 

 فكتب ، يف مثن دارهم كتاباًياملهد إىل هلميكتب  أن لوهأ فس)عليه السالم( حلسن اباأهل الدار أفأتى 

  .)١(رضاهمأ ف،رضخ هلم شيئاًأ أن :إليه

املسلمني ن إ :اب املواقيت يف حتديد وقت الظهرين أبوبل يدل على احلكم صرحياً رواية ابن سنان يف

وبناه فيه د نعم فزي: مرت باملسجد فزيد فيه؟ فقالأ لو )صلى اهللا عليه وآله(  يا رسول اهللا:كثروا فقالوا

  .)٢(بالسعيدة

دم أمر و دخل الكوفة )عليه السالم( قام القائمإذا  : قال)عليه السالم(نه إ :بصري أيب ويف رواية

  .)٣(ساسها ويصريها عريشاً كعريش موسىأربعة حىت يبلغ املساجد األ

د الكوفة وقد ضربوا شيعتنا مبسج إىل نظرأ كأين: )عليه السالم( مري املؤمننيأ قال ،ورواية العريف

  .)٤(قام كسره وسوى قبلته إذا )عليه السالم( قائمنا أن نزلأمون الناس القرآن كما الفساطيط يعلّ

   نواع املكاسبأكما يدل عليه باملفهوم ما رواه حتف العقول يف باب 

                                                

  .٢ ح من أبواب بدو املشاعر١٠ الباب ٥٨ ص١٠ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .١ حد من أبواب أحكام املساج٩ الباب ٤٨٧ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٧ الباب ٢٢٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد٧باب ل ا٢٢٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(



٢٢٧

ل ما يواجر نفسه على مح أن ة نظريرجاما وجوه احلرام من وجوه اإلأف: )عليه السالم( من قوله

  .)١(اًار ويواجر نفسه يف هدم املساجد ضر: ـقالإىل أن ـ كله أحيرم عليه 

ميكن القول  أنه  كما يعلم، لوحدة املناط،وقاف للمصلحةومما ذكرناه يعلم جواز هدم سائر األ

ة كانت مزامح إذا )عليهم السالم( ئمة الطاهرينضرحة األأحتيط ب اليت جبواز هدم الدور واملساجد وغريها

  .جل مصلحة الضريح املقدسأل

ال يتوى حق امرء ه فإن ة،قفليأس ا مبا يسوى احملل حىت ما يعرب عنه بالرأصحانعم الواجب تبدل 

  .طراف مجعاً بني احلقنيخترب يف تلك األ اليت وقاف، كما يلزم تبديل األ)٢(مسلم

راف املشهد مدارس ومساجد طأكان  إذا خرى مل جتز مبا ذكر، كماأمكن التوسعة بصورة أن إ نعم

دائر حينئذ مر ن األوقاف، وذلك ألمن جهة ليست فيها تلك األ أو كربأمكن التوسعة بفلكة أوقاف وأو

 يراضطراف بوجه مشروع تسقط الوقفية فال مانع من العمل ا كاألهم واملهم، وحيث دم األبني األ

  .املباحة

امللكية  إىل قفوال يرجع امللك وال أنه  فالظاهر،وسعةتلك الت إىل بعد مدة مل حيتج أنه مث لو فرض

  يظهر مما ذكرناه  أنه كماصالة العدم،  أل،قفيةووال

                                                

  ).عليه السالم( يف ما روي عن اإلمام الصادق ٢٤٦ص: حتف العقول) ١(

  .٣٦ ح٣١٥ ص١ج: عوايل اللئايل) ٢(



٢٢٨

ل املخرب يتستخرج من اخلرائب ليست حبكم الوقف وامللك بعد تبد اليت التدوات واآلن األإ

 استصحاب فإن، كانت ما ينفع الوقف بعد خرابهإذا إالّ  لمالكني واألوقاف فيجوز التصرف فيهال

  .الوقفية مانع عن التصرف فيها

  . واهللا العامل،صغاراً أو يكون املالك كباراً أن ذكرناها بني اليت حكامفرق يف األ النه إ مث



٢٢٩

  فصل

 املسجدأحكاميف بعض 

  .ي تزيينه بالذهبأ  حيرم زخرفته:األول

  

  }فصل{

} املسجدأحكاميف بعض {

  :مورأ يوه

 واحملقق والعالمة والشهيد  كما عن الشيخ واحلليب،}تزيينه بالذهبي أ  حيرم زخرفته:األول{

 والذكرى واملهذب يخرين كاجلعف آلاملشهور، خالفاً أنه  بل عن الكفاية وكشف اللثام،وغريهم

  .واجلامع وغريهم فقالوا بالكراهة

 ومبا يف ،رافسإنه أ وب،)صلى اهللا عليه وآله(  النيبذ مل يكن يف زمنإ ،بدعة بأنه :ولاستدل لأل

دون القصور ويزخرفون ييبنون الدور ويش:  يف مقام الذميوصية ابن مسعود املروية عن مكارم الطربس

 وما يسبب ، مما يؤيد بعدها عن زينة الدنيا،ومبا دل على كوا عريشاً كعريش موسى. )١(املساجد

  . كوا حمل العبادة والزهادةلالغفلة املنافية 

                                                

  . الثاين عشر، الفصل الرابع الباب٤٤٩ص: مكارم األخالق) ١(



٢٣٠

كم مساجدال تزخرفوا :  قال)صلى اهللا عليه وآله(  النيب عن، يف لب اللبابيوندومبا رواه الرا

  .)١(ود والنصارى بيعهمليهاما زخرفت ك

ا إذسراف إ وليس هو ب،ء مل يكن يف الزمن مل يكن بدعة حمرمةي كل شفإن ،ال خيفى ويف الكل ما

 فهل بناء البيوت ،ال على الكراهة ووصية ابن مسعود ال تدل على التحرمي، بل وي،كان له غرض عقالئ

حد بلزوم أومل يقل . )٢(األذانمساجدهم معمورة ب: )عليه السالم( يف العالئم مثل قوله هي  بل،مكروه

سياقها  إىل أن  مضافاً،حجية فيها  ورواية لب اللباب ال،)عليه السالم( كون املساجد كعريش موسى

صلى (  يف زمن الرسولل املؤيد بكون باب الكعبة كان ذهباًص فاجلواز هو املوافق لأل،سياق املكروهات

كان بقصد  إذا قسام الزخرفة، بل ال يبعد استحبابهأعظم أشكال يف كونه من إ وال ،)اهللا عليه وآله

  .)٣(﴾ا ِمن تقْوى الْقُلُوِبفإمن يعظِّم شعاِئر اللَِّه و﴿: ه مشمول لقوله تعاىلفإنالتعظيم 

نه إ :ذ ال دليل على احلرمة، ولذا قال يف اجلواهرإ، أيضاًنقشه بغري الذهب جائز  أن  يعلمومبا تقدم

  .)٤(ًثبات حرمة الزخرفة مطلقا صاحلاً إلمل جيد دليالً

  رواه  ما تقدم ـ يف مسألة النقش ـ ما إىل ضافةويدل على ذلك باإل: قولأ

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد١٢ الباب ٢٢٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .٢٦٤ ص٥٢ج: البحار) ٢(

  .٣٢اآلية : سورة احلج) ٣(

  .٨٩ ص١٤ج: اجلواهر) ٤(



٢٣١

   ترك نقشه بالصورحوطبل األ

 أو سألته عن املسجد ينقش يف قبلته جبص:  قال)عليه السالم( ىخيه موسأ عن ،علي بن جعفر

  .)١(ال بأس: صباغ؟ قالأ

 فزاد )صلى اهللا عليه وآله( ر مسجد رسول اهللاعم أنه  مننافيده يف اجلواهر مبا عن عثمان بن عأو

 مام اإلنكارإ وذلك لعدم ، وجعل عمده حجارة منقوشة، وبىن جداره حبجارة منقوشة،فيه زيادة كثرية

  .)٢(ه املسلمون من بدعه وعدم عد، له)عليه السالم( مري املؤمننيأ

حمل نظر، نعم ال بأس بكونه احتياطاً }  ترك نقشه بالصورحوطبل األ{: قوله أن ومنه يعلم

 عبد اهللابا أسألت :  ملا رواه ابن مجيع، قال، كما قال به غري واحد،مكروه أنه  بل الظاهر،استحباباً

يضركم ذلك اليوم ولو قد ال   ولكن،كره ذلكأ:  عن الصالة يف املساجد املصورة؟ فقال)سالمعليه ال(

  .)٣(قام العدل رأيتم كيف يصنع يف ذلك

 واألئمة )صلى اهللا عليه وآله( حاديث الرسولأيات القرآن وآنعم الظاهر عدم كراهة نقشها ب

 هو داخل يف نشر القرآن واحلديث لملتقدمة، ب ادلةنه ليس بداخل يف األ أل،)عليهم السالم( الطاهرين

  يف بيترأيت مكتوباً: خدجية قال أيب  عني،رواه الربق  ويؤيده ما،رشادوالتمسك بالثقلني واهلداية واإل

   عبد اهللاأيب 

                                                

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد١٥ الباب ٤٩٤ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٩١ ص١٤ج: اجلواهر) ٢(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد١٥ الباب ٤٩٣ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٢٣٢

  . ومل يبق آثار مسجديتهن صار خراباًإو،  ال جيوز بيعه وال بيع آالته : الثاين

  

  .)١(يديرت بالبيت، ورأيت يف قبلة مسجده مكتوباً آية الكرسأقد  ي آية الكرس)عليه السالم(

خيرب املسجد  أن حدالصور مل يكن أل أو التزيني بالذهب إىل لو فعل املكروه بالنسبةنه إ مث الظاهر

  .ذ الكراهة ال جتوز اهلدمإال يضر املسح واحملو باملسجد أن إالّ  ،جل ذلكأل

يصلى فيه؟ أيل ثمسجد يكون فيه تصاوير ومتا:  ابن جعفر يف قولهنعم ال يبعد جواز العمل مبا رواه

  .)٢(يصلى فيه وال بأسويل ويلطخ رؤس التصاوير ئس التماويكسر رؤ: )عليه السالم( قال

  .وجود التصاوير يوجب كراهة الصالة ولو كانت يف غري جهة القبلة، واهللا العامل أن والظاهر

ال بيع و{جارة وهبة وغريها عليه إاع سائر املعامالت من رهن ويقإوال } ال جيوز بيعه : الثاين{

الوقوف على ما وقفها  فإنن معىن الوقف ذلك، اً وضرورة، ألإمجاعشكال وال خالف، بل إبال } التهآ

  .هلهاأ

فيما تقدم يف كتاب الطهارة يف باب تنجيس املسجد إالّ  }ن صار خرابا ومل يبق آثار مسجديتهإو{

  . فراجع،هزالتإووجوب 

                                                

  .١٣ ح كتاب املرافق٦٠٩ص: احملاسن) ١(

  .٩٤ص: سنادقرب اإل) ٢(



٢٣٣

  :أقوال إىل عبارة عن الفرش والسرج وغريمها هي  اليتمث اختلفوا يف جواز بيع آالت املسجد

رشاد صباح والتحرير والقواعد واإل، كما عن املبسوط واجلامع واإلعدم اجلواز مطلقاً: األول

  . فال فرق بني وجود املصلحة يف البيع وعدمها،وغريهم

كرى وجامع املقاصد والروض واملسالك ذ، كما عن املختلف والمطلقاًاجلواز مع املصلحة : الثاين

  .اختلفت عبارام يف التعبري وإن  وكشف اللثام وغريهم،ي وحاشية امليسحكامواملدارك واية األ

قرب منه، كما اختاره  أو ا قصده الواقفمتعذر استعماهلا واالنتفاع ا في إذا اجلواز: الثالث

  .اجلواهر

  .صالة عدم اجلوازأ، وهلهاأالوقوف على حسب ما وقفها بقاعدة : ولاستدل لأل

 فال ينافيه قاعدة ،كثر من ذلكأ فليس الوقف ب،هو املركوز يف ذهن الواقف بأنه :واستدل للثاين

  .الوقوف

 انفتح هذا الباب صح بيع كل ه لوفإنغري واضح،  ذ كون مثل ذلك مركوزاًإقرب الثالث، لكن األ

ء آخر يش إىل كان تبديله أو املصلحة، إىل قربأكان جعله يف مكان آخر  إذا سجد نفسهوقف حىت امل

  إذاً وهذا واضح البطالن،،أشبهن يشترى بثمنه سالحاً لصد هجوم الكفار وما أ ك،املصلحة إىل قربأ

الت اآل طتسق إذا هفإن، وجه للمنع مطلقاً ، وكذلك ال كما قال به الثاين،فال يصح البيع ملطلق املصلحة

  ن املسجد وال ون آخر من شؤأيباع ويصرف يف شأن  أو يبقى حىت يتلف، أن بني مرعن االنتفاع دار األ



٢٣٤

  دخاله يف امللك وال يف الطريقإوال 

  

 أن جرى الصيغة ليس احلبس حىت يف هذه الصورة، كماأ الذي املركوز يف ذهن الواقف أن شك يف

  .جل املصلحةجراء معاملة عليه من بيع وحنوه ألإمانع عن  فال ،دليل الوقوف منصرف عن مثل ذلك

ذا مل يكن له متول خاص تواله إ و،نه املعني لشئون املسجد أل يتوىل ذلك املتويلإمنانه إ مث الظاهر

عدول املؤمنني، كما ذكر يف باب  إىل وكيله وصلت النوبة أو ذا مل يكن حاكمإ، وياحلاكم الشرع

  . مور العامة لأليالتصد

م، ويف إليهشكال وال خالف، بل عن الروض نسبته إبال } دخاله يف امللك وال يف الطريقإوال {

  .مل يكن من الضرورياتن إ من القطعياتنه إ اجلواهر

خالف قاعدة الوقوف، نعم قد تكلمنا يف مبحث النجاسات يف  هنإ  حيث،ووجهه واضح: قولأ

  .دخال املسجد يف الطريق بعض الصور فراجعإ

شبههما  أو حسينية أو دخاله يف وقف آخر، كأن جيعل جزًء من مدرسةإدخاله يف امللك إثل مث م

  .نه خالف قاعدة الوقوفبطاال لرسم املسجدية، ألإحبيث يكون ذلك 

إذا إالّ  كان وقفاً على هذا املسجد، أن الت املسجد يف مسجد آخر بعدآال جيوز صرف نه إ مث

  .ل االستغناء بالكلية عنه، كما ذكره غري واحدحص أو ،تعذر صرفه يف هذا املسجد

 أنه لة منما املستثىن فلما سبق يف بيع اآلأ و،خالف قاعدة الوقف أنه ما املستثىن منه فلما تقدم منأ

   والقاعدة منصرفة عنه، ،املركوز يف ذهن الواقف



٢٣٥

  وتصرف آالته يف تعمريه من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه حكامبقى األيو ،فال خيرج عن املسجدية أبداً

  

صل،  واستدل لذلك باأل،لة يف غريه مطلقاًخر حيث جوزوا استعمال اآلآخالفا للشرائع وبعض 

 املسجد يلة يف كل ناحية من نواحجيوز استعمال اآل أنه  وحدة واحدة، فكماين املساجد هللا فهأوب

ن أ على احملسنني من سبيل، وبحسان وماإنه أمسجد، وبي أ  كذلك جيوز استعماهلا يف،املوقوف عليه

 إىل نه كما جيوز صرف الفاضلأ وهو حاصل يف كل مسجد، وب، شعائر اهللاإقامةالغرض من املساجد 

ء وقف ي الشفإن ،دة املناطح كذلك جيوز صرف غري الفاضل لو،مجاع على ذلك اإليغريه، كما ادع

  .على هذا املسجد يف كلتا الصورتني

 وواضح الفرق بني الفاضل وغري ، قاعدة الوقوفمامأ منها يءال يقف شذ إ الكل ما ال خيفى، ويف

الواقف واملركوز يف ذهنه فال يشمله دليل الوقوف، بقائه خالف نظر إ الفاضل املستغىن عنه فإن ،الفاضل

وقفت  إذا  وعليه فاملتبع املركوز يف نظر الواقف يف الصرف يف مكان آخر، مثالً،خبالف غري الفاضل

  مدرسةيف ثان، ال  صرفت البقية يف مسجد،مخسة منها إىل  عشرة مراوح وهو حباجةالفالينللمسجد 

 بني إليهاملصروف  وقف للمسجد وهكذا، ولو تردد الذي نظر الواقف إىل قربنه األحسينية ألأو 

  .ضيق لالحتياطضيق صرف يف األوسع واألاأل

تقدم الكالم }  تنجيسه ووجوب احترامه من حرمةحكامبقى األيو ،بداًأفال خيرج عن املسجدية {

  . فراجع، ذلك يف كتاب الطهارة يف مسائل تنجيس املسجدإطالقيف عدم 

   ومل يكن معمر وكانت ،تعمري إىل احتاج إذا }وتصرف آالته يف تعمريه{



٢٣٦

 أو  تعمريه جيوز بيعها وصرف القيمة يفمل ميكن االنتفاع ا أصالً وإن ، تصرف يف مسجد آخرن مل يكن معمراًإو

  تعمري مسجد آخر

  

ذ مل يعلم من املركوز من إ، طالقلة فاضلة فال وجه هلذا اإلمل تكن اآلإذا  أما حنوها، أو لة فاضلةاآل

التعمري، هل بيع  إىل قلت لواقف مروحة ملسجد حيتاج إذا نكأترى  الأيريد ذلك،  أنه لةنظر واقف اآل

  . فقد يقول نعم، وقد يقول ال،ال اختلف احل،املروحة لتصرف مثنها يف التعمري

وقف مروحة هلذا املسجد فخرب وسقط  إذا كما}  تصرف يف مسجد آخرن مل يكن معمراًإو{

 أن نه خالف املركوز يف ذهن الواقف، بل الالزمه ال تبقى املروحة يف هذا املسجد، ألفإنعن االنتفاع، 

  .ثان تعلق املروحة يف مسجد

 البد} تعمري مسجد آخر أو صال جيوز بيعها وصرف القيمة يف تعمريهأن مل ميكن االنتفاع ا إو{

لة مل راد غري االشتراء ملماثل اآلألو  إذ لة وغريه، لآلعم من االشتراء بالثمن مماثالًيريد بالتعمري األن أو

وز يف املرك إىل قربنه األذلك، أللزوم لة مكن صرف الثمن ملماثل اآل أذاإه فإن ،طالقيكن وجه هلذا اإل

  . ذهان الواقفنيأ

ن الكل من باب واحد،  أل،وقافة وسائر األف يف املشاهد املشرالكالم املذكور يف املسجد يأيتن إ مث

  .يف املسالك بني املشاهد واملساجد غري واضحالثاين ففرق الشهيد 

  وقف آخر مث توسع ذلك املشهد أو مشهد أو لة ملسجدلو وقف اآلنه إ مث



٢٣٧

 نعم مع ضيقه تقدم ،كان يف وقت الصالة مع سعته وإن ذا تنجس جيب إزالتها فوراًإو  ،جيسه حيرم تن:الثالث

 الصالة ال جيب أثناءتنجس يف  أو  ولو علم بالنجاسة، صحة صالتهقوىمث لكن األأ ولو صلى مع السعة ،الصالة

  .ه بل يشكل جواز،كان يف سعة الوقت وإن ،زالةالقطع لإل

  

 أو  وعرضاًهر جواز استعماهلا يف جانبه املستحدث، سواء كان التوسع طوالًو املسجد مثال، فالظاأ

  . وذلك لتحقق احلكم بتحقق املوضوع، فوق املسجد طابق ثانارتفاعاً، كأن بين

ت مروحة ءجا إذا جل جميء قسم جديد، كماتركت أل إذا لةومما تقدم يظهر حكم تبديل اآل

 إىل يهدأذا إن السابقة تكون حينئذ كالتالفة، وز التبديل، أله جيوفإنجديدة وتركت املراوح القدمية، 

 بذ ال دليل على وجوإ رفع القدمية لوضع اجلديدة مكاا، هد آلة جديدة حق للمتويلشامل أو املسجد

  .بقاء القدمية وتكون القدمية حينئذ فاضالًإ

 نعم مع ، الصالة مع سعتهكان يف وقت وإن ذا تنجس جيب إزالتها فوراًإو  ، حيرم تنجيسه:الثالث{

  .ملأ تطالقكان يف هذا اإل وإن قسام الصلوات الواجبة،أمن غري فرق بني } ضيقه تقدم الصالة

 بالشيء المر  األفإن}  صحة صالتهقوىلكن األ{زالة يف ترك اإل} مثأولو صلى مع السعة {

  . عن ضدهي النهييقتض

 بل ،كان يف سعة الوقت وإن ،زالةب القطع لإل الصالة ال جيأثناءتنجس يف  أو ولو علم بالنجاسة{

  كانت الصالة إذا  أما حلرمة قطع الفريضة،} هيشكل جواز



٢٣٨

  . للهتك كالكثرية من العذرة اليابسة مثالكان موجباًإذا إالّ  ،دخال النجاسة غري املتعديةإوال بأس ب

  .مل يتمكن إذا عالم الغريإ حوطاألو .معني ومل يكن سقط وجوا إىل احتاجت بأن زالةذا مل يتمكن من اإلإو

  .ما بعد الغسل إىل خرهاؤ بل ي،اإليهزالة على املكث فيه فالظاهر عدم وجوب املبادرة  وتوقفت اإلذا كان جنباًإو

  

  . يف صالة امليتمتامقلنا بعدم وجوب اإلن إ موات وجب القطع،كانت كصالة األ أو نافلة

 للهتك كالكثرية من كان موجباً إذا الإ{املسجد  إىل }ةدخال النجاسة غري املتعديإوال بأس ب{

ال دليل على وجوب  ذإال فال، إخراجه وإوجب   كان هتكاًفإنذا دخل الكلب إ و،}العذرة اليابسة مثال

  .مل يكن هتكا إذا خراجاإل

اً ه ال يكلف اهللا نفسفإن} معني ومل يكن سقط وجوا إىل احتاجت بأن زالةذا مل يتمكن من اإلإو{

  .وسعها الّإ

زالة الواجبة تشمل املباشرة  اإلفإنزالة، نه نوع من اإلأل} مل يتمكن إذا عالم الغريإ حوطاألو{

  .مكنه ذلكأ إذا يعلم وجوب بذل املال والتسبيب، ومنه

فالظاهر عدم وجوب { يف املسجدين هدخول أو }زالة على املكث فيه وتوقفت اإلذا كان جنباًإو{

 عن املكث والدخول يزالة والنهباإلمر نه من تعارض األأل} ما بعد الغسل إىل خرهاؤبل ي ،اإليهاملبادرة 

  : يف املسجدين، وظاهر قوله



٢٣٩

  .زالةاإل إىل وحيتمل وجوب التيمم واملبادرة

  

بني احملذورين مر  جوازها، كما ال يبعد ذلك للتخيري يف صورة دوران األ)عدم وجوب املبادرة(

  .فتأمل

  .كثرأ أو  مبقدار الغسلمل يكن التيمم يستلزم وقتاً إذا }زالةاإل إىل  التيمم واملبادرةوحيتمل وجوب{



٢٤٠

يطم  بأن ،مكنة اليت عليها البول والعذرة وحنومها مسجداًيتخذ الكنيف وحنوه من األ أن جيوز): ١مسألة ـ (

  . وال تضر جناسة الباطن يف هذه الصورة،ويلقى عليها التراب النظيف

  

بعض  إىل ملاعيث تقدمت هذه املسائل يف كتاب الطهارة وشرحناها هناك اكتفينا باإلحنه إ مث

  .الشروح هنا

عليها البول والعذرة وحنومها  اليت مكنةيتخذ الكنيف وحنوه من األ أن جيوز {):١مسألة ـ (

 دلة األقطالإل}  وال تضر جناسة الباطن يف هذه الصورة،يطم ويلقى عليها التراب النظيف بأن ،مسجداً

  : اخلاصةدلةاأل إىل ضافةباإل

لته عن املكان يكون حشاً مث أوس: ، قال)عليه السالم( جعفر أيب اجلارود، عن  أبومثل ما رواه

  .)١(طهرأيطرح عليه من التراب حىت يواريه فهو : ينظف وجيعل مسجداً؟ قال

ف ويتخذ ظ زمانا فيناًن حشفاملكان يكو:  قلت،)عليه السالم(  بن سنان، عنهعبد اهللاوما رواه 

  .)٢(شاء اهللا تعاىل نإ ذلك يطهره فإنلق عليه من التراب حىت يتوارى أ: )عليه السالم( ؟ فقالمسجداً

  فيصلح املكان أ :  فقلت)عليه السالم( ، عنهوما رواه عبيداهللا بن علي احلليب

                                                

  .١ ح من أبواب املساجد١٧ الباب ٤٦٧ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٢ ح من أبواب املساجد١٧ الباب ٤٦٧ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(



٢٤١

  .ن كان ال جيوز تنجيسه يف سائر املقاماتإو

  

 فإنيواريه،   عليه من التراب مايلقأ إذا نعم: ينظف ويتخذ مسجداً؟ قال أن الذي كان حشاً زماناً

  .)١(ذلك ينظفه ويطهره

  هل يصلحلته عن بيت كان حشاً زماناًأس: ، قال)عليه السالم( خيهأوما رواه علي بن جعفر، عن 

  .)٢(صلح فال بأسأنظف وإذا  :جيعل مسجداً؟ قالأن 

جيعل على العذرة  بأن ال بأس:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب نوما رواه حممد بن مضارب، ع

  .وضع عليها الترابإذا  أو  ومعىن على العذرة مكاا،)٣(مسجداً

 لبعضها البعض، كما مل نستعبده يف األرضيف بعض هذه الروايات داللة على مطهرية  أن وال خيفى

  .كتاب الطهارة

 حرمة أدلة فإن ،ذ ليس هذا من تنجيس املسجدإ ضارة،  فالنجاسة يف الباطن غري،وكيف كان

 بأن }وان كان ال جيوز تنجيسه يف سائر املقامات{. االبتدائي ال االستمراري إىل التنجيس منصرفة

 أن ردبيلي عدم اشتراطكان املنقول عن األ وإن  عليهمجاع، بل يف اجلواهر دعوى اإلينجس عمق املسجد

  .كن فيه ما ال خيفى ل،يكون حتت املسجد طاهراً

                                                

  .٣ ح من أبواب املساجد١٧باب  ال٤٦٧ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٨ ح من أبواب املساجد١٧ الباب ٤٦٨ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .٩ ح من أبواب املساجد١٧ الباب ٤٦٨ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(



٢٤٢

  .جعل املسجد خصوص املقدار الطاهر من الظاهر أو ،والًأزالة النجاسة ا حوطلكن األ

  .  ال جيوز إخراج احلصى منه:الرابع

  

ذ إ} جعل املسجد خصوص املقدار الطاهر من الظاهر أو والًأزالة النجاسة إ حوطلكن األ{

 إطالق، وال النجس مسجداً حيث جيب تطهريه فوراًوقف املكان  إذا  فحاله حال ما،االنصراف ممنوع

  .)١(نظف وأصلحإذا  : يف رواية ابن جعفر)عليه السالم( ذ املطلق منها مقيد بقولهإيف الروايات اخلاصة 

ن الروايات اخلاصة املعمول ا الظاهرة يف عدم لزوم تطهري احملل ال ، ألاألول ولكن االقرب ،هذا

 الفتوى )٢( من هذه، ولذا كان الغالب أفتوا بعدم لزوم التطهري، ويف اجلواهرأظهرا  أل،تقيد ذه الرواية

جعل السيدان  وإن كثرها،أمل يكن ن إ  بعض الفتاوىإطالقدة بضمقتضى النصوص املعت بأنه بذلك قائالً

  . تركهي واجلمال االحتياط مطلقا، ومع ذلك فاالحتياط ال ينبغيالربوجرد

ة يلرشاد واللمعة والنفكما يف الشرائع، وعن النافع واإل}  خراج احلصى منه ال جيوز إ:الرابع{

رشاد والتلخيص والتبصرة، خالفاً ملا عن املعترب واملنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد وحاشية اإل

  .خراجاستحباب ترك اإل أو خراجوالذكرى والدروس والبيان واملوجز، فقالوا بكراهة اإل

                                                

  .٧ ح من أبواب أحكام املساجد١١ الباب ٤٩١ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١٠٠ ص١٤ج: اجلواهر) ٢(



٢٤٣

  :جزء املسجد، وجبملة من الرواياتبأنه  وناألولاستدل 

أخرج أحدكم إذا  :، قال)عليه السالم( أبيه، عن )عليه السالم(  عن جعفر،كخرب وهب بن وهب

  .)١(ا تسبحفإخر آيف مسجد  أو احلصاة من املسجد فلريدها مكاا

  .رجاعخراج مل جيب اإله لو مل حيرم اإلفإن

فردها واطرحها يف : خرج من املسجد حصاة؟ قالأ )سالمعليه ال( ورواية الشحام عن الصادق

  .)٢(املسجد

حول  يأخذ من تربة ما أن حد أليال ينبغ:  قال)عليه السالم( وخرب حممد بن مسلم عن الصادق

  .)٣(أخذ من ذلك شيئاً رده وإن الكعبة

يت وسبع خذت سكا من سكك املقام وتراباً من تراب البأ )عليه السالم( وخرب معاوية عنه

  .)٤(التراب واحلصى فرده أما ،بئس ما صنعت: حصيات؟ فقال

ا فإ«على العلة الشتماهلا صل بعد عدم نصوصية هذه الروايات يف التحرمي، خرون باألواستدل اآل

نفس  ال» مسجد« إىل وعلى اشتماهلا على الراد» يال ينبغ« وعلى لفظ ،الظاهرة يف الكراهة» تسبح

  كان ولو  ،نهاملسجد املأخوذ م

                                                

  .٤ ح من أبواب أحكام املساجد٢٦اب  الب٥٠٦ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد٢٦ الباب ٥٠٦ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٢٦ الباب ٥٠٥ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد٢٦ الباب ٥٠٦ ص٣ج: الوسائل) ٤(



٢٤٤

 ،ذ ال جيوز استعمال آلة مسجد يف مسجد آخرإ ،نفس املسجد إىل نه وقف وجب الردحراماً أل

  .كما تقدم

مما . )١( جعل احلصى يف املسجد للنخامةإمنا: )عليه السالم(  قالي،رواية الربق إىل ضافةهذا باإل

كان  أو  من املسجداًاحلصى لو كان جزءن إ يقال أن ي ينبغي والذ، له يف نفسهةشأني ال أنه يظهر منه

ري للتطهإالّ  خراجهإشكال يف حرمة  اإلييغطيها باحلصى فال ينبغ بأن لنخامةآلة يف املسجد كاملوضوع 

  .صالح وحنوهوحنوه، كما خترج سائر آالته لإل

: )معليه السال(  وقوله، هذه القرائن املوجودة يف هذه الروايات ال تصلح صارفة حلكم الوقففإن

 أن قيل بالداللة يلزم وإن ،مسجد ما إىل  فال داللة فيه على الرد،»ردها«: معارض بقوله» يف مسجد«

قيل جبواز جعل آلة املسجد يف غريه اختياراً، كما قال به إذا إالّ  ،قول بتخصيص ذلك حلكم الوقفن

 أدلة مشمول هنفإ، خراجهإاحلصى لو كان قمامة جاز بل استحب ن أ و، وتقدم الكالم فيه،بعض

 حلكم ليس مشموالً أنه  وهو منصرف عن هذه الروايات، كما،خراج قمامتهإاستحباب كنس املسجد و

  .الوقف

 من اً وصار جزءكجاء بعد ذل أو يكون حصى جزءاً يف حال الوقف أن  بني،وال فرق يف احلكمني

 ،قمامة بعنوان اجلزء مث صار أو مامةجاء بعنوان الق أو ،كان جزءاً سابقاً وصار قمامة أو الوقف املعاطايت

  . من اجلانبنيدلة األطالقكل ذلك إل

                                                

  .٥٨ ح الكتاب العلل٣٢٠ص: احملاسن) ١(



٢٤٥

  .مسجد آخر أو ذلك املسجد إىل ن فعل ردهإو

.هحنو أو اتمع بالكنس نعم ال بأس بإخراج التراب الزائد

  . ال جيوز دفن امليت يف املسجد:اخلامس

  

 ،خراجهإصل جواز حدمها فاألإبمل حيكم العرف  بأن قمامة أو جزء أنه ن اشتبه يف حصىإو

  .خراجهإواالحتياط يف ترك 

رجاعه إخراجه وال جيب إما احملتمل كونه كذلك وقمامة فال حرمة بأو: ولذا قال يف اجلواهر

  . واهللا سبحانه العامل،)١( ترك االحتياطيصل، نعم ال ينبغلأل

 الالزم فإن} مسجد آخرأو  ذلك املسجد إىل ن فعل ردهإو{: ومما تقدم تعرف وجه النظر يف قوله

  .نفس ذلك املسجد إىل رده

ذ ليس ذلك حكماً خاصاً إ} هحنو أو اتمع بالكنس خراج التراب الزائدإنعم ال بأس ب{: ويف قوله

  فاحلكم يف التراب واحلصى جزءاً وقمامةً، كذلكأيضاًهو من القمامة  الذي بالتراب، بل احلصى الزائد

  .هاً واحدتبومش

  :مورأ واستدل له ب،كما هو املشهور} ال جيوز دفن امليت يف املسجد :اخلامس{

  . املدعىمجاعاإل: األول

  . بعد وحدة حكم الظاهر والباطن كما تقدم،يوجب التلويث والتنجيسنه إ :الثاىن

. ياطتاالح: الثالث

                                                

  .١٠٧ ص١٤ج: اجلواهر) ١(



٢٤٦

  .خبارمتون األ هي  اليت النهايةي: الرابع

  .خالف الوقفنه إ :اخلامس

 واستدل ،يظهر منه ومن غريه ذلك أنه اجلواهر يف  بل،الكراهة إىل لكن عن العالمة يف املنتهى امليل

  .نبياء يف املسجدة من األلصل وبكون قبور مجله باأل

  .)١(نبياءما بني الركن واملقام ملشحون من قبور األن إ :قال أنه )عليه السالم( فعن الباقر

 ، ومبا ورد من)٢()صلى اهللا عليه وآله وسلم(  دفنت يف مسجد الرسول)عليها سالم اهللا( ن فاطمةأوب

، كل )٣()عليه السالم( هناك رشحة من دمهأن  أو  نيبيوص أو  نيب على قربوبينإالّ  ما من مسجدأنه 

 والتلويث يرد عليه ، ملخالفة من عرفت غري تاممجاعاإل إذ ، السابقة املنعدلةميمة عدم اقتضاء األضذلك ب

  .فرض عدم التلويث جبعله يف ظرف وحنوه: والًأ

تكون املسألة  أن  يقول بعدم وحدة حكم الظاهر والباطن، فالالزمييلبرداأل أن قد عرفت: وثانيا

مرسلة مل يعلم إالّ   ال يفيدخبار وكون النهاية منت األ، لالحتياطتدع جماالً ة الء والربا،مبنية على ذلك

الواقف مل ينو عدم الدفن وكان يف املسجد  أن  بل لنفرض،ول الكالمأ وكونه خالف الوقف ،حجيتها

   اجلواز بالفرق بني املعصومني أدلة ورمبا نوقش يف ،سرداب متروك ميكن وضع امليت فيه

                                                

  . ٢ ح من أبواب أحكام املساجد٥٠ الباب ٥٣٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  . من أبواب املزار١٨ الباب ٢٨٨ ص١٠ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٢١ الباب ٥٠١ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٢٤٧

.حوط على األ بل مطلقاً،ذا مل يكن مأمونا من التلويثا

  . اخلروج منهاوالتأخر عنهم يف املساجد إىل  يستحب سبق الناس يف الدخول:لسادسا

  

  .يقاس غريهم م أن وغريهم فال ميكن

  .املسجد خبالف ورود امليت على ،وورود املسجد على املقربة مثل وروده على الكنيف ال يضر

 على  بل مطلقاً، من التلويثذا مل يكن مأموناًإ{والظاهر لزوم االحتياط بالعدم خصوصاً : قولأ

  . ملسألة فراجعوقد تقدم يف باب الدفن حكم ا} حوطاأل

بال } والتأخر عنهم يف اخلروج منها املساجد إىل  يستحب سبق الناس يف الدخول:لسادسا{

  . ويدل عليه متواتر الروايات،شكال وال خالفإ

 :يلئ جلرب)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللاقال :  قال)عليه السالم( جعفر أيب فعن اجلابر عن

وآخرهم هلم دخوالً أواهللا إىل حب اهلهاأاملساجد و: اهللا عز وجل؟ قالىل  إحبأالبقاع ي أ :يا جربئيل 

  .)١(خروجاً منها

 اهللا تعاىل إىل بغضأ البقاع أيف:  قال:زاد فيه أنه ال، إ مثله)عليه السالم( ويف رواية ثانية منه عنه

  .)٢(ا وآخرهم خروجاً منهاإليه وهلم دخوالًأ إليههلها أبغض أسواق واأل: قال

 أن  سبحانه، كماإليهماكن األ بغضأ ياملباغن إ ات املباحة فال يقالنبغض من املكااملراد األ: قولأ

  خر خروجاً حرصاً، ال  واآل دخوالًاألولاملراد 

                                                

  .١ ح من أبواب املساجد١ الباب ٤٢٨ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

.١ ح من أبواب املساجد١ الباب ٤٢٨ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(



٢٤٨

  سراج فيه يستحب اإل:السابع

  

غريمها من الروايات الكثرية الواردة ذا  إىل جل نفقته املتوقفة على ذلك ـ كما هو واضح ـأل

  .حنوه أو للفظا

، يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فعن ابن مسعود، عن رسول اهللا} هسراج في يستحب اإل:السابع{

  .)١(ال يظلم حلده فلينور املساجد أن حبأومن : حديث طويل

سرج يف مسجد من أمن : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعن التهذيب والفقيه، قال رسول اهللا

دام يف املسجد ضوء من ذلك  مل تزل املالئكة ومحلة العرش يستغفرون له مامساجد اهللا سراجاً 

  .)٢(السراج

دخل أمن : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  قال النيبخباروكذلك رواه املقنع واحملاسن وعن جامع األ

ىل ا تع وله عند اهللا، وكتب له عبادة سنة، له ذنوب سبعني سنة واحدة سراجاً يف املسجد غفر اهللاةليل

 النيب ثواب مثل عملي أ :قولـ أ نيب  فله بكل ليلة يزيد ثواب،زاد على ليلة واحدة وإن ،مدينة

مت الشهر حرم اهللا فإذا  ،له عند اهللا من الثواب مت عشر ليال ال يصف الواصفون مافإذا   ـسراجاإل

  .)٣(جسده على النار

                                                

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد٢٤ الباب ٢٣٠ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

، واجلوامع ٣٩ ح يف فضل املساجد٣٧ باب ١٥٤ ص١ج: ، والفقيه٥٣ ح يف فضل املساجد٢٥ باب ٢٦١ ص٣ج: التهذيب) ٢(

  .٨٨ حعمال كتاب ثواب األ٥٧ص: ، واحملاسن٣٤ س٧ ص:الفقهية كتاب املقنع

  .٣٢ فصل ٨٣ص: جامع األخبار) ٣(



٢٤٩

  وكنسه

  

سراج اإل أن كان من التصرف يف شئون املسجد، كماإذا الّ إ ذن املتويلإ إىل حيتاج سراج الاإلن إ مث

 دلة النصراف األإليهال حيتاج فيه املسجد  الذي املستحب خاص بوقت االحتياج ال مثل وقت النهار

  .إليه

قال رسول :  قال)عليه السالم( براهيمأيب إاحلميد عن  فعن عبد ،شكال وال خالفإبال } وكنسه{

خرج منه أ ليلة اجلمعة ف ـخ :و ـ من كنس املسجد يوم اخلميس : )له وسلمصلى اهللا عليه وآ( اهللا

  .)١(يذر يف العني غفر اهللا له من التراب ما

صلى اهللا ( رسول اهللا أن ):عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم(  عن الصادق،وعن سالم بن غامن

 عينا كتب اهللا يقذّي خرج منه ماأ ومن ، رقبة مسجداً كتب اهللا له عتقممن قَ: ، قال)عليه وآله وسلم

  .)٢(عز وجل له كفني من رمحته

 اقتشاجلنة واحلور لتأن  :أبيه حيدث عن )عليه السالم( با احلسنأمسعت : وعن زيد النرسي، قال

  .)٣(يأخذ منه القذى أو د املسج ـ يكنسـ أي من يكسح إىل 

    ليلةىرأنه إ :) اهللا عليه وآلهصلى(  عن رسول اهللا، بن مسعودعبد اهللاوعن 

                                                

  .١ ح من أبواب املساجد١٩ الباب ٤٧٠ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٢ ح من أبواب املساجد١٩ الباب ٤٧٠ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .٣ ح من أبواب املساجد١٩ الباب ٤٧١ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(



٢٥٠

   ويف اخلروج باليسرى،واالبتداء يف دخوله بالرجل اليمىن

  

ال تأكله الديدان  أن حبأ ومن  ـقالإىل أن  ـ املعراج هذه الكلمات مكتوبة على الباب السادس

  .، احلديث)١( فليكنس املساجداألرضحتت 

الظاهر استحباب  أن للقذى فهما مستحبان، كمااالستحباب يشمل الكانس واملخرج  أن مث الظاهر

 أنه زمنة، كماسل املتداول يف هذه األنظيف، ومناط الكنس موجود يف الغتمل حيتج ملزيد ال وإن الكنس

  .يشمل تنظيف مثل التربة املقدسة املوجودة يف املسجد

  .الفشكال وال خإبال }  ويف اخلروج باليسرى،واالبتداء يف دخوله بالرجل اليمىن{

 إذا  برجلك اليمىنأتبد أن ل يف دخول املسجدضالف :قال: قال) عليهم السالم(  عنهم،فعن يونس

  .)٢(خرجت إذا  وباليسرى،دخلت

 السالم ، بسم اهللا وباهللا: وليقل،ومن دخل املسجد فليدخل رجله اليمىن قبل اليسرى: ويف الفقيه

 واجعلنا ،اب رمحتك أبو وافتح لنا،على حممد وآل حممد ، اللهم صلورمحة اهللا وبركاته النيب يهاأعليك 

اللهم صل : ذا خرج فليخرج رجله اليسرى قبل اليمىن وليقلإو.  وجل ثناء وجهك،من عمار مساجدك

  . )٣(على حممد وآل حممد وافتح لنا باب رمحتك

  وكذلك ورد تقدمي اليمىن يف الدخول يف 

                                                

  .٤ ح من أبواب املساجد١٩ الباب ٤٧١ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .١ ح من أبواب املساجد٢١ الباب ٤٧٣ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .٤٥ ح يف فضل املساجد٣٧ باب ١٥٥ ص١ج: الفقيه) ٣(



٢٥١

   عن تنجيسهن يتعاهد نعله حتفظاًأو

  

  . يف اخلروج)١( عند اخلالء وتقدميها)صلى اهللا عليه وآله( ة املكارم، عن رسول اهللارواي

صلى اهللا عليه وآله (  من فعل رسول اهللاخبار ورواية جامع األ،)٢(يف رواية اهلداية، عن الصادقو

  .غريها من الروايات إىل ،)٣()وسلم

 ذ ال يلزم فيهإ والتفاعل يأتى مبعىن ذلك، ،داًهجيدد ا ع بأن } عن تنجيسهن يتعاهد نعله حتفظاًأو{

  ."قاتلهم اهللا"يكون بني اثنني، مثل أن 

تعاهدوا : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيب:قال) عليهم السالم( أبيه عن ،فعن قداح، عن جعفر

  .)٤( احلديثاب مساجدكم أبونعالكم عند

 تعاهدوا نعالكم عند :يف حديث ـ ـ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( خالق، عنهمكارم األ وعن

  .)٥(اب املسجدأبو

 وليس ،قطع وحنوها فيشمل كل حذاء، كما يشمل خشبه األ،عم من النعلأاملراد بذلك  أن والظاهر

 احتمل جناستها إذا جلالِر إىل  وكذلك بالنسبة،أيضاًس فقط، بل عن التوسيخ ينجتحفظ عن التذلك لل

  . وساختها املعديةأو 

  .يكانت جنسة وطهرت باملش إذا سنعم ال با

                                                

  . الباب العاشر، الفصل الثاين٢٩٧ص: خالقمكارم األ) ١(

  .٤ س٥٢ ص:كتاب اهلداية، اجلوامع الفقهية) ٢(

  .٣٢ فصل ٨٠ص: جامع األخبار) ٣(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٢٤ الباب ٥٠٤ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  . الباب السادس، الفصل الثامن١٢٣ص: مكارم األخالق) ٥(



٢٥٢

  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  على النيبين يستقبل القبلة ويدعو وحيمد اهللا ويصلأو

  

 ،اًبينكم وبني املسجد زقاقا قذرن إ :)عليه السالم( ، قولهاألرضيف باب مطهرية ، ففى رواية احلليب

  .)١( يطهر بعضها بعضاًاألرضن إ ال بأس: )عليه السالم( فقال

املسجد يف زقاق يبال فيه، فرمبا مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق  إىل يطريقن إ :خرىوروايته األ

عليه ( لى، قالب: ؟ قلترض يابسةأ بعد ذلك يف أليس متشي: )عليه السالم(  من نداوته؟ فقاليبرجل

  .)٢( بأسالف: )السالم

صلى اهللا عليه وآله (  على النيبي ويصلويدعو وحيمد اهللا{عند الدخول  }ن يستقبل القبلةأو{

  . ويدل عليه مجلة من الروايات كرواية الفقيه املتقدمة،شكال وال خالفإبال } )وسلم

باهللا، بسم اهللا و: دخل املسجد قال إذا كاننه إ ،)عليه السالم( سالم، عن عليوعن دعائم اإل

  .)٣(ورمحة اهللا وبركاته النيب يهاأالسالم عليك 

دخل املسجد يضع رجله  إذا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( كان رسول اهللا:  قالخبارع األويف جام

ذا خرج يضع رجله اليسرى إو. باهللاإالّ  بسم اهللا وعلى اهللا توكلت، وال حول وال قوة: اليمىن، ويقول

  عوذ باهللا من أ بسم اهللا: ويقول

                                                

  .٤ ح من أبواب النجاسات٣٢ الباب ١٠٤٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٩ ح من أبواب النجاسات٣٢ الباب ١٠٤٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .ذكر املساجد يف ١٥٠ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٣(



٢٥٣

 وكتب له ، كما قلت تقبل اهللا صالته من دخل املسجد ويقولييا عل: الشيطان الرجيم، مث قال

قلت غفر اهللا له الذنوب ورفع له بكل قدم  خرج يقول مثل مافإذا  ،بكل ركعة صالها فضل مائة ركعة

دخل العبد  إذا :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيب وقال، وكتب اهللا له بكل قدم مائة حسنة،درجة

 آه كسر ظهرى، وكتب اهللا له ا : قال الشيطان الرجيمعوذ باهللا من الشيطان الرجيم،أ: املسجد وقال

 املسجد يقول مثل ذلك كتب اهللا له بكل شعرة يف بدنة مائة حسنة ورفع له ذا خرج منإ و،عبادة سنة

دخل املؤمن يف املسجد فيضع رجله اليمىن قالت  إذا :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقال. مائة درجة

 حفظك اهللا وقضى لك احلوائج :ذا خرج فوضع رجله اليسرى قالت املالئكةإ و، غفر اهللا لك:املالئكة

  .)١(وجعل مكافئتك اجلنة

ة ءالبيت ويف بعضها قرا  ويف بعضها قراءة الدعاء حني اخلروج من،غريها من الروايات الكثريةإىل 

  . لتجدها مفصالارخبغري ذلك، فراجع كتب األ إىل  واملعوذتني والتسبيح والتحميد والتكبرييآية الكرس

إذا  : قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن، عمن رواه،ما استقبال القبلة فيدل عليه ما رواه العالءأو

له أدخلته فاستقبل القبلة مث ادع اهللا واسإذا  و،طاهراًإالّ  هلجتلس فال تدخ أن نت تريدأدخلت املسجد و

٢() عليه وآلهصلى اهللا(  على النيب حني تدخله وامحد اهللا وصلّوسم(.  

