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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 

  احلادي والعشروناجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  مد احلسيين الشريازيالسيد حم

  دام ظله

  

  

  

  الصالةكتاب 

  اخلامساجلزء 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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

  



٥

  

  

  

  الةالصكتاب 

  اخلامساجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

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



٧

للحمد والسورة  يستحب اجلهر بالبسملة يف الظهرين ـ ٢١مسألة ـ 

  

بال  ))للحمد والسورة  يستحب اجلهر بالبسملة يف الظهرينـ  ٢١مسألة ـ ((

 حيث خص سكايف لإل عليه، خالفاًمجاعبل عن اخلالف واملعترب والتذكرة اإل، إشكال

قرأ احلمد يف  فإن ولتني، حيث خصه بالركعتني األي للحلخالفاً ومام،االستحباب باإل

 فقاال بوجوبه ي الصالح والقاضيباً ألجهار بالبسملة فيهما، وخالفخريتني مل يستحب اإلاأل

خريتني ـ على ما لقا حىت يف األطوجبه مأفولتني، وللصدوق يف ابتداء احلمد والسورة يف األ

ول  األقوىفقهاء يف صحة بعض النسب املذكورة، واألناقش بعض الن إ وليهم ـإنسب 

  :ملتواتر النصوص

هار ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف جاإلو :)عليه السالم(كخرب الفضل بن شاذان، قال 

  .)١(مجيع الصلوات سنة

االجهار ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف و :)عليه السالم(عمش، عن الصادق وخرب األ

  .)٢(الصالة واجب

كانت صالة  إذا فكان ماًايأ )عليه السالم(عبد اهللا  أيب صليت خلف: وصحيح صفوان

  .)٣(رحيم، وكان جيهر يف السورتني مجيعاًجيهر فيها جهر ببسم اهللا الرمحن ال ال

 فجهر ببسم اهللا الرمحن )عليه السالم(صليت خلف جعفر بن حممد : حفص أيب وخرب

  .)٤(الرحيم

                                                

 

 

 

 



٨

قيمت أ إذا الصالةن إ يا مثايل: )عليه السالم(محزة، قال علي بن احلسني  أيب ورواية

ال، : ن قالإ ذهب، و، نعم:قال فإن مام فيقول هل ذكر ربه،قرين اإل إىل انطجاء الشي

ن؟ آرئون القرقيليس أجعلت فداك : فقال. مام القوم حىت ينصرفواأركب على كتفيه، فكان 

هو اجلهر ببسم اهللا الرمحن  إمنا بلى ليس حيث تذهب يا مثايل: )عليه السالم( قال

  .)١(الرحيم

يم يف مجيع صالته  جيهر ببسم اهللا الرمحن الرح)عليه السالم(كان الرضا : ورواية رجاء

  .)٢(بالليل والنهار

هر ببسم جأ فيؤم قومأىن إ :)عليه السالم( جلعفر بن حممد :ورواية عمر بن مشس، قلت

صلى (نعم حق فاجهر ا قد جهر ا رسول اهللا : )عليه السالم(اهللا الرمحن الرحيم؟ قال 

  .غريها من الروايات إىل .)٣()اهللا عليه وآله

 استدل بالروايات الدالة على استحباب :األقوال فأول ،األخر بعةر األأما األقوال

جعله  اليت ذلك ال يقيده ما عداه من املطلقات، خصوصاً الرواياتن إ :مام، وفيهجهار لإلاإل

صالة : عالئم املؤمن مخس:  قال)عليه السالم( يمن عالئم املؤمن، مثل ما عن العسكر

والتختم باليمني، واجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم، ربعني، حد واخلمسني، وزيارة األاأل

  .)٤(وتعفري اجلبني

ن قوماً من الشيعة ينالون درجة إ: )عليه السالم(ن الصادق ويف رواية صفوان، ع

  ،رفيعة

                                                

 

 

 

 



٩

 النداء من اهللا تعاىل بتختمهم فإذاهلنا وسيدنا مب نالوا هذه الدرجة، إ :فيقول اخلالئق 