                                                

  .٣٢ فصل ٨٠ص: جامع األخبار) ١(

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد٣٩ الباب ٥١٦ ص٣ج: الوسائل) ٢(



٢٥٤

  ن يكون على طهارةأو

  

ذكار والصلوات والقرآن من املناط يف هذه الروايات ة مطلق الدعاء واألءعد فهم قرابتسوال ي: قولأ

 مل أجد رواية وال فتوى باستحباب تقبيل الباب عند الدخول، ولعل ما يفعله بعض الناس ينإاملختلفة، مث 

  .حلبظهار اإ هو رد االحترام وإمنا

املساجد  أن  وما ورد،خذوه من هناك للمناطأنعم ورد يف آداب املشاهد تقبيل العتبة، ولعل الناس 

دعية عند  مل أجد من ذكر استحباب هذه األينإجسادهم كما تقدم، كما أ أو نبياءبنيت على دم األ

  . ا هلتدعية ليسهذه األ أن دعيةداب واألبل ظاهر ما ورد هلا من اآلدخول املشاهد، 

  .شكال ملا تقدم يف رواية العالءإبال } ن يكون على طهارةأو{

 املساجد فطوىب لعبد تطهر يف بيته األرض يف بيويت أن يف التوارة مكتوباً أن يرو: وعن الفقيه، قال

املساجد بالنور  إىل ر املشائني يف الظلماتبشأال  ،على املزور كرامة الزائرأن أال  ، يف بييتمث زارين

  .)١(اطع يوم القيامةالس

  .)٢(بيويت أن مكتوب يف التوراة:  قال)عليه السالم( عمال روايته، عن الصادقوعن ثواب األ

 :قال اهللا تبارك وتعاىل: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،أبيه عن ، بن جعفرعبد اهللاوعن 

هل السماء كما ء ألي املساجد تضاألرض يف بيويتأن  أال  

                                                

  .٤٣ ح يف فضل املساجد٣٧ باب ١٥٤ ص١ج: الفقيه) ١(

  . ثواب إتيان املساجد٥١ص: ثواب األعمال) ٢(



٢٥٥

  .املستحبة أو  عنها الصلوات الواجبةيوهي ركعتان وجيز   يستحب صالة التحية بعد الدخول:الثامن

  

 مث )١(طوىب لعبد توضأ يف بيتهأال  طوىب ملن كانت املساجد بيوته،أال  ،األرضهل تضيء النجوم أل

  .غريها من الروايات إىل ،ذكر مثل احلديث السابق

 عنهما، بل الظاهر كراهة الدخول بال  والتيمم بدالً، عنهلكايفوالطهارة تشمل الوضوء والغسل ا

 ومن دخل ،بالطهارةإالّ  ال تدخل املساجد: )صلى اهللا عليه وآله(  قالخبار ففي جامع األ،وضوء

  .)٢(مسجداً بغري طهارة فاملسجد خصمه

 أو لواجبة عنها الصلوات اي وجيز، ركعتانيوه  ، يستحب صالة التحية بعد الدخول:الثامن{

 أو جل الصالةأل أو جل املروريكون أل أن  وال فرق يف الدخول بني،شكال وال خالفإبال } املستحبة

  :غري ذلك، ويدل على كل ذلك مجلة من الروايات

 ا حىت تصلوال جتعلوا املساجد طرقاً:  قال)صلى اهللا عليه وآله(  عنهيفعن الفقيه يف حديث املناه

  .)٣(فيها ركعتني

من ن إ ي ورو، املساجد طرقاًاوال تتخذو:  قال)صلى اهللا عليه وآله(  النيبلب اللباب عنوعن 

  .)٤( فيهيمتر باملسجد وال تصل أن اجلفاء

                                                

  .٥ ح من أبواب الوضوء١٠ الباب ٢٦٨ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٣٢ فصل ٨٣ ص:جامع األخبار) ٢(

  .١ ح)صلى اهللا عليه وآله( يف مجل من مناهي النيب ١ باب ٢ ص٤ج: الفقيه) ٣(

  .١ ح من أحكام املساجد٥١ الباب ٢٣٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(



٢٥٦

يف املسجد جالس وحده   وهو)صلى اهللا عليه وآله( دخلت على رسول اهللا:  قال)ره(ذر  أيب وعن

: )صلى اهللا عليه وآله( وما حتيته؟ قال:  قلتة،يللمسجد حتن إ با ذرأ يا :فاغتنمت خلوته، فقال يل

ركعتان تركعهمابالصالة فما الصالة؟ قالأمرتين يا رسول اهللا :فقلت ، إيلّ مث التفت  : خري موضوع

  .)١(كثرأقل ومن شاء أفمن شاء 

 يتصل أن دخلته إذا من حق املسجد: كان يقول أنه ،)عليه السالم( سالم، عن عليوعن دعائم اإل

  .)٢(تعمل مبا فيه أن  ومن حق القرآن،م القرآنأ فيهما بأتقر أن فيه ركعتني، ومن حق الركعتني

قبل حىت دخل أ الكوفة )عليه السالم( مري املؤمننيأملا دخل : الرمحان بن عبيد وغريه، قالوا وعن عبد

  .)٣(املسجد فصلى ركعتني مث صعد املنرب

 ،خبار وهو الظاهر من فحاوى األ،الة قبل اجللوس استحباباًهذه الص أن واملشهور: قال يف احلدائق

  .)٤(نافلة غريها أو  فيها الفريضةيمل تكن عليه صرحياً، ويكفوإن 

ذكروا من االكتفاء فهو  ما وجه ماأوجه الظهور مناسبة التحية لالبتداء ا قبل اجللوس، و: قولأ

  .فضل عدم التداخلكان األ وإن ،دلة األإطالق

                                                

  .١ ح باب معىن حتية املسجد٣٣٣ص: معاين األخبار) ١(

  . يف ذكر املساجد١٥٠ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٢(

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد٣٣ الباب ٢٣٢ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٥٤٦ ص١٠ج: احلدائق) ٤(



٢٥٧

  .داملسج إىل عند التوجه  يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة:التاسع

  .املطهرة على باب املسجدجعل يستحب  :لعاشرا

  

شكال والخالف، إبال } داملسج إىل عند التوجه  يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة:التاسع{

عليه ( علي بن احلسنين إ : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ه، عنأصحابفعن احلسني بن يزيد، عن بعض 

 وعليه جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وهو متغلف بالغالية، ،ليلة باردة يف  استقبله موىل له)السالم

 إىل :)عليه السالم( فقال: ين؟ قالأ إىل جعلت فداك يف مثل هذه الساعة على هذه اهليئة: فقلت له

غري  إىل .)١(اهللا عز وجل إىل ور العنيخطب احلأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللايمسجد جد

  .ذلك من الروايات

املراد باملطهرة حمل احلدث واخلبث، واملراد } املطهرة على باب املسجدجعل يستحب  :لعاشرا{

 يف زواياه وال أو وسطه أو  يف صدر املسجدي والتنظيف والتخليال جيعل حمل التوض أن باستحباب ذلك

الوضوء  إىل بالنسبة أما حرم، الّإكان الوقف مل يشمل حمل اخلبث و إذا ا عنه، فيماخلارج بعيداًيف 

  . مل مينع املصلني إذا ه ال حيرم جعله يف املسجد بعد وقفهفإنوالغسل والتنظيف 

براهيم بن إ عن الرياض ما رواه ي فيدل على احلكم بعد االعتبار وعدم اخلالف احملك،وكيف كان

  ، قال )عليه السالم( براهيمإ أيب احلميد، عن عبد

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٢٣ الباب ٥٠٣ ص٣ج: الوسائل) ١(



٢٥٨

مطاهركم واجعلوا جنبوا صبيانكم وجمانينكم وبيعكم وشرائكم، : )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  .)١(اب مساجدكم أبوعلى

: ، قال)عليهم السالم(  عن آبائه)عليه السالم( أبيه، عن )عليه السالم( ، عن جعفروعن السكوين

  .)٢(اب املساجد أبوضعوا املطاهر على :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

 قال رسول اهللا: ، قال)عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم( ، عن موسى بن جعفريوعن الراوند

  .)٣(اا أبوملطاهر علىا وضعوا  ـقالإىل أن ـ جنبوا مساجدكم جمانينكم : )صلى اهللا عليه وآله(

  . )٤(اا أبووضعوا املطاهر على: )معليه السال( ويف رواية اجلعفريات، قوله

  :مورأهذه الروايات يستفاد منها ثالثة  أن وال ختفى

  .جعل املطهرة: األول

  .عدم جعلها داخل املسجد، ولو كانت سابقة على الوقف ومل توقف مسجداً: الثاىن

  .عدم بعد املطهرة عن املسجد ولو بعداً بكوا خلف املسجد: الثالث

                                                

  .٢ ح من أبواب املساجد٣٢ الباب ٤٩٥ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد١٩ الباب ٢٣٠ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد١٩ الباب ٢٣٠ ص١ج: رك الوسائلمستد) ٣(

  .٥١ص: اجلعفريات) ٤(



٢٥٩

  .كره تعلية جدران املساجد ي: عشرياحلاد

  

 ، بل تبىن وسطاً،كما ذكره مجاعة من الفقهاء}  يكره تعلية جدران املساجد: عشرياحلاد{

  .العرف كما عن الروضة إىل ومرجعه

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبذ حائط مسجدإخمالف السنة الفعلية،  بأنه واستدلوا لكراهة التعلية

 عن يسطحها املرتفع، وملا ورد من النه إىل الطالع على عورات الناس لو رقىنه يوجب اكان قامة، وأل

  .الزائد مسكن اجلن والشياطنين أ ومثانية، أو ذرعأزيد من سبعة رفع البناء أل

يوجب الكراهة الشرعية، واملنصرف من  داللة للفعل، واالطالع ال ذ الإلكن يف كل ذلك نظر، 

 ي لدظهر واأل،كتابة آية الكرسى ترفعها أن ما ورد من إىل  مضافاً،سكىن كراهة البناء العمارات للأدلة

فسر  وإن  الظاهر الرفعة البنائية،فإن ،)١(﴾ترفَع أن  بيوٍت أَِذنَ اللَّه يف﴿: استحباب التعلية، لقوله سبحانه

  حيث ال ينايف)٢(﴾ونَ نجس الْمشِركُإمنا﴿: ه ال منافاة بينهما، كما يف قوله تعاىلفإن ،بالرفعة املعنوية

 من يالكعبة وهن أ ومن تعظيم الشعائر، أنه ظاهره مع كونه يف الباطن يراد به النجاسة املعنوية، ويؤيده

، كما هو مذكور يف )عليهم السالم( ، مث يف زمنهم)عليه السالم( براهيمإعة يف زمن ياملسجد بنيت رف

  . فراجع،كتاب احلج

صالة عدم أظاهره ولو مبعونة  جدار مسجد الكوفة والقدس وغريمها مماعلو  إىل ضافةهذا باإل

  ، )عليهم السالم( ما كانا كذلك يف زمامأ ،حدوث الزيادة

                                                

  .٣٦اآلية : سورة النور) ١(

  .٢٨اآلية : سورة التوبة) ٢(



٢٦٠

  ورفع املنارة عن السطح

  

يم املأمور ظة املستمرة يف غالب مساجد املدن، بل من غري املناسب جداً، بل خالف التعالسريإىل و

بناء ما إ يكون أن يفضل عنداهد، واألش من بيوت الناس، وكذلك حال املخفضأيكون املسجد  أن به

  مع وضوح،يكون الطابق الفوقاىن من البنايات للمساجدأن  أو رفع من العمارات احمليطة به،أاملسجد 

جيعل للمسجد علماً مرتفعاً يكون سبباً هليبة أن  أو ا بالصعادات الكهربائية،إليهمسجد ويصعد أنه 

  .املسجد

أمر مر على منارة طويلة ف أنه ،)عليه السالم( فعن علي} رفع املنارة عن السطح{يكره } و{

  .)١(مع سطح املسجد الّإال ترفع املنارة  :دمها، مث قال

عليه ( خرج القائمإذا  :، فقال)عليه السالم( حممد أيب كنت عند: ، قاليهاشم اجلعفر أيب وعن

:  وقاليقبل علأ ف؟ معىن هذاي أل:ي فقلت يف نفسيف املساجد اليت قاصريدم املنار واملأمر  )السالم

وال حجة نيب حمدثة مبتدعة مل يبنها أنه معىن هذا)٢(.  

: )صلى اهللا عليه وآله(  قال: تركهيمما ينبغ أنه مما ظاهره ،ويف رواية ابن عباس، يف عالمات القيامة

حتلى املصاحف وتطول املناراتو)٣(.  

  شراف املؤذن على بيوت إجل تكون الكراهة أل أن لكن ال يبعد: قولأ

                                                

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد٢٥ الباب ٥٠٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  ).عليه السالم( يف حياة اإلمام العسكري ٢٠٨ ص٣ج: كشف الغمة) ٢(

  .٢٢ ح من أبواب جهاد النفس٤٩ الباب ٢٧٧ ص١١ج: ئلالوسا) ٣(



٢٦١

  جيعل جلدراا شرفاًن أ و،رواحونقشها بالصور غري ذوات األ

  

عالما فقط مل يكره، ويدل أسلمت عن ذلك، كما لو كرب يف املكربات وكانت املنائر فإذا الناس، 

كرب أال يؤذن على  :دمها، وقالأمر  فةطويلذنة أ رأي م)عليه السالم( علياً أن :عليه ما رواه الدعائم

  .)١(من سطح املسجد

ن رواح ألكما تقدم الكالم، وكأنه قيده بغري ذوات األ} رواحونقشها بالصور غري ذوات األ{

كانت ناقصة فيدخل يف  إذا يكون حمرماً، مبا ال أن ميكننه إ :رواح تصوير حمرم، لكن فيهنقش ذوات األ

 رواحذوات األ: ، وقال يف اجلواهر)٢(ونقشها بالصور: طلق الشرائع بقولهأ حكم الكراهة، ولذا

  . )٣(وغريها

 ي وه، على وزن غرف وغرفةة،كما ذكره غري واحد، وهى مجع شرف} فاًرن جيعل جلدراا شأو{

  : وذلك جلملة من الروايات،)گرهكن(على اجلدار مما يسمى بالفارسية أماتبىن يف 

:  مسجداً بالكوفة وقد شرف قال)عليه السالم( ى عليأر ):عليه السالم ( الباقركرواية الفقيه، عن

  .)٤(تشرف تبىن مجاً املساجد الن إ نه بيعة،أك

قريبا ) عليه السالم( ي، عن عل)عليه السالم (أبيه، عن )عليه السالم( ورواية طلحة، عن جعفر

  .)٥(منه

  : )فرجه الشريفىل ال اهللا تععج(بصري، يف حديث قيام القائم  أيب ويف رواية

                                                

  .قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٧ ص١ج: سالمدعائم اإل) ١(

  . ط الوفاء٩٥ ص١ج: سالمشرايع اإل) ٢(

  .٩١ ص١٤ج: اجلواهر) ٣(

  .٣١ ح يف فضل املساجد٣٧ باب ١٥٣ ص١ج: الفقيه) ٤(

  .١٧ ح يف فضل املساجد٢٥ باب ٢٥٣ ص٣ج: التهذيب) ٥(



٢٦٢

  ن جيعل هلا حماريب داخلةأو

  

ويكون املساجد كلها جصلى اهللا عليه وآله( شرف هلا، كما كان على عهد رسول اهللا اً الم()١(.  

ومل يبق مسجد  :)عليه السالم(  يف حديث قيام القائم)عليه السالم( خر، عن الباقرويف حديثه اآل

  .)٢(هدمها وجعلها مجاً الإف  له شراألرضعلى وجه 

ابنوا املساجد واجعلوها : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن رسول اهللا)عليه السالم (وعن الرضا

جاًم)٣(.  

  .قرون هلا ال اليت ا، كالنعجةما يف مقابل اجلُفإ ،قسامهاأف مكروهة بكل رالشن إ مث

  .صحاباأل إىل احد، بل عن الذكرى نسبتهكما ذكره غري و} ن جيعل هلا حماريب داخلةأو{

  :مورأربعة أاحملراب يستعمل يف ن إ مث

حدثها معاوية وغريه من اجلبارين حلفظ أتبىن غرفة يف داخل املسجد كما  اليت املقصورة: األول

  . يف احملراب)عليه السالم( قتل علي أن نفسهم عن القتل بعدأ

                                                

  .٤ ح من أبواب املساجد١٤ الباب ٤٦٢ ص٤ج: حاديث الشيعةأامع ج) ١(

  .٤ ح من أبواب املساجد١٤ الباب ٤٦٢ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .٧ ح من أبواب املساجد١٤ الباب ٤٦٢ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(



٢٦٣

  . شبه املقامات يف مسجد الكوفةاحملراب املصنوع يف داخل املسجد: الثاين

 يف غري من حبيال فتحة مام حبيث حيول بني املأمومني وبني اإلاحملراب الداخل يف احلائط كثرياً: الثالث

  .ن على ميينه وعلى يساره مماماحملراب، فال يرى اإل

يستقيم  أن جل وأل، لتميز القبلةليالًق كان داخالً وإن ما جيعل عالمة يف حائط املسجد،: الرابع

  .مام خلف اإلاألولالصف 

 القسم فهو منصرف اهذ أما  النص والفتوى هلا،إطالقخري، لشمول والظاهر كراهة ما عدا األ

كُلَّما دخلَ ﴿:  وقوله سبحانه،)١(﴾يعملُونَ لَه ما يشاُء ِمن محاريب﴿: عنهما، بل يشمله قوله تعاىل

رابا الِْمحكَِريها زلَيبعد استصحاب الشرائع السابقة كما حقق يف حمله،)٢(﴾ع .  

م ذكروا املقصورة يف أقسام يف هذا الباب، كما وقد اختلف كالم مجلة من الفقهاء يف ذكر األ

  .باب صالة اجلماعة

  : فيدل على الكراهة مجلة من الروايات،وكيف كان

: احملاريب يف املساجد كسرها، ويقولرأى  إذا )عليه السالم( وكان علي: )عليه السالم( فعن الباقر

  .)٣(ودليهاا مذابح أك

                                                

  .١٣اآلية : أسورة السب) ١(

  .٣٧اآلية : سورة آل عمران) ٢(

  .١ ح من أبواب املساجد١٤ الباب ٤٦١ ص٤ج: عةحاديث الشيأجامع ) ٣(



٢٦٤

   فيها ركعتنيييصلأن إالّ   يكره استطراق املساجد:الثاين عشر

  

كان أنه  ،)عليه السالم( ، عن علي)عليه السالم( أبيه، عن )عليه السالم( خرى عنهأويف رواية 

  .)١(ودليهاابح كاا مذ: ها يف املساجد، ويقولآر إذا يكسر احملاريب

وعن حبة الععليه السالم( مري املؤمننيأ قال :ينر( :شيعتنا مبسجد الكوفة وقد ضربوا  إىل نظرأ ينأك

  . )٢(قام كسره وسوى قبلته إذا قائمنان إ نزل،أمون الناس القرآن كما الفساطيط يعلّ

:  رواية االحتجاج حيث قالوا:ياتاالنصراف واآل إىل ضافةيدل على جواز القسم الرابع، باإلنه إ مث

جهة مكة  إىل مرمت بالسجود بزعمكمأ كما  ـ)صلى اهللا عليه وآله(  العرب لرسول اهللاـ أي مشركو

ا وقصدمت الكعبة ال حماريبكم وقصدمت إليهيديكم حماريب فسجدمت أم يف غري ذلك بتهبففعلتم مث نص

  .، احلديث)٣(اإليهاهللا عز وجل ال  إىل بالكعبة

  .)صلى اهللا عليه وآله(تفاد من هذا وجود احملاريب يف زمن الرسول ه يسفإن

كما ذكره غري واحد مطلقني }  فيها ركعتنيييصلأن إالّ   يكره استطراق املساجد:عشرالثاين {

 ارتفاع الكراهة يت ـاآلـ  يظاهر خرب املناه:  لكن قال يف اجلواهر،)...ال إ(للكراهة من دون قيد 

  .)٤(بالصالة ركعتني

                                                

  .٢ ح من أبواب املساجد١٤ الباب ٤٦١ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد٧ الباب ٢٢٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .٢٢ ص١ج: االحتجاج) ٣(

  .١١١ ص١٤ج: اجلواهر) ٤(



٢٦٥

  . والنخاعةلقاء النخامة اوكذا

 حىت تصلوا اًقال جتعلوا املساجد طر: )صلى اهللا عليه وآله(  النيب، عنيورد يف خرب املناه: قولأ

  .وهذا يدل على القيد. )١(فيها ركعتني

، مث قال وال تتخذوا املساجد طرقاً:  قال)صلى اهللا عليه وآله( لكن يف خرب لب اللباب، عن النيب

  .)٢( فيهيمتر باملسجد وال تصل أن من اجلفاءن إ يورو: ياوندالر

 إطالققرب، بل مقتضى التسامح صلى، هو األ إذا خفأصارت  وإن فالقول بالكراهة مطلقاً

  .حلاق املشاهد باملساجد يف هذه اجلهةإالكراهة، وال يبعد 

مطلق، وكان  أو وجه،بينهما عموم من  أو ،ء واحديومها ش} لقاء النخامة والنخاعةإوكذا {

  .أيضاً ذكر البصاق األوىل

شكال وال خالف، جلملة من الروايات املطلقة الدالة على لزوم إ فهذا كله مكروه بال ،وكيف كان

 عن العلة )عليه السالم( عبد اهللابا ألت أس: بصري، قال أبو  مارواه:األوىل فمن . واخلاصة،احترام املسجد

  .)٣(األرضا بيوت اهللا يف  املساجد ألميظبتعأمر  مناإ: يف تعظيم املساجد؟ فقال

   يف حديث )عليه السالم( مسعت الصادق: وما رواه يونس بن يعقوب، قال

                                                

  .١ ح)صلى اهللا عليه وآله(  يف مجل من مناهي النيب١ باب ٢ ص٤ج: الفقيه) ١(

.١ ح من أبواب أحكام املساجد٥١ الباب ٢٣٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٧٠ الباب ٥٥٦ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٢٦٦

  . غريمها من الروايات إىل . احلديث)١(ملعون ملعون من مل يوقر املسجد :يقول

صلى اهللا (  النيبوى:  قالي يف حديث املناه)عليه السالم( ما رواه الفقيه، عن علي: ومن الثانية

  .)٢( والتنخع يف املساجد، وعن السواك يف احلمام،سنانظفار باأل عن تقليم األ)عليه وآله

  .)٣(وى عن التنخع يف املساجد :)عليه السالم( ويف حديث آخر، عنه

 نهألقبلة وى عن النخامة يف اأنه  :)صلى اهللا عليه وآله( سالم، عن رسول اهللاوعن دعائم اإل

ه فأتت تأ فبلغ ذلك امراً خنامة يف قبلة املسجد فلعن صاحبها وكان غائبى رأ)صلى اهللا عليه وآله(

أمر  عليها ملا حفظت من )صلى اهللا عليه وآله( ثىن رسول اهللاأ ف،فحكت النخامة وجعلت مكاا خلوقاً

  .)٤(زوجها

، وقال فيه تا فحكّأمر امة يف قبلة املسجد ف خنى رأ)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن زرعة، أيب وعن

  .)٥( شديداًقوالً

 إذا  اجللدة يف الناري من النخامة كما ترتوياملسجد ليرتون إ :، قال)صلى اهللا عليه وآله( وعنه

  .)٦(تعانقبضت واجتم

                                                

  .١٤ ح٣٦١ ص٨٠ج: البحار) ١(

  .١ ح)صلى اهللا عليه وآله( يف مجل من مناهي النيب ١ باب ٢ ص٤ج: الفقيه) ٢(

  .٦٦ ـ الس ٣٤٤ص: مايل الصدوقأ: انظر) ٣(

  . يف ذكر الكالم يف الصالة١٧٣ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٤(

  .٢٥١ص: اجلعفريات) ٥(

  .٥ ح من أبواب أحكام املساجد٢٠ الباب ٥٠٠ ص٣ج: الوسائل) ٦(



٢٦٧

  لضرورةإالّ  والنوم

  

 وكتب ،اهللا ذلك قوة يف بدنه ريقه تعظيماً حلق املسجد جعل من رد: )صلى اهللا عليه وآله( وعنه

  .)١(برئتهأإالّ  جوفه متر بداء يف ال :، وقال وحط عنه ا سيئة،له ا حسنة

ها يف جوفه مل مير من تنخع يف املسجد مث رد: ، يقول)عليه السالم(  عن الصادق،ويف الفقيه وغريه

  .)٢(ئتهأبرإالّ  بداء يف جوفه

رطاب أا بعرجون من عراجني إليه خنامة يف املسجد فمشى )وآلهصلى اهللا عليه ( وعن الفقيه، رأى

ابا  أبووهذا يفتح من الصالة: )عليه السالم(  مث رجع القهقرى فبىن على صالته، وقال الصادق،فحكها

  .غريها من الروايات إىل ،)٣(كثرية

قطع  إىل الكراهةفقد ذكر كراهة النوم مجاعة كبرية، بل عن املدارك نسبة } لضرورة الّإوالنوم {

  .اجلماعة إىل املشهور، وعن الذكرى إىل ، وعن حاشيتهصحاباأل

ما استثناء أ، و وفعالًجممع عليه قوالً أنه ، بل عن كشف اللثام فليس هو حبرام قطعاً،حالي أ وعلى

  ـ ذلكأشبهال مأوى هلم وما  ن الذيواملراد به الضرورة العرفية ال الدقية كنوم املساكنيـ الضرورة 

 فلجملة من األول أما  واحلكم كذلك يف املستثىن منه واملستثىن،،ذكره الشهيد وغريه الذي فهو

  : الروايات

                                                

  .٨ ح من أبواب املساجد٢٥ الباب ٤٨٦ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٢٢ ح املساجد يف فضل٣٧ باب ١٥٢ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .١٠ و٩ ح يف القبلة٤٢ باب ١٨٠ ص١ج: الفقيه) ٣(



٢٦٨

من نام يف املسجد بغري عذر ابتاله اهللا بداء ال زوال : ، قال)صلى اهللا عليه وآله( فعن رسول اهللا

  .)١(له

 يال ينام يف مسجد:  قال)عليه وآلهصلى اهللا ( رسول اهللا أن ناأصحابروى : وعن التهذيب، قال

  .، احلديث)٢(حدأحد وال جينب فيه أ

صلى اهللا ( ، فدخل علينا رسول اهللا)عليه السالم( كنا ننام يف املسجد ومعنا علي: وعن جابر، قال

ذن أ فقد ينت فنم يا علأ أما :تناموا يف املسجد، فقمنا لنخرج، فقال قوموا فال: ، فقال)عليه وآله

  .)٣(لك

  .املسجدين إىل شدية الكراهة بالنسبةأمث الظاهر من الروايات 

ال : تقول يف النوم يف املساجد؟ فقال  ما:)عليه السالم( جعفريب  ألقلت: عني قالأوعن زرارة بن 

 يوكان يأخذ بيد: ، قال، واملسجد احلرام)صلى اهللا عليه وآله(  النيبيف املسجدين، مسجدإالّ  بأس به

 ،حدث يف املسجد احلرام، فرمبا نام ومنت، فقلت له يف ذلكتفيتنحى ناحية مث جيلس في يلالييف بعض ال

ما أ، ف)صلى اهللا عليه وآله(  كان على عهد رسول اهللاذيينام يف املسجد احلرام ال أن  يكرهإمنا: فقال

  .)٤(سأيف هذا املوضع فليس به ب الذي النوم

                                                

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد١٤ الباب ٢٢٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .١٤ ح يف حترمي املدينة وفضلها٥ باب ١٥ ص٦ج: التهذيب) ٢(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد١٤ الباب ٢٢٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب املساجد٣١ الباب ٤٩١ ص٤ج: ث الشيعةحاديأجامع ) ٤(



٢٦٩

شد كراهة، فعن علي أ) صلى اهللا عليه وآله( مسجد الرسول النوم يف أن ويظهر من بعض الروايات

عليه ( املسجد احلرام؟ قال يف لته عن النومأس: ، قال)عليه السالم( خيهأ، عن )عليه السالم( بن جعفر

ال : ؟ قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( لته عن النوم يف مسجد الرسولأوس. ال بأس: )السالم

  .)١(يصلح

  . بعضها داللة على عدم شدة الكراهة وعدم احلرمة ويف، فيدل عليه مجلة من الروايات،ما املستثىنأو

 وم يف املسجد احلرام ومسجدن عن ال)عليه السالم( عبد اهللابا ألت أس: فعن معاوية بن وهب قال

  .)٢(ين ينام الناسأنعم ف: )عليه السالم( ؟ قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب

 ، عن النوم يف املسجد احلرام)عليه السالم( عبد اهللابا ألت أس: اخلالق قال دمساعيل بن عبإوعن 

 ؟ قالنسانالريح خيرج من اإل:  قلتيناموا يف املسجد احلرام ال بأس به أن هل بد للناس من :قال

  .)٣(ال بأس به: )عليه السالم(

يتفقد  أنه خالقهأ من كرم وكان: )عليه السالم( مري املؤمننيأاحلسن يف حديث وفاة  أيب وعن

  .)٤( احلديث، الصالة يرمحك اهللا:النائمني يف املسجد ويقول للنائم

                                                

  .١٢٠ص: سنادقرب اإل) ١(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد١٨ الباب ٤٩٦ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٦٠ص: سنادقرب اإل) ٣(

  .٣ ح من أبواب التعقيب٣٤ الباب ٣٥٢ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(



٢٧٠

  ورفع الصوت

  

  .)١()صلى اهللا عليه وآله(  يف مسجد الرسول)عليه السالم( ويف رواية العلل، قصة نوم علي

 حيث ) عليه وآلهصلى اهللا(  يف مسجده)عليه السالم(  احلسنيمامحديث نوم اإلمايل ويف رواية األ

  .)٢(العراق إىل جاء ليودعه للخروج

تاه جربئيل أ يف احلجر ف كان نائماً)صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول أن ويف رواية ابن محاد،

  .غريها من الروايات إىل .)٣(فهمزه برجله فاستيقظ

جنبوا :  قال)آلهصلى اهللا عليه و(  ففي الفقيه عن النيب،شكال وال خالفإبال } ورفع الصوت{

  .)٤(حكامصواتكم وشرائكم وبيعكم والضالة واحلدود واألأمساجدكم صبيانكم وجمانينكم ورفع 

جنبوا مساجدكم جمانينكم : )صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا)عليه السالم( وعن علي

  .، احلديث)٥(صواتكمأوصبيانكم ورفع 

  .)٦()عليه السالم( سباط، عن الصادقأ بن ي عن ذلك يف حديث عليوكذا ورد النه

                                                

  .٢ ح من اجلزء األول١٤٩ باب ١٨٥ص: علل الشرايع) ١(

  .١ ح الس الثالثون١٢٩ص: أمايل الصدوق) ٢(

  .٦ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٨ الباب ٢٥٣ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٣٨ ح يف فضل املساجد٣٧ باب ١٥٤ ص١ج: الفقيه) ٤(

  .٥١ص: اجلعفريات) ٥(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٢٧ الباب ٥٠٧ ص٣ج: الوسائل) ٦(



٢٧١

  . وحنوهاألذانال يف إ

 عن الرسول) عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم ( عن موسى بن جعفريويف حديث الراوند

بذكر اهللا إالّ  صواتكمأجنبوا مساجدكم جمانينكم وصبيانكم ورفع : ، قال)صلى اهللا عليه وآله(

  .)١(تعاىل

 أن  عن)صلى اهللا عليه وآله( ى رسول اهللا: ، قال)عليه السالم( عن عليويف حديث الدعائم، 

  .)٢(يرفع فيها الصوتن أ و،تقام احلدود يف املساجد

، قال )عليه السالم( عن علي) عليه السالم( أبيه عن )عليه السالم( الباقر  عن،وعن حيىي بن سعيد

  ـقالإىل أن ـ سة عشر خصلة حل ا البالء  مخميتأعملت إذا  :)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  .غريها من الروايات إىل .)٣(صوات يف املساجدوارتفعت األ

عهد  كان يؤذن يف املساجد منذ أنه ن فلوضوحاألوال أما ،كاخلطبة والذكر}  وحنوهاألذان يف الّإ{

 ،ت رفيع يف مسجد الكوفة يؤذن بصو)عليه السالم(  عليمام وقد كان اإل)صلى اهللا عليه وآله( الرسول

خيطبون يف املساجد ) عليهما السالم(  علي واحلسنمام واإل)صلى اهللا عليه وآله( وكذلك كان الرسول

نه ذكر ولو  أل،أيضاًالقرآن كذلك  أن  والظاهري،ما الذكر فلما تقدم يف رواية الراوندأ و،بصوت رفيع

  . قيل بانصرافه عنه فال شك يف املناط

                                                

  .٢ ح٣٤٩ ص٨٠ج: البحار) ١(

  .، يف ذكر املساجد١٤٩ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٢(

  .١١ ح من أبواب املساجد٣٢ الباب ٤٩٧ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(



٢٧٢

  لةنشاد الضاإو

  .ما يف رواية الفقيه املتقدمةكشكال، إبال } نشاد الضالةإو{

جنبوا مساجدكم البيع : ، قال)عليه السالم(  عن الصادق،سباط، عن بعض رجالهأوعن علي بن 

  .)١(الضالة واحلدود ورفع الصوتو حكاموالشراء واانني والصبيان واأل

ينشد  أن )صلى اهللا عليه وآله( ى رسول اهللانه أ ، يف حديث)عليه السالم(  عن علي،ويف الدعائم

  .)٢(فيها الضالة

  .)٣(ينشد الضالة يف املسجد أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ى رسول اهللا: ويف الفقيه

  ينشد ضالة يف املسجد، فقال النيب مسع رجالً)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبن إ :ومرسل الفقيه

  .)٤(ا لغري هذا بنيتإ و،رد اهللا عليك قولوا ال: )صلى اهللا عليه وآله(

 ضالته يف املسجد  ـ يف احلرميأـ وال ينشد فيه : )عليه السالم( ورواية اجلعفريات، قوله

  .)٥(احلرام

   منها ما رواه  واليت، جلملة من القرائن،وهذه الروايات حممولة على الكراهة

                                                

  .٢ ح يف فضل املساجد٢٥ باب ٢٤٩ ص٣ج: التهذيب) ١(

  .، يف ذكر املساجد١٤٩ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٢(

  .١ ح) عليه وآلهصلى اهللا( يف مجل من مناهي النيب ١باب  ٤ ص٤ج: الفقيه) ٣(

  .٣٧ ح يف فضل املساجد٣٧، باب ١٥٤ ص١ج: الفقيه) ٤(

  .٧١ص: اجلعفريات) ٥(



٢٧٣

  ذف احلصىخو

 ينشد يف املسجد؟ قال أن يصلحأ عن الضالة )عليه السالم( لتهأوس: ل قا)عليه السالم( ابن جعفر

  .)١(ال بأس: )عليه السالم(

 وال فرق يف الضالة بني املتاع ، عن الضالة مكروهخبار من السؤال عن الضالة واألكالً أن مث الظاهر

  .نسانواحليوان واإل

كان يف  وإن ظاهر كراهته مطلقا بل ال،ه نوع لعب وعبث ال يليق باملسجدفإن} ذف احلصىخو{

  . وقد ذكره مجلة من الفقهاءآكد، املسجد 

صلى ( النيب أن ،)عليهم السالم ( عن آبائه)عليه السالم( ويدل عليه ما رواه التهذيب عن الصادق

ما زالت تلعن حىت : )صلى اهللا عليه وآله(  فقال،بصر رجال خيذف حبصاة يف املسجدأ )اهللا عليه وآله

 ناديكُم  وتأْتونَ يف﴿: خالق قوم لوط مث تلىأ من ياخلذف يف الناد: )عليه السالم( مث قالوقعت، 

كَرن٢(﴾الْم(قال هو اخلذف )٣(.  

  .)٤( مثله)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن النيب)عليه السالم( وعن اجلعفريات، عن علي

  .)٥( مثله)صلى اهللا عليه وآله وسلم( مرسال عن النيبايل وعن الغو

  اخلذف :  يف حديث قال)عليه السالم( جعفر أيب وعن زياد بن املنذر، عن

                                                

  .٣ ح يف فضل املساجد٢٥ باب ٢٤٩ ص٣ج: التهذيب) ١(

  .٢٩اآلية : سورة العنكبوت) ٢(

  .٦١ ح يف فضل املساجد٢٥ باب ٢٦٢ ص٣ج: التهذيب) ٣(

  .١٥٧ص: اجلعفريات) ٤(

  .٧٢ح ٣٢٧ ص١ج: عوايل اللئايل) ٥(



٢٧٤

  .شعار غري املواعظ وحنوهاة األءوقرا

  

  .)١(باحلصى ومضغ الكندر يف االس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط

 أو  بالسبابةيرمام والالوضع يف بطن اإل أنه  وقد اختلف يف،اخلذف يف الروايات باملعجمات: قولأ

طلق مجاعة من أ ولذا ،مناطا أو اإطالقما إ ،ذفقسام اخلأاملكروه كل  أن  لكن الظاهر،يمطلق الرم

  ملا تقدم من قولهأشبهنادق مصنوعة وما ب ولو اخلذف ب،مثال ذلكأ بل يشمل الكراهة كل ،الفقهاء ذلك

  .ملناطا إىل ضافة باإلا لغري هذا بنيتإ :)صلى اهللا عليه وآله(

فقد ذكره مجع تثىن سما املأاملستثىن منه فهو املشهور، و أما }شعار غري املواعظ وحنوهاة األءوقرا{

  . وصاحب اجلواهر وغريهمالكاشاينواحملدث كالشهيدين والكركي واملدارك والفاضل االصبهاين 

صلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(  عن علي بن احلسني،براهيمإفعن جعفر بن 

  . نصبت املساجد للقرآنإمنا اهللا فاك ولوا فضمن مسعتموه ينشد الشعر يف املساجد فق :)وآله

  .)٣(ينشد الضالة يف املسجد أو ينشد الشعر أن  ى)٢()صلى اهللا عليه وآله( أنه :يويف حديث املناه

ينشد  أن يصلحأله أ س:)لسالمعليه ا( خيهأوحتمل هذه على الكراهة بقرينة ما رواه ابن جعفر عن 

  .)٤(ال بأس: )عليه السالم( الشعر يف املسجد؟ فقال

                                                

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد٣٦ الباب ٥١٤ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد١٤ الباب ٤٩٢ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ص٤ج: الفقيه) ٣(

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد١٤ الباب ٤٩٣ ص٣ج: وسائل) ٤(



٢٧٥

  والبيع والشراء والتكلم يف أمور الدنيا

  

عليه ( نشاد الشعر يف الطواف؟ فقالإبا احلسن عن أل أ فلصحيح ابن يقطني س،تثىنسما املأو

  .)١(ما كان من الشعر ال بأس به فال بأس به: )السالم

صلى اهللا عليه وآله (  يف زمان الرسولالذي كان متعارفاً إىل انصراف الشعر إىل ضافةباإلهذا 

 ،شعار يف املسجد كان ينشد بني يديه األ)صلى اهللا عليه وآله( الرسول وإن ، من الباطل واللغو)وسلم

   :)سالم اهللا عليها( نشدت فاطمةأ و، ينشدها يف املسجد)عليه السالم( وكان علي

  . بياتنباء وهنبثة، األأ بعدك قد كان

 ولذا جرت ،غري ذلك إىل ،)٢(شعار يف املسجد احلراماأل نشدأ أنه )عليه السالم(  السجادماموعن اإل

  . كالمهي يف حمكيعلى ذلك السرية، كما ذكره الكرك

  والظاهر، ومثلها غريها،شكال والخالف، كما تقدم يف مجلة من الرواياتإبال } والبيع والشراء{

مثل  إىل  وكذلك يتعدى،نيت لغري ذلكاملساجد ب أن كل املعامالت للمناط والعلة الواردة يف إىل يالتعد

  .الطالق

 ،حلق ا النكاحأ كما ذكره اجلواهر و،هاؤ فالظاهر استثنا،ية كالنذر والوقف والعتقبمور القرما األأ

املقاولة وحنوها  أن الظاهر أن  كما)٣( ـةا من القربات املستثنيأـ  ولعل النكاح منها :قال يف اجلواهر

  .حاهلا حال املعاملة

 وال منافاة بني احلرمة الذاتية ،مكروهاً أو مباحاً أو سواء كان حراماً} مور الدنياأوالتكلم يف {

   إمكانصول من والكراهة العرضية باملعىن الذي ذكروه يف األ

                                                

  .١ ح من أبواب الطواف٥٤ الباب ٤٦٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

  .٥١ ص٤٦ وج ١٩٦ ص٤٣ج: حارالب: انظر) ٢(

  .١١٥ ص١٤ج: اجلواهر) ٣(



٢٧٦

  . وجلملة من الروايات اخلاصة،وي أا لغري هذا بنيت وذلك للعلة املتقدمة يف النبحكاماجلمع بني األ

 عن رطانة )صلى اهللا عليه وآله( ى رسول اهللا:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب كرواية مسمع عن

  .)١(عاجماأل

 يف آخر الزمان قوم يأتون املساجد يأيت: ، قال)عليه السالم(  عن علي،وعن ورام يف كتابه

  .)٢( ال جتالسوهم فليس هللا فيهم حاجة،هم الدنيا وحب الدنيافيعقدون حلقاً ذكر

  .)٣( مثله)عليه السالم(  عن الباقر،خباروعن جامع األ

ا  رأي قاص)عليه السالم( مري املؤمننيأن إ : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وعن هشام بن سامل

  .)٤(يف املسجد فضربه بالدرة

: سود يقص فقال عند احلجر األي احلسن البصر)عليه السالم( بن احلسني علي ىرأ أنه وعن املناقب

ترضى نفسك للموتأ  ـ يا هذايأـ هناه  ياقال، ال:؟ قال  :فعملك للحسابقال،ال: ؟ قال  :

فلم تشغل الناس : ال، قال: ؟ قال معاذ غري هذا البيتاألرضفلله يف : ال، قال: ؟ قالفثم دار العمل

  .)٥( مث مضىعن الطواف

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد١٦ الباب ٤٩٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٦٩ ص١ج: تنبيه اخلواطر) ٢(

  .٣٢ فصل ٨٣ص: جامع األخبار) ٣(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٣٨ الباب ٥١٥ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .١٥٩ ص٤ج: مناقب آل أيب طالب) ٥(



٢٧٧

  وقتل القمل

  

  .واملناط يف هذه الرواية يشمل املقام

إالّ  باذر، كل جلوس يف املسجد لغوأيا  : قال له)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن :ذر أيب ويف رواية

  .)١(سائل عن علمم أو ىلاذاكر هللا تع أو ة مصلّءقرا

 وال يشترى فيها وال ،خياض فيها بالباطلوال :  قال)صلى اهللا عليه وآله( خرى عنهأويف رواية 

  .)٢(نفسكإالّ   مل تفعل فال تلومن يوم القيامةفإن ،دمت فيها  واترك اللغو ما،يباع

حاديث أرأيتم الشيخ حيدث يوم اجلمعة يف املسجد بإذا  :)عليه السالم(  قال،ويف بعض الروايات

  .)٣(اجلاهلية فارموا رأسه باحلصى

سألته :  قال)عليه السالم( خيه موسىأ ملا يف رواية ابن جعفر عن ،ذكره مجعكما } وقتل القمل{

 :شبه ذلك؟ قال أو احلملة أو الفارة أو يقتل القملة والنملة أن عن الرجل هل يصلح له وهو يف صالته

 ا خارجاً من املسجدأما يدفنها حتت رجليه أو القملة فال يصلح له ولكن يرمى)٤(.  

  .)٥(وجد قملة يف املسجد دفنها يف احلصى إذا )عليه السالم( جعفر أبو كان: وعن حممد، قال

                                                

  .٨ ح من أبواب املواقيت٢ الباب ٨٥ ص٣ج: لوسائلا) ١(

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد٢٧ الباب ٥٠٧ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١٣ ح من أبواب صالة اجلمعة٣٩ الباب ١٩١ ص٦ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .٨ ح من أبواب قواطع الصالة٢٠ الباب ١٢٧١ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .٤ ح من أبواب قواطع الصالة٢٠ الباب ١٢٧١ ص٤ج: الوسائل) ٥(



٢٧٨

   احلدودإقامةو

  

 أن  والظاهر،تكون مؤيدة ملا حنن فيه أن وهناك روايات أُخر مذكورة يف باب قواطع الصالة ميكن

الثاين كان  وإن ، النص والفتوىطالق إل،األرضيف  أو يقتلها يف ثوبه أن قتلها مكروه بغض النظر عن

  .ه مكروه للمناط املستفاد من استحباب تنظيف املسجدفإننه توسيخ للمسجد شد ألأ

 عليه، ويدل عليه مجاع بل عن قضاء اخلالف دعوى اإل،شكال وال خالفإبال }  احلدودإقامةو{

غالباً  واشتماهلا ، املسجد مل ينب لذلك، وخمافة خروج احلدث واخلبث وحنومها فيهفإن ، املتقدميالنبو

  .بعض الروايات إىل ضافةعلى رفع الصوت والكالم اهلدار وحنومها ـ كذا علله يف اجلواهر ـ هذا باإل

جنبوا مساجدكم البيع : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: سباط عن بعض رجاله قالأفعن علي بن 

  .)١( والضالة واحلدود ورفع الصوتحكاموالشراء واانني والصبيان واأل

  .)٢( روايته بتقدمي وتأخريالعن اخلصو

خراج من عليه حد من إبأمر كان ينه إ :)عليه السالم( مري املؤمننيأ عن ،سالموعن دعائم اإل

  .)٣(املسجد

   من عليه احلد خيرج من املسجد أن ا بصدد بيانأتمل هذه الرواية حملكن 

                                                

  .١ ح من أبواب قواطع الصالة٢٧ الباب ٥٠٧ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١٣ ح باب الثمانية٤١٠ص: اخلصال) ٢(

  .١٥٥٤ ح احلدودإقامة يف ذكر ٤٤٥ ص٢ج: سالمدعائم اإل) ٣(



٢٧٩

   للقضاء واملرافعةواختاذها حمالً

  

صلى ( كنت مع رسول اهللا: قالنه إ )عليه السالم(  فيكون مثل ما عن علي،يهفال ربط له مبا حنن ف

صلى اهللا (  فرد)صلى اهللا عليه وآله( م عليهتاه رجل به تأنيث فسلّأ جالساً يف املسجد حىت )اهللا عليه وآله

ؤالء يف مثل ه : يسترجع مث قالاألرض يف )صلى اهللا عليه وآله( كب رسول اهللاأ عليه مث )عليه وآله

  .)١(عذبت قبل الساعةإالّ  مةأمل يكن مثل هؤالء يف نه إ ؟ميتأ

  .)٢(ال تقام احلدود يف املساجد:  قال)صلى اهللا عليه وآله( ، عن النيبوعن العوايل

 تقام احلدود يف املساجد أن  عن)صلى اهللا عليه وآله( ى رسول اهللا:  قال)عليه السالم( وعن علي

  .)٣(صوتيرفع فيها الن أو

ن إ ماأ و،تلوث املسجد بالدم وحنوه أو ،كانت موجبة هلتك املسجد إذا قامةحترم اإلنه إ مث الظاهر

 وقال يف ، للشيخ حيث حرم ذلك خالفاً، فحرمته حمل نظر وال تلويثاًهتكاً يكون أن يفرش نطع بدون

  .اجلواهر بعد نقله عنه فتأمل جيداً

طلق كل من احلد والتعزير ي ف،افترقا اجتمعا إذا مافإ ،من التعزيرن املراد باحلد هنا أعم  إوالظاهر

  .خرعلى اآل

  : أقوال إىل وقد اختلفوا يف ذلك}  للقضاء واملرافعةواختاذها حمالً{

                                                

  .٦٥ ح من اجلزء الثاىن٣٨٥ الباب ٦٠٢ص: علل الشرايع) ١(

  .٢٦٨ ح١٨٩ ص١ج: عوايل اللئايل) ٢(

  . يف ذكر املساجد١٤٩ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٣(



٢٨٠

  . وعن املعترب واملبسوط واملنتهى والدروس وغريهم،، كما يف الشرائعالكراهة مطلقاً: األول

  .)١(كثربل لعله خرية األ: واهر قال يف اجل،عدم الكراهة: الثاين

  . وغريهم من املتقدمنييظاهر الشيخني وسالر واحلل إىل  كما نسب،االستحباب: الثالث

  . لبعض آخر واملستمر بالكراهة، كما هو خمتار املصنف تبعاً،الفرق بني النادر بعدم الكراهة: الرابع

  .)عليه السالم (للمعصومإالّ  الكراهة: اخلامس

  طائفة ناهية كما تقدم يف مرسلة الفقيه عن النيب،دلة هذا االختالف ورود طائفتني من األوالوجه يف

ا لغري إ :)صلى اهللا عليه وآله( ، والتعليل يف قولهحكامواحلدود واأل : من قوله)صلى اهللا عليه وآله(

 املتعددة من رفع ن احلكم يستلزم املكروهات وأل،ا وضعت للقرآن وحنوهأ والتعليل ب،هذا بنيت

  .غري ذلك إىل ، ومها مكروهان كما سيأيت،صوات واللغو والكالم الباطل، وقول ال واهللا وبلى واهللاأل

صلى اهللا (النيب  أن ال خالف يف: قال أنه  اخلالف،، فعن الشيخ يف حمكيوطائفة تدل على عدم املنع

عليه ( مري املؤمننيأ وكذلك كان ،ا فعله م يف املسجد اجلامع ولو كان مكروهاًيكان يقض) عليه وآله

   يف الكوفة يف اجلامع ودكة القضاء ي يقض)السالم

                                                

  .١١٦ ص١٤ج: اجلواهر) ١(



٢٨١

   السيفوسلّ

  .، انتهى)١( الصحابةإمجاع وهو ،يومنا هذا إىل معروفة

 يف بيته يشرحياً يقض أن )عليه السالم( مري املؤمننيأيف بعض الكتب بلغ نه إ :وعن كشف اللثام

  .)٢(جيلس يف بيته أن ينه وهن بالقاضإ و،عدل بني الناسأه فإن املسجد يا شريح اجلس يف: فقال

إالّ  ء منهاي ال داللة يف شاألوىل والطائفة ،عدم الكراهة للطائفة الثانية إىل ال يبعد الذهاب: قولأ

 فال يراد كراهة احلكم ،حكام اجلمع بني احلد واألان يراد  مع ضعف السند حمتمل ألياملرسلة وه

احلكم يكون مع التطبيق خصوصاً بقرينة ما يظهر من باب القضاء من  أن  وذلك لغلبة، بل مها معاً،طفق

ياط مع القاضجلوس السي.  

ذ إ ، وال ميكن االستدالل خبرب كشف اللثام على االستحباب،خر فال شاهد تام هلا األقوالما األأ

 واهللا سبحانه ،مجاعة وبعيداً عن مجاعة إىل اًبيته كان قريبن أ ويف مقابل اجللوس يف البيت أنه ظاهره

  .العامل

  النيبوى :ي يف حديث املناه)عليه السالم( كما ذكره غري واحد، فعن علي}  السيفوسلّ{

  .)٣( السيف يف املسجديسلّ أن  من)صلى اهللا عليه وآله(

   اهللا عليهصلى( ى رسول اهللا: قال) عليهما السالم( حدمهاأ عن ،وعن حممد بن مسلم

                                                

  .٣، املسألة ٢٢٧ ص٣ج: اخلالف) ١(

  .خري السطر الثالث قبل األ٢٠١ ص١ج: كشف اللثام) ٢(

  .١ ح)صلى اهللا عليه وآله( يف مجل من مناهي النيب ١ باب ٤ ص٤ج: الفقيه) ٣(



٢٨٢

   يف القبلةهوتعليق

  

  .)١( لغري ذلك بينإمنا: وقال  السيف يف املسجد وعن برىء النبل يف املسجد،عن سلّ) عليه وآله

 قالإىل أن ـ  )صلى اهللا عليه وآله( ى رسول اهللا: قالنه إ )عليه السالم( وعن الدعائم، عن علي

  .)٢(يرمى فيها بالنبل أو يسل فيها السيفن أ و:ـ

حنوه،  أو صالحهإجل سله أل  الأشبهما  أو احملاربة أو جل التمريناملراد سل السيف أل أن والظاهر

ظهار سائر إيكون تشريع السنان و أن ذلك، كما هو كذلك يف رمي النبل، وال يبعد إىل النصراف السل

  . كذلك لوحدة املناطأيضاً متريناً أو سلحة حماربةًاأل

صلى اهللا (  النيبي يف حديث مناه)عليه السالم( ففي رواية الدعائم عن علي} وتعليقه يف القبلة{

  .)٣(يعلق يف القبلة منها سالحأو  :)عليه وآله

سألته عن السيف هل : ، قال)عليه السالم(  عن أخيه موسى)عليه السالم( وعن علي بن جعفر

  .)٤( وأما يف جانب فال بأس،يف القبلة فالأما  :)عليه السالم( يعلق يف املسجد؟ قال أن يصلح

سلحة سائر األ أن  والظاهر،منأا  أل،السيف يف القبلة وقد تقدم يف مكروهات املكان كراهة كون

  . كذلك للمناطأيضاً

                                                

  .١ حاب أحكام املساجد من أبو١٧ الباب ٤٩٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  . يف ذكر املساجد١٤٩ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٢(

  . يف ذكر املساجد١٤٩ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٣(

  .١٢٠ص: سنادقرب اإل) ٤(



٢٨٣

  . الناسيودخول من أكل البصل والثوم وحنومها مما له رائحة تؤذ

  

صلى اهللا ( ، عنهييات والراوندبل الظاهر كراهة وجود مطلق السالح يف املسجد، لروايات اجلعفر

  .)١( وسالحكم ـقالإىل أن ـ جنبوا مساجدكم جمانينكم : قال أنه ،)عليه وآله

 لكراهة الصالة يف ة املعترضكثر كراهة، ففي رواية احلليبأكرب السالح يف املسجد األ أن والظاهر

ما يف املسجد أنعم و: )لسالمعليه ا( أيعلق الرجل السالح يف املسجد؟ قال: املساجد املظللة، قوله

  .)٢(كرب فالاأل

بقيت  إذا } الناسيمما له رائحة تؤذ{كالكراث } ودخول من أكل البصل والثوم وحنومها{

  :، وذلك جلملة من الرواياتإنسانمل يكن يف املسجد  وإن رائحته،

 )عليه السالم(  عليعن) عليهم السالم(  عن آبائه)عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب كرواية

  . )٣(من أكل شيئاً من املوذيات رحيها فال يقربن املسجد: قال

  .)٤( مثله)عليه السالم( ربعمائة عن عليويف حديث األ

 ى إمنا:  سألته عن أكل الثوم؟ فقال: قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،وعن حممد بن مسلم

   من: حيه، فقال عنه لر)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

                                                

  .٢ ح٣٠ الباب ٣٤٩ ص٨٠ج: ، والبحار٥١ص: اجلعفريات) ١(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد١٣ الباب ٤٩٢ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٩ ح من أبواب أحكام املساجد٢٢ الباب ٥٠٣ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .ئةا حديث األربعم٦٣٠ص: اخلصال) ٤(



٢٨٤

  .)١( فأما من أكله ومل يأت املسجد فال بأس،أكل هذه البقلة اخلبيثة فال يقرب مسجدنا

 من أكل هذ البقلة املنتنة فال يغشانا يف جمالسنا: ، قال)صلى اهللا عليه وآله(  عن النيبيوعن الراوند

  .)٢(املالئكة لتتأذى مبا يتأذى به املسلموإن 

 فلم ينتهوا ومل جيدوا ،ثكل الكراأ عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاى: وعن جابر قال

ن أكلها فال  م،أمل أكم عن هذه البقلة اخلبيثة: )صلى اهللا عليه وآله( من ذلك بداً فوجد رحيها فقال

  .)٣(نسان املالئكة تتأذى مبا يتأذى منه اإلفإنيغشانا يف مسجدنا 

 فال يقربنا وال يقرب ثالكرا أو الثوم أو كل البصلأمن : )له وسلمصلى اهللا عليه وآ( وعنه

  .)٤(مسجدنا

شد أكلما كان  أنه الظاهر أن  كما،كل اامع العامةومن هذه الروايات تظهر كراهة حضور اآل

  .شد كراهةأرحياً كان 

صل والكراث نياً كل الثوم والبأسئل عن  أنه ،)عليه السالم(  عن الصادق،ويؤيده ما رواه الدعائم

 ي فال يدخل املسجد فيؤذكله نياًأال بأس بذلك، ولكن من : )عليه السالم( ومطبوخاً؟ قال

  .)٥(برائحته

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٢٢ الباب ٥٠١ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب أحكام املساجد١٧ الباب ٢٢٩ ص١ج: املستدرك) ٢(

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد١٧ الباب ٢٢٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٤ ح من أبواب أحكام املساجد١٧ الباب ٢٢٩ ص١ج:  مستدرك الوسائل)٤(

  .٣٦٩ ح يف ذكر صنوف األطعمة١١٢ ص٢ج: سالمدعائم اإل) ٥(



٢٨٥

  طفال واانني من الدخول فيهاومتكني األ

  

  أكلت من هذه البقلة يعينينإ :ي وقال للراوعينب إىل  ذهب)عليه السالم( الباقرن إ :ويف حديث

  .غريها إىل ،)١()صلى اهللا عليه وآله( تنحى عن مسجد رسول اهللاأن  أالثوم فأردت

طفال الذين هم مظنة التنجيس املراد األ أن والظاهر} طفال واانني من الدخول فيهاومتكني األ{

 )عليه السالم(  واحلسني)عليه السالم(  فقد صح دخول احلسن،طفال للصالةذية وحنومها، ال األواأل

 م، بل )صلى اهللا عليه وآله(  وعناية الرسول)صلى اهللا عليه وآله(  مسجد رسول اهللاة وغريهممامأو

فاقة ال  يف حال اإليالدور أن الظاهر أن ردافهم باانني، كماإ ويؤيده ،ات منصرفة عن ذلكطالقاإل

 عنهم مطلقاً املنع أما ذية والتنجيس،يكون يف معرض رد اجلنون املوجب الحتمال األأن إالّ  بأس بدخوله

  .، كما استبعده صاحب اجلواهررد احتمال رد اجلنون فبعيد جداً

  .بقائهم وعدم املواظبة حىت يدخلوا بأنفسهمإدخاهلم و فاملكروه متكينهم الشامل إل،وكيف كان

عليه (  منها ما عن الدعائم، عن عليتقدمت بعضها، واليت اليت ويدل على احلكم مجلة من الروايات

ليمسخنكم اهللا قردة  أو كم وصبيانكم وجمانينكملتمنعن مساجدكم يهودكم ونصارا :قال أنه ،)السالم

  .كنتم يف الركوع والسجود وإن ملعىناو. )٢(وخنازير ركعاً وسجداً

                                                

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد٢٢ الباب ٥٠٢ ص٣ج: الوسائل) ١(

  . يف ذكر املساجد١٤٩ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٢(



٢٨٦

  وعمل الصنائع وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة

  

املساجد نصبت  بأن وغريهاكما ذكره غري واحد، ويدل عليه العلة يف املرسلة } مل الصنائععو{

  . عن برء النبليللقرآن والعبادة، والروايات الواردة يف النه أو لغري ذلك،

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ى رسول اهللا: قال) عليهما السالم( حدمهاأفعن حممد بن مسلم، عن 

  .)١( لغري ذلك بينإمنا: عن سل السيف يف املسجد وعن برء النبل يف املسجد، وقال

 برجل يربء مشاقص  مر)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :محد يف حديث مرفوعأوعن حممد بن 

  .)٢(ا لغري هذا بنيتإ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( له يف املسجد، فقال

 إىل .)٣(ربى فيها نبلتأو  :)صلى اهللا عليه وآله(  النيبي، يف مناه)عليه السالم( ويف حديث علي

التسامح لفتوى  إىل ضافة هذا كله باإل، بل للمناط يف روايات املنع عن البيع والشراء،ريها من الرواياتغ

  .الفقيه

 حرم، كما الّإمل ير عورة الرجل ناظر حمترم و إذا فيما} وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة{

 ويكون حينئذ من اجلمع بني احلرام ،رمح الّإا ناظر حمترم وإليهمل ينظر  إذا ة فيماأاملر إىل بالنسبةأن 

  شكال وال خالف إواملكروه، وال 

                                                

  .١ حام املساجد من أبواب أحك١٧ الباب ٤٩٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد١٧ الباب ٤٩٦ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  . يف ذكر املساجد١٤٩ ص١ج: دعائم االسالم) ٣(



٢٨٧

  خراج الريحإو

  

  .جده بني من تعرص لهأ ويف اجلواهر بال خالف ،يف ذلك كله

صلى اهللا ( قال رسول اهللا: ، قال)عليه السالم( أبيه، عن )عليه السالم( ، عن جعفرفعن السكوين

  .)١(ركبة يف املسجد من العورةكشف السرة والفخذ وال: )عليه وآله

  .)٢( مثله)صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا،)عليه السالم( وعن اجلعفريات، عن علي

  .ينه املستفاد باملناط القطعضافتهم العورة، ألإو

 يف الكون يف املسجد مع الطهارة، واملناط يف كراهة غشيان طالقاإل أو للمناط} ج الريحاخرإو{

 التعليل شامل فإن، نسانتأذى مبا يتأذى به اإلتاملالئكة  بأن كل املوذيات، خصوصاً التعليلأاملسجد ملن 

  .التسامح بعد فتوى الفقهاء إىل ضافةملا حنن فيه، باإل

 عن النوم )عليه السالم( عبد اهللابا ألت أس: مساعيل بن عبد اخلالق، قالإنعم ليس ذلك حبرام، فعن 

الريح خيرج :  قلت، ال بأس به،يناموا يف املسجد احلرام أن  بد للناس منهل :لايف املسجد احلرام، ق

   .)٣(ال بأس به: ؟ قالنسانمن اإل

  .موراً مل يذكرها املصنف، منها استحباب اشتراء البساط للمسجدأهناك ن إ مث

    يف ليلةىرأ أنه ،)صلى اهللا عليه وآله( فعن ابن مسعود، عن رسول اهللا

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٣٧ الباب ٥١٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٣٧ص: اجلعفريات) ٢(

  .٤ ح من أبواب أحكام املساجد١٨ الباب ٤٩٧ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٢٨٨

ال تأكله  أن حبأومن  ـ: قالإىل أن ـ الباب السادس  كلمات مكتوبة علىسراء هذه الاإل

 أن حبأر املساجد، ومن ال يظلم حلده فلينو أن حبأ فليكنس املساجد، ومن األرضالديدان حتت 

  .)١( فال يبلى جسده فليشتر بسط املساجداألرض حتت يبقى طرياً

سبغ أمن  : يف حديث)عليه السالم( جعفر استحباب التمشيط، فعن زيد، عن موسى بن :ومنها

  . احلديث)٢(دخوله املسجد ذكرإىل أن  ه يف بيته ومتشط وتطيب مث مشى من بيتهءوضو

 الّإمل يزاحم املقربة و إذا  وذلك فيما،حقأن املقربة  كراهة بناء املساجد يف املقابر، وذلك أل:ومنها

يبىن مسجد مث جيعل حوله  أن  فال يكرهالّإربة وجل كونه مقمل جيز لسبق حق املقربة، وليس ذلك أل

  .مقربة مثالً

لته عن زيارة القبور وبناء أس:  والفقيه عن مساعة، قال ما رواه الكايف:صل احلكمأويدل على 

  .)٣( عندها املساجدزيارة القبور فال بأس وال تبينأما  :)عليه السالم(  فقال،املساجد فيها

   أدلة إطالقذكرنا ها  اليت يف غري تلك الصورةكما يدل على عدم الكراهة 

                                                

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد٢٤ الباب ٢٣٠ ص١ج: درك الوسائلمست) ١(

  .٥ ححرام من أبواب تكبرية اإل٦ الباب ٢٧١ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .٣٠ ح يف التعزية واجلزع٢٦ باب ١١٤ ص١ج: ، والفقيه٢ ح باب زيارة القبور٢٢٨ ص٣ج: الكايف) ٣(



٢٨٩

 ،)١(﴾ أَمِرِهم لَنتِخذَنَّ علَيِهم مسِجداً قالَ الَّذين غَلَبوا على﴿: بناء املساجد، وخصوص قوله سبحانه

 كما  كان مؤمناًالباينأن   إىلضافةمضائه، باإلإالردع عنه كاشف عن  إىل شارة يف القرآن عدم اإلفإن

  . الشرائعاستصحاب التفاسري، فيدل على مشروعية ذلك يف دينهم، بضميمة يف

 وهذا هو ،ال يصنع هلا سقف بأن من العريش،إالّ   استحباب كون املساجد مكشوفة:ومنها

كان حتت السماء، وكون  إذا جابةاإل إىل قربأ، ولعل احلكمة فيه كون الدعاء صحاباملشهور بني األ

 لعل املراد به :يت اآل للشهيد يف الذكرى ومجاعة ممن تبعوه، فقال يف خرب احلليبكثر، خالفاًأالروحانية 

  .)٢(ربدالتظليل لدفع احلر وال إىل  فاحلاجة ماسةالّإيف بعض البلدان، و أو تظليل خاص، أو تظليل اجلميع،

رة والكوفة مثل املدينة املنو هي  اليتالبلدان إىل احلكم بكراهة التسقيف منصرف أن الظاهر: قولأ

ال إال بد من السقف و اليت ماكناأل أما هلها،أجل أل أو ،، مما وردت الروايات فيهاأشبهوالبصرة وما 

 فريقيا،إمن جهة احلر ك أو التطاق الصالة فيها من جهة الربد كروسيا  اليتسقطت فائدة املسجد كالبالد

لو وقع التعارض بني املستحب  أنه  إىلضافة منصرفة عنه، باإلدلةمن جهة املطر كحوض كونغو، فاألأو 

   ـ يف املقام ـ لوضوح أمهية األولقدم يواملكروه 

                                                

  .٢١اآلية : سورة الكهف) ١(

  .١٥٦ص: الذكرى) ٢(



٢٩٠

ا جزء من أسالم، وامهية الصالة يف املسجد، ورمبا يؤيد ذلك بناء الكعبة مسقفة مع املسجد يف اإل

  .املسجد

ول ما أ:  قال،)عليه السالم(  فيدل على كراهة السقف، ما رواه الفقيه، عن الباقر،وكيف كان

عليه (  كعريش موسىا فيجعل عريشاًأمر  سقوف املساجد فيكسرها وي)عليه السالم( يبدأ به قائمنا

  .)١()السالم

ربعة حىت دم املساجد األأمر  دخل الكوفة و)عليه السالم( قام القائمإذا  :بصري أيب ويف حديث

  .)٢()معليه السال( صريها عريشاً كعريش موسىيساسها وأيبلغ 

قربه، كما يدل على عدم كراهة العريش ما ن اعظم وسهلة واملسجد األ:ربعةلعل املراد باأل: قولأ

 رسول اهللان إ :مسعته يقول: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب احلسن، عن أو رواه ابن سنان يف الصحيح

صلى اهللا عليه (  يا رسول اهللا:والاملسلمني كثروا فقان إ  مث،طيم بىن مسجده بالس)صلى اهللا عليه وآله(

نثى به فزيد فيه وبىن جداره باألأمر  نعم، ف:)صلى اهللا عليه وآله( مرت باملسجد فزيد فيه؟ فقالأ لو )وآله

: )صلى اهللا عليه وآله( ل؟ فقالظل باملسجد فتمرأ يا رسول اهللا لو :والذكر مث اشتد عليهم احلر، فقالوا

  ذوع النخل مث قيمت فيه سوارى من جأ ف،نعم

                                                

  .٢٩ ح يف فضل املساجد٣٧ باب ١٥٣ ص١ج:  الفقيه)١(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٧ الباب ٢٢٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(



٢٩١

مطار فجعل املسجد يكف صابتهم األأذخر فعاشوا فيه حىت طرحت عليه العوارض واخلصف واإل

 ال: )صلى اهللا عليه وآله( ن؟ فقال هلم رسول اهللامرت باملسجد فطيأيارسول اهللا لو : اعليهم، فقالو

إىل ـ  )اهللا عليه وآلهصلى ( ، فلم يزل كذلك حىت قبض رسول اهللا)عليه السالم( عريش كعريش موسى

  .)١(نثى والذكر لبنتان متخالفتان واأل، ونصفة والسعيدة لبنة، لبنة السميط لبنـ: قالأن 

صلى اهللا عليه (ن الرسول مث الظاهر كراهة الصالة يف املساجد املسقفة حتت السقف، ال املظلة، أل

ف يف بعض املسجد ال يرتبط ن وجود السق وأل،سجده كما عرفتم حتت الظالل يف يكان يصل) وآله

  . منصرف عنهيت حتته، ولذا فالدليل اآليمبن ال يصل

: يكره الصالة فيها؟ قالأ، عن املساجد املظللة )عليه السالم( عبد اهللا أبو سئل: ، قالفعن احلليب

ركم الصالة فيها اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع يف ذلكضنعم، ولكن ال ي)٢(.  

م، وكيف نع: ، عن املساجد املظللة يكره القيام فيها؟ قال)عليه السالم( خرى، عنهته األويف رواي

  .)٣(كم الصالة فيهاال تضر

، املوايل أو فه املخالف سواء كان سقّ،كان املسجد مسقفاً إذا يوظاهر ذلك عدم الكراهة للمصل

  لو كان مسجد غري مسقف  أنه ن الظاهر من اخلربوذلك أل

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٩ الباب ٤٨٧ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد٩ الباب ٤٨٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح أحكام املساجد من أبواب٩ الباب ٤٨٨ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٢٩٢

  .اليوم فال كراهة أما الة يف املسقف،كرهت الص

مل يكن من جدع وعوارض، بل من اخلشب واحلصري وما  وإن يكون ال بأس بالظالل أن مث ال يبعد

  . املراد عدم سقف الطني وحنوهفإن، أشبه

 هذا أداء الفريضة عند باب املسجد، ويقرأيقف اخلارج عن املسجد بعد  أن  استحباب:ومنها

لك أسأ، فمرتينأرضك كما أ وانتشرت يف ، وصليت مكتوبتك،جبت دعوتكأ فعوتيناللهم د: الدعاء

 أبو ، فقد روى ذلك)١(من فضلك العمل بطاعتك واجتناب سخطك والكفاف من الرزق برمحتك

  . قال ذلك)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن ،)عليه السالم( حفص، عن الصادق

عليه ( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب هل النصب، فعنأد ته عند دخول مسجءما يستحب قرا: ومنها

اهللا إالّ  لهإال  أن شهدأ": هل نصب، فقال مرة واحدةأمسجد  أو من دخل سوق مجاعة: ، قال)السالم

إالّ   والحول وال قوة،صيالأ بكرة و وسبحان اهللا، كثرياًهللا واحلمد ،كرب كبرياًأوحده ال شريك له، واهللا 

  .)٢(، عدلت حجة مربورة"هل بيتهأ وصلى اهللا على حممد وآله و،يم العظيباهللا العل

عليه ( عبد اهللا أيب كنت مع: ، كما عن مفضل بن عمر، قالكراهة دخول املسجد راكباً: ومنها

 الكوفة كان مسجداملوضع  هذا فإنانزل :  يل)عليه السالم(  فقالـ: قالإىل أن  ـ  بالكوفة)السالم

  نا أ و)عليه السالم( آدمكان خطه  الذي األول

                                                

  .١ ح من أحكام املساجد٤١ الباب ٥١٧ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٤٨ ح كتاب ثواب األعمال٤٠ص: احملاسن) ٢(



٢٩٣

  .، احلديث)١(دخله راكباأ أن كرهأ

  .ذلك خاصاً مبسجد الكوفة يكون أن لكن من احملتمل

عليه ( مساعيل بن الصادقإ فعن ، املسجد احلرامااستحباب االتكاء واالحتباء يف املساجد عد: ومنها

االتكاء يف املسجد رهبانية : )ليه وآلهصلى اهللا ع( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( أبيه عن )السالم

  .، احلديث)٢(العرب

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( ويف حديث آخر، عن علي

تكاء يف املسجد رهبانية العرب واال،االحتباء يف املساجد حيطان العرب)احلديث)٣ ،.  

ذا إو:  قال يف حديث)عليه السالم( ن احلسنيه، عن علي بأصحاباسحاق، عن بعض  أيب وعن

  .)٤(اإليه وهو ناظر حيتيب أن كان مقابل الكعبة مل جيز له

:  قال تعاىل،شكال وال خالف، بل ضرورةإ بال ،حرمة منع املسلمني عن التعبد يف املسجد: ومنها

﴿اللَِّهو ساِجدم عنم نِمم أَظْلَم نا أن مفيه ذْكَر٥(﴾ي(.  

 أن  خراِبها أُولِئك ما كانَ لَهم  يف سعىو﴿:  قال تعاىل،حرمة السعى يف خراب املسجد: ومنها

  .يات اآل)٦(﴾خاِئفنيإالّ  يدخلُوها

                                                

  .٩ ح من أبواب أحكام املساجد٤٤ الباب ٥٢٣ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح من أبواب أحكام املساجد٢٩ الباب ٥٠٩ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٥٢ص: اجلعفريات) ٣(

  .٢ ح من أبواب أحكام املساجد٢٢ الباب ٢٣٠ ص١ج: لوسائلمستدرك ا) ٤(

  .١١٤اآلية : سورة البقرة) ٥(

  .١١٤اآلية : سورة البقرة) ٦(



٢٩٤

  .يات اآل)١(﴾والَّذين اتخذُوا مسِجداً ِضراراً﴿: ومنها حرمة بناء املسجد ضراراً، قال سبحانه

 ورمبا يستدل له ،عطاء الوالئم، كما ذكره بعض الفقهاءإصاً مبثل كل فيه خصوكراهة األ: ومنها

  .نه وضع للصالة وحنوهاأ و،املسجد مل يوضع ملثل ذلك أن بالتعليل املتقدم يف الفقيه وغريه، من

صلى اهللا عليه وآله (  فقد روى ورام، عن رسول اهللا، فيه"واهللابلى "و "ال واهللا"كراهة قول : ومنها

  .)٢(ء قمامة، وقمامة املسجد ال واهللا وبلى واهللايلكل ش: ، قال)وسلم

  . النبل، كما تقدم يف مسألة سل السيفيكراهة رم: ومنها

  عن آبائه)عليه السالم( خراجه، فعن زيد بن عليإباب حكراهة متكني من به تأنيث، واست: ومها

صلى اهللا عليه ( سجد رسول اهللارأى رجال به تأنيث يف منه إ :)عليه السالم( عن علي) عليهم السالم(

 مث قال علي.  يا من لعنه رسول اهللا)صلى اهللا عليه وآله( اخرج من مسجد رسول اهللا:  فقال له)وآله

لعن اهللا املتشبهني من الرجال بالنساء، :  يقول)صلى اهللا عليه وآله( مسعت رسول اهللا: )عليه السالم(

  .)٣(واملتشبهات من النساء بالرجال

                                                

  .١٠٧اآلية : سورة التوبة) ١(

  .٦٩ص: تنبيه اخلواطر) ٢(

  .٦٣ ح من اجلزء الثاين٣٨٥ الباب ٦٠٢ص: علل الشرايع) ٣(



٢٩٥

  .)١(ءيقذر شأم فإيتكم بمن  اخرجوههم :ديث آخرويف ح

مل يثبت عليه  إذا  وذلك، واملراد به من يفعل به الرجال،تأنيث وقد تقدم حديث آخر يف من به

  . وال يبعد جريان حكمه يف املتشبهة بالرجال للرواية السابقة،د عليهجراء احلإ كان الالزم الّإ و،شرعاً

 يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبخالق، قال فعن مكارم األ،امتاستصحاب النعل واخل: ومنها

  .)٣(النعل واخلامت :)٢(﴾خذُوا زينتكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد﴿: قوله تعاىل

 الْمشِركُونَ نجس فَال يقْربوا الْمسِجد إمنا﴿: حرمة متكني الكفار منها، قال تعاىل: ومنها

راممجاعع ظهور وحدة احلكم من هذه اجلهة يف سائر املساجد ولو بقرينة اإلم ،)٤(﴾الْح.  

: سبوع مرة، ملا ورد يف تفسري قوله تعالأ خصوصاً يف كل ،استحباب تطيبب املسجد: ومنها

﴿ِللطَّاِئفني ِتييب رية اآل)٥(﴾طَه.  