طعامهم املسكني، وتعفريهم اجلبني، وجهرهم يف إومخسني، وحدى إباليمني، وصالم 

  .)١(الصالة ببسم اهللا الرمحن الرحيم

 على صحة صالة من ال جيهر مجاعاستدل بقاعدة االحتياط، وباإل: األقوال وثاين

 أن علىدل ومبا يف صحة صالة من جهر فيهما بالبسملة خالف، أما خريتني، بالبسملة يف األ

ظاهره اجلهر يف  فإن »وكان جيهر يف السورتني «:لتني، كصحيح صفوانواجلهر يف األ

االحتياط فال جمال أما : سورة واحدة، وفيه الإخريتني ليست يف األ إذ ولتني،تني يف األرالسو

  .واخلالف شاذ غري ضار ،له بعد وجود الدليل

 ألن يقيد،أن  ولتني فال ميكنظهور باأل أو شعارإ وما فيه ة،الروايات فهى مطلقأما و

يكون التقييد من جهة عدم  أن احتمال إىل ضافةباإلمقيد املستحبات ال يقيد مطلقها، 

  .بة بانتفاء املوضوعلخريتني فهو من باب الساالقراءة يف األ

مري املؤمنني أعمش املتقدمة، وخبرب سليم بن قيس، عن استدل برواية األ: األقوالوثالث 

  .)٢(س باجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيموالزمت النا: )عليه السالم(

حق أ هي يف بسم اهللا الرمحن الرحيم:  قال)عليهما السالم(حدمها أورواية زرارة، عن 

 كان اجلهر فإذالزم من اجلهر يف اجلهرية، أ أنه حق يقتضىأكونه  أن بتقريب. )٣(ما جهر به

  .شد وجوباًأيف اجلهرية واجباً فهذا 

                                                

 

 

 



١٠

  .سندضعف ال: أوالًوفيه 

 ،خفاء بسم اهللاإلزام لترك البدعة بقيس اإلظاهر خرب ابن  فإن ،ضعف الداللة: ثانياًو

  .داللة فيها عرفية حقية يف خرب زرارة اللزام مطلقا، واألكما هو دأب العامة ال اإل

  .شكل غري واحدأالصدوق  إىل نسبة الوجوبيف  أن صحاب حىتعراض األإ: وثالثاً

الوجوب  الدالة على عدم الوجوب مما يوجب محل ما ظاهره بعض الروايات: ورابعاً

 وعن )صلى اهللا عليه وآله(روينا عن رسول اهللا : على التأكيد، مثل ما عن الدعائم قال

صلوات اهللا (علي واحلسن واحلسني وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد 

لرحيم فيما جيهر فيه بالقراءة من م كانوا جيهرون ببسم اهللا الرمحن اأ )مجعنيأعليهم 

 وخيافتون ا فيما خيافت فيه ،ول السورة يف كل ركعةأول فاحتة الكتاب وأالصلوات يف 

 اجتمعنا ولد فاطمة :)عليه السالم(وقال علي بن احلسني تلك القراءة من السورتني مجيعاً، 

  .عدم اجلواز اهره عدم الوجوب الظ فإن .، احلديث)١(على ذلك

 عمن يقرأ بسم اهللا الرمحن )عليه السالم(با عبد اهللا أما سأال أيح احللبيني وصح

فيقرأها مع أ: ، فقاالن شاء جهراًإشاء سراً ون إ نعم:  فاحتة الكتاب؟ قالدالرحيم حني يري

  .)٢(ال: )عليه السالم(ى؟ فقال األخرالسورة 

                                                

 

 



١١

  .عدم وجوب اجلهرتقية ال يضر بصدر احلديث الدال على » ال«كون : قولأ

جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم؟  أن  الرجل يصلى بقوم يكرهون:بل ورواية ابن ادريس

ال يتعني هلا  أنه الإشعار التقية إن كان فيه إواحلديث و. )١(ال جيهر: )عليه السالم(فقال 

  .ها حمكمإطالقف

 إىل  الوجوبأدلةاستدل بنفس الدليل للقول الثالث مع منعه انصراف : األقوالرابع 

  .قوى هو األسابقه، وعليه فالقول باالستحباب مطلقاً يف ما: ها، وفيهإطالقخذ بأولتني فاأل