   اهللا عليه صلى(  رسول اهللا: قال)عليه السالم( رواية اجلعفريات، عن علي يف وملا

                                                

  .٦٤ حثاين من اجلزء ال٣٨٥ الباب ٦٠٢ص: علل الشرايع) ١(

  .٣١اآلية : سورة األعراف) ٢(

  .، الباب السادس، الفصل الثامن١٢٣ص: مكارم األخالق) ٣(

  .٢٨اآلية : سورة التوبة) ٤(

  .٢٦اآلية : سورة احلج) ٥(



٢٩٦

  .)١(يامأوامجروها يف كل سبعة   ـقالإىل أن ـ : )وآله

صلى اهللا عليه ( رأى : رواية الفقيهي فف،يل التنظيف عن النخامة وحنوهاجاستحباب تع: ومنها

 فبىن على ىها مث رجع القهقررطاب فحكّأا بعرجون من عراجني إليه خنامة يف املسجد فمشى )وآله

  .)٢(اباً كثرية أبو يفتح من الصالةاوهذ: )عليه السالم( دق وقال الصا،صالته

مل  إذا بثالتنظيف عن اخلي أ كراهة الوضوء يف املسجد، والظاهر كراهته بكال املعنيني،: ومنها

 عن )عليه السالم( عبد اهللابا أسألت :  فعن رفاعة قال، والوضوء والغسل والتيمم،يستلزم النجاسة

  .)٣(رهه من الغائط والبول فك،الوضوء يف املسجد

كان احلدث يف املسجد فال بأس إذا  : قال) السالمماعليه( حدمهاأعني، عن أوعن بكري بن 

  .)٤(بالوضوء يف املسجد

  . منها مبا ذكرناهر نكتفيخأ أحكاموهناك 

                                                

  .٥١ص: اجلعفريات) ١(

  .١٠ و٩ ح يف القبلة٤٢ باب ١٨٠ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .١ ح من أبواب الوضوء٥٧ الباب ٣٤٥ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب الوضوء٥٧ الباب ٣٤٥ ص١ج: الوسائل) ٤(



٢٩٧

  .صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالا يف املسجد): ٢مسألة ـ (

  

 وإن }فضل من صالا يف املسجدأ{ليست } صالة املرأة يف بيتها{ أن  قد تقدم):٢مسألة ـ (

  .بل صالا يف املسجد مثل صالة الرجل يف الفضل، ذكر مجاعة ذلك



٢٩٨

  .والفرائض يف املساجد  ،املنازل يف تيان النوافلإفضل للرجال األ): ٣مسألة ـ (

  

  .نعم الالزم عليها مراعاة الستر واحلجاب والعفة، فراجع

شكال إال : أقول} والفرائض يف املساجد  ،املنازل يف تيان النوافلإفضل للرجال األ {):٣ مسألة ـ(

 وصالة التحية والصلوات ،مثال صالة الطواف املستحبأ ،بعض النوافل شرعت يف املساجد أن يف

  .غريها إىل )عليهم السالم( ئمةاملقررة يف مسجد الكوفة والسهلة واملقررة يف مشاهد األ

 مرتبة ،النافلة مطلقاً إىل الدار بالنسبة أو فضيلة املسجدأ هذه الصلوات فقد اختلفوا يف أما غري

 إىل  فقد ذهب مجع،)عليه السالم(  وجعفر)عليه السالم( غري مرتبة كصالة علي أو ة،كنوافل اليومي

 بل ،ذب واجلامعرشاد والنهاية واملبسوط واملهفضيلة الدار منهم الشرائع والنافع والقواعد وشرحه واإلأ

  .علمائنا إىل  بل عن املعترب واملنتهى نسبته،املشهور أنه عن مجاعة

الثاين  والشهيد النافلة يف املسجد أفضل، منهم الكايف بأن :لوا فقالكن خالف يف ذلك غري واحد

  .واملدارك وجممع الربهان وغريهم

  .الدارفضل يف صالة الليل فاألإالّ  ية املسجدلفضأ فقال بيوفصل احلل

  . وجلملة من الروايات اخلاصة، روايات الفضيلة يف املساجد واملشاهدطالقإل ،الثاينقرب واأل

 كره الصالة يف مساجدهم؟ فقال ألإين :)عليه السالم( عبد اهللايب  أل قلت،عمري أيب كرواية ابن

صاب تلك البقعة رشة أتل فقُ نيب يصو أو  نيبعلى قرب الّإ ال تكره فما من مسجد بين: )عليه السالم(

  فيها  دأيذكر فيها ف أن حب اهللاأ ف،من دمه



٢٩٩

 أو  نيبسر فضل الصالة كونه حمل دم أن لظهوره يف. )١(الفريضة والنوافل واقض فيها مافاتك

 أو  سواء كانت العبادة فرضاً،يعبد هناك أن ن اهللا أحبيدل على فضيلة النافلة أل أنه  ومن املعلومي،وص

  .نفالً

  .)٢(النوافل يف مسجد الكوفة لتعدل مخسمائة صالةن إ :ة هارون بن خارجةورواي

  .ومثله غريه. )٣(النافلة فيه تعدل عمرة مربورةن إ :ويف رواية ابن حيىي

 احلرام :ربعةالنافلة يف املساجد األن إ :)عليه السالم( جعفر أيب ، عنمحزة الثمايل أيب ويف خرب

  .)٤(عدل عمرة ت،والرسول والقدس والكوفة

: فقال ـ يف املسجد احلرامـ أي ؟ يصلأ كم :)عليه السالم( وصحيح ابن عمار، سألت الصادق

 ،الصالة يف :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللافإنصل مثان ركعات عند زوال الشمس

صالة يف  الصالة يف مسجد احلرام تعدل ألف فإناملسجد احلرام، إالّ   كألف يف غريهيمسجد

  .)٥(يمسجد

  ـقالإىل أن ـ تيان املساجد إعليكم ب: قالنه إ )عليه السالم(  عن الصادق،ورواية مرازم

   وا من املساجد يف بقاعكثروا فيها من الصالة والدعاء وصلّأف

                                                

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٢١ الباب ٥٠١ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب أحكام املساجد٤٤ الباب ٥٢١ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح باب فضل املسجد٤٩١ ص٣ج: الكايف) ٣(

  .١ حد من أبواب أحكام املساج٦٤ الباب ٥٥٠ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .١٤ من أبواب املساجد ح٣٨ الباب ٥١٤ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٥(



٣٠٠

  .)١( يوم القيامةي كل بقعة تشهد للمصلفإنخمتلفة 

لقيامة، رجل يكون على فراشه ومعه زوجته وهو م يوم اإليهثالثة يضحك اهللا  :فيدملويف رواية ا

  .)٢( ربهي ويناجيحيبها فيتوضأ ويدخل السمجد فيصل

ول داخل يف املسجد أ نسانيكون اإل أن بل يدل على ذلك الروايات املتعددة الدالة على تأكيد

  . نوافل الظهر والعصر واملغرب تكون حينئذ يف املسجدفإن ،وآخر خارج منه

غريها من  إىل . كان يصلي الليل يف املسجد)صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :بوصحيحة ابن وه

  .الروايات

أفضل الصالة  :)صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللاي فهو ما رو:األولما ما استدل به للقول أ

  .املكتوبةإالّ  صالة املرء يف بيته

صلى (  الصالة يف املسجد احلرام ومسجدهذكر فضل أن خر ـ بعد اآل)صلى اهللا عليه وآله( وقوله

يطلب ىل ااهللا تعإالّ  فضل من هذه كله صالة يصليها الرجل يف بيته حيث ال يراهأو: ـ )اهللا عليه وآله

  .ا وجه اهللا

 مث كان يصلي فيه صالة ،كان جعل بيتاً يف داره خاصاً بالصالة) عليه السالم(علياً  أن وما تقدم من

  .الليل

                                                

  .١١ من أبواب املساجد ح١ الباب ٤٢١ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .١٨٨ص: ختصاصاال) ٢(



٣٠١

با ض فخرج مغ)صلى اهللا عليه وآله( جاء رجال يصلون بصالة رسول اهللا أنه د بن ثابت،وخرب زي

  .)١(يصلوا النوافل يف بيوم أن مرهمأو

 ولو بقرينة الرواية الثانية ـ احملتملة احتادها األوىلالظاهر من الرواية  إذ :لكن يف الكل ما ال خيفى

صالة ال  هي الكالم يف الصالة مبا أن  ومن املعلوم،ياءعد صالة البيت عن الروجه البيت ب أن معها ـ

 دل إمنا وخرب زيد بن ثابت ،فضلية ال يدل على األ)عليه السالم( جبهة العوارض اخلارجية، وفعل علي

ال يصلوا مجاعة، وقد صلوا بعده  أن مرهم بذلك تشديداً يفأ إمنا )صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن على

  .يف ما ابتدعه عمر

عن الصالة ) عليهما السالم(لنامها أ س: وابن مسلم والفضيل، قالواةعلى ذلك، ما رواه زرارويدل 

خرة صلى العشاء اآل إذا  كان)صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :يف شهر رمضان نافلة بالليل مجاعة؟ فقاال

ول ليلة من شهر رمضان  فخرج يف أياملسجد فيقوم ويصل إىل مرتلة مث خيرج من آخر الليل إىل انصرف

 ليال، ، ففعلوا ذلك ثالثركهمتبيته و إىل  فاصطف الناس خلفه فهرب منهمي كما كان يصليليصل

ن إ يها الناسأيا : ثىن عليه، مث قالأاهللا و  يف اليوم الرابع على منربه فحمد)صلى اهللا عليه وآله( فقام

  .، احلديث)٢( الضحى بدعةالصالة بالليل يف شهر رمضان النافلة مجاعة بدعة وصالة

   وإن مقتضى القاعدة ما ذكره اجلواهر مما قربناه، أن ومن ذلك تعرف

                                                

  .١٤٦ ص١٤ج: انظر اجلواهر) ١(

  .١ ح من أبواب نافلة شهر رمضان١٠ الباب ١٩١ ص٥ج: الوسائل) ٢(



٣٠٢

  . يف االستدالل فراجع كالمهماكان املستند قرب ما ذكره املشهور مبا ال يغين

، لكن )عليه السالم( ات بعد استثناء صالة الليل عنها، لفعل عليطالقنه لإلأما تفصيل احللي فكأ

  .الفعل ال داللة فيهان  أعرفت

 إىل قربأ ككون الصالة يف البيت ، خارجة عن املوضوعأدلةني استدل باألول من كالًن إ مث

ضربنا عن أا ذ لشعائر اهللا، ولاًظهارإكوا  إىل قربأ و،الصالة يف املسجد تعمري للمسجد أو ،خالصاإل

  .ذكرها

أفضلية املسجد للنافلة ليست خاصة  أن احلكمتعرف مما تقدم يف استواء الرجال والنساء يف نه إ مث

  .بالرجال، لكن الالزم مراعاة الستر والعفاف، كما ذكرنا هلن يف الصلوات املكتوبة

اجلماعة فال،  أما ماكن متعددة خاص بالنافلة والفرادى،أمث الظاهر كون استحباب تفريق الصالة يف 

م عند مكاا ، غريو)عليهما الصالة والسالم(مها  وال، ماماملصلني مجاعة مع الرسول واإل أن ذ مل يعهدإ

  . ١ واهللا سبحانه العامل،الصلوات املكتوبات

                                                
  ).دام ظله(جلزء الثاين من كتاب الصالة حسب جتزأة املؤلف  إىل هنا انتهى ا١



٣٠٣

  فصل

قامة واإلاألذانيف 

   للرجال والنساء، وسفراً حضراً، وفرادى مجاعةً، وقضاًءداًءأكد رجحاما يف الفرائض اليومية اشكال يف تإال 

  

  } قامة واإلاألذانيف  فصل{

 ،)٢(﴾وأَذِّنْ ِفي الناِس ِبالْحج﴿:  وقوله،)١(﴾ثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ﴿: عالم، ومنه قوله تعاىل اإل:ة لغاألذان

  .علمأذّن مبعىن أغريمها، وإىل 

 عينهدل ب وقد ي،)٣(﴾يقيمونَ الصالةَ﴿: داء، من قوله تعاىلفعال مبعىن األ مصدر باب اإل:قامةواإل

  . واستقامةإقامةفعال واالستفعال يقال  اإلالقاعدة يف بايب هي ، كماخري الكلمةأالتاء يف إىل 

 ، وسفراً حضراً، مجاعة وفرادى، وقضاًءداًءأكد رجحاما يف الفرائض اليومية أشكال يف تإال {و

ين فيهما، ويدل على ات املتواترة والضرورة من الدمجاعشكال وال خالف، بل اإلإبال } للرجال والنساء

  كان  وإن ر النصوصذلك متوات

                                                

  .٧٠اآلية : سورة يوسف) ١(

  .٢٧اآلية : سورة احلج) ٢(

  .٥٥اآلية : سورة املائدة) ٣(



٣٠٤

 ، وللجامع من املنفرد،منهما للنساء كدآمها للرجال : لف مراتب االستحباب، قال يف املستندتخت

، األذان يف اجلميع من قامة واإل، يف الصبح واملغرب منه يف غريمهااألذان و،وللحاضر من املسافر

  .المهآخر ك إىل ،)١(أيضاًة ءواملشهور تأكدمها فيما جيهر فيه بالقرا

ذان وال أوليس على النساء : نه قاللنساء، أللرمبا يتوهم من كالم العالمة عدم استحباا  أنه كما

ا عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف ا على الشرع، لكن مراده عدم  وال نعرف فيه خالفا أل،إقامة

 إليهنساء ويعتدن به، ذهب ة للأتؤذن املر أن وجيوز: قال بعد العبارة املذكورة أنه الوجوب بدليل

  .، انتهى)٢(ناؤعلما

: )عليه السالم( ن للصالة؟ فقال صحيحة ابن سنان، عن املرأة تؤذّ:ويدل على االستحباب هلا

حممداً رسول اهللان أ واهللا،إالّ  لهإال  أن تشهدن أ وتكرب أن هاأجزأمل تفعل  وإن ،فعلتن إ حسن)٣(.  

  وتكفيها الشهادتان، ولكن،ذان القبيلةأمسعت  إذا إقامةذان وال أة أليس على املر: ويف رواية الفقيه

  .)٤(فضلأقامت فهو أذنت وأإذا 

   يراد إقامةذان وال أليس عليهن  أنه  من)٥(ما يف بعض الروايات أن ومنه يظهر

                                                

  .١٨ س٣١٩ ص١ج: املستند) ١(

  .٢٥ س٢٥٧ ص١ج: املنتهى) ٢(

  .١ قامة واإلاألذان من أبواب ١٤ الباب ٤ج: الوسائل) ٣(

  .٤٧ح...  وقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٩٤ ص١ج: الفقيه) ٤(

  .٤٥ح...  وقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٩٤ ص١ج: الفقيه) ٥(



٣٠٥

   وبعضهم، وخصه بعضهم بصالة املغرب والصبح،وجوما إىل وذهب بعض العلماء

  

  .م كتأكدمها على الرجالكد اللزوأبه عدم ت

هل العلم، أكثر أ عند األذان فيسقط فيه ،ومنها السفر: األذانقال يف املستند، يف عداد موارد سقوط 

  .)١(كما يف املنتهى

ويدل على السقوط روايات مستفيضة ذكرها الوسائل واملستدرك واجلامع، لكن السقوط : قولأ

 إىل .)٢( من املالئكةنافقمت صلى خلفك صأض فالة ورأذنت يف أ إذا : بدليل صحيحة احلليب،رخصة

  .يذكره يف موارد سقوطه أن غريها، وكان على املصنف

، كما يظهر من القول بوجوما مطلقاً: قال يف املستمسك} وجوما إىل وذهب بعض العلماء{

ن املختلف ما  مث نقل ع، وما بعده تفصيل له، ولعل مراده الوجوب يف اجلملة،فغري ظاهر، )٣(املنت

  .يستشعر منه القول بالوجوب مطلقا

عقيل  أيب كالسيد يف مجله وابن} خصه بعضهم{ فـ :أقواللة أكيف كان، ففى املس} و{

  .لكن قيد الوجوب ابن اجلنيد بكونه على الرجال فقط} بصالة املغرب والصبح{

 ،كتبه عدا اخلالف النساء والشيخ يف النهاية واملبسوط وسائر أحكامكاملقنعة و} وبعضهم{

  الصالح، يب  أل والكايفوالوسيلة واملهذب وشرح اجلمل والغنية

                                                

  .١٢ س٣٢٠ ص١ج: دنستامل) ١(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٤ الباب ٦٢٠ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٥١٦ ص٥ج: املستمسك) ٣(



٣٠٦

 قوى واأل، يف حصول ثواب اجلماعة وبعضهم جعلهما شرطاً، يف صحتهابصالة اجلماعة وجعلهما شرطاً

   مطلقااألذاناستحباب 

  

}  يف صحتهابصالة اجلماعة وجعلهما شرطاً{  كما نقل عن اجلواهر عنهمي،صباح للكيدرواإل

  . مل يقم مل تصح مجاعة وأمل يؤذن فإذا 

 يفقال يف حمك}  يف حصول ثواب اجلماعةجعلهما شرطاً{كالشيخ يف بعض كتبه } وبعضهم{

 مل حتصل فضيلة اجلماعة والصالة ماضية، وظاهره ترتب إقامةذان وال أمىت صليت مجاعة بغري : كالمه

  .آثار اجلماعة على مثل هذه الصالة

كما هو املشهور بني املتأخرين، بل }  مطلقاًاألذان استحباب قوىألا{ن مع كل ذلك فـ لك} و{

هم، بل كافتهم، بل أكثر املتأخرين، بل كما قيل مجهور ه بل علي، كما يف اجلواهر،لعل عليه عامتهم

عظيمة  بل هو املشهور شهرة ،عليه دعوى الشهرة املطلقة يف كالم طائفة من الطائفة كما يف املستند

 املؤيد بطائفة كبرية من الروايات اخلالية عن ،صل السليم عن املعارض وذلك لأل،كما يف املستمسك

  .معارض ميكن مقاومتها

صلى وحده يف البيت  إذا كاننه إ : للمنفرد صحيحة احلليباألذانيدل على عدم وجوب : قولأ

  .)١( واحدة ومل يؤذنإقامةقام أ

  .)٢( واحدةإقامةخلوت يف بيتك ذا  إجيزيك: خرىوصحيحته األ

   حداًأكان القوم ال ينتظرون إذا  : للجامع رواية احلسنياألذانويدل على عدم 

                                                

  .٥ حقامة واإلاألذان يف ٦ الباب ٥٠٠ ص٢ج: التهذيب) ١(

  .٦ حقامة واإلاألذان يف ٦ الباب ٥٠٠ ص٢ج: التهذيب) ٢(



٣٠٧

  .)١( واحدةإقامةاكتفوا ب

 يف الصلوات األذانال تدع : ، رواية ابن سيابة لغري املغرب والغداة مطلقاًاألذانويدل على عدم 

  .)٢(غرب والفجر تركته فال تتركه يف املفإنكلها، 

 ،قامة ورخص يف سائر الصلوات باإل،إقامةذان وأبإالّ   الغداة واملغربال تصلّ: ة مساعةقوموث

  .)٣(فضلأ األذانو

  .)٤(الغداة واملغربإالّ   واحدةإقامةجيزيك يف الصلوات : وصحيحة ابن سنان

  .ومثل هذه الروايات غريها كثرية مبعناها

: ذان يف املغرب؟ قالأ بغري قامةغرب، صحيحة عمر بن يزيد، عن اإل للماألذانويدل على عدم 

 ادتيع أن حبأليس به بأس وما)٥(.  

  .)٦( يف السفرإقامةجيزيك :  للمسافر، صحيحة حممد والفضيلاألذانويدل على عدم 

  .)٧(ذانأ واحدة بغري إقامة يف السفر يجيز: ي البصرةوصحيح

                                                

  .٤ حقامة واإلاألذان يف ٦ الباب ٥٠ ص٢ج: التهذيب) ١(

  .١ حقامة واإلاألذان يف ٦ الباب ٤٩ ص٢ج: التهذيب) ٢(

  .٧ حقامة واإلاألذان يف ٦ الباب ٥١ ص٢ج: التهذيب) ٣(

  .٨ حقامة واإلاألذان يف ٦ الباب ٥١ ص٢ج: التهذيب) ٤(

  .٩ حقامة واإلاألذان يف ٦ الباب ٥١ ص٢ج: التهذيب) ٥(

  .٧ حقامة واإلاألذان من أبواب ٥ الباب ٦٢٢ ص٤ج: الوسائل) ٦(

  .٣٨ح...  وقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٩ ص١ج: الفقيه) ٧(



٣٠٨

  .)١( واحدةإقامة ي يف السفر كما يقصر الصالة جيزناألذايقصر : خرىوصحيحته األ

 ليس إقامة، عن الرجل هل جيزيه يف السفر واحلضر  صحيحة احلليب: مطلقااألذانويدل على عدم 

  .)٢(س بهأنعم ال ب: ذان؟ قالأمعها 

صلى خلفك ... قمتأذا إ و، من املالئكةنافقمت صلى خلفك صأذنت وأإذا  :وصحيحة حممد

  .)٣(الئكةصف من امل

  .من الضروريات  من املكمالت الاألذان أن رهاه ظافإن

: ذان؟ قالأ بغري إقامة حتضر الصالة وحنن جمتمعون يف مكان واحد جتزينا :سنادورواية قرب اإل

نعم)٤(.  

عليه ( :؟ فقالإقامةذان وأ عن املرأة عليها : للنساء، صحيحة مجيلقامةويدل على عدم وجوب اإل

  .)٥(ال: )السالم

  .)٧(ومثلها رواية الدعائم. )٦(إقامةذان وال أليس على النساء : ورواية خصال

                                                

  .١٠ حقامة واإلاألذان يف ٦ الباب ٥١ ص٢ج: التهذيب) ١(

  .٣ حقامة واإلاألذانب  من أبوا٥ الباب ٦٢٢ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١٤ حقامة واإلاألذان يف ٦ الباب ٥٢ ص٢ج: التهذيب) ٣(

  .٧٦ص: سنادقرب اإل) ٤(

  .٤٠٠ حقامة واإلاألذان يف ٦ الباب ٥٧ ص٢ج: التهذيب) ٥(

  .٢ أبواب التسعة عشر ح٥١١ص: اخلصال) ٦(

  . قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٦ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٧(



٣٠٩

ذان القبيلة فليس أكانت تسمع ن إ :)عليه السالم( ؟ فقالإقامةذان وأ املرأة عليها :ورواية العلل

  .)١(كثر من الشهادتنيأعليها 

  .)٢(شهدت الشهادتني حسبهاإذا  :ويف صحيحة زرارة

 الرجل بنفسه ييصل أن ال بأس: )عليه السالم(  عن عليي ما رو: للمنفرداألذان على عدم ويدل

  .)٣(إقامةذان وأبال 

ما ليستا أ من السنن الالزمة وقامة واإلاألذان: ي ما رواه الرضوويدل على عدم وجوما مطلقاً

  .)٤(من الفريضة

  .)٥(فضلأصلوات ع الي يف مجقامة واإلاألذانن إ :وما يف الصحيحة

يف اجلماعة وال  ، ال مطلقاًاألذانكما رأيتها ناصة على عدم وجوب  هي ،غريها من الروياتإىل 

للرجال وال للمغرب والغداة وال لغري ذلك، فالالزم محل ما ظاهره الوجوب على تأكد االستحباب، 

  .خصوصاً يف املوارد اخلاصة

ت خاصة ال داللة فيها، مثل استدالل بعضهم مبا دل رمبا يستدل على عدم الوجوب بروايانه إ مث

 يف )عليه السالم( جعفر أبو صلى بنا: نصاري قالمرمي األ أيب ذان الغري، مثل روايةأاالكتفاء ب على

  ذان وال أزار وال رداء وال إقميص بال 

                                                

  .١ من اجلزء الثاين ح٦٨ الباب ٣٥٥ص: علل الشرائع) ١(

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٤ الباب ٦٣٧ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٣ الباب ٢٥٣ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٢٢ س٦ص: فقه الرضا) ٤(

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ٦٢٣ ص٤ج: الوسائل) ٥(



٣١٠

   للرجالقامةإل عدم ترك احوطواأل

  

، فسئل عن ذلك؟ إقامةذان وال إوماً بال قم أ )عليه السالم( با جعفرأ أن  ـقالإىل أن  ـ إقامة

  .غري ذلك إىل .جزاين ذلكأتكلمه فأ مررت جبعفر وهو يؤذن ويقيم فلم ينإ: )عليه السالم( فقال

غريه من  إىل صال،أعدم وجوبه  ذان العلى البديل لألإالّ  داللة فيها الرواية ال أن وال خيفى

 خر من خالل الروايات األقوالوحيث قد ظهر وجه استدالل األلقبيل، اهي من هذا  اليت االستدالالت

  .ذكر استدالالم واجلواب عنها إىل ذكرناها فال حاجةاليت 

وجوا مطلقا، وذهب السيد  إىل عقيل أيب فقد ذهب ابن}  للرجالقامةإل عدم ترك احوطواأل{

ترك عدم  حوطواأل: قالنه إ البحار، وعن إليهوجوا على الرجال، وعن الوحيد امليل  إىل وابن اجلنيد

  :، ويف احلدائق اختار الوجوب، وقد استدل القائلون بذلك جبملة من الرويات)١( مطلقاقامةاإل

  .)٢(إقامةذان وأبإالّ  نه ال صالةيؤذن ويقيم، أل أن البد من: كموثق مساعة

ء ي وحده فيجيم ليصل، عن الرجل يؤذن ويقي)عليه السالم( عبد اهللا أيب خرى، عنوموثقته األ

ال ولكن : )عليه السالم( ؟ فقالقامة واإلاألذانيصليا بذلك  أن رجل فيقول له تصلي مجاعة؟ هل جيوز

  .)٣(يؤذن ويقيم

                                                

  .١٩ ص٨١ج: البحار) ١(

  .١ من اجلزء الثاين ح٢٥ الباب ٣٢٩ص:  علل الشرائع)٢(

  .٣ حقامة واإلاألذان يف ١٤ الباب ٢٧٧ ص٢ج: التهذيب) ٣(



٣١١

 إذا هفإنيتمكن يف الصالة،  ماك قامةوليتمكن يف اإل: )عليه السالم( وخرب سليمان بن صاحل، عنه

  .)١( فهو يف الصالةقامةخذ يف اإلأ

وجوا كوجوب الصالة، وما دل   فيدل بالداللة العرفية على، من الصالةقامةاإل أن ه دليل علىفإن

فهما مستحبان للنساء، وما دل  الإالنفي نفي اللزوم، و إذ على نفيها على النساء وجوا على الرجال،

وجه للقطع، وما دل ه لوال الوجوب مل يكن فإن وحدها، قامةنسيان اإل أو على قطع الصالة عند نسياا

  .غري ذلك إىل ،يا أدىن ما جتزأ، مما ظاهره ي جتزقامةاإل أن على

 مما يوجب جعل قامة واإلاألذاناشتمال مجلة منها على  إىل ضافةه باإلفإن، ىويف الكل ما ال خيف

 ضعف السند يف إىل ضافة كما عرفت، وباإلاألذانوجوب  بعد عدم ، لقرينة السياقاألذان كقامةاإل

التالزم عرفا وال  إذ بعضها كخرب سليمان، وضعف الداللة يف بعضها، مثل ما دلّ على قطع الصالة

 )عليه السالم( عبد اهللا أيب  كقول، معارضة مبا دل على عدم وجواخبارذ هذه األإمرين، شرعاً بني األ

  .)٢(فضلأ يف مجيع الصلوات قامة واإلاألذانو: صفوانخرب يف 

ذان وال أ الرجل لنفسه بغري ييصل أن ال بأس: ، يف رواية الدعائم)يه السالمعل( وقول علي

  . املتقدميوالرضو. )٣(إقامة

                                                

  .٢١ح...  وقامة واإلاألذان باب بدء ٣٦ ص٣ج: الكايف) ١(

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ٦ الباب ٦٢٣ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  . قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٦ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٣(



٣١٢

  يف غري موارد السقوط وغري حال االستعجال والسفر وضيق الوقت ومها خمتصان بالفرائض اليومية

  

  .فتأمل. )١( سنةقامة واإلاألذانن إ : زرارة وعلي بن احلسنيويف رواييت

 يف كان االحتياط االستحبايب وإن قرب،وكيف كان فالقول بعدم الوجوب كما هو املشهور هو األ

  .امتيان ا، بل اإل

  .شاء اهللا تعاىل نإ تفصيله كما سيأيت} يف غري موارد السقوط{

 على ذلك، الًي دلجد فيما حضرينأ، مل أشبهوما } وغري حال االستعجال والسفر وضيق الوقت{

 املذكورين،  ـ حال االستعجال والسفرـ أيوال دليل على السقوط يف احلالني :  املستمسكوقال يف

  . ، انتهى)٢(فاجلزم بعدم الوجوب فيهما والتوقف فيه يف غريمها غري ظاهر

 ـ وقال بالسقوط ولعله فهم املناط مما ورد يف تقصريمها يف حال االستعجال والسفر ـ كما سيأيت

بينهما وبني غريمها كان مر تعارض األفإذا جزاء والشرائط، ما ليسا كسائر األأيف الضيق من جهة 

تيان ما مل يساعده املرض لإل إذا  كما)أشبهوما (سقاطهما، ومنه يعرف وجه ما ذكرناه بقولنا إالالزم 

  .حنو ذلك، واهللا العامل أو وبالصالة كاملة

 عن املعترب واملنتهى  ومنقوالًاً حمصالًإمجاع: قال يف اجلواهر} ومها خمتصان بالفرائض اليومية{

  ية، عزوالتذكرة والذكرى وجامع املقاصد وال

                                                

 من ٦ الباب ٥٥ ص٥ج: جامع أحاديث الشيعة .٣ من أبواب كيفية الصالة ح٦ الباب ٥٤ ص٥ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٤أبواب كيفية الصالة ح

  .٥٣٥ ص٥ج: املستمسك) ٢(



٣١٣

 عن بعض هؤالء وبىن عليه، ويف مجاع، ويف املستند نقل اإل)١(سالممذهب علماء اإلنه إ وهلاأبل عن 

، ولكن يرد صالة عدم املشروعية بعد عدم الدليلأاملستمسك ذكر كما يف اجلواهر، والدليل على ذلك 

  : عليه

  .)٢(إقامةذان وأبإالّ  ةالص ال:  مثل موثق عمار،قاتلوجود بعض املط: والأ

  .)٣(قمأن هلا وذّأصالة فريضة ف إىل قمتإذا  :خر اآلهوموثق

ذان أب  هناك)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ع ليلة املعراج، وقد صلى الرسول شراألذانن إ :وثانيا

الصالة هناك كانت مستحبة ومل تكن واجبة مما يدل على استحباما للصلوات  أن ، ومن املعلومإقامةو

الصالة ن إ يقال أو ذ ال مجاعة يف الصلوات املستحبة،إذلك كان استثناًء، ن إ يقالأن إالّ  املستحبة، اللهم

 على تشريع املورث للوجوب، لكن على هذا يكون يف ذلك داللةىل ااهللا تعأمر ا كانت بهناك واجبة أل

مل ينقل  أنه مسعتها، وبعد اليت اتمجاعال ميكن االلتزام بذلك بعد اإل ض، هذا ولكنئ يف مطلق الفرااألذان

 ومل يرد رواية بذلك ولو كان ، ملثل صالة الطواف وحنوها مع كثرة االبتالءقامة واإلاألذانحد أعن 

  .لبان

واهللا سبحانه . )٤(ذان يف نافلةأال : قاله  أن،)عليه السالم( سالم، عن جعفروقد روى دعائم اإل

  .العامل

                                                

  .٢٤ ص٩ج: اجلواهر) ١(

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٥ الباب ٦٦٤ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٤ حقامة واإلاألذان من أبواب ١١ الباب ٦٣١ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٧ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٤(



٣١٤

   الصالة ثالث مرات:ما يف سائر الصلوات الواجبة فيقالأو

  

 ،كما ذكره غري واحد من الفقهاء}  ثالث مراتالصالة :ما يف سائر الصلوات الواجبة فيقالأو{

  .يف صالة العيدينة التسامح، ولعلهم فهموا ذلك مما ورد موهو يكفى يف االستحباب بضمي

؟ إقامةذان وأرأيت صالة العيدين هل فيهما أ :)عليه السالم( ففي رواية التهذيب والفقيه، قلت له

  .)١( ولكن ينادى الصالة الصالة الصالة ثالث مراتإقامةذان وال أليس فيهما : )عليه السالم( قال

 املأموم، كما إىل ليس بالنسبةنه إ لظاهرمأموماً؟ ا أو اًإمام أو  فرادىيوهل االستحباب ملطلق املصل

مرادهم فيما يصلى مجاعة  أن والظاهر: ندتاملفرد فقد قال يف املس أما ،اجلماعة إىل بالنسبة أنه ظاهرهمأن 

ه هو فإنطلق بعضهم كما يف املنت، لكن ال يبعد ما ذكراه، أ ولكن ،ستمسكيده املأ و،)٢(خاصة

 تكون واجبة كالطواف أن وى يف سائر الصلوات، من غري فرق بنياملنصرف من النص يف العيدين والفت

 أو قامها مجاعة، ولو قاهلا مرةأ إذا ية املذكورةلمستحبة كاالستسقاء، وصالة امليت داخلة يف الكأو 

  .صالة عدم احلرمةكثر من ثالث ال بقصد االستحباب يف الزائد مل يكن به بأس، ألأ أو مرتني

                                                

  .١٧ يف صالة العيدين ح٧٩ الباب ٣٢٢ ص١ج:  الفقيه .٢٩ يف صالة العيدين ح٢٦ الباب ٢٩٠ ص٣ج: التهذيب) ١(

  .٢١ س٣١٩ ص١ج: املستند) ٢(



٣١٥

  تسقط سرته أن قبل أو ذنه اليسرى يوم تولدهأ يف قامة واإل،ذن اليمىن من املولوداأل يف األذاننعم يستحب 

  

فضل على األ} ذنه اليسرى يوم تولدهأ يف قامة واإل،ذن اليمىن من املولود يف األاألذاننعم يستحب {

  :ذلك مجلة من الروايات ، ويدل علىمطلقاً أو دون ذلك يف الفضل} تسقط سرته أن و قبلأ{

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، قال رسول اهللا)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عن رواية السكوينففي

ذنه اليسرىأ وليقم يف ،ذان الصالةأذنه اليمىن بألد له مولود فليؤذن يف من و، عصمة من الشيطان افإ 

  .)١(الرجيم

، لكن يف خرب )٤(سالمرب دعائم اإل وخ،، وخرب اجلعفريات)٣(حيىي أيب ، وخرب)٢(وحنوه مرسل الفقيه

  . وال منافاة، مستحبأيضاً أنه  أو،األذانراد أ، ولعله )٥(ذنه اليمىنأ يف قامة اإليحفص الكناس

 ذن احلسنيأذّن يف أ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :)عليه السالم( ويف اخلرب، عن الرضا

  .)٦( بالصالة يوم ولد)عليه السالم(

  .)٧(تسقط سرته أن  قبلاألذان: حيىي أيب ربويف خ

                                                

  .١حكام األوالد ح من أبواب أ٣٥ الباب ١٣٦ ص١٥ج: الوسائل) ١(

  .٤٩ح...  وقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٩٥ ص١ج: الفقيه) ٢(

  . ٢ من أبواب أحكام األوالد ح٣٥ الباب ١٣٧ ص١٥ج: الوسائل) ٣(

  .٣٢ص: اجلعفريات) ٤(

  .٣ من أبواب أحكام األوالد ح٣٥ الباب ١٣٧ ص١٥ج: الوسائل) ٥(

  .٧ام األوالد ح من أبواب أحك٣٦ الباب ١٤٠٠ ص١٥ج: الوسائل) ٦(

  .٢ من أبواب أحكام األوالد ح٣٥ الباب ١٣٧ ص١٥ج: الوسائل) ٧(



٣١٦

   يف الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة اجلناألذانوكذا يستحب 

  

ذن أ يمل وإن  وغريه،ذان الويلأفرق بني  نثى واخلنثى، كما الفرق يف ذلك بني الذكر واأل النه إ مث

تعدده للمناط املستفاد من كونه عصمة الظاهر عدم البأس ب أن  يف الطفل، كمانه ليس تصرفاً، ألالويل

  .من الشيطان

 مث يستقر ذلك يف إليهل ما يلقى جلشريط يس الطفل كامخ أن قد ثبت يف العلم احلديثنه إ مث

  .سلوك الطفل وحياته يف ثرهأعيه ويؤثر وال

  ففي رواية الفقيه، عن،} يف الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة اجلناألذانوكذا يستحب {

  .)١(تغولت بكم الغول فأذنواإذا  :، قال)عليه السالم( الصادق

تغولت إذا  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، عن رسول اهللا)عليه السالم( ويف خرب جابر، عن الباقر

  .)٢(ذان الصالةأبكم الغيالن فأذنوا ب

  .)٣( ودعائم االسالم، رواية اجلعفريات،ومثل رواية جابر

ذا إ ما يقول، فقال ذلك و)عليه السالم( مه الصادقحدهم فعلّأاختطف  أنه لزراد،ويف رواية زيد ا

عليه ( عبد اهللابا أخربت أف: ي حسن الوجه، قال الراوإنساناختطفه  أنه خربأبصاحبه قد خرج و

  الغول نوع من  أو لاذلك الغو: )عليه السالم(  بذلك، فقال)السالم

                                                

  .٤٨ح...  وقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٩٥ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٤ حقامة واإلاألذان من أبواب ٤٦ الباب ٦٧٢ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٤٢ص: اجلعفريات) ٣(



٣١٧

  اللحم أربعني يوماً يف أذن من ترك األذانوكذا يستحب 

  

رأيته يف خراب، فإذا كم فخالفوه، أرشد وإن شده،رأيت الواحد فال تسترفإذا  نساناجلن يغتال اإل

ضلت فإذا  ـ: قالإىل أن ـ ذن يف وجهه وارفع صوتك أ، فاألرضيف فالة من  أو وقد خرج عليك

شاء  نإ وتصيب الطريق  ترشد،األذان وارفع صوتك بـ: قالإىل أن  ـ ذن بأعلى صوتك أالطريق ف

  . اهللا تعاىل

اب  أبومن ٣٥ك الوسائل يف باب ر ويف مستد،حاديث الشيعةأوهذا اخلرب بطوله مذكور يف جامع 

 استهوته الشياطني يف يكالذ: ية الكرميةاآل أن ، ومنه يظهر استحبابه ملن ضل الطريق، كما)١(األذان

  .التفاسري  إىل فمن شاء فلريجع،دل عليه ت)٢( حرياناألرض

من شأن  الإ على حقيقة ذلك فراجع الكتب املختصة به لّقق يف علم التحضري احلديث ما يدوقد حت

  .نكر عامل الغيب وحصر العامل يف املادياتأمن 

  . ال مبجرد الوحشةأشبهية ومساع الصوت وما ؤ عند الراألذان أن مث الظاهر من الروايات

  .ذكر أنه باعتباريؤذن مبجرد الوحشة  أن نعم ال بأس

  . اضطراراً أو سواء كان الترك اختياراً}  يف أذن من ترك اللحم أربعني يوماًاألذانوكذا يستحب {

                                                

  .٥ ح٢٥٦ ص١ج: مستدرك الوسائل. ٤ حقامة واإلاألذان من ١٤ ـ الباب ٦٦٣ ص٤ج: عةيحاديث الشأجامع ) ١(

  .٧١:  سورة األنعام)٢(



٣١٨

  ساء خلقها إذا وكذا الدابة  ،ذنه اليمىنأيكون يف  أن األوىل و،وكذا كل من ساء خلقه

  

ربعني أاللحم ومن تركه اللحم ينبت : )عليه السالم( عبد اهللا أيب ففي صحيح هشام بن سامل، عن

  .)١(ذنهأيوماً ساء خلقة، ومن ساء خلقه فأذنوا يف 

كل أمن مل ي: ، وقال اللحم من اللحم، واللحم ينبت اللحمفإنكلوا اللحم : ويف خرب حفص

. )٢( كلهاألذانذنه أذنوا يف أدابة ف أو إنسانحدكم من أساء خلق فإذا  ،ربعني يوماً ساء خلقهأاللحم 

  . ذلكغريإىل 

 إىل  الدليل، كما ال يبعد استحباب ذلك حىت بالنسبةطالق واليسرى إلذنه اليمىنأال فرق بني نه إ مث

كل فالدليل ال يعتاد األ الذي يف الطفل أما ،طالقاإل إىل ضافة باإل، للتعليل يف الرواية الثانية،غري املسلم

  .منصرف عنه

قرب أ طالقلكن اإل} ذنه اليمىنأيكون يف  أن األوىلو {للنص السابق} وكذا كل من ساء خلقه{

 ،للنصوص السابقة} ذا ساء خلقهاإ{عم من الطري والسمك وغريمها أ} وكذا الدابة{كما تقدم 

  .وجه له غري مثل السمك والطري ال إىل واحتمال االنصراف

وادر ما يتعلق ، ففي مستدرك الوسائل يف باب نكتابةً أو  لفظاًاألذانخر ورد فيها أمث هناك موارد 

 إىل  وتوجه: وذكر فيه،خالق، ذكر صالة االستغاثةبواب بقية الصلوات املندوبة، نقال عن مكارم األأب

  .)٣(آخرهإىل  ، ركعتنيقم وصلّأذّن وأالقبلة و

                                                

  .١ من أبواب األطعمة املباحة ح١٢ الباب ٢٥ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٤٣٦ كتاب املآكل ح٤٦٦ص: احملاسن) ٢(

 الباب العاشر، ٣٣٠ص: مكارم األخالق. ٧ من أبواب بقية الصلوات املندوبة ح٤٤ الباب ٤٧٧ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .الفصل الرابع



٣١٩

: ، روى عن الشيخ الطربسي قالقامة واإلاألذانبواب أ يف باب نوادر ما يتعلق بأيضاًويف املستدرك 

  .)١( لرفع وجع الرأس ويعلق عليهقامة واإلاألذانيكتب  أنه ،)عليهم السالم( ةئم عن األيرو

  .)٢(خلإ ، يف املرتل لطلب الولداألذان يف باب استحباب رفع الصوت ب يأيت:حاديثويف جامع األ 

  .لّح به املرضأوقات الصالة ملن أ يف اجليب يف األذاندعية استحباب ويف بعض كتب األ

 ،)عليه السالم( ، عن الصادق)عليهم السالم( ئمة، عن طب األاألذانباب نوادر ويف املستدرك يف 

جعلت فداك : ؟ فقلتراك متغري اللونأ يلا م:  وقد رعك فقال لهليهادخل عليه رجل من موأنه 

 ـ  بكل ما وصفه ىل املترفّقون ي وقد عاجلت نفس شديداً منذ شهر مث مل تنقلع احلمى عينرعكت رعكاً

زار قميصك إحل : له) عليه السالم(ء من ذلك، فقال الصادق ينتفع بشأ فلم  ـم: رفقبون املعاجل

ا نشطت من أففعلت فك: ، قالذّن واقرء سورة احلمد سبع مراتأقم وأدخل رأسك يف قميصك وأو

  .)٣(عقال

                                                

  .١٠ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٦ الباب ٢٥٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .قامة واإلاألذان من أبواب ٣ الباب ٦٦١ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة) ٢(

 يف قامة واإلذاناأل يف الباب ٥٢ص: ئمة طب األ .٨ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٦ الباب ٢٥٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٨قميص صاحب احلمى ح



٣٢٠

  ذان الصالةأ و،عالمذان اإلأ : قسماناألذانن إ مث

  

جد مستنده يف هذه العجالة، واهللا أ خلف املسافر فلم األذانما ما يتعارف عند بعض الناس من أ

  .العامل املستعان

كما صرح به حبر العلوم واجلواهر وغريمها، } ذان الصالةأ و،عالمذان اإلأ : قسماناألذانن إ مث{

عالم فيه لدليل خاص كما شرع إال نه إ  واحلال، شرع للقضاءإمنا: عالم فقط وقالخالفاً ملن خصه باإل

  .عالم تابعاإلن إ : وملن خصه بالصالة وقال.تغول الغيالنل

ذان أالروايات يف املقام، حيث دل بعضها على  ويدل على ما ذكره املصنف ورود طائفتني من

   :األول ذان الصالة، فمما يدل علىأ وبعضها على ،عالماإل

صلى اهللا عليه وآله ( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب صحيح معاوية بن وهب، عن

  .)١(مصار املسلمني سنة وجبت له اجلنةأذن يف مصر من أمن : )وسلم

ذن سبع سنني احتسابا أمن :  يقول)عليه السالم( با جعفرأمسعت : سكاف، قالوخرب سعد اإل

  .)٢(جاء يوم القيامة وال ذنب له

ر سنني حمتسباً يغفر اهللا له مد ذن عشأمن : )عليه السالم( جعفر أيب وخرب سعيد بن طريف، عن

 ، وله من كل من يصلي معه يف مسجده سهم، ويصدقه كل رطب ويابس مسعه،بصره وصوته يف السماء

  .)٣(وله من كل من يصلي بصوته حسنة

                                                

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢ الباب ٦١٣ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٣ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢ الباب ٦١٣ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٥٠ باب الشعرة ح٤٤٨ص: اخلصال) ٣(



٣٢١

  .)١(ة من النارءذن لوجه اهللا سبع سنني كتب اهللا له براأمن : وعن ابن عباس قال

حيشر املؤذنون : )عليه السالم( مري املؤمننيأقال :  قال)ليه السالمع( وعن جابر اجلعفي، عن الباقر

 يف األذانغريها من الروايات الكثرية، ومجيعها ظاهرة يف رجحان  إىل .)٢(عناقيوم القيامة طوال األ

وقات  يف األاألذانمن حيث الصالة، ويؤيده استمرار سرية املسلمني على  وقات من حيث نفسه الاأل

صالة غريه، ومما يدل على الثاين الروايات الكثرية الدالة  أو رادة املؤذن صالة لنفسهإالحظة من غري م

  .ذان كان له كذاأ بدون إقامة كان له كذا، ومن صلى بإقامةذان وأمن صلى ب أن على

من : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال يل:  عن املفضل بن عمر، قال:عمالمثل ما رواه ثواب األ

. ذان صلى خلفه صف واحدأ بغري إقامة ومن صلى ب، من املالئكةناف صلى خلفه صإقامةذان وأبصلى 

كثره ما بني أ و،املغرب إىل قله ما بني املشرقأ: )عليه السالم( وكم مقدار كل صف؟ فقال: قلت له

  .)٣(األرضالسماء و

ربك عز وجل يباهي املالئكة أن  باذرأيا :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ذر، عن النيب أيب وعن

 يعبد إىل  انظروا: فرد فيؤذن مث يقيم مث يصلي، فيقول ربك للمالئكةاألرضبثالثة نفر، رجل يصبح يف 

 الغد من ذلك اليوم  إىل ه ويستغفرون لهءلف ملك يصلون وراأ فيرتل سبعون ي،حد غريأيصلي وال يراه 

  إىل ـ 

                                                

  .١١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢ الباب ٢٤٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .٦٨ كتاب ثواب األعمال ح٤٩ص: حملاسنا) ٢(

  .٢ حإقامة بأذان وى ثواب من صل٥٩ّص: ثواب األعمال) ٣(



٣٢٢

   القربة قصدقامةذان الصالة كاإلاويشترط يف 

  

ذن أتيمم مث  أو رض قفر فتوضأأكان العبد يف  إذا ذر باأيا   ـ:)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ن قالأ

 يركعون بركوعه ويسجدون ،اهللا عز وجل للمالئكة فصفوا خلفه صفاً ال يرى طرفاهأمر قام وصلى أو

   .، احلديث)١(بسجوده ويؤمنون على دعائه

 عالم، بل احلمل املذكور خالف صرحيهاة اليت ال وجه حلملها على اإلغريها من الروايات الكثريإىل 

عالم وصلى  حمققاً لإلاألذانكان  إذا عالم والصالة معاً حتقق بذلكقصد اإلن إ أنه اهرها، والظاهرظأو 

  .به

 مجاع من اإل:واستدل لذلك مبا ذكره املستمسك}  قصد القربةقامةذان الصالة كاإلأويشترط يف {

شرعي، ومبا ذكره غريه من وحدة تبقصد القربة، ومن االرتكاز املإالّ   على كونه عبادة ال يصحظاهراً

صل ن األأ كذلك، وباألوليكون  أن الثاين عبادة فالالزمن إ  وحيثقامة واإلاألذان بني دلةالسياق يف األ

 ومبا ورد من لفظ ،)٢(﴾لَّه مخِلصنيِليعبدوا الإالّ  ما أُِمرواو﴿: العبادية، لقوله تعاىلمر اويف كل األ

  .قامة واإلاألذاناالحتساب يف بعض روايات 

 ووحدة السياق ال ،م ال حيققه، واالرتكاز غري مسلّمجاعذ استظهار اإلإويف الكل ما ال خيفى، 

  . فالقول بذلك جزماً غري واضح الدليل،صل املذكور مناقش فيه واأل،تكون حبد الظهور

 ولعلها مطلوبة للشارع ،ال حتققت الصورةإ و،راد الثواب قصدهاأ فإن ،احتياط  أنهنعم ال شك

  .فيكون حاله حال الستر يف الصالة وغريه مما ال يشترط فيها القربة

                                                

  . هـ٤٥٧ حمرم عام ٤ جملس ٥٤٦ و٥٤٥ص: أمايل الطوسي) ١(

  .٥اآلية : سورة البينة) ٢(



٣٢٣

  ول الوقتأيكون  أن  ويعترب، فيهطترشه ال يفإن ،عالمذان اإلأخبالف 

  

واهر تبعاً للعالمة الطباطبائي مع  كما صرح به اجل،}فيهشترط ه ال يفإن ،عالمذان اإلأخبالف {

 ـ واستدل لذلك األذانذان الصالة ـ سيأيت بعضها يف آخر فصل أعالم وني اإل ب آخرذكره فروقاً

  .صل، وحبصول الغرضباأل

ال  بأنه شكال املستمكإ أن شكال يف توقف الثواب بفعله على قصد القربة، ومنه يظهرإنعم ال 

ذلك ال يناسب ما ذكره اجلماعة يف تعليل اعتبار ن إ ـ: قال أن إىلـ  يقتضي عدم االعتبار إطالق

 إذ ، غري وارد)١( يفسد العبادة ال غريإمناالنهي  إذ ،النهي عنه مفسد له أن عالم منذان اإلأالذكورة يف 

 ذكره إمنافساد ما ذكره من اإل أن الدليل املفقود يف املقام، كما إىل صل حيتاجاشتراط القربة خالف األ

 فما ذكره املصنف تبعاً ملن عرفت ،إمجاعه ليس بنص وال فإن ،بعض الفقهاء فال يكون دليال على احلكم

قرب، وهذا مما يؤيده عدم  واجلمال هو األيوتبعه غري واحد من املعلقني كالسادة ابن العم والربوجرد

  . يف البابنيدلة لوحدة سياق األ،أيضاًذان الصالة أاشتراط القربة يف 

 وإن ، استحساينوجهنه إ عالم بدخوله، وفيهنه شرع لإلقالوا أل} ول الوقتأيكون  أن تربعوي{

 مل مينع )صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول أن  ويؤيده عدم لزومه،إليه دلةكان رمبا ادعى انصراف األ

  . كان يؤذن قبل الوقت، فتأمل أنه  معاألذانم مكتوم عن أابن 

                                                

  .٥٣٩ ص٥ج: املستمسك) ١(



٣٢٤

  .كان يف آخر الوقت وإن ل اذان الصالة فمتصأما أو

 وحي ، رسول اهللاحممداً أن شهدأ و،اهللاإالّ  لهإال  أن شهدأ و.ربع مراتأ ،كربا اهللا : مثانية عشراألذانوفصول 

  . كل واحد مرتان،اهللاإالّ  لهإ وال ،كربأ واهللا ، وحي على خري العمل، وحي على الفالح،على الصالة

   سبعة عشرقامةوفصول اإل

  

 وخلصوص ما ورد من ،دلةات األطالقإل} كان يف آخر الوقت وإن ذان الصالة فمتصل اأما أو{

  .)١(ذن يف آخر الوقتأنه أ الصالة يف قصة رد الشمس و)عليه السالم( ننيممري املؤأ مامتأخري اإل

 على ذلك كما مجاع وميكن دعوى اإل، كما يف الشرائعشهرعلى األ}  مثانية عشراألذانوفصول {

عمل  إىل علم فيه خمالفاً، وعن الذكرى نسبتهأ ال صحابمذهب األ أنه جلواهر، وعن املداركيف ا

 وعن التذكرة ، ال خيتلفون فيهصحاب وعن املهذب األ،الطائفة إىل ، وعن املسالك نسبتهصحاباأل

  .هاإمجاععن معقد نه إ علمائنا، وعن ظاهر الغنية إىل  نسبتهحكامواية األ

 ، وحي على الصالة، رسول اهللاحممداً أن شهدأ و،اهللاإالّ  لهإال  أن شهدأ و.ع مراتربأ ،كربأاهللا {

فهذه مثانية }  كل واحد مرتان،اهللاإالّ  لهإ وال ،كربأ واهللا ، وحي على خري العمل،وحي على الفالح

  .عشر فصال

مذهب نه  أ النسب املتقدمة منأيضاً، وهناك أيضاًعلى املشهور }  سبعة عشرقامةوفصول اإل{

  العلماء 

                                                

  .١٤ ح١٧٨ ص٤١ج: البحار) ١(



٣٢٥

إالّ  لهإال  وينقص من ، مرتنيقد قامت الصالة :"حي على خري العمل" ويزيد بعد ،وهلا مرتانأ يف ،كربأاهللا 

   يف آخرها مرةاهللا

  

  .أيضاً مجاع وعمل الطائفة، بل ودعوى اإلصحابعليه عمل األن أ و،صحابوال خيتلف فيه األ

 وينقص ، مرتنيقد قامت الصالة: حي على خري العمل بعد  ويزيد.وهلا مرتانأ يف ،كربأاهللا {

  .فاموع مخس وثالثون فصال}  يف آخرها مرةاهللاإالّ  لهإال من 

  :عداد الفصولأ  يفخبارقد اختلفت األنه إ مث

 مثانية عشر بزيادة قامة وفصول اإل، ستة عشر مثىن مثىناألذان يكون فصول ،ربعة وثالثونأ: األول

مت الصالةقد قامرتني .  

  .مخسة وثالثون كما هو املشهور: الثاين

  .اهللا اكربربع مرات أ قامةول اإلأ يكون ،سبعة وثالثون: الثالث

  .قامةخرى يف آخر اإلأ مرة ربكأاهللا  بزيادة ،مثانية وثالثون: الرابع

 أربع قامةول اإلأ ويف ،ربع مراتأ األذاناثنان واربعون فصال، جبعل التكبري يف آخر : اخلامس

  . مرتنيقامة يف آخر اإلاهللاإالّ  ال اله ويقول ،ربع مراتأ أيضاً ويف آخرها ،مرات

  .)عليه السالم(  الشهادة بالوالية لعليإضافة: السادس

كانت ضعيفة  وإن  وهي، لورود الروايات بكلها،مقتضى القاعدة جواز كل هذه الصور: قولأ

 وقد قال الشيخ يف حمكي النهاية بعد ذكر ،التسامح متمم لضعفهاأن الّ إ قوالبعض هذه األ إىل بالنسبة

 مث نقل السبعة والثالثني، والثمانية والثالثني، واالثنني ، هذا هو املختار املعول عليه:املشهور يف فصوهلا

  ربعني واأل



٣٢٦

  .)١(حدى هذه مل يكن مأثوماًإ عمل عامل على فإن: الروايات، مث قال إىل ناسباً هلا

عصار  وعمل الشيعة يف األصحابتسامل األ املتجه لو الن إ بل االنصاف: وقال يف اجلواهر

مصار يف الليل والنهار يف اجلامع واجلوامع ورؤس املآذن على العدد املزبور لكان القول جبواز اجلمع واأل

: م الشيخ املتقدمقال بعد نقل كالإىل أن ـ  السنن أدلة للتسامح يف ،مع تفاوت مراتب الفضل متجهاً

  . انتهى،)٢(االحتياط االقتصار على املشهور أن  لكن ال ريب يف، وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناـ

 محل ما دل على ياجلمع العريف بني النصوص املذكورة يقتض أن وقد عرفت: وقال يف املستمسك

 لكن ال جمال ،تالف مراتبهفضل على اخقل مراتب الفضل، وما دل على الزائد عليه على األأقل على األ

تيان بغريه برجاء لذلك بعد وضوح خالفه عند املتشرعة فالعمل على املشهور الزم، نعم ال بأس باإل

  . انتهى،)٣(املطلوبية

اهللا : ، فقالاألذانحكى هلما  أنه  مجيعاًيسد خرب احلضرمي وكليب األيما نصوص املشهور فهأ

حممداً  أن شهدأاهللا، إالّ إله  ال أن شهدأاهللا، إالّ  لهإال  أن شهدأكرب، أكرب، اهللا أ اهللا ،كربأكرب، اهللا أ

 رسول اهللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على اًحممد أن شهدأرسول اهللا، 

  الفالح، حي 

                                                

  .٦٨ص: النهاية) ١(

  .٨٥ ص٩ج: اجلواهر) ٢(

  .٥٤٣ ص٥ج:  املستمسك)٣(



٣٢٧

 قامةواإل. )١(اهللا إالّ لهإاهللا، ال إالّ  لهإكرب، ال أكرب، اهللا أعلى خري العمل، حي على خري العمل، اهللا 

  .ما ستة وثالثون فصالًأ لكن هذا الذيل ال يوافق كالم املشهور، بل هذا اخلرب يدل على ،كذلك

آخر ما ذكر يف خرب  إىل ،)٢(كربأاهللا  فقال ، يؤذن)عليه السالم( عبد اهللابا أوخرب املعلى، مسعت 

  .احلضرمي

 بأربع تكبريات وختتمه األذانيا زرارة تفتح  :)عليه السالم( جعفر أيب ويف صحيح زرارة، عن

  .)٣(بتكبريتني وليلتني

 ، مخسة وثالثون حرفاًقامة واإلاألذان:  يقول)عليه السالم( با جعفرأ، مسعت يمساعيل اجلعفإوخرب 

  .)٤( سبعة عشر حرفاًقامة واإل، سبعة عشر حرفاًاألذان ،فعد ذلك بيده واحداً واحداً

إىل أن ـ  مثىن مثىن ليكون األذان جعل إمناو: األذان يف )عليه السالم(  عن الرضاويف علل الفضل،

  .، احلديث)٥(األذانول أن ربعاً ألأ األذانول أ وجعل التكبري يف  ـقال

                                                

  .٩ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٩ الباب ٦٤٤ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٦ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٩ الباب ٦٤٣ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٩ الباب ٦٤٢ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٩ الباب ٦٤٢ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .٣٤ الباب ١٠٠٤ ص٢ج: عيون أخبار الرضا) ٥(



٣٢٨

  .)١( سبعة عشر كلمةقامة مثانية عشر كلمة، واإلاألذان أن واعلم رمحك اهللا: يوالرضو

 األذان:  يقول)عليه السالم( عبد اهللابا أمسعت : فوان قال صحيحة صي فه،األولما نصوص أو

  .)٢( مثىن مثىنقامة واإل،مثىن مثىن

كرب، أاهللا : تقول: ؟ فقالاألذان عن )عليه السالم( عبد اهللابا ألت أ س، بن سنانعبد اهللاوصحيح 

كل واحد من الفصول : ول يقاألولخل، على حنو ما ذكر يف اخلرب إ اهللاإالّ  لهإال  أن شهدأكرب، أاهللا 

  .)٣(مرتني

 إىل  بهيسرأملّا  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( يبذان النألومثله صحيح زرارة والفضيل احلاكي 

 بني قد قامت الصالة، قد قامت الصالةفيها أن إالّ   مثلهاقامة واإل ـ:يف آخره قال ـ والبيت املعمور

حي على خري العمل وبني ، كربأاهللا ،ا رسول اهللاأمر ف )فلم يزل الً بال)صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  .)٤(رسولهىل احىت قبض اهللا تع يؤذن ا

  . )٥( واحدةقامة واإل، مثىن مثىناألذان: ) السالعليه (عبد اهللايب  أوصحيح معاوية بن وهب، عن

                                                

  .٩س ٦ص: فقه الرضا) ١(

  .٤ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٩ الباب ٦٤٣ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٥ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٩ الباب ٦٤٣ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .٨ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٩ الباب ٦٤٤ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .٧ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٩ الباب ٦٤٤ص ٤ج: الوسائل) ٥(



٣٢٩

 إىل ملا عرج يبأنه  : يف حديث)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وخرب عبد السالم، قال رسول اهللا

  .)١(قام مثىن مثىنأ و،ذّن جربئيل مثىن مثىنأالسماء 

 مرتني كربأاهللا  يف حديث املعراج، ذكر )عليه السالم( ويف حديث هشام بن سامل، عن الصادق

  .غريها من الروايات إىل .)٢(األذانول أيف 

 يف بعض )٣(  سبعة وثالثون فصاليووقد ر:  قال،الثالث والرابع واخلامس مرسلة النهاية ويدل على

  .ربعون فصالأ ويف بعضها اثنان و، ويف بعضها مثانية وثالثون فصال،الروايات

 ي ورو،ربع مراتأ "كربأاهللا " قامةول اإلأ جيعل يف  سبعة وثالثون فصالًي ورو:ومرسلة املصباح

  .)٤(ربعون فصال، اخلأاثنان و

ربعون حرفاً، أ ومها اثنان و، مثىن مثىنقامة واإلاألذان: )معليه السال(  قال الصادق،ورواية اهلداية

  .)٥( اثنان وعشرون حرفاًقامة، واإل عشرون حرفاًاألذان

  .فسيأيت الكالم فيه: ما السادسأو

 الشهادة بالوالية مرتني إضافةحسن اتباع املشهور لدى الشيعة من تسعة وثالثني بوكيف كان فاأل

مخسة  إىل  وتقدم وجهه بالنسبة،الشهادة إىل  كما سيأيت وجهه بالنسبةقامة واإلاألذانيف كل من 

املناط  بأن قلنان إ ،كأصحابخذ مبا اشتهر بني  بضميمة األ،دلة ذلك مقتضى اجلمع بني األفإنوثالثني، 

  خمريمر ال فاألإالشهرة ولو مل تكن روائية، و

                                                

  .١٧ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٩ الباب ٦٤٧ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١اآلية : ، اإلسراء١١ ص٢ج: يتفسري القم) ٢(

  .٦٨ص: النهاية) ٣(

  .قامة واإلاألذان يف ذكر ٢٦ص: دجمصباح املته) ٤(

  .٥١ ص: كتاب اهلداية،اجلوامع الفقهية) ٥(



٣٣٠

  ويستحب الصالة على حممد وآله عند ذكر امسه

  

  . الشهادةإضافةمع ني األول بني القولني

: )عليه السالم( جعفر أيب لصحيح زرارة، عن} ويستحب الصالة على حممد وآله عند ذكر امسه{

غريه أو ذانأذكره ذاكر عندك يف  أو وصلّ على النيب كلما ذكرته)١(.  

بل يف  وهي روايات متواترة، ،بالصالة عليه عند ذكرهمر عموم ما تضمن األ إىل ضافةهذا باإل

 اخلارجية، مثل عدم الصالة يف بعض دلةلوال الشواهد واأل أنه  حىت، وما ظاهره الوجوب،بعضها تشديد

 لكان القول بالوجوب ـ كما ذهب )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مواضع الصحيفة السجادية عند ذكره

  . بعض الفقهاء ـ قريباًإليه

ليس  أنه  ومعلوماألذان مما مل يكن بقصد أشبهما أو  آخره أو األذانول أدعية يف  األضافةاإل أن مث

 خمتار لتحقق الصالة باملرة أنه مرتني، الظاهر أو جبزء ال بأس به، وهل يأيت بالصالة على الرسول وآله مرة

  .فضل ذكرها مرتني مع كل اسم مرةكان األوإن 

ما  أو ،محد رسول اهللاأأن  اشهد: يقول أن يأيت بالصيغ املذكورة بدون تغيري فال يصح أن والالزم

  .عبادة بأنه مل نقل إذا  حىتقامةي وكذلك اإلف توقياألذانن  ذلك، ألأشبه

ين أشهد أ:  وكان يقول)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ذّن رسول اهللاأوقد : نعم ورد يف الفقيه قال

، لكن )٢( ما مجيعا قد وردتخبارن األ رسول اهللا، ألاًحممد أن شهدأ: رسول اهللا، وقد كان يقول فيه

  صلى اهللا عليه ( جواز ذلك لرسول اهللا

                                                

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٤٢ الباب ٦٦٩ ص٤ج: لوسائلا) ١(

  .٤٣، ذيل احلديث قامة واإلاألذان يف ٤٤ باب ١٩٣ ص١ج: الفقيه) ٢(



٣٣١

   منهماءاًمرة املؤمنني فليست جزإبالوالية و )عليه السالم( ما الشهادة لعليأو

  

  . ذلكأشبهما  أو »هو رسول اهللا أن شهدأ«: نقول مثال بأن مل يدل على جوازه لنا

 قامة واإلاألذانا جزء من أالظاهر } ـملؤمنني فمرة اإبالوالية و )عليه السالم( ما الشهادة لعليأو{

نه مل ترد هذه الشهادة وجه العدم فأل أما } منهماءاًليست جز{ا إ: قال املصنف وإن ،كسائر الفصول

قل شأناً أنه ورد ذلك يف مجلة من الروايات اليت ليست هي بما وجه اجلزئية فألأيف الروايات السابقة، و

مور املركبة  كيف وكل األ،ستحبات، وعدم ذكرها يف الروايات السابقة ال يضرمن روايات كثري من امل

 أو ، فهل هيكل الصالة بواجباا ومستحباا ونواقضها،شاذاًإالّ  الشرعية ال جتدها جمموعة يف رواية

  .غريها مذكورة جمموعة يف رواية واحدة أو  احلجأحكام أو ،مفطرات الصيام

لشيخ عبد العظيم يف كتابه السياسة احلسينية يف خمطوط باملكتبة الظاهرية الروايات فقد روى اأما 

عالم السنة يف القرن السابع أ من ي املراغعبد اهللاخلالفة تأليف الشيخ أمر بدمشق يسمى بالسالفة يف 

يه صلى اهللا عل( ذّن الفارسي فرفع الصحابة لرسول اهللاأ أنه حدمهاأوفيه روايتان مضمون : ، قالياهلجر

بالتوبيخ  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  فجبههم النيب"علياً ويل اهللا أن شهدأ" األذانزاد يف  أنه )وآله وسلم

 بعد بيعة الغدير يذر الغفار باأم مسعوا أخرى  وأقر لسلمان هذه الزيادة، ومضمون األوالتأنيب الالذع

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  فقال) وآله وسلمصلى اهللا عليه( النيب إىل  فرفعوا ذلكاألذانيهتف ا يف 

   أما ، يوم الغدير لعلي بالواليةوعيتم خطبيتأما  :هلم



٣٣٢

ذر  أيب صدق منأقلت الغرباء على ذي هلجة أظلت اخلضراء وما أ وما :ذر أيب مسعتم قوىل يف

  . اخلعقابكمأ على ينكم ملنقلبون بعدإ... الغفارى

علياً ويل اهللا، وآل حممد أن "  من قولخبار من شواذ األيرو ما ماأو: وقال الشيخ يف حمكي النهاية

  . ومن هذا يتبني وجود الروايات بذلك،خلإ، )١(قامة واإلاألذان فمما ال يعمل عليه يف ،"خري الربية

الصدوق يرمي بالتفويض وحنوه من  أن عرفنا أن  فال يضر بعد، الصدوق لناقلها بالتفويضيرم ماأ

صلى اهللا (  النيب سهوي كما رمى بذلك رواة نف،حاديث خمالفاً لعقيدتهرواه من األ كون ماجيتهد هو يف 

أمر اهللا فوض  بأن كون الراوى مفوضاً من القسم الذين يقولون إىل أن ضافة، هذا باإل)عليه وآله وسلم

كان  إذا  يضرإمنا و،كان هو ببعض معانيه خطاءاً وإن ،ال يضر) عليهم السالم( املعصومني إىل الدين

ذ من إ من التفويض، األولمراد الصدوق القسم  أن ، والظاهرلمفوضاً مبعىن تعطيل اهللا سبحانه عن العم

  .)عليه السالم( من املفوضة روايات الشهادة لعليالثاين  القسم يروي أن املستبعد جداً

ريهم بوجود ان فقد صرح مجلة من العلماء كالشيخ والصدوق والعالمة والسي وغكوكيف 

ثبات اجلزئية يف إالتسامح يكفي يف  أن قل ذلك ثبوا بضميمة التسامح، وقد حققنا يف حملهأالروايات و

هم اجلزئية مبا ثبت ءن بنا أاب العبادات يف الكتب الفقهية جيد أبوخمتلف إىل باب املستحبات، ومن راجع

  ال يبعد كون : )٢(اعتباره بدليل التسامح، ولذا قال السي يف حمكى كالمه

                                                

  .٦٩ص: النهاية) ١(

  .١١١ ص٨١ج: البحار) ٢(



٣٣٣

 نه مماأ و،رميت بالشذوذ اليت هذه املراسيل إىل  استناداً،ذانجزاء املستحبة لألالشهادة بالوالية من األ

عليه (  عن احتجاج الطربسي، عن الصادقيما يف خرب القاسم بن معاوية املروإىل ال جيوز العمل ا، و

 فليقل علي أمري )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاهللا، حممدإالّ  لهإحدكم ال أقال إذا  :)السالم

  .)١(املؤمنني

 آخر كالمه، ومن املعلوم إىل ،)٢(مكن دعوى اجلزئية ألصحاببل لو ال تسامل األ: وقال يف اجلواهر

 احملدث السي ي ويف املستند نف،التسامل ـ لو كان ـ مل يكن مبانع عن العمل يف باب املستحباتأن 

قال إىل أن ـ  واستحسنه بعض من تأخر عنه ،ذانجزاء املستحبة لألار البعد عن كوا من األيف البح

ها ال مينع عن أخبار وشذوذ ،دلتهأ وعلى هذا فال بعد يف القول باستحباا فيه للتسامح يف  ـاملستند

 ،)٣(ستحباب بالشذوذ فيحملوا على االخبار كيف وتراهم كثرياً جييبون عن األ،ثبات السنن فيهاإ

  . انتهى

 ففيه ما ذكره شيخنا يف :نه قال يف مقام رد الصدوق أل،قائل مبقالة السي أنه والظاهر من احلدائق

، وعلى هذا فظاهر )٤(وهو جيد: خريهأ مث نقل كالم السي وقال يف ،ونعم ما قال: البحار حيث قال

  .إليهمليل  وظاهر اجلواهر ا،السي واملستند واحلدائق اجلزئية

    فعن الشيخ يف املبسوط،ذكر الشهادة ال بأس ا أن وعن مجلة من الفقهاء

                                                

  .٢٣١ ص١ج: االحتجاج) ١(

  .٨٧ ص٩ج: اجلواهر) ٢(

  .٥ س٣١٤ ص١ج: املستند) ٣(

  .٤٠٣ ص٧ج: احلدائق) ٤(



٣٣٤

  :، وقال العالمة الطباطبائي يف منظومته)١( مل يأمث بهنسانولو فعله اإل: نه قالأ

   لتحمدال فصلّآلاعليه و     اسم حممد بدا إذا صل

   امللةقد اكمل الدين ا يف          واكمل الشهادتني باليت

  )٢(عن اخلصوص بالعموم واجلة        واا مثل الصالة خارجة

  .»بالعموم واجلة«: ا جزء لقولهأ يبعد كون ظاهره البل 

لكن هذا املقدار ال مينع من جريان قاعدة : بعد نقل كالم الصدوق وغريهوقال يف املستمسك 

 ال مينع من احتمال الصدق املوجب ي الراو وجمرد الشهادة بكذب،التسامح على تقدير متاميتها يف نفسها

  .)٣(تيان به بقصد االستحباب املطلقال بأس باإل أنه الحتمال املطلوبية، كما

مرة املؤمنني بعد الشهادتني إ بالوالية )عليه السالم( يشهد لعلي أن األوىلف: وقال الفقيه اهلمداين

  .)٤( اخل،قاصداً به امتثال العمومات الدالة على استحبابه

  .قربأاجلزئية  أن وكيف كان فقد ظهر مما ذكرناه

فهو ) عليهم السالم( والدهأما ذكر أ تسعة وثالثني، وقامة واإلاألذانعلى ذلك يكون فصول نه إ مث

  ) عليهم السالم(والده أينايف والية  احلصر الن أ و)٥(﴾ وِليكُم اللَّهإمنا ﴿: كما ذكروا يف قوله،من ذكره

                                                

  .٩٩ ص١ج: وطاملبس) ١(

  .٥ س٢٢١ يف السنن واآلداب ص١٠٦ ص:منظومة العالمة الطباطبائي) ٢(

  .٥٤٥ ص٥ج: املستمسك) ٣(

  .٥ س٢٢١ص: كتاب الصالة: مصباح الفقيه) ٤(

  .٥٥اآلية : سورة املائدة) ٥(



٣٣٥

   للمبالغة يف اجتماع الناسحي على الفالح أو حي على الصالةلتكرير يف وال بأس با

  

 وإن ، مرة)عليه السالم( يتاتى املستحب بذكره أنه مث، )عليه السالم(  واليتهن واليتهمأل) السالم

  .واهللا العامل املوفق كان ذكره مرتني ال بأس به،

 ،حي على الفالح أو حي على الصالة{  أومن الشهادات الثالثي أ }وال بأس بالتكرير يف{

شكال وال خالف، بل عن املختلف دعوى إجل اجتماع الناس بال أل أو }للمبالغة يف اجتماع الناس

  .ماترسال املسلّإرسله أاالتفاق عليه، ويف اجلواهر 

 ييف حو  أعاد يف الشهادةأمؤذناً  أن لو: )عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب ويدل عليه موثق

 يريد به مجاعة القوم إمناكان  إذا كثر من ذلكأ على الفالح املرتني والثالث ويح أو على الصالة

  .)١(ليجمعهم مل يكن به بأس

 يشئت زدت يف التثويب حن إ : يف حديث)عليه السالم( جعفر أبو ويف صحيح زرارة، قال يل

  .)٢(على الفالح مكان الصالة خري من النوم

ذان أمن السنة الترجيع يف :  يقول)عليه السالم( عبد اهللابا أمسعت : زيد النرسي قالوما رواه 

 ةذان الغداأيرجع يف  أن الً بال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللاأمر خرة، ذان العشاء اآلأالفجر و

 حىت يعيد ،اهللاإالّ  لهإال  أن شهدأ: حممداً رسول اهللا، عاد فقال أن شهدأفرغ  إذا ذان العشاءأو

  .)٣(ذانهأالشهادتني مث ميضي يف 

                                                

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٩ الباب ٦٩١ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٢الباب  ٦٥١ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٠ الباب ٢٥٣ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(



٣٣٦

  األذان من اًولكن الزائد ليس جزء

  

، بل يف  مطلقاًأيضاًالتكرار ليس خاصاً مبا ذكره املصنف، بل جيوز يف الشهادة  أن ومما تقدم يظهر

ا أملا ورد من ضفنا الشهادة الثالثة أ إمنا، و)١(»الشهادة«مكان » الشهادتني«نسخة االستبصار يف املوثقة 

  .مكملة للشهادة فيكون حال الثالثة حال غريها

كان ميكن القول بذلك للمناط  وإن فتوى أو جدها يف نصأ فلم األذان فصول يعادة باقإما أ

  .فتأمل

 راد املبالغة، والظاهرأ فال خصوصية ملا ذكره من ،صل االجتماعأرادة النص شامل إل أن وال خيفى

  .عد الشهادة بالرسالة مثالًباهللا إالّ  لهإ بال يأيت أن  حملها، الاملراد الزيادة يفأن 

رادة إليس جزءاً يف غري حال  أنه رادأ فإن} األذان من اًولكن الزائد ليس جزء{: وما ذكره بقوله

اجلزئية تنتزع من  إذ ليس جبزء يف هذا احلال فهو خالف الظاهر، أنه رادأ وإن ،االجتماع فال شك فيه

 األذانخر آن إ ىوقد ظهر لك من مجيع النصوص والفتاو: ملوجود يف املقام، قال يف اجلواهرامر األ

 حممد رسول األذانآخر ن إ :براهيم بن هاشمإ عن كتاب العلل حملمد بن علي بن يالتهليل فما يف املرو

ول أيذكر يف  أن  حممدىيرض أما :لقاه معاويه، وقالأإالّ أنه   بعد التهليل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا

هكذا لكان مر لو كان األ أنه بعده زيادة على ما عرفتي من الغرائب و،)٢( حىت يذكر يف آخرهاألذان

  ذلك 

                                                

  .١٨ حقامة واإلاألذان يف عدد الفصول يف ١٦٧ الباب ٣٠٩ ص١ج: االستبصار) ١(

  .١٧٠ ص٨١ج: البحار) ٢(



٣٣٧

إالّ  هلإال  أن شهادةو بالتكبري قامة وعن اإل، بالتكبري والشهادتني بل بالشهادتنياألذانوجيوز للمرأة االجتزاء عن 

  ه ورسول  عبدهحممداًن أ و،اهللا

  

 منه بذلك خصوصاً بعد فرض أوىل، بل هو حي على خري العملسقاط عمر إاً كما حفظ ظحمفو

  .، انتهى)١( يف زمانه بالفسق والفجوركان معروفاً الذي زمان معاوية إىل استمراره كذلك

صلى اهللا عليه وآله (  النيبكان اسم :)عليه السالم(  عن الصادق،ويؤيده ما رواه الفقيه: قولأ

اً غريت حىت أحكامرأينا  أن ، وهذا غري بعيد بعد)٢(ول من حذفه ابن أروىأ واألذان يكرر يف )سلمو

صلى اهللا عليه وآله ( يدفن اسم رسول اهللا أن رادأمعاوية  أن بعد زمان معاوية، وقد ورد قصة مغرية

 األذانيقال ذلك آخر كان  أنه ، لكن حيث الظاهر من اجلمع بني هذه الرواية والروايات السابقة)وسلم

  . فتأمل،مل تكن جزءاً وإن دعية خاصةأ ويؤخر عنه األذانن يقدم على مل يكن جزءاً كما نرى اآلوإن 

 قامةوعن اإل{فقط }  بل بالشهادتني، بالتكبري والشهادتنياألذانوجيوز للمرأة االجتزاء عن {

 هلا على قامة واإلاألذانفقد تقدم استحباب } له ورسو  عبدهحممداًن أ و،اهللاإالّ  هلإال  أن شهادةوبالتكبري 

   عليه مجاعاملشهور، بل دعوى اإل

                                                

  .٨٩ ص٩ج: اجلواهر) ١(

  .٥١ حقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٩٥ ص١ج: الفقيه) ٢(



٣٣٨

 مثل ما ، يراد به تأكد االستحبابإمنا إقامةذان وال أليس عليها  أنه متواتراً فما يف بعض النصوص

  .)١(ليس عليها مجعة وال مجاعة أنه ورد

  :توكيف كان فيدل على ما ذكره يف املنت مجلة من الروايا

: )عليه السالم(  عن املرأة تؤذن للصالة؟ فقال)عليه السالم( عبد اهللابا ألت أ س،كصحيح ابن سنان

ر أن هاأزجأمل تفعل  وإن ،فعلتن إ حسنحممداً رسول اهللاأن اهللا، وإالّ  لهإال  أن تشهدن أ وتكب)٢(.  

ذان القبيلة أمسعت  إذا إقامة وال ذانأليس على املرأة : )عليه السالم(  قال الصادق،ويف رواية الفقية

  .)٣(قامت فهو أفضلأذنت وأ إذا ويكفيها الشهادتان ولكن

إذا  :)عليه السالم( ذان؟ فقالأالنساء عليهن  :)عليه السالم( جعفريب  ألويف صحيح زرارة، قلت

  .)٤(شهدت الشهادتني فحسبها

تكبر،  أن  املرأةإقامة:  يقول)لسالمعليه ا( عبد اهللابا أ، مسعت نصاريمرمي األ أيب ويف رواية

  .)٥(حممداً عبده ورسولهن أ واهللا،إالّ  لهإال  أن وتشهد

كانت ن إ :؟ فقالإقامةذان وأ املرأة عليها :قلت له:  قال)عليه السالم (ويف رواية زرارة، عن الباقر

  .)٦(كثر من الشهادتنيأذان القبيلة فليس عليها أمسعت 

  : سئل عن املرأة أتؤذن وتقيم؟ قالنه إ :)عليه السالم( وعن الدعائم، عنه

                                                

  .١٠ حقامة واإلاألذان من أبواب ٤ الباب ٦٤٩ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٤ الباب ٦٣٧ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٤٧ حقامة واإلاألذان من ٤٤ الباب ١٩٤ ص١ج: الفقيه) ٣(

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٤ الباب ٦٣٧ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .٤ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٤ الباب ٦٣٧ ص٤ج: الوسائل) ٥(

  .٨ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٤ الباب ٦٣٨ ص٤ج: الوسائل) ٦(



٣٣٩

  تيان بواحد من كل فصل منهمااملستعجل اإلووجيوز للمسافر 

  

ن أ واهللاإالّ  لهإال  أن مل تسمعه اكتفت بشهادة وإن ،مسعته إذا ذان املصرأ وجيزيها ،تءشان إ نعم

  .)١(حممداً رسول اهللا

أن مر ال يعدو األ إذ  ال بقصد التشريع،قامة واإلاألذان ببعض يتيأ أن هلا بل وللرجلن إ مث الظاهر

 يف قامة واإلاألذانخرى فليس ذلك من أحدمها بلغة أحدمها بأ يأيتأن  أما ،ييكون مستحباً غري ارتباط

 أن ته لسلمانزجاإ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عند بعض العامة الذين رووا عن الرسولإالّ  ،شيء

  .للغة الفارسية باه قومييصل

رسال إرسله يف املستند واجلواهر أ} تيان بواحد من كل فصل منهمااملستعجل اإلووجيوز للمسافر {

  :مجلة من الرواياتعليه  ويدل ،صحاباأل إىل األوىلمات، وعن الذخرية نسبة املسلّ

 تقصر  يقصر يف السفر كمااألذان:  قال)عليه السالم( جعفر أيب كخرب بريد بن معاوية، عن

  .)٢( واحدة واحدةقامةواإلواحداً،  واحداً األذانالصالة، 

 طاق طاق يف قامةجيزيك من اإل:  يقول)عليه السالم( عبد اهللابا أ مسعت :زيوخرب نعمان الرا

  .)٣(السفر

   يكرب واحدة واحدة)عليه السالم( با جعفرأ رأيت :عبيدة أيب وصحيح

                                                

ويف املطبوع من  .، عن نسخة املستدرك عن الدعائم٤ حقامة واإلاألذان من أبواب ٤ الباب ٦٤٩ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة )١(

  .يف بعض اللفظ باختالف ١٤٦ ص١ج: الدعائم

  .١٢ حقامة واإلاألذان يف عدد فصول ٧ الباب ٦٢ ص١ج: التهذيب) ٢(

  .٥ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢١ الباب ٦٥٠ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٣٤٠

  قامة واالكتفاء باإلاألذانكما جيوز ترك 

  

. كنت مستعجال إذا ال بأس: )عليه السالم( مل تكرب واحدة واحدة؟ فقال: ، فقلت لهاألذانيف 

 جار يف مناطه عرفاً أن ، كما)١(واحدة واحدةاملراد بالتكبري مجيع فصوله بقرينة قوله  أن رهوالظا

  .أيضاً قامةاإل

 قامة واحداً واحداً واإلاألذان  يقصر يف السفر كما تقصر الصالة،األذان: وصحيحة ابن وهب

  .)٢(واحدة واحدة

قول إالّ   مرة مرةقامةاإل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وعلى هذا حيمل ما رواه ابن سنان

  .)٣(ه مرتانفإنكرب أاهللا 

  .)٤( واحدة واحدةقامة مثىن مثىن واإلاألذان:  قال)عليه السالم(  عنه،وما رواه معاوية بن وهب

قول املستند وغريه جبواز ذلك  أن تيان كذلك اختياراً، ومنه ومن املناط تعرفبل ظاهرمها جواز اإل

  . ليس بعيداًأيضاًعند احلاجة 

صحيح عبد الرمحان في ف واحد، فىت بذلك غريأكما } قامة واالكتفاء باإلاألذانكما جيوز ترك {

  .)٥(ذانأ بغري إقامة يف السفر يجيز: قال الصادق:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ابن

                                                

  .٤ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢١ الباب ٦٥٠ ص٤ج: الوسائل) ١(

  . السطر األخري٣١٣ ص١ج: املستند )٢(

  .٨ حقامة واإلاألذان يف عدد الفصول يف ١٦٧  الباب٣٠٧ ص١ج: االستبصار) ٣(

  .٧ حقامة واإلاألذان يف عدد فصول ٧ الباب ٦١ ص٢ج: التهذيب) ٤(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٥ الباب ٦٢١ ص٤ج: الوسائل) ٥(



٣٤١

   ويكره الترجيع على حنو ال يكون غنا، فقطاألذانبل االكتفاء ب

  

  .)١( واحدةإقامة ي يف السفر كما تقصر الصالة جتزاألذانيقصر : خر اآلهوصحيح

ؤذن أ أن من  إيلحبأ مثىن مثىن قيمأن أل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب وما رواه بريد، عن

  .)٢(قيم واحداً واحداًأو

الفجر واملغرب إالّ  إقامةيفوتك جيزيك  أن مراً ختافأكنت وحدك تبادر ن إ :بصري أيب ويف خرب

  .)٣(ال يقصر فيهما كما يقصر يف سائر الصالة أنه جلأتؤذن فيهما وتقيم من  أن ه ينبغيفإن

 ليس إقامةاحلضر  أو ل جيزيه يف السفر عن الرج)عليه السالم( عبد اهللابا ألت أ، سوصحيح احلليب

  .)٤(نعم ال بأس: )عليه السالم( ذان؟ قالأمعها 

، لكن يظهر األذان كما تقدم، ولذا جاز االكتفاء بقامةلعدم وجوب اإل}  فقطاألذانبل االكتفاء ب{

 االستعجال مها حال السفر وعندوجاز تقصري: يمن مجاعة عدم االكتفاء به وحده، قال العالمة الطباطبائ

   .)٥(خري فله فضل جل دون األاألولحىت يف احلضر وذلك خري من متام 

  . املستمسكإليهشار أ كما ،قامة اإلما ذكره املصنف هنا ال يالئم احتياطه السابق يفن إ مث

  لفتوى مجاعة به } على حنو ال يكون غنا{يف الصوت } ويكره الترجيع{

                                                

  .٩ حقامة واإلاألذان من أبواب ٥ الباب ٦٢٣ ص٤ج: الوسائل) ١(

   .٢ حقامة واإلاألذان  من أبواب٢٠ الباب ٦٤٩ ص٤ج: الوسائل) ٢(

   .٩ح...  وقامة واإلاألذان باب بدء ٣٠٠ ص٣ج: الكايف) ٣(

  .١١ حقامة واإلاألذان من ٦ الباب ٥١ ص٢ج: التهذيب) ٤(

  .قامة واإلاألذان يف ١٠٣ص: منظومة العالمة الطباطبائي) ٥(



٣٤٢

  بل ال يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول،جهراً أو  بعد قوهلما سراً وتكرار الشهادتني جهراً،ال فيحرمإو

   عالملإلإالّ 

  

  .)١(وليس فيها ترجيع وال ترديد : قالاألذانذكر فصول  أن ه بعدفإن ي،الرضو إىل ضافةباإل

 معىن  يفقوالشكال يف استحبابه، وقد اختلفت األإ فال عكان صوتاً حسنا بغري ترجيإذا  أما :قولأ

  .الترجيع، لكن الظاهر من الرواية وكثري من الفتاوى كظاهر عبارة املصنف هو ما ذكرناه

 تكرار الشهادتني جهراً {أيضاًيكره } و {ملا حقق يف حمله من حرمة الغناء مطلقاً}  فيحرمالّإو{

مل يقصد  إذا }معاللإلإالّ   بل ال يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول،جهراً أو بعد قوهلما سراً

  .عالم فقد عرفت تطابق النص والفتوى على جوازهما اإلأحرم، و الّإالتشريع و

مرين املذكورين يف املنت فتوى مجاعة من الفقهاء بذلك بضميمة  فيدل على كراهة األ،وكيف كان

الم حول ذلك  وقد فصل الك،خالف الكيفية املتلقاة من الشرع أنه  إىلضافة السنن، باإلأدلةالتسامح يف 

  .إليهيف اجلواهر، فمن شاء االطالع فلريجع 

                                                

  .١٤ س٦ص: فقه الرضا) ١(



٣٤٣

: يف موارداألذانيسقط ): ١مسألة ـ (

  الظهر أو مجعت مع اجلمعة إذا ذان عصر يوم اجلمعةأ :حدهاأ

  

صالة } مجعت مع إذا ذان عصر يوم اجلمعةأ :حدها أ: يف موارداألذانيسقط  {):١مسألة ـ (

جاء وكانت صالته الظهر مجعة  إذا ،جده فيهأبال خالف معتد به  يف اجلواهر ،}الظهر أو اجلمعة{

، بل عن صحاباأل إىل  بل يف الذكرى نسبته ـ:قالإىل أن ـ العصر  مجع بينها وبني بأن باملوظف

 للبيان والروضة وكشف اللثام  عليه، بل قد يقوى يف النظر احلرمة وفاقاًمجاعالغنية والسرائر واملنتهى اإل

  .، انتهى)١(النهاية وظاهر التلخيص عن يواحملك

 كما عن املبسوط  مطلقاً ـ صالة عصر اجلمعةيأـ ذاا أ يف سقوط فإن: وقال يف املستند

مع  أو  عليه،مجاع اإلاألول بل ظاهر ،عمن صلى اجلمعة، كما عن السرائر والكامل أو ،والنهاية واملقنعة

عدم السقوط مطلقا كما  أو ،علمائنا إىل  بل نسبه فيهظاهر احملقق واملنتهى، اجلمع املستحب فيه كما هو

صحها أ أقوال ،وصاحب املداركردبيلي األ واختاره ،أيضاًركان، بل عن املقنعة والقاضي عن األ

  .، انتهى)٢(خرياأل

عليه ( أبيه، عن )عليه السالم(  برواية حفص بن غياث، عن جعفراألولاستدل للقول : قولأ

  .وبالتسامح بعد فتوى الفقيه. )٣(الثالث يوم اجلمعة بدعة األذان:  قال)السالم

  ذان أيراد به  أن ية جمملة الحتمالاالرون إ :األوللكن يرد على 

                                                

  .٣٠ ص٩ج: اجلواهر) ١(

  .٢٩ س٣١٩ ص١ج: املستند) ٢(

  .٥ح...  باب يئة اإلمام للجمعة و٤٢١ ص٣ج: الكايف) ٣(



٣٤٤

  ما مع التفريق فال يسقطأو

  

يراد ن أ و اجلمعة،إقامةذان وأذان العصر باعتبار أيراد به ن أ و الصبح واجلمعة،أذاينالعصر باعتبار 

 ملا اشتهر هنأوكة، يراد به ما ابتدعه عثمان وتبعه معاوين أ وعالم واجلمعة، اإلذاينأبار اعتبذان العصر أبه 

عثمان أحدث للجمعة  أن  فقد ورد،ال فأول من ابتدعه عثمانإ وإليههذا يف زمن معاوية نسبت البدعة 

 وعليه فليس املراد الثالث ،)١( يف املسجد وهو يف بيته وثانياًوالًأ لبعد بيته عن املسجد فكانوا يؤذنون ذاناًأ

 باعتبار الثالث الرتيب أو ،ذان للعصرأذانني للجمعة وأباعتبار الثاين هو  الذي ي بل الثالث العددالرتيب

 لمجاغري ذلك من االحتماالت املوجبة إل إىل ،يدللجمعة ثالث عدالثاين  ف، للجمعةاألولذان الصبح وأ

 فليست الرواية مربوطة مبا حنن ،املراد به هو ما ابتدعه عثمان  أن بل يظهر منها بقرينة اخلارج،الرواية

  .فيه

يدع   ال،يصرف مستحباً مؤكداً ثابت بالنص لكل صالة أن ال ميكن أنه :كما يرد على التسامح

  . للتسامحجماالً

 : وفيه. يف عصر اجلمعة ملن صلى اجلمعةاألذان املدعى على سقوط مجاعباإل: واستدل للقول الثاين

  . كبرياً مقطوع العدم كيف وقد اختلفوا فيه اختالفاًمجاعاإل نإ

 وسيأيت الكالم فيه ، عن كل جامعاألذانداخل يف مطلق ما دل على سقوط  بأنه :واستدل للثالث

لكن على هذا فال وجه لعده } ما مع التفريق فال يسقطأو{:  اختاره املصنف، ولذا قاليالذ وهذا هو

  .مستقال

                                                

  .٢ حاألذان من أبواب ١٦ الباب ٦٧١ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(



٣٤٥

 عن كل ه وال دليل خاص يدل على سقوط،ات يشمل صالة العصرطالقاإل بأن :واستدل للرابع

خذ  فالالزم األ،تى باجلمعةأ وال يف يوم اجلمعة ملن ، وال على سقوطه يف يوم اجلمعة مطلقاً،جامع

 إىل م ال؟ فاملشهور ذهبواأ عن كل جامع األذانهل يسقط  أنه ات، وعليه فاملهم التكلم حولطالقباإل

 عليه، خالفاً للمستند وبعض مشاخيه حيث قالوا بعدم السقوط، بل مجاعبل عن اخلالف اإل ،السقوط

صلى يف اجلمعة  ركان والكامل واملهذب والسرائر وغريها فيما لو عدم السقوط عن املقنعة واأليحك

  . عن كلية اجلمع بني الصالتني ولو يف غري يوم اجلمعةالظهر أربعاً فضالً

  :مورأط مطلقا عن كل جامع باستدل للقول بالسقو

 قد األذان أن نك قد عرفت سابقاًإ :اجلامع، وفيه إىل عالم بالنسبةإعالم وال  لإلاألذانن إ :األول

  .الصالة ذانأعالم ال يالزم سقوط ذان اإلأ فسقوط ،عالم وقد يكون للصالةيكون لإل

ية يف احلكم باملشروعية فال جمال ات كافطالقاإلن إ صالة عدم الشرعية يف مورد الشك، وفيهأ: الثاىن

  .صللأل

يف  ك، حمل نظر كربى وصغرىمجاعاإلن إ :ادعاه الشيخ يف اخلالف، وفيه الذي مجاعاإل: الثالث

 وهو الظاهر من املصنف ،قد عرفت تصريح اجلماعة بعدم السقوط، ولذا يف اجلواهر قوى عدم السقوطو

  .حيث ترك عده من املوارد السقوط

  : من الرواياتمجلة: الرابع

  صلى اهللا عليه ( رسول اهللان إ :)عليه السالم( كصحيح ابن سنان، عن الصادق



٣٤٦

ذان أقامتني ومجع بني املغرب والعشاء يف احلضر من غري علة بإذان وأمجع بني الظهر والعصر ب )وآله

  .)١(قامتنيإواحد و

 على إين: قامتني، مث قالإذان وأ مجع بني الظهرين ب)عليه السالم( الصادقن إ :ويف رواية صفوان

  . للصالتني)صلى اهللا عليه وآله( غريها من الروايات الواردة يف مجع رسول اهللا إىل .)٢(لوافحاجة فتن

: )عليه السالم( غري علة؟ قال مجع بني الصالتنيأ )عليه السالم( عبد اهللا أيب كرواية عبد امللك، عن

ه وآلهصلى اهللا علي( قد فعل ذلك رسول اهللا( متهأراد التخفيف على أ)غريها إىل ،)٣.  