عنون الباب  ألنه  يف جامعه نوع تردد يف احلكم،يهر من السيد الربوجردظينه إ مث

 ، مع)٢(يةخفاتبالبسملة يف الصلوات اجلهرية وحكمه يف الصلوات اإلوجوب اجلهر : بقوله

  .هر منه جزمه بعدم الوجوبظيف تعليقته على املنت سكت على املنت مما يأنه 

  

                                                

 

 



١٢

 ، بطلت الصالةأخفت يف موضع اجلهر عمداً أو خفاتجهر يف موضع اإل إذا ): ـ٢٢ـ مسألة (

ل أم أ للسؤال ومل يس سواء كان اجلاهل باحلكم متنبهاً، ولو باحلكم صحتجاهالً أو وإن كان ناسياً

  .اإلعادة يف هذه الصورة حوط وإن كان األ،ط حصول قصد القربة منه لكن الشر،ال

  

خفت يف موضع اجلهر عمداً أ أو خفاتجهر يف موضع اإل إذا : ـ٢٢مسألة ـ ((

 حسب اإلعادةينفع  ترك االمتثال يوجب البطالن وال فإن ملا دل عليهما،) )بطلت الصالة

  .ملوجبة للبطالنوىل زيادة يف املكتوبة اقراءته األ ألن التكليف،

كان جاهالً باملوضوع ملا  إذا وكذا) )جاهالً ولو باحلكم صحت أو وإن كان ناسياً((

 ،)٢(»ال تعاد«حديث  إىل ضافةني، باإلت املتقدم)١(دل على احلكم هنا، كصحيحيت زرارة

  . مستفيضاً عليهي احملقق واحملكمجاعوقد ادعى يف املستند اإل

 الروايات طالقإل) )م الأل أ للسؤال ومل يستنبهاًسواء كان اجلاهل باحلكم م((

 عن مجاعة ين كان حكإ و،صورة اجلاهل القاصر ال وجه له إىل املتقدمة، والقول بانصرافها

بدون قصد القربة تبطل الصالة لفقدها  أنه لوضوح) )لكن الشرط حصول قصد القربة منه((

  .الشرط

الحتمال االنصراف ) )اإلعادة((نبه صورة الت) ) يف هذه الصورةحوطن كان األإو((

ن إ واإلعادةوجب، فقد حكى اجلواهر من مجاعة القول بوجوب أوخروجاً من خالف من 

  قوى هو عدم الوجوب، وتبعه املستمسك، وقد سكت على املنت 

                                                

 

 



١٣

  .السادة ابن العم والربوجردي واجلمال وغريهم

موردين يعذر  أن املتأخرين منصوليني  مجاعة من األةلسنأما اشتهر يف  أن مث ال خيفى

، والقصر والتمام، غري تام حىت عند من يرى عدم خفاتمها اجلهر واإل، فيهما اجلاهل املقصر

ماكن يف كتاب الصالة واحلج وغريمها يعذر اجلاهل، يف مجلة من األ إذ معذورية اجلاهل،

  .كما ال خيفى على من راجعها

  



١٤

بل وكذا لو  ،اهل قبل الركوع ال جيب عليه إعادة القراءةاجل أو تذكر الناسي إذا : ـ٢٣ـ مسألة 

كان يف  إذا  خصوصاًاإلعادة حوط لكن األ،ب إعاداجت ال ،تذكر يف أثناء القراءة حىت لو قرأ آية

.األثناء

  

قبل الركوع ((قرأ  أن بعد) )اجلاهل((علم ) )وأتذكر الناسى  إذا : ـ٢٣مسألة ـ ((

 املتقدمة من النص دلة كما صرح به غري واحد، وذلك لأل))عادة القراءةإال جيب عليه 

ال النص اخلاص منصرف، وحديث  ألن اإلعادةاخلاص وحديث ال تعاد، واحتمال وجوب 

أتى به بال  الذي عادة اجلزءإعادة الصالة ال عدم إعدم ظاهره  إذ  ال ربط له باملقام،تعاد