 صال، وروايات مجع رسول اهللاأ ال داللة فيها )عليه السالم( ذ رواية الصادقإال خيفى،   ذلك ماويف

 كان له )عليه السالم( الصادق إذ  ال ترتبط باملقام،أيضاً األذان مل يذكر فيها  اليت)صلى اهللا عليه وآله(

صلى اهللا عليه ( ذان من جهة استعجاله، وروايات مجع الرسولسقاطه لألإيكون  أن حاجة فال يبعد

  .ذان لأل)صلى اهللا عليه وآله( سقاطهإيذكر فيها مل  )وآله

 ال يترك املستحب بال )صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن نعم الصحيحة رمبا يقال بداللتها من جهة

صلى ( الرسول أن ال دليل على أنه  لكن فيه،م استحبابه على عد)صلى اهللا عليه وآله(  فيدل تركه،سبب

 كيف وااللتزام بكل املستحبات الواردة يف الشريعة يف ، كان ملتزماً بكل املستحبات)اهللا عليه وآله

   دعيةذكار واألاأل

                                                

  .١ من أبواب املواقيت ح٣٢ الباب ١٦٠ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب املواقيت ح٣١ الباب ١٥٩ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٣ملواقيت ح من أبواب ا٣٢ الباب ١٦١ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٣٤٧

ـ عمال، وعليه فال يعارض هذا االحتمال غلب األأ عن نسانوالصلوات وغريها يوجب تعطل اإل

 األذان، بل لو كان دلةات األإطالق مع  ـجل عدم االستحباب أل)صلى اهللا عليه وآله(  كون تركهأي

نه حمل االبتالء كثرياً، وعلى هذا ت النصوص مصرحة بذلك ألءغري مستحب يف صورة اجلمع جلا

 منه يف عدم أوىلو: م ال؟ ولذا قال اجلواهرأ للجامع سواء كان مجعه مستحب األذان استحباب ظهرفاأل

، بل )٢(وما ذكره يف حمله: ، وعلق على ذلك يف املستمسك بقوله)١(سقوط اجلمع يف غري حمل استحبابهال

م مل يعلقوا على حصر اب، ألب االستحأيضاً واجلمال وغريهم ييظهر من السادة ابن العم والربوجرد

  . املصنف موارد السقوط

  عن، خصوص ما رواه الشيخدلةات األطالقإ إىل ضافةمل جيمع باإل إذا يدل على عدم السقوطنه إ مث

 وبعد ذلك ،ارتفع النهار إذا اجلمعة ست ركعاتورمبا كان يصلي يوم :  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب 

مع  الإن وصلى ركعتني فما يفرغ ذّأركدت الشمس يف السماء قبل الزوال  ذاإخر وكان أست ركعات 

 ركعتني مث يقيم يربع ركعات مث يؤذن ويصلألي بعد الظهر  مث يقيم للصالة فيصلي الظهر ويصاألذان

 ،ابتدعه عثمان الذي  الثالثاألذان  للعصر ليس بدعة وليس هواألذانفكان ، وكيف )٣( العصريويصل

  بو أ و)٤(بل املراد به ما ذكره جممع البيان

                                                

  .٣٥ ص٩ج: اجلواهر) ١(

  .٥٥٤ ص٥ج: املستمسك) ٢(

  . ذي القعدة١٧ جملس ٧٠٤ص: أمايل الطوسي) ٣(

  .٩اآلية : ، اجلمعة٢٨٨ ص١٠ج: الد اخلامس: جممع البيان) ٤(



٣٤٨

  مجعت مع الظهر ال مع التفريق إذا ذان عصر يوم عرفةأ :الثاين

  

 مؤذن واحد بالل )صلى اهللا عليه وآله( كان لرسول اهللا: فسريه عن السائب بن زيد قالالفتوح يف ت

 ،بكر وعمر كذلك أبو مث كان،قام للصالةأنزل فإذا ذّن على باب املسجد، أجلس على املنرب  إذا فكان

ار له  على سطح داألولبالتأذين أمر ذاناً فأكان عثمان وكثر الناس وتباعدت املنازل زاد  إذا حىت

قام أنزل فإذا ذّن مؤذنه، أمان على املنرب ثجلس عفإذا بالسوق يقال هلا الزوراء وكان يؤذن له عليها، 

  الصبح وما لصالة اجلمعةذاينأ إىل ، فاملراد بكونه ثالثاً لكونه ثالث بالنسبة)١(الصالة فلم يعب ذلك عليه

  .املراد به هو ما كان يؤذن له على دارهأن  فالظاهري أ غري ذلك، وعلى أو  للصبحقامة واإلاألذانأو 

شكال والخالف يف اجلملة، إبال } مجعت مع الظهر ال مع التفريق إذا ذان عصر يوم عرفةأ :الثاين{

 عبد اهللا أيب  عليه، ويدل عليه صحيح ابن سنان، عنمجاعبل عن اخلالف والغنية والتذكرة واملنتهى اإل

ذان أ مث يقوم فيقيم للعصر بغري ييؤذن ويقيم للظهر مث يصل أن يوم عرفة األذانالسنة يف : )عليه السالم(

  .)٢(وكذلك يف املغرب والعشاء مبزدلفة

 ،قامتنيإذان وأ مجع بني الظهر والعصر بعرفة ب)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :ومرسل الفقيه

لظاهر املنساق من النص والفتوى كما ، وا)٣(قامتنيإذان واحد وأب» مجع«ومجع بني املغرب والعشاء بـ 

  احتمله اجلواهر وغريه 

                                                

  .٢ من أبواب صالة اجلمعة ح٤١ الباب ٤٢٤ ص١ج: كما يف مستدرك الوسائل) ١(

  .١ حقامة واإلاألذانمن أبواب  ٣٦ الباب ٦٦٥ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٢٢ حقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٦ ص١ج: الفقيه) ٣(



٣٤٩

  . ال مع التفريقأيضاًذان العشاء يف ليلة املزدلفة مع اجلمع أ :الثالث

  جتمعهما مع الظهر واملغرب اليت  العصر والعشاء للمستحاضة:الرابع

  

مجعت بني  إذا  كون ذلك فيماأيضاًالظاهر منهما  أن  كما،مطلقاً اختصاص احلكم بعرفات ال

كان رمبا يترائى ذلك من الصحيح لكنه  وإن  يف كلتا اجلهتني ال وجه لهطالقالصالتني فاحتمال اإل

  . ال يؤبه بهيبدو

شكال وال خالف يف إبال }  ال مع التفريقأيضاًذان العشاء يف ليلة املزدلفة مع اجلمع أ :الثالث{

: )عليه السالم( ، عن الصادقما تقدم صحيح احلليب إىل ضافةات، ويدل عليه باإلمجاعاجلملة، بل عليه اإل

املغرب حىت تأيت ال تصلج ا املغرب والعشاء اآل فصلّعاًم قامتنيإذان وأخرة ب)١(.  

ذان أمع بصالة املغرب والعشاء جب: )عليه السالم( عبد اهللا أيب وصحيح منصور بن حازم، عن

  . )٢()صلى اهللا عليه وآله(  وهكذا صلى رسول اهللا: وقال بينهما شيئاً، وال تصلّ،قامتنيإواحد و

 هو مع اجلمع ال مع التفريق، ويف هذين املوردين إمنا يف املقام الكالم السابق يف كون السقوط ويأيت

  .فروع أخر حملها كتاب احلج

 استدلوكما ذكره مجاعة، وا} جتمعهما مع الظهر واملغرب اليت  العصر والعشاء للمستحاضة:الرابع{

  :مورألذلك ب

                                                

  . من أبواب الوقوف باملشعر٦ الباب ٤ ص١٠٠ج: الوسائل) ١(

  .١ح...  يف كيفية اجلمع بني الصالتني١٧١ الباب ٢٥٥ ص٢ج: ستبصاراال) ٢(



٣٥٠

  جيمع بني الصالتني أن رادأ إذا  كما،جيمع بني الصالتني اليت حوال املسلوس وحنوه يف بعض األ:اخلامس

  

 لكل جامع، وفيه ما عرفت األذانا جتمع بني الصالتني فتكون مشمولة لقاعدة سقوط إ: األول

  .ال دليل على هذه الكلية أنه سابقاً من

ال نه إ : العجلة، وفيه ينايفاألذانقل وأيكون مع دم  أو  الدم عليها عجلة لئال يأيتالالزمن إ :الثاىن

  .دليل على هذا املقدار من العجلة كما تقدم يف كتاب الطهارة

يف املستحاضة، وفيه ما ذكره املستمسك من بذلك د النصوص وما ذكره اجلواهر من ور: الثالث

كان ظاهر السادة ابن  وإن  مل يذكر هنا املورد املستند وغريهعدم الوقوف على هذه النصوص، وكأنه لذا

من  أنه ذلك لبنائهم على أن ، حيث مل يعلقوا على املنت موافقته، لكن مل يعلميالعم واجلمال والربوجرد

  .من جهة االستحاضة أو جهة اجلمع

 :قال أنه )السالمعليه ( عبد اهللا أيب  لصحيح حريز، عن،كما ذكره غري واحد}  املسلوس:اخلامس{

 مث علقه عليه خذ كيساً وجعل فيه قطناًأكان يف حني الصالة  إذا كان الرجل يقطر منه البول والدمإذا 

قامتني إذان وأر ويعجل العصر ب صالتني الظهر والعصر يؤخر الظهدخل ذكره فيه مث صلى جيمع بنيأو

مل  وإن  وذلك الستفادة املناط،،املبطونك} وحنوه {)١(قامتنيإذان وأويؤخر املغرب ويعجل العشاء ب

  . والنوم وحنوهم وكذلك سلس املين،من مقتضيات اجلمع بأنه نقل

  جيمع بني الصالتني أن رادأ إذا  كما،جيمع بني الصالتني اليت حواليف بعض األ{

                                                

  .١ح من أبواب نواقض الوضوء ١٩ الباب ٢١٠ ص١ج: الوسائل) ١(



٣٥١

  بوضوء واحد ويتحقق التفريق بطول الزمان بني الصالتني

  

، وقد تقدم يف األذانشكال يف جواز إكل صالة وضوءاً فال توضأ وضوئني لإذا  أما }بوضوء واحد

  .يرتبط ببحث املسلوس فراجع كتاب الطهارة ما

 ملن بفعل النافلة، كما ذكره غري واحد، خالفاً أو }ويتحقق التفريق بطول الزمان بني الصالتني{

ر والروض وغريمها، وملن ائر وهم مجاعة من احملققني وملن خصه بالنافلة كما عن الساألولحصر التفريق ب

اجلمع  أن ، وملن يرىاحتماالً أو  فتوىيرى حصول التفريق ولو بالتعقيب كما حكى اجلواهر عن بعٍض

حدى الصالتني كما حكاه مصباح الفقيه عن ظاهر كلمات بعضهم، إتياما يف وقت إعبارة عن 

نه مع الفصل الطويل ال ل الطويل فألكفاية الفص أما ،لة مخسة ويدل على ما اخترناهأ يف املسقوالفاأل

ذ مل يدل دليل على إ للثانية فيمن مجع خاص مبن مجع مجعاً عرفياً األذانى مجعاً، واحلكم بسقوط يسم

  .)اجلمع(اصطالح خاص للشارع يف لفظ 

 مجع بني )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم( ، عن الباقرأذينة صحيح ابن يفف

  .)١(قامتنيإ ومجع بني املغرب والعشاء بأذان واحد و،قامتنيإذان وأالعصر بالظهر و

. ، احلديث)٢(الظهر والعصربني  مجع )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :ويف مرسل الفقيه املتقدم

  .ومثلهما غريمها

  : فلجملة من الروايات،ما كفاية النافلةأو

                                                

  .١١ من أبواب املواقيت ح٣٢ الباب ١٦٢ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢٢ حقامة واإلاألذان من ٤٤ الباب ١٨٦ ص١ج: الفقيه) ٢(



٣٥٢

مل  إذا اجلمع بني الصالتني:  يقول)عليه السالم( حلسنا باأمسعت : كخرب حممد بن حكيم، قال

  .)١(كان بينهما تطوع فال مجعفإذا يكن بينهما تطوع، 

  .)٢(مجعت بني الصالتني فال تطوع بينهاإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(  عنه،خروخربه اآل

بن حممد جيمعان القاسم وجدي  أيب رأيت:  قال)عليه السالم( وخرب احلسني بن علوان، عن جعفر

  .)٣(ئمة املغرب والعشاء يف الليلة املطرية وال يصليان بينهما شيئاًمع األ

 قالإىل أن ـ مل يكن هناك نوافل  إذا حببت وتعجل العصرأن إ خر الظهرؤفلذلك ت: يويف الرضو

  .)٤(ذ ال نافلة متنعك من اجلمعإ وجتمع بينهما يف السفر ـ

 وذه ومبا ذكرناه من ،يف اموع كفايةأن إالّ  اهملناقشة يف بعضامكن ا وإن  هذه الرواياتفإن

  .ه مقتضى اجلمع بني الدليلنيفإن األولالقول  إىل ذهبنكفاية الفصل الطويل 

شكاله يف الروايات الدالة على إله مبا تقدم يف كفاية الفصل الطويل مع ل فقد استدالثاين القول أما 

 لوجود ما يدل ، يف التفريقيالنافلة اردة من دون الفصل الطويل تكف أن علىا ال تدل أكفاية النافلة ب

النافلة للجمع على صورة كون النافلة   مما يوجب محل روايات منافاة،النافلة ال تضر باجلمع أن على

  .حمققة للفصل

                                                

  .٤ باب اجلمع بني الصالتني ح٢٨٧ ص٣ج: الكايف) ١(

  .٣ باب اجلمع بني الصالتني ح٢٨٧ ص٣ج: الكايف) ٢(

  .٥٤ص: قرب اإلسناد) ٣(

  .٢٩ س٢ص: فقه الرضا) ٤(



٣٥٣

ة فلما  املغرب باملزدلف)عليه السالم( عبد اهللابا أصليت خلف : بان بن تغلب، قالأكصحيح 

خرة مل يركع بينهما مث صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى املغرب مث قام الصالة فصلى العشاء اآلأانصرف 

  .)١(ةخرقام فصلى العشاء اآلأقام فتنفل بأربع ركعات مث 

صلى اهللا ( شهدت الصالة املغرب يف ليلة مطرية يف مسجد رسول اهللا: وخرب عبد اهللا بن سنان قال

مهلوا الناس حىت صلوا أ الصالة فصلوا املغرب مث اقاموأ كان قريباً من الشفق ثاروا و فحني)عليه وآله

 ،منازهلم إىل قام الصالة فصلوا العشاء مث انصرف الناسأ يف مكانه يف املسجد فيركعتني مث قام املناد

صلى اهللا ( نعم قد كان رسول اهللا: )عليه السالم(  عن ذلك؟ فقال)عليه السالم( عبد اهللابا ألت أفس

  .)٢( عمل ذا)عليه وآله

صلى اهللا عليه ( كان رسول اهللا:  يقول)عليه السالم( مسعت أبا جعفر: عبيدة قال أيب وصحيح

قام مؤذنه مث صلى أفل الناس مث نكانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى املغرب مث مكث قدر ما يت إذا )وآله

  .)٣(خرة مث انصرفواالعشاء اآل

ذ بعد تسليم داللة هذه الروايات تدل الروايات إروايات ال تقاوم الروايات السابقة لكن هذه ال

   مستحب وليس فرضاًاألذانالسابقة على السقوط، و

                                                

  .١ من أبواب املواقيت ح٣٣ الباب ١٦٣ ص٣ج: سائلالو) ١(

  .١ من أبواب املواقيت ح٣١ الباب ١٥٩ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٣ من أبواب املواقيت ح٢٢ الباب ١٤٨ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٣٥٤

   والفصل القليل،التعقيبأو ) عليها السالم(  تسبيح الزهراءةءال مبجرد قرا

  

 فإنشة يف داللة هذه الروايات املناق إىل ضافةكان املستحب فعله، هذا باإل وإن فمن اجلائز تركه

  الصالة، الإقامة مشتقاً من إقامةذاناً وأ، بل لعله كان إقامةال داللة فيه على كون فعله كان » قامأ«لفظ 

  .األذان يف قبال قامةمن اإل

 الضارة للجمع يبروايات كون النافلة فصال جبعلها فصال شرعيا فهفقد استدل : لثما القول الثاأو

 وكون التفريق ةروايات فصل النافلة ال تدل على احلصر فال منافاة بني كوا فاصلن إ : وفيهدون غريها،

  . فاصالأيضاً العريف

، والتعقيب صالأاملنصرف من اجلمع ما كان تباعاً بدون فصل  بأن فقد استدل: وأما القول الرابع

  حتقق احلكمحتقق املوضوع عرفاًفإذا  ،مل يكن طويال مل يضر بصدق اجلمعإذا نه إ : وفيه. ذلكينايف

  .األذانهو سقوط الذي 

 هو كون كل صالة صالة يف وقتها املختص، األويلالتشريع  بأن فقد استدل: ما القول اخلامسأو

  .كان كلتامها يف وقت واحد فهو مجع، واجلمع موجب للسقوطفإذا 

ول وقتها حيث يتحقق اجلمع أيف  وبالثانية ،خر وقتهاآ يف األوىلتى بأ إذا النقض مبا: والًأوفيه 

  . كالمه عدم السقوطىمقتض أن  معاألذانفيسقط 

 كان بينهما فصال طويالً وإن حدامها من مصاديق اجلمعإياما يف وقت إت أن استفادة بأن :وثانياً

نص خاص يف املقام يدل على ذلك، وال صدق عريف للفظ اجلمع، ومن ما   فال،وجه له من النص، ال

 ،} والفصل القليل،التعقيبأو ) عليها السالم(  تسبيح الزهراءةءال مبجرد قرا{: هر وجه قولهتقدم يظ

  :كما يظهر وجه النظر يف قوله



٣٥٥

  السقوط يف املوارد املذكورة رخصة ال عزمية أن قوى واأل،مبجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل  بل ال حيصل

  

النافلة توجب الفصل  أن ذ قد تقدمإ} ل الفصلمبجرد فعل النافلة مع عدم طو  بل ال حيصل{

الفصل ـ أي قد عرفت ظهور النصوص يف منافاته : ، ولذا قال املستمسكاألذاناملوجب الستحباب 

  .)١( للجمع ـالنافلةب

هي  ه ال يستفاد عرفا خصوصية للنافلة مبافإنلمناط، لن فصل الفريضة مثل فصل النافلة  إمث الظاهر

أتى باملغربني  أو قضى صالة الوتر إذا قل؟ كما األييكف أو تكون ركعتني أن  يف النافلةنافلة، وهل الالزم

ركعتني  إىل  ومن االنصراف، النافلةإطالق من ،الوتر، احتماالنب ـ وفصل بينهما يف آخر الليل ـ مثالً

  .كثر، وال يبعد الثاينأف

ذان العصر من يوم أ وهو األوليف ما  أ}السقوط يف املوارد املذكورة رخصة ال عزمية أن قوىواأل{

 أن مباح، وحيث قد عرفت بأنه مكروه وقائل بأنه حرام وقائل بأنه اجلمعة فقد اختلفوا فيه بني قائل

مها ال  ذإ والسرية، مجاع لدعوى اإل تبعاً،قلنا بالسقوطن إ يكون رخصة أن  ال دليل عليه فالالزمالسقوط

 وعدم ذلك االستحباب ال ،ستحباب املوجود يف كل صالةثر من عدم وجود ذلك االكأيدالن على 

باق على استحبابه لكن مع خفة االستحباب فهو مثل سقوطه يف القضاء  أنه يالزم العزمية، وعليه فالظاهر

خيف االستحباب يف القضاء، وعليه  أنه  عليهمجاعحيث ذهب املشهور، بل عن اخلالف والناصريات اإل

  . فتأمل، أفضلاألذانف

                                                

  .٥٥٩ ص٥ج: املستمسك) ١(



٣٥٦

 بل عن بعض دعوى ، بني قائل باحلرمةأيضاً، فقد اختلفوا فيه ةذان عصر يوم عرفأوهو : ما الثاينأو

  .باحة وقائل باإل، وقائل بالكراهة،االتفاق عليه

يؤذن ويقيم  أن  يوم عرفةاألذانالسنة يف :  يف صحيح ابن سنان)عليه السالم( قولهب: ولاستدل لأل

ختصيص لعموم املشروعية فيتعني كونه  أنه  ظاهرهفإن. )١(للعصر بغري أذان مث يقوم فيقيم يللظهر مث يصل

  .بهمر عزمية النتفاء األ

خف من أ، لكن السنة هنا أيضاًكون ذلك سنة ال يالزم عدم كون ما عداه سنة ن إ :لكن يرد عليه

على عدم السنة يف  بغسل، مل يدل ذلك )عليه السالم( تزور احلسني أن السنة فيما عداه، فلو قال السنة

  باب السنن ال تزاحم فيها، خبالف باب الفرائض، والقولفإن بال غسل، )عليه السالم( زيارة احلسني

قال فإذا خرى، أمل يكن خالف السنة سنة  إذا  تتحققإمنا البدعة فإنغري تام، بدعة خالف السنة بأن 

غري ذلك من  إىل عدم ذكر اهللا بدعة، أن  مل يدل ذلك على،ولهأ يف اهللاسم السنة يف الوضوء ذكر 

  .قربأ أيضاًمثلة، فالقول بالترخيص هنا األ

  .الحتاد الدليل فيهما ،الثاينفالكالم فيه كالكالم يف : ما الثالثأو

  .قلنا به كان رخصة ال عزميةن إ فحيث قد عرفت عدم الدليل عليه فالسقوط: ما الرابعأو

ة النجاسة املطلوبة يف الصالة من باب دليل امليسور والنص  ينايف خفاألذانن إ فحيث: ما اخلامسأو

ال دليل على مثل هذه نه إ :اجلامع عزمية، لكن فيه إىل اخلاص يف املقام، فالالزم كون السقوط بالنسبة

  املنافاة والنص اخلاص 

                                                

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٦ الباب ٦٦٥ ص٤ج: الوسائل) ١(



٣٥٧

   األوىل يف الثالثة  الترك خصوصاًحوطن كان األإو

  

 فما ذكره املصنف من كون السقوط يف الكل رخصة هو ال داللة فيها على كون السقوط عزمية،

ذكرها السادة الربوجردي  اليت منه يعلم وجه النظر يف التفصيالتم، و ذهب ابن العإليهقرب، واأل

مطلقاًاحتياطاً أو واحلكيم واجلمال وغريهم فتوى .  

ل بالعزمية فيها من نوع ا يف دليل القائملوذلك }  األوىل يف الثالثة  الترك خصوصاًحوطن كان األإو{

  .قوة فتأمل

 قضاء الصالة، بل ذكره :مل يعلم وجه عدم ذكر املصنف بعنوان سادس موارد السقوطنه إ مث

  .بعنوان



٣٥٨

 وىليؤذن لأل أن  فله،األوىل الصالة ىملا عد، تيان فوائت يف دور واحدإراد أ ملن األذانال يتأكد ): ٢مسألة ـ (

   وحدها لكل صالةمةقا بالبواقي باإلى ويأت،منها

  

  فله،األوىل الصالة ىملا عد، تيان فوائت يف دور واحدإراد أ ملن األذانال يتأكد  {):٢مسألة ـ (

ذان غري أسقط يه فإن وكيف كان ،} وحدها لكل صالةقامة بالبواقي باإلى ويأت، منهاوىليؤذن لألأن 

، ويدل عليه صحيحة مجاعملستند دعوى اإل كما هو املشهور، بل عليه يف اقامة باإلي منها ويكتفاألوىل

، عن رجل صلى الصالة وهو جنب اليوم واليومني والثالثة مث ذكر بعد )عليه السالم(  عن الصادق،حممد

وهلن مث يصلي ويقيم بعد ذلك يف كل صالة بغري أيتطهر ويؤذن ويقيم يف : )عليه السالم( ذلك؟ قال

  .)١( صالتهيذان حىت يقضأ

كان عليك وضوء، وصليتها بغري  أو نسيت صالةإذا  :)عليه السالم(  عن الباقر،وصحيحة زرارة

  . )٢( لكل صالةإقامةقم مث صلي ما بعدها بأذّن هلا وإوهلن فأ بأقضاء صلوات فابد

 ، عليهمجاع رخصة كما عن املشهور، بل عن اخلالف والناصريات اإلأيضاًالسقوط هنا  أن والظاهر

  .ظاهر الدليل الرخصة ال العزمية أن عزمية، وقد عرفت أنه ه حيث ذكروا للمدارك وغريخالفاً

كان عليه فائتتان جاء فيه الكالم إذا  أما لة،أائتة واحدة فال موضوع هلذه املسقكان عليه ن إنه إ مث

   فاملراد بالفوائت ليس الثالثة فما فوق، وقوله ،املذكور

                                                

  .٣ يف أحكام فوائت الصالة ح١٠اب  الب١١٥٩ ص٣ج: التهذيب) ١(

  .١ باب من نام عن الصالة أو سهى عنها ح٢٩١ ص٣ج: الكايف) ٢(



٣٥٩

 طالق جملس واحد إليف مل يأت ا وإن  عن الثانيةاألذانمقابل من قال بسقوط  يف دور واحد هو

 أو فرق بني قضاء نفسه ال أنه دور واحد، كما يف تى اأ إذا  من الدليل مااملنسبق عرفاًن إ الدليل، وفيه

 على فرض يبدو أنه  واحتمال انسباق قضاء نفسه ال يضر بعد، الدليل ووحدة املناططالقغريه إل

ذّن له مث بعد ذلك يؤذّن للقضاء النسباق االتصال من أ الدور أثناء يف يدائ األ ولو أتى بالواجب،تسليمه

  . ويؤيده ما تقدم من منافاة النافلة مع اجلمع،الدليل



٣٦٠

  :  يف مواردقامة واإلاألذانيسقط ): ٣مسألة ـ (

  قامواأذنوا هلا وأ اليت  الداخل يف اجلماعة:حدهاأ

  

نوا هلا ذّأ اليت  الداخل يف اجلماعة:حدهاأ ،يف موارد قامة واإلاألذانيسقط  {):٣مسألة ـ (

  :مجلة من النصوصعليه كما ذكره غري واحد، ويدل } قامواأو

 ظاهره فإن. )١(ت خلفهأذّن خلف من قرأ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب كخرب ابن عذافر، عن

  .يقتدى به الذي مام خلف اإلاألذانعدم 

آخر  يء وحده فيجي، عن الرجل يؤذن ويقيم ليصل)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وموثق عمار، عن

ال ولكن يؤذن : )عليه السالم( ؟ قالقامة واإلاألذانيصليا بذلك  أن  هل جيوز، مجاعةيفيقول له نصل

  .قامتهإ ومامذان اإلأ ظاهره املفروغية يف االكتفاء بفإن. )٢(ويقيم

خرية  وهو يف الركعة األمامدرك اإلأومن : )عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب معاوية بن شريح، عن

درك أخرية وهو يف التشهد فقد دركه وقد رفع رأسه من السجدة األأ ومن ،درك فضل اجلماعةأفقد 

  .)٣(قامة واإلاألذاندركه وقد سلّم فعليه أ، ومن إقامةذان وال أاجلماعة وليس عليه 

  دركأ عن رجل )عليه السالم( اهللاعبد با أورواية الفقيه، عن عمار، سئل 

                                                

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٤ الباب ٦٦٤ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٧ الباب ٦٥٥ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .١٢٤ يف اجلماعة وفضلها ح٥٦ الباب ٢٦٥ ص١ج: الفقيه) ٣(



٣٦١

تيان ما يف هذه الصورة ال ختلو عن  بل مشروعية اإل،كان مسبوقاً أو  حينهمان مل يسمعهما ومل يكن حاضراًإو

  .شكالإ

  

غريها مما  إىل .)١(يؤذن ويقيم ويفتتح الصالة أن عليه: )عليه السالم(  حني سلّم؟ فقالماماإل

  .خرسيأتى يف املوارد األ

م ال؟ فتقييد املصنف كأنه من أقام أ ومامن اإلذّأما  إىل  بالنسبةطالقظاهر هذه الروايات اإلن إ مث

ذان أكان عدم  إذا  خصوصاً القول بالسقوط مطلقاًاألوىلشكال، فإجهة االنصراف، لكنه ال خيلو عن 

  .  يف املوارد السابقةامةقلعدم االستحباب كتارك اإل أو قامته من جهة عذر كضيق الوقت وحنوه،إ وماماإل

  . سقوطها عن الداخل يف اجلماعةطالقوكذلك مقتضى اإل

 دامها غلطاًأ ماماإل بأن ذا علم إوكذا} كان مسبوقاً أو  حينهمان مل يسمعهما ومل يكن حاضراًإو{

  .أشبهما أو 

 ر قولهلظهو:  قال يف املستمسك،}شكالإتيان ما يف هذه الصورة ال ختلو عن بل مشروعية اإل{

ما، بل هو ظاهر التعبري مر نفاء األإيف » إقامةذان وال أليس عليه  «:ة يف خرب معاوي)عليه السالم(

  .كما سيأيت، )٢(مرمي أيب جزاء يف خربباإل

كون السقوط  أن ، وقد نقلقامة ملا تقدم يف موارد سقوط اإل،تيان مالكن الظاهر جواز اإل: قولأ

  .ة جلماعةصرخ

  .سرية دلت على عدم الرخصةال: ال يقال

                                                

  .٨٠ يف اجلماعة وفضلها ح٥٦ الباب ٢٨٥ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٥٦٣ ص٥ج: املستمسك) ٢(



٣٦٢

  مجاعة أو  الداخل يف املسجد للصالة منفرداً:الثاىن

  

  .السرية تدل على املرجوحية ال على عدم الرخصة: نه يقالأل

مات ونسبه رسال املسلّإرسله غري واحد أ} مجاعة أو  الداخل يف املسجد للصالة منفرداً:الثاىن{

 عليه، مجاعبل يف اجلواهر عدم خالف جيده فيه، بل ميكن حتصيل اإلالشهرة احملققة واحملكية،  إىل املستند

  :ويدل عليه مجلة من الروايات

الرجل يدخل املسجد وقد صلى القوم :  قلت له)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن:بصري أيب كموثق

كان وإن  ،قامتهمإذام وأكان دخل ومل يتفرق الصف صلى بن إ :)عليه السالم( يؤذن ويقيم؟ قالأ

  .)١(قامأن وذّأتفرق الصف 

هله فال أدخل رجل املسجد وقد صلى إذا  :كان يقولنه إ )عليه السالم(  عن علي،وخرب السكوين

  .)٢( فيهيغريه حىت يصل إىل  بصالة الفريضة وال خيرج منهأيؤذن وال يقيمن واليتطوع حىت يبد

عليه (  فقال هلما علي،جد وقد صلى الناسدخل رجالن املس:  قال)عليه السالم( وخرب زيد بن علي

  .)٣(حدكما صاحبه وال يؤذن وال يقيمأشئتما فليؤم ن إ :)السالم

جعلت فداك صلينا :  فقال له،تاه رجلأ ف)عليه السالم( عبد اهللا أيب  كنا جلوساً عند:يعل أيب وخرب

ن فمنعناه ذّأاملسجد ف فدخل علينا رجل ،صرف بعضنا وجلس بعض يف التسبيحنافيف املسجد الفجر 

  عبد  أبو ودفعناه عن ذلك؟ فقال

                                                

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٥ الباب ٦٥٣ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٤ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٥ الباب ٦٥٤ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٣ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٥ الباب ٦٥٤ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٣٦٣

 ايصلو أن رادواأ دخلوا ففإن:  فقلتشد املنعأحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أ: )عليه السالم( اهللا

  .)١(إماميقومون يف ناحية املسجد وال يبدو م : )عليه السالم( فيه مجاعة؟ قال

 أن ليس عليه: )عليه السالم(  حني يسلم؟ فقالماماإلإىل  يلته عن الرجل ينتهأ س:بصري أيب وخرب

  .)٢(األذانعاد أ وجدهم قد تفرقوا فإن ،ذامأ فيدخل معهم يف األذانيعيد 

دركت اجلماعة وقد انصرف القوم أإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب عبيد بن زرارة، عن

 ،قامتهم فاستفتح الصالة لنفسكإذام وأك أجزأ يتفرقوا أن  مكانه وأهل املسجد قبلمامووجدت اإل

وجدم قد تفرقوا وخرج  وإن ذانأ بغري إقامةك أجزأذا وافيتهم وقد انصرفوا من صالم وهم جلوس إو

  .)٣(قم لنفسكأبعضهم من املسجد فأذن و

كثر أال فرق يف السقوط بني املنفرد واجلامع كما هو املشهور، بل هو ظاهر كلمات نه إ مث

 البن محزة حيث ، خالفاًدلة األطالق وذلك إل،، بل عدا ابن محزة كما نقله املستند عنهمصحاباأل

احلكمة  وإن ،صل والعمومات فرادى مل يسقط لألييصل أن رادأ فلو ،راد اجلماعةأخصص السقوط مبن 

  دى ولتصريح  فراييصل أن رادأ إذا  خبالف ما، توهني له االجتماع ثانياًفإن، ماممراعاة جانب اإل

                                                

  .١٠٢ح...   يف أحكام اجلماعة٣ الباب ٥٥ ص٣ج: التهذيب) ١(

  .١٢ح...  وقامة واإلاألذان باب بدء ٣٠٤ ص٣ج: الكايف) ٢(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٢ الباب ٢٥٣ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(



٣٦٤

  بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف أو حال اشتغاهلم ومل يدخل معهم قيمت اجلماعةأوقد 

  

  . فاملطلق من الروايات حيمل على املقيد،بعض الروايات املتقدمة مبن يريد اجلماعة

صل والعمومات ال يقاومان الدليل اخلاص، واحلكمة مستنبطة غري  األفإنويف الكل ما ال خيفى، 

  . واملطلق ال حيمل على املقيد لكوما مثبتني،قطوعةم

 ولذا ،قاموا مثال فال دليل على السقوطأذنوا وأ إمنالو مل تقم اجلماعة، و ذإ} قيمت اجلماعةأوقد {

 ال إقامةذان وال أراد الدخول معهم فال أ إذا هفإن} ومل يدخل معهم{باجلماعة } حال اشتغاهلم{: قال

  . لكل مأمومقامة واإلاألذان السرية القطعية على عدم إنفلنفسه وال للجماعة، 

عالم، ومنه ذان اإلأيف  ذان الصالة الأ ليس الكالم يف ،حدأعالم حيق لكل ذان اإلأن إ نعم سيأيت

  .أيضاً للمأموم قامة واإلاألذان دليل إطالقال ميكن دعوى  أنه يعلم

واملراد ببقاء الصفوف هنا بقاء بعض : قال يف املستند} و بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوفأ{

 ي فهو يقيد خربيعل أيب ، ويدل عليه خرب)١(املصلني ولو كان واحداً كما صرح به شيخنا الشهيد الثاين

مجال يف اخلرب وال ضعف، إال  أنه مجال وبالضعف، ويرد عليهعلي باإل أيب شكل على خربأبصري، وأيب 

  كابن الوليد يف طريق اخلرب، ولذا قال م ظعاعمري ومجاعة من األ أيب  ابنفإن

                                                

  .٥ س٣٢١ ص١ج: املستند) ١(



٣٦٥

  قوىلكن على وجه الرخصة ال العزمية على األ

  

ذلك يوجب الوثوق بالصدق فيدخل اخلرب بذلك يف موضوع احلجية ويتعني  بأن :يف املستمسك

  .)١(تقييد غريه به

جلس  أو خرأر موأاشتغل ب إذا يراد بالواحد الواحد املربوط بالصالة ال ما أن بد من لكن ال: قولأ

 طال جلوسه ساعات ـ مثال ـ أو بان التعقيوة القرآن والدعاء ال بعنءخذ يف قراأ أو جلوسا فارغاً

  .مورمثال هذه األأ كل ذلك النصراف النص والفتوى عن ،اشتغل يف كل هذه احلاالت بالتعقيبوإن 

 لعله :يف املستمسك مجاعة، بل إليهكما ذهب } قوىلكن على وجه الرخصة ال العزمية على األ{

  : جلملة من الرواياتاألول قوىعزمية، واأل أنه  إىلخرين حيث ذهبوا، خالفا آل)٢(املشهور

 مامدرك اإلأ عن الرجل )عليه السالم(  سئل الصادق:كرواية عبيد املتقدمة يف اجلملة، وموثق عمار

  .)٣(يؤذن ويقيم ويفتتح الصالة أن عليه: )عليه السالم( حني سلّم؟ قال

  ذلك ما يف خربلكن ينايف. )٤(قامة واإلاألذاندركه وقد سلم فعليه أومن : وخرب معاوية بن شريح

 ظاهره كون فإن. شد املنعأحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أ: )عليه السالم(  حيث قاليعلأيب 

  رخصة، لكن رمبا يقال  السقوط عزمية ال

                                                

  .٥٦٧ ص٥ج: املستمسك) ١(

  .٥٦٧ ص٥ج: املستمسك) ٢(

  .٥ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٥ الباب ٦٥٤ ص٤ج: لالوسائ) ٣(

  .١٢٤ يف اجلماعة وفضلها ح٥٦ الباب ٢٦٥ ص١ج: الفقيه) ٤(



٣٦٦

  رداًمنف أو مأموماً أو اًإمام ،سواء صلى مجاعة

   

 أيب خرب أما  عمار ومعاوية مطلق من حيث املسجد وغريه،يذ خربإال منافاة بني النصوص، نه إ

  . فالترك يف غري املسجد رخصة ويف املسجد عزمية، فالالزم تقيدمها به،علي فهو يف املسجد

 لسانه فإنة، حممول على الكراه أنه  ال يستفاد منه العزمية، بل الظاهريعل أيب خربن إ :والًأ :وفيه

  .املنع من جهة احترام جانب الصالة السابقةن أ و،لسان الكراهة

على  جزاء الالسقوط على وجه اإل أن »كأجزأ «: يف خرب عبيد)عليه السالم( ظاهر قولهن إ :وثانيا

 عدم يعل أيب  يف صورة جلوسهم، وظاهر خربقامة اإل)عليه السالم( جازتهإ إىل وجه العزمية، مضافاً

  . فتأمل، بقرينة الفهم العريفقامة واإلاناألذ

صل عدمها، ولذا سكت على املنت السيدان ابن العم  فمع الشك يف العزمية األ،وكيف كان

كونه عزمية السيد احلكيم  إىل ، وذهبتأمل يف القوة السيدان اجلمال واالصطهبانايت وإن ي،والربوجرد

  . للجواهرتبعاً

 ، النصطالقكما صرح بذلك غري واحد، وذلك إل} منفرداً أو وماًمأم أو اًإمامسواء صلى مجاعة {

  .)١( يف اجلماعةي عليبأ زيد ويخرب إىل ضافةباإل

كان من اجلماعة الثانية  إذا يف السقوطالثاين املنفرد الثالث حكمهما حكم  أو ،اجلماعة الثالثةن إ مث

  .بعض يف حال التعقيب وحنوه

                                                

  .١٠٢ح...  يف أحكام مجاعة٣ الباب ٥٥ ص٣ج: التهذيب .٣ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٥ الباب ٦٥٤ ص٤ج: الوسائل) ١(



٣٦٧

   :مورأويشترط يف السقوط 

 ،عن الغري أو كليهما قضائية عن النفس أو حدامهاإ فمع كون ،دائيةأامها تصالة اجلماعة كلو كون صالته :حدهاأ

  . ال جيري احلكم،جارةاإل أو على وجه التربع

   وهو اشتراكهما يف الوقت فلو كانت السابقة عصراً:الثاين

  

املنفرد  أو  اجلماعة الثالثةء حال جميكان باقياً إذا ذان اجلماعةأجاء ثانياً واكتفى ب الذي نعم املنفرد

فرق بني  ال أنه جاء ثالثاً، والظاهر الذي املنفرد أو  عن اجلماعة الثالثةاألذانالثالث ال يوجب سقوط 

مجاعة  إىل دلة اشتراك التكليف، فالقول بالفرق النصراف األدلةمجاعة الرجال والنساء يف هذا احلكم أل

  .الرجال ممنوع

 فمع كون ،دائيةأامها تصالة اجلماعة كلو كون صالته :حدهاأ ،مورألسقوط ويشترط يف ا{

باه مثال أكون امليت  أو }جارةاإل أو عن الغري على وجه التربع أو كليهما قضائية عن النفس أو حدامهاإ

دائتني، لكن يف احلدائق استشكل فيه يف صورة كون األ إىل قيل النصراف النص}  احلكميال جير{

غريه واحتاد  أو  بقصد درك اجلماعةيوالظاهر مشول النص للجائ:  املستند قالداخل قضائية، ويفصالة ال

لشرط من جهة ا اجلواهر استشكل يف هذا ، ويف)١(طالقاختالفها كل ذلك لإل أو صالته مع صالم

  .ي واالنصراف بدوطالق النص، والظاهر عدم متامية هذا الشرط لإلإطالق

   فلو كانت السابقة عصرا وهو، يف الوقت اشتراكهما:الثاين{

                                                

  .١٥ س٣٢١ ص١ج: املستند) ١(



٣٦٨

  . املغرب ال يسقطانييصل أن يريد

 وكذا ،خرى على سطحه يشكل السقوطحدامها داخل املسجد واألإ فمع كون ،املكان عرفاً يف  احتادمها:الثالث

  .مع البعد كثريا

  ال يسقطان عن الداخلني فلو كانوا تاركني ،قامة واإلاألذانتكون صالة اجلماعة السابقة مع  أن :الرابع

  

ذان أ إىل أن  وذلك لالنصراف، مضافا،كما ذكره غري واحد}  املغرب ال يسقطانييصل أن يريد

زيد من أذان العصر ال يرتبط باملغرب ليس أ وكون ي،االنصراف بدون إ :العصر ال يرتبط باملغرب، وفيه

رادت الثانية العصر وقد صلى أفإذا عصر، ذان الظهر ال يرتبط بالأن إ يقال أن لزم الإ كيف و،االنصراف

  .يقال بعدم السقوط أن  الظهر يلزماألوىلاجلماعة 

خرى على سطحه يشكل حدامها داخل املسجد واألإ فمع كون ،املكان عرفاً يف  احتادمها:الثالث{

 يف )المعليه الس( مري املؤمننيأصلى اثنان مجاعة عند مقام  إذا كما}  وكذا مع البعد كثرياً،السقوط

 ال يسقط عن الثانية، األذان فإن )عليه السالم( يصليا عند باب مسلم أن خرانآراد أ و،مسجد الكوفة

  . وتبعه املستمسك وغري واحد من املعلقني، وذلك لالنصراف وهو يف حمله،وقد جزم بذلك اجلواهر

اركني ال يسقطان عن  فلو كانوا ت،قامة واإلاألذانتكون صالة اجلماعة السابقة مع  أن :الرابع{

 ابن بصري وعبيدة بن زرارة يف أخبار وذلك لظهور ،اجلواهر وتبعه آخرون يف كما جزم به} الداخلني

   يف  صاحلةخبار، ومثل هذه األ)١(ذلك

                                                

 من أبواب األذان ٢٢ الباب ٢٥٣ ص١ج:  مستدرك الوسائل.١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٥الباب  ٦٥٣ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١واإلقامة ح



٣٦٩

  .ن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغريإو

 وكذا لو كان ،مومني ال جيري احلكم مع علم املأ فاسقاًمام فلو كان اإل،تكون صالم صحيحة أن :اخلامس

  .خرىأالبطالن من جهة 

  

صورة  إىل ما يقال من انصراف املطلقات إىل ها، هذا مضافاإطالقالقرينية لصرف املطلقات عن 

  . فتأمل،األوىلذان اجلماعة أ

 قامتهم يف املوثقإذام وأن الظاهر من أل} ن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغريإو{

 األوىلذان اجلماعة أ الغري حينئذ األذان أن الظاهر إذ : وفيه نظر. كذا يف املستمسك،ما ال يشمل ذلك

 يف ال ينبغي التردد يف اطراد احلكم بأنه ذام، ولذا قال بعضأذان الغري مبرتلة أالشارع نزل ن إ حيث

  .الفرض

اكتفت ببعض  أو ذانا كامالأذنت أ األوىلومنه يعلم عدم الفرق يف السقوط عن الثانية بني كون 

 أو العيد أو الطواف أو مواتلو صلى السابقة األ أنه  فيما جوز الشارع هلا ذلك، ومما تقدم يعلماألذان

  . عن الثانية ساقطاًاألذان مل يكن أشبهما 

هذه يف نه إ حيث}  مع علم املأمومني فاسقاًمام فلو كان اإل،تكون صالم صحيحة أن :اخلامس{

حدهم ممن توفرت فيه سائر شرائط اجلماعة أمع جهل املأمومني ولو كان  أما ،ورة ال تنعقد اجلماعةالص

 األ: املستمسك يف قال} خرىأ وكذا لو كان البطالن من جهة ،ال جيري احلكم{ اجلماعة منعقدة فإن

، فلو كان غريه يصل ممن يقتدى به املماميشترط كون اإل: املستند يف وقال. )١(الظاهرة من النصوصهي 

  .)٢(ت خلفهأأذن خلف من قر: فرأقام لرواية عذان وذّأ

                                                

  .٥٦٩ ص٥ج: املستمسك) ١(

  .١٤ح...  يف أحكام اجلماعة و٣ الباب ٥٦ ص٣ج: التهذيب) ٢(



٣٧٠

  شكالإخرى حمل مكنة األ فجريان احلكم يف األ،يكون يف املسجد أن :السادس

  

آيتان  أو  آيةمام على اإليدخل الرجل املسجد وهو ال يؤم بصاحبه وقد بقإذا  :ورواية معاذ

  . احلديث،)١(ليقليركع ف أن قامأذن وأهو ن إ يفخش

ن هذا  فاسقاً حىت مع جهل املأموم، ألمامكان اإل إذا بناًء على ظاهر الرواية عدم السقوط: قولأ

 إذا  فيمااألذان، ومما تقدم يعلم حال األذانسقوط  يف الرواية املعيار يف  وقد جعله، خلفهي ال يصلياجلائ

  .سابقة من املخالفنيلكانت اجلماعة ا

 فقد ،وخالف} شكالإخرى حمل مكنة األ فجريان احلكم يف األ،كون يف املسجدي أن :السادس{

املستند واملستمسك، وعن الذكرى وفوائد  يف مكنة من هذه اجلهة كماتساوي األ إىل ذهب غري واحد

احلكم بالسقوط  أن  وجممع الربهان واملدارك وغريهم، وعن آخرينيرشاد وامليس اإليتالشرائع وحاش

 حني ماماإل إىل يلته عن الرجل ينتهأ س:بصري املتقدم أيب  خربطالق، إلاألول قوى واأل،خاص باملسجد

  .)٢(األذانعاد أ وجدهم قد تفرقوا فإنذام أ فيدخل معهم يف األذانيعيد  أن ليس عليه: يسلم؟ فقال

احتمال  إىل اًبورود لفظ املسجد يف سائر الروايات فيكون مقيداً هلذه الرواية، مضاف: استدل للثاين

  ن إ :، وفيه)٣(بصري أيب احتاد هذه الرواية مع موثقة

                                                

  .١٨ ح٣٢١ ص١ج: املستند .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٤ الباب ٦٦٣ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١٢ح...  وقامة واإلاألذان باب بدء ٣٠٤ ص٣ج: الكايف) ٢(

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٥ الباب ٦٥٣ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٣٧١

 ،يأيت ما أن حوط األ، فكل مورد شك يف مشول احلكم له،السقوط على وجه الرخصة   كونقوىاألن إ وحيث

م أ أو ،ال أو دائيةأكون صالة اجلماعة  أو ،صدق احتاد املكان وعدمه أو ،كما لو شك يف صدق التفرق وعدمه

  ،م الأقاموا لصالم أذنوا وأ

  

  . يف احلكم بالوحدةي وجمرد االحتمال ال يكف،خرحدمها اآلأاملثبتني ال يقيد 

 حوطالسقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك يف مشول احلكم له األ   كونقوىاألن إ وحيث{

خلارج فيقتصر فيه على قدر ا يف طالق وشكه علم باإلفإن ،كانت الشبهة حكمية إذا فيما} يأيت ماأن 

اجلالس هل  أن  يفشكفإذا صول املوضوعية، كانت الشبهة موضوعية فاملرجع األإذا  أما مورد اليقني،

  .صالة الصحةأجرى أ مامصحة صالة اإل يف ذا شكإ و،صل العدمم ال؟ كان األأهو من املصلني 

كان الشك من  وإن ،من جهة املفهوم فالشبهة حكمية} كما لو شك يف صدق التفرق وعدمه{

صل عدم فاأل} و صدق احتاد املكان وعدمهأ{جهة حتقق التفرق املعلوم مفهومه كان شبهة موضوعية 

 هي ا هلأ يف شك إذا دائية، كماأصل عدم كوا  األفإن} ال أو دائيةأو كون صالة اجلماعة أ{احتاد 

صل  األفإن} م الأقاموا لصالم أوا وذنأم أو أ{صل عدم كوا يومية  األفإنطواف مثال،  أو يومية

حسن األ أن  ومن املعلوم،»حسنهأعلى  «:)عليه السالم( صالة الصحة لقولهأالعدم مع احتمال جريان 

هو  الذي صالة الصحة ال يضر بعد صدق الدليلأ، وعدم تسميته يف املقام بقامة واإلاألذان باتوأكوم 

  ي ولذا جتر،املرجع يف هذا احلكم



٣٧٢

.لو شك يف صحة صالم محل على الصحةنعم 

  قامتهإ أو ذان غريهأمسع الشخص  إذا  من موارد سقوطهما:الثالث

  

ء يتى بالشأ أنه  هلنسانالطرف املتوقف على عمله عمل اإل أن صالة الصحة يف مورد الشك يفأ

لفني الذين من املخا أنه علم هلأتى به صحيحاً، مثال ال أ بل ،م الأ يحسب اجتهاده الباطل عند

 كل من السمك فيجوز األيه حيمل عمله على الصحيح عندفإنم ال؟ أنواع السمك أيستحلون كل 

حسن هو محله على ذ الزم الوضع على األإتقليداً،  أو مورد اختالفهما اجتهاداً يف قدمه، وكذاالذي 

  .مورده يف  وبقية الكالم،حسن واقعاًاأل

إالّ  ، عدم الصحةيصالة العدم تقتضأكان  وإن }الصحةنعم لو شك يف صحة صالم محل على {

  .االستدراك منظور فيه يف شكال املستمسكإصالة الصحة حاكمة، وهذا هو وجه االستدراك، فأأن 

 يف شكال وال خالفإبال } قامتهإ أو ذان غريهأمسع الشخص  إذا  من موارد سقوطهما:الثالث{

إىل أن ـ  كما قيل صحاباً بال خالف بني األإمامكان ذا  إيسقطان عن املصلي:  املستنداجلملة، ويف

  . انتهى.)١( كما قيلشهر، بل األظهر منفرداً على األيكان املصل إذا  وكذا ـقال

  : ويدل على احلكم مجلة من الروايات،اجلملة غريه يف وهكذا ادعى عدم اخلالف

                                                

  .١٥ س٣٢٠ ص١ج: املستند) ١(



٣٧٣

  .)١(ذن غريهأ وكان يقيم وقد ، يؤذن ويقيم غريه)عليه السالم( كان علي: ففى رواية الفقيه

  .)٢(يؤذن املؤذن ويقيم غريه أن ال بأس: )عليه السالم( وعن الدعائم، عن علي

  فقال، جار له بالصالةإقامةكنا معه فسمع :  قال)عليه السالم( جعفر أيب وعن عمر بن خالد، عن

  .)٣(كمأذان جارجيزيكم  :، قالإقامة فقمنا وصلينا معه بغري أذان وال قوموا: )عليه السالم(

  .)٤(ذن غريهأ وكان يقيم وقد ،كان يؤذن ويقيم غريه) عليه السالم( عبد اهللابا أن إ :مساعيلإوخرب 

عليه ( جربئيلأمر مث : حديث املعراج يف )عليه السالم(  حديث عبد الصمد، عن الصادقويف

  .)٥(قام الصالةأ واألذانمت أ ف)السالم

  .)٦( تقدم)صلى اهللا عليه وآله(  يا حممد:قام الصالة فقالأذن جربئيل وأ:  حديث هشامويف

ذان وال أزار وال رداء وال إقميص بال  يف )عليه السالم( جعفر أبو صلى بنا: مرمي أيب  حديثويف

  رت جبعفر وهو يؤذن ويقيم فلم رمإين و ـ: قالإىل أن ـ  إقامة

                                                

  .٤٠٠ حقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٩ ص١ج: الفقيه) ١(

  .قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٦ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٢(

  .٤٣ حقامة واإلاألذان يف ١٤ الباب ٢٨٥ ص٢ج: يبالتهذ) ٣(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣١ الباب ٦٦٠ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .٤ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٥ الباب ٢٥٤ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٥(

  .٥ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣١ الباب ٦٦٠ ص٤ج: الوسائل) ٦(



٣٧٤

 أو مأموماً أو يت ما كان اآلاًإمام مبا مسع ييكتف أن جيوز له أنه ىن مبع،ه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصةفإن

  منفرداً

  

  .غريها من الروايات إىل .)١( ذلكأجزاينتكلم فأ

 به، ييصل أن رادأ يتمه من األذانذن مؤذن فنقص أإذا  أنه  على ما دلّأيضاًبل يدل على احلكم 

 أن نت تريدأ واألذانذّن مؤذن فنقص أإذا  : قال)معليه السال( هللا اعبد أيب مثل صحيح ابن سنان، عن

  .)٢(مل حيتلم الذي يؤذن الغالم أن  وال بأس،ذانهأنقص هو من  مت ماأذانه فإ بيتصل

وفاقاً جلماعة من }  مبا مسعييكتف أن جيوز له أنه  مبعىن،ه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصةفإن{

السقوط عزمية،  بأن  فقالوا، املبسوط وحمتمل الذكرىيد وحمك وميل املدارك، وخالفا للمستن،املتأخرين

من باب التسهيل  أنه  يفأشبهوما » جيزيكم«و» ينأجزأف«: )عليه السالم(  لظهور قولهاألول قوىواأل

حيث علق احلكم على » نت تريدأو«: )عليه السالم( هلظاهر قو باب العزمية واملنع، بل هو جزاء الواإل

ذا إجزاء معناه االكتفاء، واإل بأن زميةعاالستدالل لل أن  استحباما حمكمة، ومنه يعلماتإطالقرادة فاإل

  .به فال يشرع حمل نظرأمر اكتفى عنه فال 

 عالم لإلاألذان كما ال فرق بني كون ،دلة األطالقإل} منفرداً أو مأموماً أو يت ما كان اآلاًإمام{

ذان غري أغري بالغ، وتقدم يف رواية ابن سنان  أو ؟ بالغاًم الأللصالة، وكون املؤذن واملقيم صلى أو 

عليه ( مرسلة الفقيه قوله يف امرأة، وقد تقدم أو جالًرذان الغري أ بيفتكيكون امل أن  وال فرق بني،البالغ

  ليس على : )السالم

                                                

  .١٥ حقامة واإلاألذان يف ١٤ الباب ٢٨٠ ص٢ج: التهذيب) ١(

  .١٤ حقامة واإلاألذان يف ١٤ الباب ٢٨٠ ص١ج: التهذيب) ٢(



٣٧٥

  يسمع متام الفصولن أ وال يكون ناقصاً أن وكذا يف السامع لكن بشرط

  

 أما امرأة، أو يكون املؤذن رجالً أن فرق بني ، كما ال)١(ذان القبيلةأمسعت  إذا امةقذان وإلاملرأة أ

  .نه ال دليل على حرمة صوت املرأة للرجلما غري احملرم فألأ، وطالقشكال لإلإكانت حمرماً فبال إذا 

ف ذان املخالأ كفاية ، ويفاألذاننه املنصرف من  أل،نعم الظاهر كون املؤذن مسلماً عاقالً

 خلف ييصل أن رادأ ملن قامة واإلاألذانعلى  وملا دل ،ر عدم االكتفاءهكان الظا وإن احتماالن،

ال يستقيم : )عليه السالم( ان غري العارف، كقول الصادقذأاملخالف تقية، وما دل على عدم جواز 

  . فراجع)٢(رجل مسلم عارف الّإيؤذن به  أن  وال جيوزاألذان

  .داء والقضاء احتاد الصالتني وعدم االحتاد ولو باألوالظاهر عدم الفرق بني

 طالقمنفرداً إل أو مأموماً أو اًإمامذان الغري سواء كان السامع أ بيه يكتففإن} وكذا يف السامع{

نه أل} ن يسمع متام الفصولأو{ يف الكامل دلةلظهور األ} ال يكون ناقصاً أن لكن بشرط{النص 

 بسماع جزء منه، األذانمسع  أنه نه يصدقتمل كفاية مساع البعض ألمن مساعهما، ورمبا حي املنصرف

يؤذن  أن ي مساع اجلميع، والظاهر لزوم السماع فال يكفحوطاألأن إالّ  كان غري بعيد وإن وهذا

  .صم فال يسمعأيكون  أو حبضرته بصوت خافت ال يسمعه،

                                                

  .٤٧ حقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٩٤ ص١ج: الفقيه) ١(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٦ الباب ٦٥٤ ص٤ج: الوسائل) ٢(



٣٧٦

 بالبقية يأيت أن مل يسمع التمام جيوز له إذا كذا و، بهييتم ما نقصه القائل ويكتف أن ومع فرض النقصان جيوز له

 األذان فقط فأتى بقامةلو مسع اإل أنه الظاهر و،خرحدمها مل جيز لآلألو مسع  و، لكن بشرط مراعاة الترتيب، بهيويكتف

  .قامةاإل واألذان لفوات الترتيب حينئذ بني قامةال يكتفي بسماع اإل

  

  .قيم للجماعةأن وذّأ إذا قامة واإلاألذانس على املأموم لي أنه يف شكال وال خالف مناإنعم ال 

شكال وال خالف، لصحيح إبال }  بهييتم ما نقصه القائل ويكتف أن ومع فرض النقصان جيوز له{

   .ابن سنان السابق

يقال  أن ميكن أنه مت غريه ما نقص املؤذن؟ ال يبعد ذلك للمناط، ومنه يعلمأ إذا ييكتف أن وهل له

  .اف هلما وملن مسعهماككثر فهو أ نفران وقامة واإلاألذان بفصول أيتي أن جيوز

لكن {للمناط يف صحيح ابن سنان }  بهي بالبقية ويكتفىيأت أن مل يسمع التمام جيوز له إذا وكذا{

 ونصوص املقام ال تعرض هلا هلذه اجلهة ، وذلك ملا دل على اشتراطهما،واملواالة} بشرط مراعاة الترتيب

  .الزم القول باشتراطهمال اولذا كان

صل بعد عدم  وذلك لأل،مل يسمعه الذي }خرمل جيز لآل {قامة واإلاألذانمن } حدمهاأولو مسع {

  .خرحدمها عن اآلأالدليل على اكتفاء مساع 

 لفوات الترتيب حينئذ بني قامة ال يكتفي بسماع اإلاألذان فقط فأتى بقامةلو مسع اإل أنه والظاهر{

   السماع ترتل السماع مرتلة أدلةو} مةقا واإلاألذان



٣٧٧

  . حبكايتهماييكتف أن  لهفإنقامته ا أو ذان الغريأ ىحك إذا :الرابع

  

 كما تقدم من اشتراط الترتيب واملواالة ، هلا حىت تدل على عدم اشتراط املواالةإطالقالقول وال 

  .بني الفصول

 ذه إقامةذان وأن احلكاية أل}  حبكايتهماييكتف أن  لهفإنقامته إ أو ذان الغريأحكى  إذا :الرابع{

 أن ، ومنه يعلمقامة واإلاألذان مبا مسع من ييكتف أن له أن ، كماقامة واإلاألذانالصورة فيشملها دليل 

 أو  بقصد املتابعة نظري صالة املأموم قائالًذاناًأقول املستمسك، لكن يف ظهور نصوص احلكاية يف كوا 

  .حمل نظر. ، انتهى)١(حظأا استحباب من باب الذكر فالا منعاً، بل الظاهر منه

                                                

  .٥٧٥ ص٥ج: مسكتاملس) ١(



٣٧٨

   ذان عند مساعهألايستحب حكاية ): ٤مسألة ـ (

  

شكال وال خالف، بل عن مجاعة إبال }  ذان عند مساعهألايستحب حكاية  {):٤مسألة ـ (

  : عليه، ويدل عليه متواتر الرواياتمجاعاإل

 إذا )صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا:  قال)المعليه الس( جعفر أيب فعن حممد بن مسلم، عن

  .)١(ءيش  مثل ما يقول يف كل)صلى اهللا عليه وآله( مسع املؤذن يؤذن قال

مسعتم املؤذن فقولوا كما يقول مث صلوا إذا  : قال)صلى اهللا عليه وآله( ، عن النيبوعن درد الئايل

  .احلديث ،)٢(اا عشرصلى اهللا عليه  علّي، فمن صلى علّي صالة

ن كلما مسعت ذّأ:  الفقر؟ فقال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  إىلشكا رجل:  قالي،وعن الراوند

  .)٣( كما يؤذن املؤذناألذان

  .)٤(ما يقول املؤذن زيد يف رزقهك فقال األذانمن مسع  أن يرو :ويف الفقيه

 إىل .)٥( ال يقول كما قالع مؤذناًعاجز رجل مس الّإثالث ال يدعهن : )عليه السالم( وعن علي

  .غريها من الروايات

  بل الظاهر استحباب حكاية الشهادتني فقط، ملا عن احلارث بن املغرية، 

                                                

  .١ حقامة واإلألذانا من أبواب ٤٥ الباب ٦٧١ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .١١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٤ الباب ٢٥٦ ص١ج: مستدرك الوسائل )٢(

  .١٠٠ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٥ الباب ٦٦٦ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة) ٣(

  .٤٢ حقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٩ ص١ج: الفقيه) ٤(

  .٤ حقامة واإلاألذان  من أبواب٣٤ الباب ٢٥٥ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٥(



٣٧٩

 أن شهدأاهللا، وإالّ  لهإال  أن شهدأ: من مسع املؤذن يقول: قال أنه )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

 أن شهدأاهللا، وإالّ  لهإال  أن شهدأنا أ و: حمتسباًل مصدقاً فقا)صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاًحممد

جر عدد من كان له من األإالّ  قر وشهدأعني ما من أحد وجبا وأاكتفى ما عمن  رسول اهللا، اًحممد

  .قر وشهدأنكر وجحد ومثل عدد من أ

ما  عند)عليه السالم(  السجادمامقاهلا اإل اليت يقول الكلمات أن األذانيستحب ملن مسع  أنه كما

علم عدم اخلصوصية إذا إالّ  صل يف قول املعصوم وفعله وتقريره احلجية األفإنذّن املؤذن يف جملس يزيد، أ

  .ه ال يدل على خصوصية يف االستحبابفإناستحم املعصوم يف عصر السبت مثال،  إذا كما

ما إما الشهادة التكوينية، وإ . اخلي وشعري ودميشهد ا حلم: )عليه السالم( معىن قولهن إ مث

ولياء اهللا سبحانه ال يسمعون كالم اجلماد، كما ال يفهمون كالم احليوان، أالشهادة النطقية، لكن غري 

ه فإنميان مما ال يتزلزل باملغريات والشهوات من باب التشبيه مبن يصبغ الثياب، ما هو كناية عن عمق اإلإو

  . يصبغ ظاهره فقطعماق الثوب، وقدأ إىل قد يوصل اللون

 )٢( كما سيأيت، الدعاء)١( التامةةاللهم رب هذه الدعو :قامةيقول بعد اإل أن أيضاًكما يستحب 

  يف 

                                                

  .١٧ س٦ص: فقه الرضا) ١(

  .يأيت يف اية هذه املسألة الرابعة) ٢(



٣٨٠

  .مستحباً أو  كان مكروهاً،فرادى أو  مجاعةً،أذان الصالةي أ ،عظامأذان اإل أو عالمذان اإلأسواء كان 

   احملرماألذاننعم ال يستحب حكاية 

  

  .الت باحلوقالتعحليمسألة تبديل ا

 النص طالقإل} فرادى أو  مجاعة،أذان الصالةي أ عظامأذان اإل أو عالمذان اإلأسواء كان {

ذان أ إىل يكون االستحباب حىت بالنسبة أن ، وال يبعد)١(بال خالف ظاهر: والفتوى، ويف املستمسك قال

  .يقامتها، واالنصراف لو كان فهو بدوإصالة القضاء و

واجباً  أو  بل، الدليلطالقإل} و مستحباًأ {، كما يف بعض موارد السقوطاألذان}  كانمكروهاً{

حكاية بعض  أن ، والظاهرطالقذان املؤمن واملنافق واملخالف لإلأفرق بني  عند من يراه كذلك، كما ال

  . مستحبة للمناط، وملا تقدم من رواية حكاية الشهادتنيأيضاًالفصول 

 عن مثله، لكن عن دلة النصراف األ،كما ذكره غري واحد}  احملرماناألذنعم ال يستحب حكاية {

  .طالقبعض االستحباب وتبعه املستمسك القتضاء العموم اإل

 قبل الوقت مل تشرع احلكاية لالنصراف ذاناًأكان فإذا قسام احملرم، ألكن الظاهر التفصيل بني : قولأ

 حىت األذانه ليس من فإن "الصالة خري من النوم"بعض الفصول املبدعة مثل  إىل ، وكذا بالنسبةيالقطع

   أنه تستحب حكايته، كما

                                                

  .٥٧٦ ص٥ج: املستمسك) ١(



٣٨١

 قامة وكذا يستحب حكاية اإل،به  من غري فصل معتد،يقول مثل ما قال املؤذن عند السماع أن واملراد باحلكاية

  أيضاً

  

 نقص سهواً أو زاد إذا  استحب قوله، وكذلكحي على خري العمل مثل ونقص فصالً ذنأا إذ

ذن جهراً حبيث تأذى به املريض النائم أ إذا خرى، كماأذاناً حمرماً من جهة أذا كان إ و.وحنو السهو

احلكاية فتشملها املطلقات،  إىل توجب حرمة بالنسبة ن احلرمة العارضة ال، وألطالقاستحب احلكاية لإل

غري  إىل لقول مما حيرم استماعهتؤذن خبضوع يف ا اليت صوت املرأة إىل استمع أو األذانغىن يف  إذا وكذا

  .ذلك

، خالفا ملن أسر أو سواء جهر باحلكاية} يقول مثل ما قال املؤذن عند السماع أن واملراد باحلكاية{

 دلةن األخفات، ألقل من اإلأال يكون  أن نعم الالزم. شرط عدم رفع الصوت كاملؤذن أو سرارشرط اإل

  .ة عنهء القراأدلةمنصرفة عنه كانصراف 

 ، كمادلة لألمت مل يكن مشموالًأ أن نه الظاهر من النص، فلو حكى بعدأل} به من غري فصل معتد{

  .دلةبعضاً غري مشمول لأل أو التقدمي على املؤذن كالًأن 

 رواية إطالقكما ذكره غري واحد، ويدل عليه املناط، و} أيضاً قامةوكذا يستحب حكاية اإل{

 ـ احلديث، ومثلها غريها، والتعليل )١(اهللاإالّ  لهإال  أن شهدأ:  يقولمن مسع املؤذن :احلارث املتقدمة

  . )٢(ذكر اهللا حسنبأن  يف بعض الروايات

                                                

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ١٥ الباب ٦٦٦ ص٤ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٥ حقامة واإلاألذان من ٤٥ الباب ٦٧٢ ص٤ج: الوسائل: انظر) ٢(



٣٨٢

 ي من خري صاحل واجعلىن،اللهم أقمها وأدمها :يقول هو أن ،قد قامت الصالة :قال املقيم إذا لكن ينبغي

   باهللاإالّ  ال حول وال قوة :ليقو بأن ، تبديل احليعالت باحلولقةاألوىلو، أهلها

  

اذكروا اهللا : ؟ قالاألذانمسعت  إذا قولأ ما :)عليه السالم( عبد اهللايب  ألقلت: ورواية زرارة، قال

  .)١(مع كل ذاكر

 إىل  كما عن آخرين، بل نسباألذاناختصاص احلكاية ب أن يعلمتية، ومنه ورواية الدعائم اآل

  . حمل منع،املشهور

 من  واجعلين،اللهم أقمها وأدمها :يقول هو أن ،قد قامت الصالة :قال املقيم إذا لكن ينبغي{

قال إذا  : قال)عليه السالم(  جعفر بن حممدعبد اهللا أيب ملا رواه الدعائم، عن}  أهلهايخري صاحل

حممداً رسول اهللا،  أن شهدأ: حممداً رسول اهللا، فقل أن شهدأ: قالفإذا اهللا اكرب، : اهللا اكرب، فقل: املؤذن

  . اخلرب،)٢(هلها عمالأدمها واجعلنا من خري صاحلي أقمها وأاللهم : قد قامت الصالة، فقل: قالفإذا 

 ولفظ املؤذن يطلق ،، كما يقول سائر الفصولقد قامت الصالة: يقول أن لكن ال يبعد مشروعية

  .ملأ فت، تشملهااألذانات حكاية إطالق، فأيضاًعلى املقيم 

ملا رواه الدعائم، عن علي }  باهللاإالّ   ال حول وال قوة:يقول بأن  تبديل احليعالت باحلولقةألوىلاو{

فإذا  ،مسع املؤذن قال كما يقول إذا  كان)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم( بن احلسني

   ي ح،حي على الصالةقال 

                                                

  .٣ من اجلزء األول ح٢٠٢ الباب ٢٨٤ص: علل الشرائع) ١(

  .١٤٥ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٢(



٣٨٣

:  قالقامةانقضت اإلفإذا ، بااهللاإالّ  الحول وال قوة: ، قال على خري العملي ح،على الفالح

 وبلغه الدرجة الوسيلة من ،له يوم القيامةؤعط حممداً سأاللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة 

  .)١(متهأاجلنة وتقبل شفاعته يف 

إالّ  حول وال قوة ال : على الفالح فقلي على الصالة وحيذا قال حإو: ويف رواية مكارم االخالق

 وبني هاتني دلة األإطالقمرين مجعاً بني ، لكن الظاهر استحباب كل من األ)٢(باهللا العلي العظيم

  . لرواية املكارمالعلي العظيم إضافة األوىل أن تني، كمايالروا

                                                

  .نفس املصدر: دعائم اإلسالم) ١(

  . الباب العاشر، الفصل الثاين٢٩٨ص: مكارم األخالق) ٢(



٣٨٤

  .ةقل حينئذ تبديل احليعالت باحلوقوى لكن األ،وهو يف الصالة األذانجيوز حكاية ): ٥مسألة ـ (

  

 دلة األإطالق مستدلني ب،فىت به مجاعةأكما } وهو يف الصالة،  األذانجيوز حكاية { ):٥مسألة ـ (

  خالفاً،ذكر اهللا بأنه يده ما علل فيه احلكايةؤحوال، ويالشامل حلال الصالة وحال الطواف وسائر األ

اصد والروض وغريها فنفوا  والبيان وجامع املقحكام عن املبسوط واخلالف والتذكرة واية األيللمحك

قبال على الصالة ن اإلأ وب، عن حالة الصالةدلة النصراف األطالقاالستحباب، ويستدل هلم بعدم اإل

 وهو خالف يدما كالم اآليترك احليعالت ألأن ما إ  لزمطالق لشمول اإلجازت احلكايةن إ نهأهم، وبأ

  يف الصالة وهو خالف دليل مبطلية الكالم، ورديدميكون كالم اآل أن يقوهلا فيلزم أن ماأ، واحلكاية

بعض الفصول، وقد  إىل بالنسبة هي إمنا االستحباب، واحلكاية مهية ال تنايف، واألياالنصراف بدوبأن 

 والذكر ،ذكر هي  بل،احلكاية ليست ارتباطية أن  الظاهرفإنتقدم استحباب حكاية بعض الفصول، 

  .بعضاً أو  كالًحسن مطلقاً

ا ليست أ والقول ب،}قلة حينئذ تبديل احليعالت باحلوقوىلكن األ{: علم وجه القوة يف قولهومنه ي

 إذ ،تيان نفس احليعالت، غري تامإ فال بأس باألذان الذكر على جمموع إطالق ويؤيده يدممن كالم اآل

دليل هلا يف املقام فال احلوقلة الأن  أما البعض، إىل  هو بالنسبةإمناوع مالظاهر كون الذكر املطلق على ا 

يقوهلا بعنوان  أن حوط واأل، بالتسامح باملناط، وثانياًوالًأ بعنوان الذكر املطلق، فقد ردإالّ  يقال أن ميكن

  .الذكر املطلق



٣٨٥

  .بينه وبني الصالة  يعترب يف السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل): ٦مسألة ـ (

  

ن الظاهر من أل} بينه وبني الصالة   عدم الفصل الطويليعترب يف السقوط بالسماع {):٦مسألة ـ (

 ،قامتهإ ويذان املصلأملعترب فيهما ما يعترب يف ا، في من نفس املصلقامة واإلاألذان قيام السماع مقام دلةاأل

  .ومن مجلة ما يعترب عدم الفصل الطويل

  .رائطبناًء على هذا فالالزم اعتبار طهارة املقيم وغري ذلك من الش: ال يقال

ذان أقامته بالشرائط املعتربة فيهما قائم مقام إذان الغري وأ أن ذ الظاهرإال بأس باالشتراط، : نه يقالأل

  .قامتهإ وينفس املصل

  .راد السامع صالة العصر مثالأ إذا تى ما للظهر فيماأ إذا  ايفعليه ال يكتف: ن قلتإ

تى بالظهر أ أنه رية والعصرية، ولذا لو ظنذ ال خصوصية للظهإ مينع هذا الشرط، طالقاإل: قلت

قام، وكذا يف سائر أذن وأ بالظهر اكتفاًء مبا يأيت أن مل يأت بالظهر جاز أنه قام للعصر مث ظهر لهأذن وأف

  .ه ال دليل على اخلصوصيةفإن، الصور



٣٨٦

  . الظاهر عدم الفرق بني السماع واالستماع): ٧مسألة ـ (

  

ن الدليل دل على السماع الشامل أل }فرق بني السماع واالستماعالظاهر عدم ال {):٧مسألة ـ (

 النصراف ي،ذان املسجلة ال يكفأ ف، بال واسطةنسانذان اإلأيكون  أن لالستماع، مث هل الظاهر لزوم

نكحت أ(سجل  إذا قود، كماعجراء الصيغ للإ عن مثله كانصرافها عن البسملة عند الذبح ودلةاأل

  .غري ذلك إىل )قبلت(و)  ملوكلكموكليت



٣٨٧

 داعو أو ذن املولودأيقال يف  الذي األذانفلو مسع  ، املتعلق بالصالةاألذان األذانالقدر املتيقن من ): ٨مسألة ـ (

  .السفر ال جيزيه إىل املسافر عند خروجه

  

نه املنصرف من النص والفتوى، أل}  املتعلق بالصالةاألذان األذانالقدر املتيقن من  {):٨مسألة ـ (

  . هو من امالتإمناالقدر املتيقن  إذ القدر املتيقن أنه ولذا فهو الظاهر ال

ملا تقدم من  أو }السفر إىل  املسافر عند خروجهداعو أو ذن املولودأيقال يف  الذي األذانفلو مسع {

ال {،  ذلكأشبهما  أو تغول الغولإذا  أو  ـ ولو تساحماً ـ لبعض الصلوات املندوبة،األذاناستحباب 

  .ملا تقدم من االنصراف} جيزيه

 ،مل يظفر له بدليل بأنه  خلف املسافر مل جند له دليال، وصرح اجلواهراألذان أن ىهذا وال خيف

كان من املستحسن عدم سكوت  أنه وسكت عليه املستمسك مما ظاهره تقرير ما ذكره، ومنه يظهر

 لى املنت، ولعل جريان هذه العادة ما استفيد من واجلمال وغريهم عيالسادة املعلقني ابن العم والربوجرد

  . فتأمل،جله حفظاً منهااملسافر معرض هلا يؤذن ألن إ  طارد للغول فحيثاألذانأن 



٣٨٨

كان أذان املرأة  أو ،مكان مساعه على الوجه احملرإذا إالّ  ذان الرجل واملرأةأالظاهر عدم الفرق بني ): ٩مسألة ـ (

  . على الوجه احملرم

  

شكال وال خالف ـ كما يظهر إبال } ذان الرجل واملرأةأالظاهر عدم الفرق بني  {):٩ألة ـ مس(

  .هم ـ يف أذان الرجل للرجل وللمرأة، وأذان املرأة للمرأةإطالقمن 

الظاهر عدم ن إ كان غري حمرم فحيث إذا شكال، وأما كان حمرماً فال ينبغي اإلفإنما أذاا للرجل أ

ال تخضعن و﴿: مل تكن خبضوع ـ كما يستفاد من التقييد يف قوله تعاىلا  إذحرمة مساعه صوا

مع ) عليها السالم( ، ومن تكلم الصديقة)عليهم السالم(  ومن تكلم النساء مع الرسول وآله،)١(﴾ِبالْقَوِل

تؤذن  أن وجه له، ومنكرية غري ذلك ـ فالظاهر جواز االكتفاء به، والقول باالنصراف ال إىل الرجال،

  . ما ذكرناهاملرأة جلماعة الرجال ال تنايف

و كان أذان املرأة على الوجه أ{كان بلذة وريبة  إذا كما} كان مساعه على الوجه احملرم إذا الّإ{

 يف ينه من باب النه، ألاألذان مثل هذا يه ال يكففإنكان بغىن وخضوع يف القول،  إذا كما}  احملرم

  . ملثله لالنصرافطالقاإلمن جهة عدم مشول  أو العبادة

                                                

  .٣٢اآلية : سورة األحزاب) ١(



٣٨٩

فلو مل يكن ،  للصالة قاصداًاألوليكون السامع من  أن  يشترط يف السقوط بالسماع:قد يقال): ١٠مسالة ـ (

  .  على الصالة مل يكف يف السقوط وله وجه وبعد السماع بىنقاصداً

  

 قاصداً األوليكون السامع من  أن  يشترط يف السقوط بالسماع:قد يقال {):١٠مسالة ـ (

ن إ حيث}  على الصالة مل يكف يف السقوط وله وجه وبعد السماع بىنفلو مل يكن قاصداً، للصالة

ضاف أ للنفس قصد الصالة كذلك يف السماع، واألذان، فكما يشترط يف األذانصل أالسماع قائم مقام 

  .، انتهى)١(ة يف اجلملة ال جمرد قصد الصالأيضاًويلزمه اعتبار تعيني الصالة املقصودة : املستمسك بقوله

 قامة كون السامع على الطهارة حالة اإلأيضاًيشترط  أن لزم الّإ و،طالقخالف اإلنه إ :ويرد عليهما

يريد أن إالّ  سكوت املعلقني على املنت خال عن الوجه، اللهم أن غري ذلك، ومما ذكرنا يعلم إىل مثالً

  .كراد الفتوى بذلأ أنه املصنف وجود وجه للكالم ال

م ال؟ أباطلة ذلك ا بدون  املقيم بالصالة بعدها، أليأيت أن قامةمث هل يشترط يف كفاية اإل

بطلت صالة املقيم  إذا  ايال يكتف أن  لزمالّإ و،قربأ األول ومن االنصراف، وطالق من اإل،احتماالن

إذا إالّ  حنوه أو  فصال لسفر ما فصال من يأيتإقامةذان وأ بىال يكتف أنه  وهو بعيد، والظاهرثناءيف األ

  .ن يف غريه من كان مثله ال يكون تكليفه ذلك مثله، أليكان املكتف

  .قامة واإلاألذانشكال يف اكتفاء املسافر واملستعجل بالكامل من إنعم ال 

                                                

  .٥٨٠ ص٥ج: املستمسك) ١(



٣٩٠



٣٩١

  فصل

:مورأ قامة واإلاألذانيشترط يف 

   النية:األول

  

  }فصل{

}:مورأ قامة واإلاألذانيشترط يف {

ذهان أنه املركوز يف أ وب، لذلك حبكاية عدم اخلالفاذكره غري واحد، واستدلو}  النية:األول{

  .)١(﴾ِليعبدوا اللَّه مخِلصنيإالّ  ما أُِمرواو﴿: به لقوله سبحانهأمر صل عبادية ما أاملتشرعة، وب

ية ليست من  واملركوز،خالف  املنقول ليس حبجة فكيف حبكايته المجاعاإل ذإوىف الكل نظر، 

 أما ،النية يف االحتياط أن صول، لكن مع ذلك فال شكصالة العبادية غري تامة كما ذكر يف األأ، ودلةاأل

  .توقفه عليها يف شكالإالثواب فال 

 وقد أملعنا الكالم ،خرآ وتبعه بعض ،عالم بالنيةذان اإلأنعم قد جزم صاحب اجلواهر عدم اشتراط 

 ،قامة واإلاألذانقسام أذ لسان الدليل واحد يف كل إد عدم االشتراط مطلقا، يؤ وهذا مما ي،يف ذلك سابقاً

  . فتأمل،ما استثينإالّ  املركوزية وحدة الكل يف اخلصوصيات أن كما

                                                

  .٥اآلية : سورة البينة) ١(



٣٩٢

نعم  .ثناء وكذا لو تركها يف األ،أقام ال بقصد القربة مل يصح أو  فلو أذن، على حنو سائر العبادات واستدامةًابتداًء

  .تى به من الفصول ال مع القربة معها صح وال جيب االستينافأا وأعاد ما إليهلو رجع 

   تعينيأيضاً ويعترب ،عالم فال يعترب فيه القربة كما مر وأما أذان اإل،هذا يف أذان الصالة

  

على حنو { هي إمناستدامة االآخره عبادة، و إىل ولهأنه من كسائر العبادات، أل}  واستدامةًابتداًء{

 التفاتا إليهمل يلتفت  وإن الذهن يف يكون مركوزاً بأن ،من كفاية االستدامة احلكمية} باداتسائر الع

  .داء حال األتفصيلياً

 عند من ،الواجب أو داء املستحبأ يف  بهىفال يكتف} أقام ال بقصد القربة مل يصح أو فلو أذن{

  .قامةيرى وجوب اإل

  .دمها ولو حكماًعي بأن }ثناءيف األ{النية ي أ }وكذا لو تركها{

 ذ ال دليل علىإ} معها صح {هعادأ} تى به من الفصول ال مع القربةأا وأعاد ما إليهنعم لو رجع {

 مع الفصل الطويل، كماإالّ   تشمله، اللهمقامة واإلاألذان أدلةات إطالق ف،الفصل ذا املقدار مبطلأن 

ذ إتيان بالشهادة حينئذ بالقربة، ه ال يصح اإلفإنا، التهليل بدو إىل تى بالبقيةأ بالقربة مث األوىلكرب إذا 

  .جب فقد املواالة أوالفصل الطويل

  .قامةواإل} هذا يف أذان الصالة{يشترط  الي أ }وال جيب االستيناف{

   تعينيأيضاًويعترب  {هومر وجه} عالم فال يعترب فيه القربة كما مروأما أذان اإل{



٣٩٣

 بل ،خرى أليلو قصد ما صالة ال يكف أنه  كما، فلو مل يعني مل يكف،شتراك ما هلا مع االيأيت اليت الصالة

  .عادة واالستينافيعترب اإل

  ميان العقل واال:الثاىن

  

اشتراط  يف جزاءن حاهلما حال األأل}  فلو مل يعني مل يكف، ما هلا مع االشتراكيأيت اليت الصالة

صل العمل، أجزاء والشرائط حاهلا حال  األفإنكلف به، دياً للمؤذ بدون التعيني ال يكون مإالتعيني، 

 كذلك ،فريضة يف الفجر أو ا هل هي نافلةأ به من الركعتني ـ مثال ـ يتأفكما يشترط تعيني ما ي

  . وغريمهااألذانحال الركوع و

 الوضوء شرط يف فإن ومطلق الشرط ال يقتضي القصد، ، ذلكي ينفدلة األإطالقن إ لكن فيه

تيان ا فيه، وكذلك صالة العصر والعشاء يريد اإل اليت الصالةقصد ال يشترط فيه  أنه عالصالة م

  .غري ذلك إىل ، ومع ذلك ال يشترط قصد ذلك فيهما،تيان الظهر واملغرب قبلهماإمشروطتان ب

عادة  بل يعترب اإل،خرى أليلو قصد ما صالة ال يكف أنه كما{: ومنه يعلم وجه النظر يف قوله

تيان بغريها بذلك قام هلا صح اإلأذن وأ الذي قد صلى أنه قام مث تبني لهأن وذّأ إذا هفإن} ستينافواال

  .قامة واإلاألذان

 كما ادعاه املستند واجلواهر ،اًإمجاع بل ،شكالإة بال دما عباأقلنا ب إذا فيما}  العقل:الثاىن{

  ومما تقدم يعلمي،دواراأل يف دور صحوه يف كانإذا إالّ  ن انون ال يتأتى منه قصد القربة أل،وغريمها

  .عالمية به وحلصول الغاية اإل،عالم لعدم اشتراطهم القربة فيهغري اإل يف  هوإمنااشتراطهم العقل أن 