 واالنصراف لو كان فهو ،ال وجه لالنصراف  إذ غري تام،ثناء الصالةأ يف شرط مث علم بذلك

 تساحماً ليس يوجد مثله يف خفاتيف اجلهر واإل أن املفهوم من النص والفتوى إذ بدوى،

 إىل عد ما قرأه ال حتتاج صالتهيلو مل  أنه  يدل علىال تعادحكام، وحديث غلب األأ

  .اإلعادة

 املذكور طالقلإل) )عاداإال جتب ية آثناء القراءة حىت لو قرأ أ يف بل وكذا لو تذكر((

الحتمال االنصراف ) )ثناءكان يف األ إذا  خصوصاًاإلعادة حوطلكن األ((يف الفرع السابق 

املذكور فيكون املرجع الدليل الدال على وجوب التدارك قبل جتاوز احملل، لكن قد عرفت ما 

  .يف هذا االنصراف

ظاهر النص  ألن  للقراءة ليس شرطاًخفاتاجلهر واإل أن ما ذكره السيد احلكيم منأما 

  . من النصخالف املستفاد عرفاًنه إ :ما شرط فيها، ففيهأوجوما يف القراءة ال 

  



١٥

يكون جاهال  أن  بنيخفاتال فرق يف معذورية اجلاهل باحلكم يف اجلهر واإل ـ ٢٤ـ مسألة 

 خفاتض الصلوات اجلهر ويف بعضها اإلجيب يف بعأنه ب علم إمجاالً بأن ، مبحلهماجاهالً أو ،بوجوما

   بل ختيل العكس،يةإخفاتالصبح مثال جهرية والظهر  أن اشتبه عليه أنه إال

  

 أن  بنيخفات ـ ال فرق يف معذورية اجلاهل باحلكم يف اجلهر واإل٢٤مسألة ـ ((

نه جيب يف بعض أمجاال بإعلم  بأن و جاهال مبحلهماأ((صال أ) )يكون جاهال بوجوما

 رالصبح مثال جهرية والظه أن اشتبه عليه أنه الإ خفاتلوات اجلهر ويف بعضها اإلالص

 )٢(، وصدق صحيحىت زرارة)١(ال تعادكما عن جامع املقاصد، وذلك حلديث ) )يةإخفات

  ، اشتبه عليهفإذا

 ر، وما يف اجلواهاإلعادةهر جهراً مل جتب ظا والإخفاتفقرأ الصبح ) )بل ختيل العكس((

يصدق على  إذ رظمنع فيبقى حتت القاعدة، فيه ن أو رظول الدليل ملثل ذلك حمل نمش أن من

بوجوب اجلهر لكن علم هر حكم ما لو ظ الوارد يف النص، ومنه ي)ال يدرى( اإلنسانهذا 

 هل عليه جهر أنه ، ولو شك يفخفاتاإل إىل يف التسبيح ال يف القراءة، وكذا بالنسبة أنه نظ

هذه  أن ولو شك يف» ال يدرى« لصدق أيضاً القربة صح دقص ومتشى منه إخفاتأو 

 فجاء ،مجعة أو هرظ هي ا هلأ أو ،يدائهر األظال أو ييصليها الصبح القضائ اليت الصالة

  مبا خيالف 

                                                

 

 



١٦

 إذا  معذوريتهقوىاأل أن  كما، معذوريته يف الصورتنيقوى فاألخفاتأو كان جاهال مبعىن اجلهر واإل

   عند وجوبخفاتموم جيب عليه اإلاملأ بأن كان جاهال

  

 ودعوى االنصراف فيها كدعواها يف ، املتقدمةدلةتكليف امللتفت، فالظاهر الصحة لأل

 لكنه جهر من خفات اإلالواجب عليه يف الصبح مثالً بأن سائر الفروع املتقدمة، ولو قطع

ال دليل على  و، دليل االمتثالطالقمتشى منه قصد القربة إلن إ باب عدم املباالة صحت

يطابق العلم، وكذا لو شك يف التكليف لكنه أتى بالصالة  أن  به يلزماملأيت بأن لزوم العلم