  ميان،  وذكره آخرون بلفظ اإل،سالمإلذكره الشرائع وغريه بلفظ ا} ميانواإل{



٣٩٤

سالم ال ، وكيف كان فاشتراط اإل)١(مجاعصح لإل األميان على واإلسالم وفاقاًواإل: ويف املستند قال

  املقطوع به يفمجاعال يشترط فيه النية، وذلك لإل أنه ذكروا الذي عالمشكال فيه حىت يف أذان اإلإ

  .مكن اخلدشة يف احلكم ولو اله أل،كلمام

  :مورأميان فقد استدل له باشتراط اإلأما 

  . املخالف والعبادة ال تصح من،ما عبادةإ: األول

  .مجاعاإل: الثاىن

 جيوز  هلاألذان، سئل عن )عليه السالم( عبد اهللا أيب  كموثق عمار، عن،بعض الروايات: الثالث

رجل مسلم  الإيؤذن به  أن  وال جيوزاألذانال يستقيم : )عليه السالم( يكون من غري عارف؟ قالأن 

  .)٢(قامته وال يقتدى بهإذانه وال أ  مل جيزه ومل يكن عارفاًبذّن أ واألذان علم فإن ،عارف

قامته، واملراد مبن إذانه وأال يعتد ب أنه  ظاهرهفإن، )٣(ت خلفهأن خلف من قرذّأ :إطالقبل و

ذان نفسه، بل ويدل عليه لزوم أال لكفاه عن إذانه وأال اعتداد ب أنه  فيدل على،ت خلفه املخالفأقر

 خلفه على سبيل التقية فصلّ: يخالف تقية، كالرضو خلف املييصل أن رادأ إذا قامة واإلاألذان

  .)٤(قمأذن لنفسك وأ وةواملدارا

ال يأمت بصاحبه وقد بقى على  دخل رجل املسجد وهوإذا  :)عليه السالم( وخرب معاذ، عن الصادق

  يركع فليقل قد  أن قامأذن وأهو ن إ يآيتان فخش وأية آ ماماإل

                                                

  .٥ س٣١٨ ص١ج: املستند) ١(

  .٣ حقامة واإلاألذان يف ١٤ الباب ٢٧٧ ص١ج: التهذيب) ٢(

  .١٤ح...  يف أحكام اجلماعة و٣ الباب ٥٦ ص٣ج: التهذيب) ٣(

  .١٥ س١٤ص: فقه الرضا) ٤(



٣٩٥

  .)١(اهللاإالّ  لهإ ال ،كربأ اهللا ،قامت الصالة

  يف اجلماعة الباطلةقامة واإلاألذانالظاهر منهما عدم سقوط : شكال املستمسك يف ذلك بقولهإو

 الظاهر منه إذ غري وارد،. ، انتهى)٢(ذان املخالفأ عن األذان حكم يكان املؤذن واملقيم مؤمناً ال نفوإن 

 بالصالة  يأيتإمنا و،يؤذن لنفسه أن يلزم عليه األذانال تقية يف نه إ ذان املخالف فحيثأ بىال يكتفأنه 

  .تقية فقط

ذ كون إ املتقدمة، دلة وعدم متامية األاألذان أدلةات طالق إل،مياننعم ميكن القول بعدم اشتراط اإل

ميان، بل يعترب اإل ال أنه سالم كيف وظاهر مشترط اإل، غري حمققمجاعواإل ،ول الكالمأة د عبااألذان

، واملوثقة حممولة على مجاع اليالئم دعواه اإل"صحعلى األ":  قولهفإن ، نوع تدافعكالم املستند فيه

مت ما نقص أذانه فأ بيتصل أن تريد أنت واألذاننقص املؤذن إذا  :فضلية، بقرينة صحيح ابن سناناأل

  . على خري العمليحنقص  إىل  النصراف النقص،)٣(هو

دخل املسجد وفيه من ال يقتدى به وخاف فوت الصالة إذا  نساناإلن إ :يده ما رواه ابن سعيدؤوي

  .)٤(نه تركه على خري العمل دفعتني أليح:  يقولقامة واإلاألذانباالشتغال ب

 يف دلةيمة وحدة األم بض،عالماجلواهر وغريه محلوا املوثقة على غري أذان اإل أن أيضاًيده ؤكما ي

   جاز من املخالففإناالعالم وغريه، 

                                                

  .١٨ حقامة واإلاألذان يف ١٤ الباب ٢٨١ ص٢ج: التهذيب) ١(

  .٥٨٣ ص٥ج: املستمسك) ٢(

  .١٤ حقامة واإلاألذان يف ١٤ الباب ٢٨٠ ص٢ج: التهذيب) ٣(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٧ الباب ٢٥٤ ص١ج: تدرك الوسائلمس) ٤(



٣٩٦

 مسعه إذا قامتهإذان املميز وأ فيجزي ،عالمي يف اإل وخصوصاً،األذان يف  عدم اعتباره خصوصاًقوىبلوغ فاألما الأو

  .تى ما للجماعةأفيما لو  أو حكاهأو 

  

  . فتأمل،الكل يف ال مل جيزإالكل و يف جاز

 صحة العبادة  املواترة الدالة على اشتراطدلةما عبادة كان مقتضى األألو قلنا ب أنه لكن الظاهر

  .فاء ما من املخالفتميان عدم االكباإل

ذان أفى بت ولذا ال يك،ذ غري املميز كالبهيمةإ، كان مميزاً إذا } عدم اعتبارهقوىما البلوغ فاألأو{

 }عالمي يف اإلوخصوصاً{رود الدليل اخلاص فيه لو} األذان يف خصوصاً{غاء بال شك باحليوان كالب

ن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب سحاق بن عمار، عنإالقربة، ويدل عليه ما رواه ال يعترب فيه قصد الذي 

  .)١(حيتلم أن يؤذن الغالم قبل أن ال بأس:  كان يقول)عليه السالم( علياً

  .)٢(مل حيتلم الذي والغالم يؤذن العبد أن ال بأس: )عليه السالم( ويف رواية الدعائم، عن الصادق

  .غريها من الروايات إىل .)٣(مل حيتلم الذي  الغالميؤذن أن وال بأس: نويف رواية ابن سنا

ذان املميز حكم حكاية أذان أ حكم حكاية فإن} حكاه أو مسعه إذا قامتهإذان املميز وأفيجزي {

فحال أذانه حال أذان } تى ما للجماعةأأو فيما لو  {األذان عن ياحلكاية تكف أن البالغ، وقد تقدم

  .ءيش  كلالكبري يف

                                                

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٢ الباب ٦٦١ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٧ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٢(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٢ الباب ٦٦١ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٣٩٧

  عالمما الذكورية فتعترب يف أذان اإلأ و،شكال فيهإهما لصالة نفسه فال ئجزاإما أو

  

ات إطالقتشملها  اليت  حاهلما حال سائر عباداتهفإن} شكال فيهإهما لصالة نفسه فال ئجزاإما أو{

  . عبادته من صالته وصومه وطهارته وحجه وغريهاأدلة

  .عبادته شرعية بأن مل نقل إذا  الصيبإقامةري برمبا يشكل يف اعتداد الغنه إ مث

  .املناط أو طالق باإلقامة الوارد يف النص شامل لإلاألذانن إ : أوالً:وفيه

 يف احلكم املذكور، ومثله كاف يف املقام للتسامح، ولو األذان وقامةظاهرهم وحدة اإلن إ :وثانياً

   .ال دليل على تقيدها بالبالغ اليت اتطالقبضميمة اإل

  :مورأواستدل لذلك ب} عالمما الذكورية فتعترب يف أذان اإلأو{

  .عالم النساء من املنكراتإن إ :األول

  .صون عورةن إ :الثاىن

  .عالمهنإ عن دلةانصراف األ: الثالث

  ؟)١(رجل مسلم عارفإالّ  :)عليه السالم( قوله: الرابع

 وقد خطبت ،ذان وبني خطبتهنأ بني  فرقيكونه منكراً أول الكالم، وأ بأن ورد على الكلأو

 ،)عليه السالم( ماما مبحضر اإلوغريمه)  السالماعليه(  زينبتوخطب)  السالماعليه( الصديقة الطاهرة

ن الرجل أ، وبين صون عورة ال دليل عليه كما تقدم الكالم فيه، وبأن االنصراف لو كان فهو بدوأوب

  .ري من املكاناتمن باب املثال كما ورد ذكر الرجل يف كث

                                                

  .٣ حقامة واإلاألذان من ١٤ الباب ٢٧٧ ص١ج: التهذيب) ١(



٣٩٨

 حوط واأل،خرياأل يف شكالإ وجيزيان جلماعة النساء واحملارم على ، جلماعة الرجال غري احملارمقامة واإلاألذانو

  .عدم االعتداد

  

كن مجاعة من  إذا عالمهن للنساء كماإ أما شكال،إعالمهن للرجال حمل إن إ يقال أن يينبغ: قولأ

عالم هو ما يتعارف مما يسمع مراد املانعني من أذان اإلن إ ه، والظاهرشكال فيإالنسا بال رجل بينهن فال 

  .كفايةاموع يف أن إالّ  كان يف بعضها نظر وإن  املشهور القائلني باملنعأدلة أما الرجال والنساء،

ة وجيزيان جلماع{عالم  يف أذان اإلدلةملا تقدم من األ}  جلماعة الرجال غري احملارمقامة واإلاألذانو{

 مجاعة النساء حاهلا حال مجاعة الرجال حيث أن ، وجهه)١(شكال ظاهرإبال : املستمسك يف قال} النساء

الشارع قرر هلن اجلماعة ومل يبني كيفية خاصة ن فمقتضى ما دلّ على االشتراك يف التكليف من ن إ

الظاهر عدم حرمة مساع  أن ، وقد تقدمدلة األإطالق إىل ضافة وحدة الكيفية، هذا باإلمجاعالنص واإل

  . بنحو خضوع يف القولاألذانمل يكن  إذا الغري هلن

 وعدم وجود احملذور، وهذا هو الظاهر دلة األإطالقوجه اجلواز } خرياأل يف شكالإواحملارم على {

صالة عدم السقوط، أفاملرجع ذاا، أمن املستند وغريه، ووجه املنع عدم الدليل على السقوط عنهم ب

 كاف واالنصراف لو كان فهو طالقاإلن إ :اختاره اجلواهر واملستمسك، لكن فيه الذي وهذا هو

} عدم االعتداد{استحبابا } حوطاأل{كان  نإ} و{صل ال جمال له، وعليه فاجلواز أقرب  فاأليبدو

  للمحارم 

                                                

  .٥٨٥ ص٥ج: املستمسك) ١(



٣٩٩

  .قامتهنإوكذا ، مر مساع أذان بشرط عدم احلرمة كما نعم الظاهر إجزاء

  قامة على اإلاألذان بينهما بتقدمي  الترتيب:الثالث

  

ال يشترط يف نه إ مث} قامتهنإوكذا  مر مساع أذان بشرط عدم احلرمة كما نعم الظاهر إجزاء{

 بل أذان ابن مكتوم ،منهاي أ عالم وال فيهما للصالة البصر وال احلرية وال العدالة لعدم الدليل علىاإل

  .عمى والعبد والفاسق تشمل األدلةات األإطالقعمى، ودليل على اجلواز يف األ

اً كما يف املستند واجلواهر وغريمها، إمجاع} قامة على اإلاألذان الترتيب بينهما بتقدمي :الثالث{

ا جيدها املراجع يف باب عدد م كاألذان بعد قامةاإل أن واستدل له بتوقيفية العبادة، وبالروايات الدالة على

 وكصحيحة زرارة املتضمنة لعدم االعتناء ،)١(امع أحاديث الشيعة يف كتاب جقامة واإلاألذانفصول 

  .)٢(قامة وهو يف اإلاألذانبالشك يف 

 فذكره حني فرغ  حرفاًاألذان من ي عن الرجل نس)عليه السالم( عبد اهللا أبو  سئل:أما موثق عمار

 إىل ليقل من ذلك احلرفنسيه فليقله و الذي احلرف إىل يرجع: )عليه السالم( ؟ قالقامة واإلاألذانمن 

 كذلك كما قامةاإل أن »قامةواإل«: يراد بقوله أن فيحتمل. )٣(قامة كله وال اإلاألذانآخره وال يعيد 

  حيتمل 

                                                

  .٦٧٢ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(

  .٨ حقامة واإلاألذان يف ١٤ الباب ٢٧٩ ص٢ج: التهذيب) ٢(

  .٤ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٣ الباب ٦٦٣ ص٤ج: الوسائل) ٣(



٤٠٠

  وكذا بني فصول كل منهما

  

جزاء  فيكون من قبيل قضاء األ،قامةنسيه دون اإل الذي  من احلرفاألذانعادة إن يكون املراد أ

  .املنسية

  فليمضقامة حىت يأخذ اإلاألذانل حرفا من ج الرينسن إ :)عليه السالم( خرى عنه األوأما موثقته

نسيه مث يقول من ذلك  الذي احلرف إىل  عادقامة من اإل حرفاًي نسفإنء، ي وليس عليه شقامةيف اإل

  .)١(قامةآخر اإل إىل املوضع

 جلواز االقتصار عليها، ويؤيده قامةذلك ال يقدح يف اإل أن فالظاهر ولو بقرينة اجلمع بني الروايات

 يف أذانه ألته عن رجل خيطأس:  قال)عليه السالم( ، عن أخيه)عليه السالم(  بن جعفريما رواه عل

 وإن خطأ يف أذانه مضى على صالته،أكان ن إ :يقوم يف الصالة ما حاله؟ قال أن قامته فذكر قبلإو

  . يث احلد،)٢(عادها وحدهاأقامته انصرف فإكان يف 

اً كما يف املستند واجلواهر، ويدل عليه توقيفية العبادة إمجاع} وكذا بني فصول كل منهما{

 الذي أخره حىت ميضي األولعاد على أر خأم و فقداألذانمن سها يف : والروايات، كصحيح زرارة

  .)٣(على آخره

، األول فاألول بأ فابدمةقا واإلاألذان وكذلك  ـقالإىل أن ـ تابع بني الوضوء : ومرسل الفقيه

 أن  لكن احتمل بعض،)٤( الصالةيح: حي على الصالة قبل الشهادتني تشهدت مث قلت:  قلتفإن

  . يكون ذلك من كالم الصدوق

                                                

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٣ الباب ٦٦٢ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٨٥ص: سناد فرب اإل)٢(

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٣٣ الباب ٦٦٢ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .٢ يف حد الوضوء وترتيبه وثوابه ح١٠ الباب ٢٨ ص١ج: الفقيه) ٤(



٤٠١

  .األذان أعادها بعد سهواً أو جهالً أو  عمداًقامةفلو قدم اإل

ذا إ و،خراآل إىل  على الترتيب ويأيت،لفةموضع املخا إىل ه يرجعفإن ،وكذا لو خالف الترتيب فيما بني فصوهلما

  األولحصل الفصل الطويل املخل باملواالة يعيد من 

  

الشتراط الترتيب على } األذان أعادها بعد سهواً أو جهالً أو اً عمدقامةفلو قدم اإل{وكيف كان 

 طالق وحدها إلةقام وحده وباإلاألذان بيأيت أن فيجوز الّإأراد اجلمع و إذا  هوإمناكل حال، لكن هذا 

 دون األذاناالقتصار على : كس املستحبات ال يقيد بعضها ببعض، فقول املستمأدلة بعد كون دلةاأل

  .، حمل نظر)١(خلإمفروغ عنه عندهم  أنه كان ظاهر اجلواهر وإن قف على دليله من النصوصأ مل قامةاإل

 إىل  على الترتيب ويأيت،املخالفةموضع  إىل ه يرجعفإن ،وكذا لو خالف الترتيب فيما بني فصوهلما{

  .كما تقدم يف صحيح زرارة} خراآل

:  قاليذا كرر جلمع القوم وحنوه، كما عن زيد النرس إ مابليس من خالف الترتي أنه وال خيفى

أمر  ،خرةمن السنة الترجيع يف أذان الفجر وأذان العشاء اآل:  يقول)عليه السالم( عبد اهللامسعت أبا 

حممداً  أن فرغ أشهد إذا يرجع يف أذان الغداة وأذان العشاء أن  بالالً)ى اهللا عليه وآلهصل( رسول اهللا

  .)٢( يف أذانهياهللا حىت يعيد الشهادتني مث ميضإالّ  لهإال  أن أشهد: رسول اهللا عاد فقال

  ن املنصرف أل} األولذا حصل الفصل الطويل املخل باملواالة يعيد من إو{

                                                

  .٥٨٧ ص٥ج: املستمسك) ١(

  .٢ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٠ الباب ٢٥٣ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(



٤٠٢

  .بني العمد وغريه أيضاًمن غري فرق 

 املواالة بني الفصول من كل منهما على وجه تكون صورما حمفوظة حبسب عرف املتشرعة وكذا بني :الرابع

  قامة واإلاألذان

  .عادةحصل الفصل الطويل ادمت الصورة وذلك يوجب اإلفإذا من النص اعتبار املواالة، 

املواالة ظاهر يف اشتراطها مطلقا، فالقول ذ ما دل على إ}  بني العمد وغريهأيضاًمن غري فرق {

  .واهر حمل نظر كما يف اجليبعدم حمذور يف اخللل غري العمد

 املواالة بني الفصول من كل منهما على وجه تكون صورما حمفوظة حبسب عرف :الرابع{

ذ إ ،تياماإ بمرة اآلدلة فاخلروج عنها خروج عن ظاهر األ،املتلقاة شرعاً هي ن هذه الصورةأل} املتشرعة

واملستفاد ) عليهم السالم( الثابت من فعلهم بأنه لصورة املتلقاة، واستدل له يف اجلواهرا هي دلةظاهر األ

مجاله داللة فيه إل الثابت من فعلهم ال بأن شكل عليه املستمسكأ و،)١( اخلالية عن املعارضدلةمن األ

  .)٢( غري واضحةدلةواالستفادة من األ

 إذ إطالقال  أن : الدالة على عدم االعتبار، ويرد عليهدلة األإطالق لعدم االعتبار باستدل أنه كما

 املوضوعات املخترعة حاهلا حال فإن ،الصورة املتلقاة شرعاً إىل ـ كما تقدم ـ منصرفمر األ

  .والنواهي تنصب عليهامر اواأل أن  يفاملوضوعات اخلارجية

  األذانقام بعد ساعة مثال مل يكن أول الظهر وأأذن فإذا } قامة واإلاألذانوكذا بني {

                                                

  .٩٢ ص٩ج: اجلواهر) ١(

  .٥٨٩ ص٥ج: ستمسكامل) ٢(



٤٠٣

  .بينهما وبني الصالة مبطل أو ،وبينهما وبني الصالة فالفصل الطويل املخل حبسب عرف املتشرعة بينهما

   وال مع تبديل حرف حبرف، ترمجتهماي فال جيز،تيان ما على الوجه الصحيح بالعربية اإل:اخلامس

  

ويزيد هنا } وبينهما وبني الصالة{قامته وحدها إداقا ملن صلى ب كان مصإمنامربوطا بالصالة، و

نت على أتؤذن و: قال أنه )عليه السالم( ، كمرسل الفقيه، عن الباقرقامةشعارات الواردة يف اإلبعض اإل

اً ئقمت فعلى وضوء متهي إذا ينما توجهت، ولكنأ، وقاعداً أو غري وضوء يف ثوب واحد قائماً

  .ريها مما يشعر بلزوم املواالة بينها وبني الصالةغ إىل .)١(للصالة

ملا حصل } بينهما وبني الصالة مبطل أو ،فالفصل الطويل املخل حبسب عرف املتشرعة بينهما{

، قامة وبني الصالة مبطل لإلقامة والفصل بني اإل،ذان مبطل لألقامة واإلاألذانوال، فالفصل بني أالفصل 

  .قامةذان ولإل مبطل لألني والثانينياألولوالفصل بني 

 ترمجتهما وال مع تبديل حرف ي فال جيز،تيان ما على الوجه الصحيح بالعربية اإل:اخلامس{

ما عدم أالكيفية املتلقاة املأمور ا، و هي ذان العربيةأه ظاهر فإنعدم كفاية الترمجة  أما :قولأ} حبرف

يذكر عدم صحة  أن  وكان عليه،ملأمور بهه بعد التبديل مل يكن ذلك افإنجواز تبديل حرف حبرف، 

  فضل العمل، مكان خري أ على يح: ن يقولأكان كلتامها عربية، ك وإن خرىأتبديل كلمة ب

                                                

  .٣ حقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٣ ص١ج: الفقيه) ١(



٤٠٤

   ولو عن عمد، فلو أتى ما قبله، دخول الوقت:السادس

  

 مل مل يضر بالصدق العريف إذا تبديل حرف حبرف أن العمل، لنفس الدليل السابق، لكن الظاهر

 )صلى اهللا عليه وآله( أنه ي ورو،)١(»شهدأ«مكان » سهدأ«: بالل كان يقول أن  يف كما ورديضر،

مل  وإن  كفى،مكانه وهكذا» باهلاء«ذ تلفظوا إ» احلاء« فالذين ال حيسنون ،)٢(»بالل شني سني«: قال

عليه ( د اهللاعب أيب ده ما رواه ابن سنان، عنيهل لغة العرب، ويؤأ عليهم كأغلب غري يكن ذلك متعذراً

 سالم ال حيسنن رجال دخل اإل أترى لو الأاهللا فرض من الصالة الركوع والسجود، ن إ : قال)السالم

  .)٣(يسبح ويصلييكرب و أن هأجزأ القرآن أيقرأن 

  . امليسور وغريهمأدلةدليل اليسر و إىل ضافةهذا باإل

مبعث  هي  اليتنه يسهل عليهم الوحدةهل الدين واحد مما ال بد منه، ألأتوحيد لغة  أن مث ال خيفى

 فليس ذلك استعماراً ،سالم ذلك من فرض لغة واحدة يف القرآن والصالة وغريمهاراد اإلأكل قوة، وقد 

 املسلمني ا مكاا لغتهم ليلبسواسالم بذلك فيهدمون اللغة العربية ليجعلوجانب اإل كما يتهم األعربياً

ن والصالة وغريمها عربية آ وكون لغة القر،ءيالقومية العربية شأن  من الواضح أنه دينهم ودنياهم، كما

  .ذلك طويل ال يليق بالفقه يف ء آخر، والكالميـ فالالزم على املسلمني تعلمها ـ ش

    ولو عن عمد، فلو أتى ما قبله، دخول الوقت:السادس{

                                                

  .٢٤ س٢٤٤ص: روض اجلنان اجلنان) ١(

  .٢١ص: عدة الداعى) ٢(

  .٢ يف وجوب قراءة احلمد ح١٦٩ الباب ٣١٠ ص١ج: االستبصار) ٣(



٤٠٥

  عالم قبل الفجر لإلاألذان نعم ال يبعد جواز تقدمي ،ثناءدخل الوقت يف األ وإن ،ما ئمل جيتز

  

 حكامشكال وال خالف، بل عن اية األإبال } ثناءدخل الوقت يف األ وإن ،مائ مل جيتز

نه إ  عليه، بل عن املعترب واملنتهى والتحرير والتذكرة وجامع املقاصدمجاعواملختلف وكشف اللثام اإل

  :سالم، ويدل عليه مجلة من النصوص علماء اإلإمجاع

إالّ  قامتكإذانك وأتنتظر ب ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب اوية بن وهب، عنكصحيح مع

  .)١(دخول وقت الصالة

دخل الوقت يا إذا  : كان يقول لبالل)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :وىف رواية ابن سنان

  .تيةغريمها من الروايات اآل إىل .)٢(األذانعل فوق اجلدار وارفع صوتك بأبالل 

 املشهور، بل عن املنتهى نسبته إىل كما نسب} عالم قبل الفجر لإلاألذاننعم ال يبعد جواز تقدمي {

ذلك  يف ، وخالف) السالممعليه(  عنهمخباربذلك تواترت األن إ عقيل أيب فتوى علمائنا، وعن ابنإىل 

 ي قبل الفجر فيما حكاألذان عن  فمنعوا واحلليبيالسرائر، واجلعف يف ياملسائل املصرية، واحلل يف السيد

  .عنهم

  :استدل اوز جبملة من الروايات

 )صلى اهللا عليه وآله( كان لرسول اهللا أنه متواتر الروايات يف :عقيل قال أيب مثل ما رواه ابن

طلع الفجر  إذا  وبالل،عمى وكان يؤذن قبل الفجرأم مكتوم وكان أخر ابن حدمها بالل واآلأمؤذنان 

   مسعتمإذا  : يقول) اهللا عليه وآلهصلى( وكان

                                                

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٨ الباب ٦٢٥ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٥ حقامة واإلاألذان من أبواب ٨ الباب ٦٢٦ ص٤ج: الوسائل) ٢(



٤٠٦

  .)١(ذان بالل فكفوا عن الطعام والشرابأ

 وابن )صلى اهللا عليه وآله( كان بالل يؤذن للنيب: )عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنوصحيح احلليب

  .)٢( ويؤذن بالل حني يطلع الفجر،عمى يؤذن بليلأم مكتوم وكان أ

م أهذا ابن :  قال)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب زرارة، عن

  .)٣(مسكأذن بالل فعند ذلك فأفإذا مكتوم وهو يؤذن بليل، 

دخول  الّإقامتك إذانك وأال تنتظر ب: )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عنوصحيح معاوية بن وهب،

حدمها بالل أذنان ؤ م)صلى اهللا عليه وآله( هللاوكان لرسول ا: قامتك حدداً، قالإوقت الصالة واحدد 

ل الصبح، وكان بالل يؤذن بعد الصبح عمى وكان يؤذن قبأم مكتوم أ وكان ابن ،م مكتومأخر ابن واآل

ذانه فكلوا واشربوا حىت أمسعتم فإذا م مكتوم يؤذن بليل، أابن ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( فقال النيب

بالل ن إ : قال)صلى اهللا عليه وآله( أنه عامة هذا احلديث من جهته، وقالواذان بالل، فغريت الأتسمعوا 

  .)٤(م مكتومأذان ابن أاشربوا حىت تسمعوا  وذانه فكلواأمسعتم فإذا يؤذن بليل 

  غالباً،  أو ل كثرياً، بليم مكتوم كان يؤذن بلأابن  أن وهذه الروايات تدل على

                                                

  .٣٥ س٨٩ص: املختلف) ١(

  .٣ حقامة واإلاألذان من أبواب ٨ الباب ٦٢٥ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٤ حقامة واإلاألذان من أبواب ٨ الباب ٦٢٦ ص٤ج: الوسائل) ٣(

 ١٨٥، احلديث األول ص٤٤ الباب ١ج:  لكن يف الفقيه.٢ وح ١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٨ الباب ٦٢٥ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .٤٣ ذيل احلديث ١٩٣ص:  والثاين١٣ح



٤٠٧

ينهاه من  أن )صلى اهللا عليه وآله( لكان له الّإ على ذلك، و قرره)صلى اهللا عليه وآله(  النيبنأو

ذانه قبل أكان  أنه الظاهر أن ، كماذان بالل مثالًأمسع إذا إالّ  الصباح يف األذانمن  أو ، مطلقاًاألذان

ذانه قبل الوقت مل أ أن املغرب، فيدل على أو كان يؤذن كذلك عند الظهر أنه الوقت خاصاً بالليل، ال

 قبل األذان على كون خبار، وعليه فداللة هذه األأيضاًوقات سائر األ يف  الشتبهالّإ اشتباه ويكن عن

  .غبار عليه الصبح مشروعاً، ال يف الوقت

 إىل ضافةخر مما متسك ا القائل باملنع، باإلنعم رمبا عارضت هذه الروايات مجلة من الروايات األ

  .السرية عند الشيعة بالترك

 :)عليه السالم( لنا مؤذنا يؤذن بليل؟ قالن إ :)عليه السالم(  سنان، عن الصادقففى صحيح ابن

 مع طلوع الفجريه ينادفإنما السنة أ و،الصالة إىل ذلك ينفع اجلريان لقيامهمأن أما )١( .  

  .)٢(خرومثله صحيحة اآل

عليه (  الفجر؟ فقال قبلاألذان عن )عليه السالم( عبد اهللابا ألت أ س:وصحيح عمران بن علي احلليب

  .)٣(ذا كان وحده فال بأسإ و،كان يف مجاعة فالإذا  :)السالم

ال تؤذن حىت :  قال له)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن مجهور، عن بالل، أيب وما رواه ابن

صلى (  النيبن قبل طلوع الفجر فأمرهذّأ بالالً أن يورو:  ومد يده عرضاً، قال،يستبني لك الفجر هكذا

  .)٤(األذانيعيد  أن )اهللا عليه وآله

                                                

  .٧ حقامة واإلاألذان من أبواب ٨ الباب ٦٢٦ ص٤ج: الوسائل) ١(

  .٨ حقامة واإلاألذان من أبواب ٨ الباب ٦٢٦ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٦ حقامة واإلاألذان من أبواب ٨ الباب ٦٢٦ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .٤ حقامة واإلاألذان من ٧ ـ الباب ٢٥٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(



٤٠٨

  .عادته بعدهإ حوطن كان األإو

   بل ال خيلو،حوط على األقامة الطهارة من احلدث يف اإل:السابع

  

:  قبل طلوع الفجر فقالاألذانمسع نه إ :)عليه السالم( احلسن أيب صله، عنأوعن زيد النرسي يف 

شيطانمث مسعه عند طلوع الفجر فقال  :حقاًاألذان  .  

 األذان إمناال :  قبل طلوع الفجر؟ فقالاألذانسألته عن :  قال)عليه السالم( احلسن أيب  عن،وعنه

  .)١(ول ما يطلعأوع الفجر لعند ط

يقاظ مثل املشروعية جل اإل املشروعية ألاألولذ ظاهر اخلرب إلكن هذه الروايات ال تقاوم تلك، 

ال يؤذن قبل  أن  عند الفجر، وظاهر صحيح عمران،األذان الصالة جل السنة ألإمنالتغول الغول، و

 األذانن اعتياده  الشبهة عند اجلماعة فيصلوا قبل الفجر، ورواية بالل ال داللة فيها ألثروالصالة لئال ي

ورث اشتباه الناس، واملرسلة ال تدل على أذن قبل ذلك أفإذا ذانه، أعند الفجر أوجب صالة الناس ب

نه  ورواية زيد جمملة، أل،م الأذن قبل ذلك أ عند طلوع الفجر سواء األذانالسنة  أن  يف شكذ الإء يش

كان  أن جل الصالة، ومن املمكن قبل الفجر ألاألذان فلعله كان ،الفجر جائزقبل  األذان أن  يفال شك

ذان أذان السنة مقابل أ على ةروايته الثانية حممول يف »إمنا« و،أشبهما  أو قبل الفجرهناك مجاعة يصلون 

} عادته بعدهإ حوطن كان األإو{: قول املصنف أن ه وجه اجلمع بني الروايتني، ومنه يظهرفإنيقاظ، اإل

  .األولاحتياط عن الثاين  أن ذان الصالة ولكل مكانه، الأيقاظ وذان اإلأذانان، أمها  ذإحمل نظر، 

  ل ال خيلو ب،حوط على األقامة الطهارة من احلدث يف اإل:السابع{

                                                

  .٣ج: املصدر) ١(



٤٠٩

  عن قوة

  

فقد اختفوا يف ذلك بني قائل بالوجوب كاملنتهى ومجاعة ممن تقدمه وممن تأخر عنه، } عن قوة

  .املشهور إىل مسك نسبتهت، ويف املسشهراأل إىل  ونسبه،به املستندأفىت  الذي وقائل بعدم الوجوب وهو

تؤذن وأنت على غري : )عليه السالم( جعفر أيب  عن، بصحيح زرارة:استدل القائل بالوجوب

  .)١( للصالةئاًقمت فعلى وضوء متهيأ إذا  ولكن،ينما توجهتأ أو قاعداً، أو وضوء يف ثوب واحد قائماً

  وال يقيم،يؤذن الرجل على غري وضوء أن ال بأس: )عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنوصحيح احلليب

  . )٢(وهو على وضوءإالّ 

  .)٣()عليه السالم(  عنه،وحنوه صحيح ابن سنان

قام وهو على غري وضوء أ فإن: )عليه السالم( ، عن أخيه)عليه السالم( ويف خرب علي بن جعفر

  .)٤(ال: )عليه السالم( قامته؟ قالإ بييصلأ

 ويكون ،يؤذن الرجل على غري طهر أن ال بأس: قال أنه )عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

  .)٥(على طهرإالّ   وال يقيم،طاهراً أفضل

 املؤذن يؤذن وهو على غري :)عليه السالم( عبد اهللايب  ألقلت: نصر قال أيب وما رواه عمر بن

  .)٦(وهو على وضوءإالّ  نعم وال يقيم: )عليه السالم( وضوء؟ قال

                                                

  .٣ حقامة واإلاألذان يف ٤٤ الباب ١٨٣ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٢ حقامةذان واإلأل من أبواب ا٩ الباب ٦٢٧ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٣ حقامة واإلاألذان من أبواب ٩ الباب ٦٢٧ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .٨ حقامة واإلاألذانن أبواب  م٩ الباب ٦٢٨ ص٤ج: الوسائل) ٤(

  .قامة واإلاألذان يف ذكر ١٤٦ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٥(

  . ١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٨ الباب ٢٥٠ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٦(



٤١٠

  .األذانخبالف 

 مال، حيث بعد كون هذه الروايات ظاهرها اشتراط الك،صل باأل:طواستدل القائل بعدم االشترا

 ال تقيد ذه الروايات كما هو املشهور يف قامة اإلأدلةات إطالق أن  مستحبة، واحلاصلقامةصل اإلأأن 

تية فحال املقام  باملستحبات اآلقامة واإلاألذاننقول باشتراط  أن لزم الّإ و،املقيد واملطلق يف املستحبات

  .غري ذلكىل  إ متطهراً)عليه السالم( حال ما دلّ على زيارة احلسني

 ومحلها على ،قامة وظاهر النصوص املذكورة شرطية الطهارة لإل:قول املستمسك أن ومنه يعلم

ال يعقل وجوب الكيفية مع  أنه  كما ال وجه لقول املستند،، حمل منع)١(شرطية الكمال غري ظاهر

ال تكون نافلة  أنه  مبعىنذ ال مانع من ذلك فهو مثل النافلة املشروطة بالطهارةإ، )٢( الكيفيةياستحباب ذ

  .أحوطكان االشتراط  وإن قرب،بدون الطهارة، فاتباع الشمهور هو األ

  . عليه ما تقدم من النصوصلشكال، ويدإه ال يشترط فيه الطهارة بال فإن} األذانخبالف {

  .)٣(تؤذن على غري وضوء أن ال بأس: )عليه السالم( بصري، قال أيب ويف رواية

على غري طهور؟  أو على ظهر دابته أو يالرجل يؤذن وهو ميش: د بن مسلم قوله حممويف رواييت

  .)٤(كان التشهد مستقبل القبلة فال بأس إذا نعم: )عليه السالم( فقال

                                                

  .٥٩٣ ص٥ج: املستمسك) ١(

  . السطر ما قبل األخري٣١٦ ص١ج: املستند) ٢(

  .٥ حقامةاإل واألذان من أبواب ٩ الباب ٦٢٧ ص٤ج: الوسائل) ٣(

  .١٥ وح ١٤ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٤ الباب ٧٠٤ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة) ٤(



٤١١

   .)١(يؤذن املؤذن وهو جنب وال يقيم حىت يغتسل أن وال بأس: سحاقإويف رواية 

  .غريهاإىل 

                                                

  .٢١ حقامة واإلاألذان يف ٦ الباب ٥٣ ص١ج: التهذيب) ١(



٤١٢

وكذا لو شك يف فصل من أحدمها   ، مل يعنت بهقامة بعد الدخول يف اإلاألذانتيان بشك يف اإل إذا ):١مسألة ـ (

  .تى مبا شك فيهأ ولو شك قبل التجاوز ،بعد الدخول يف الفصل الالحق

  

 ،شكالإبال }  مل يعنت بهقامة بعد الدخول يف اإلاألذانتيان بذا شك يف اإلإ {):١مسألة ـ (

  .لفتوىلقاعدة التجاوز املدلول عليها بالنص وا

 وقد دخل يف األذان رجل شك يف :)عليه السالم( عبد اهللايب  ألوخصوص صحيح زرارة، قلت

خرجت من شيء ودخلت يف غريه  إذا  يا زرارة ـقالإىل أن ـ  ميضي :)عليه السالم( ؟ قالقامةاإل

  .)١(فشكك ليس بشىء

 ي مل يعنت، لكن هل جترمةقايف بعض فصوله وهو يف اإل أو ،األذانلو شك يف صحة  أنه ومنه يعلم

يؤذن  أن غريه أذّن أم ال ـ كما يف اجلماعة حيث جيوز أن قامةشك وهو يف اإل إذا قاعدة التجاوز

ا أالظاهر من قاعدة التجاوز  أن ، ومناألذان بعد قامةوقت اإل أن  من،احتماالن ـ  ويقيم غريهإنسان

  جياب من غريه أم ال؟هل وقع قبوله بعد اإل أنه ابلشك الق إذا  فهو كما، نفسهنسانعمل اإل إىل بالنسبة

لقاعدة التجاوز املذكورة } وكذا لو شك يف فصل من أحدمها بعد الدخول يف الفصل الالحق{

تيان باملشكوك، وال دليل على الكفاية، بل صالة عدم اإلأل} تى مبا شك فيهأولو شك قبل التجاوز {

  .تيانمفهوم صحيح زرارة دال على لزوم اإل

                                                

  .١ حقامة واإلاألذان من أبواب ٢٣ الباب ٣٣٦ ص٥ج: الوسائل) ١(



٤١٣

  

  احملتويات

  ٧.................ختياراا ـ الصالة يف السفينة ٢٤مسألة 

  ١٠................. ـ عدم كون املكان مما حيرم البقاء فيه٢٥مسألة 

  ٣٩................. ـ عدم الفرق يف احلكم بني احملارم وغريهم٢٦مسألة 

  ٤١................. ـ عدم الفرق بني النافلة والفريضة٢٧مسألة 

  ٤٢.................ضطراراا ـ عدم املنع يف صالة الرجل واملرأة يف مكان واحد ٢٨مسألة 

  ٤٤.................ختصاص الكراهة يف حال الصالة فقطا ـ ٢٩مسألة 

  ٤٥.................الصالة على سطح الكعبة  ـ ترك٣٠مسألة 

  

  فصل

  يف مسجد اجلبهة من مكان املصلي

  ١١٦ ـ ٥٣

  ٦٥.................ة، واجلصر ـ السجود على اخلزف، واآلجر، والنو١لة مسأ

  ٦٨................. ـ السجود على البلور والزجاجة٢مسألة 

  ٧٠................. ـ السجود على الطني األرمين واملختوم٣مسألة 

  ٧٢................. ـ السجود على العقاقري واألدوية٤مسألة 

  ٧٣.................سجود على التنب والعلق ـ ال٥مسألة 

  ٧٤................. ـ السجود على ورق الشاي والقهوة٦مسألة 

  ٧٥................. ـ السجود على اجلوز واللوز٧مسألة 

  ٧٦................. ـ السجود على خنالة احلنطة والشعري٨مسألة 



٤١٤

  ٧٨.................ر ـ السجود على نوى التمر وورق األشجا٩مسألة 

  ٧٩................. ـ السجود على ورق العنب١٠مسألة 

  ٨٠................. ـ السجود على املأكول أحيانا وغري مأكول أحيانا١١مسألة 

  ٨١................. ـ السجود على األوراد غري املأكولة١٢مسألة 

  ٨٢................. ـ السجود على الثمرة١٣مسألة 

  ٨٣................. ـ السجود على الثمار غري املأكولة١٤مسألة 

  ٨٤................. ـ السجود على التنباك١٥مسألة 

  ٨٥................. على املاءت ـ السجود على النبات الذي ينب١٦مسألة 

  ٨٦.................النعل من اخلشبو ـ السجود على القباقب ١٧مسألة 

  ٨٧.................سجود على القنب ـ ال١٨مسألة 

  ٨٨................. ـ السجود على القطن١٩مسألة 

  ٩٠................. ـ السجود على قراب السيف واخلنجر٢٠مسألة 

  ٩١................. ـ السجود على قشر البطيخ والرمان٢١مسألة 

  ٩٢................. ـ السجود على القرطاس٢٢مسألة 

  ٩٥................. ـ السجود على الثوب٢٣مسألة 

  ١٠٠.................شتراط متكني اجلبهة على حمل السجودا ـ ٢٤مسألة 

  ١٠٣................. ـ تلطخ البدن والثياب بالطني حال اجللوس للتشهد٢٥مسألة 

  ١٠٦................. ـ مراتب األفضلية يف ما يسجد عليه٢٦مسألة 

  ١١٢................. الصالةأثناءقدان ما يصح السجود عليه  ـ ف٢٧مسألة 

  ١١٤.................جيوز أنه عتقادا ـ السجود على ما ال جيوز ب٢٨مسألة 

  فصل

  يف األمكنة املكروهة

  ٢٢٨ ـ ١١٧

  ١٧١................. ـ الصالة يف البيع والكنائس١مسألة 



٤١٥

  ١٧٦................. ـ الصالة خلف القبور األئمة٢مسألة 

  ١٧٧.................ةستحباب جعل املصلي بني يديه سترا ـ ٣مسألة 

  ١٨٨.................ساجد ذات األفضلية ـ الصالة يف املساجد، وامل٤مسألة 

  ٢٠٢................. ـ الصالة يف املشاهد املشرفة٥مسألة 

  ٢٠٥................. متعددةإمكان ـ تفريق الصالة يف ٦مسألة 

  ٢٠٨.................يف مسجدهإالّ املسجد  ـ ال صالة جلار ٧مسألة 

  ٢١٢................. فيهى ـ الصالة يف املسجد الذي ال يصل٨مسألة 

  ٢١٤.................املساجد إىل  الترددة ـ كثر٩مسألة 

  ٢١٦................. ـ بناء املساجد١٠مسألة 

  ٢١٩.................ملسجد مسجداً ـ مىت يكون ا١١مسألة 

  ٢٢٢................. ـ التعميم والتخصيص يف بناء املساجد١٢مسألة 

  ٢٢٤.................ستحباب تعمري املساجدا ـ ١٣مسألة 

  فصل

   املسجدأحكاميف بعض 

٢٢٩  

  ٢٤٠................. ـ الكنيف يتخذ مسجدا١مسألة 

  ٢٩٧................. ـ مسجد املرأة بيتها٢مسألة 

  ٢٩٨................. ـ أفضلية إتيان الفرائض يف املساجد٣مسألة 

  فصل

  قامة واإلاألذانيف 

  ٣٨٩ ـ ٣٠٣

  ٣٤٣.................األذان ـ موارد سقوط ١مسألة 



٤١٦

  ٣٥٨.................األذان ـ موارد عدم تأكد ٢مسألة 

  ٣٦٠.................قامة واإلاألذان ـ موارد سقوط ٣مسألة 

  ٣٧٨.................قامة واإلاألذان ـ إستحباب حكاية ٤مسألة 

  ٣٨٤................. يف الصالةاألذان ـ جواز حكاية ٥مسألة 

  ٣٨٥.................مصداقية السقوط بالسماع ـ ٦مسألة 

  ٣٨٦................. ـ عدم الفرق بني السماع واإلستماع٧مسألة 

  ٣٨٧.................األذانمن املتيقن  القدر  ـ٨مسألة 

  ٣٨٨.................ذان الرجل واملرأةأ ـ عدم الفرق بني ٩مسألة 

  ٣٨٩.................أيضاً ـ ما يتشرط يف السقوط بالسماع ١٠مسألة 

  

  فصل

  قامة واإلاألذانشرائط 

  ٤١٢ ـ ٣٩١

  ٤١٢................. ـ الشك يف اإلتيان بعد موقعه١مسألة 

  