  .مطابقة لتكليفه

 أو ،خراآلفزعم كل واحد منهما مكان ) )خفات مبعىن اجلهر واإلو كان جاهالًأ((

د التصريح املتقدمة، وعن جامع املقاص دلةنه تصح صالته لألإشك وأتى مبخالف التكليف ف

  .لضرورة عدم سوق الدليل لبيان حكم ذلك: بذلك خالفاً الستغراب اجلواهر، قال

فعل ذلك عمداً الذي هو املدار يف  أنه ال يصدق أنه ما ذكره املستمسك من: وفيه

  .وىل كما يستفاد من الشرطية األاإلعادةوجوب 

الرجل  أن جهلإذا  )) معذوريتهقوىاأل أن  كما، معذوريته يف الصورتنيقوىفاأل((

جيوز له كل من اجلهر  أنه ذا زعمإواجب على املرأة، و أنه جيب عليه اجلهر، فزعم

جيب عليها اجلهر فأتت به بعنوان  أنه زعمت املرأة أو ، فأتى خبالف التكليفخفاتواإل

  .الوجوب

   عند وجوبخفاتاملأموم جيب عليه اإل بأن ذا كان جاهالًإ((وكذا 



١٧

 فيه ويف الصورتني األولتني حوط لكن األ.فجهرـ إن كانت الصالة جهرية وـ القراءة عليه 

.اإلعادة

  

 إىل  املتقدمة،دلةكل ذلك لأل) )ن كانت الصالة جهرية ـ فجهرإـ وعليه القراءة 

غري إىل  ،مجالياًإ أو  تفصيلياً،املوضوع أو  باحلكم،مركباً أو غريها من صور اجلهل بسيطاً

  .ذلك

لدعوى االنصراف وغريها مما تقدم ) اإلعادةولتني ه ويف الصورتني األ فيحوطلكن األ((

  .الكالم فيه

  



١٨

 اجلهريةةال جيب اجلهر على النساء يف الصال : ـ٢٥ـ مسألة 

  

 وال إشكالبال )  ال جيب اجلهر على النساء يف الصالة اجلهرية: ـ٢٥مسألة ـ ((

 عليه مجاع ويف املستمسك نقل اإلكيا مستفيضاً،حم واً حمققاإمجاعخالف، ويف املستند 

 اجلهر أدلة أن صل بعد واألي القطعمجاعاإل إىل ضافةمتواتر، ويدل عليه باإل أو مستفيض

 )عليه السالم( خرب علي بن جعفر ،الرجل، وال دليل على االشتراك يف التكليف إىل منصرفة

عليه ( الفريضة؟ قال  عن النساء هل عليهن اجلهر بالقراءة يف)عليه السالم(خاه أسأل أنه 

وضعف . )١(تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءا أن الإ ،ال: )السالم

مل يقل قائل بوجوبه كما صرح  إذ اً،إمجاع وذيله حممول على الندب ،سنده جمبور بالفعل

  .بذلك كشف اللثام واجلواهر

  وال بأس به،،أيضاً بالسرية مصباح الفقيه استدل على عدم وجوب اجلهر عليهان إ مث

  .الصالة متلقاة يداً بيد إذ لو كان حاهلا حال الرجل لكان من الواضحات،أو 

: أوالً فريد عليه ،صوا عورة بأن عاظم لعدم وجوب اجلهراستدالل مجاعة من األأما 

اخلضوع حرام ال  أن  مما ظاهره)٢(وال خيضعن بالقول :ا خالف ظاهر قوله تعاىلإ

ئمة مع النساء ورفع النساء صون يف م النيب واأللتكلق رفع صوا، وخالف ظاهر مط

بالباطل،  أو خلفائه باحلق أو )صلى اهللا عليه وآله(لسؤال النيب مام الرجال أاملساجد 

 )عليه السالم(مام وغريمها حبضور اإلوزينب  )سالم اهللا عليها(وخالف ظاهر تكلم فاطمة 

  نه كان حراماًأ الرجال، والقول بمع

                                                

 

 



١٩

  خفاتبل يتخرين بينه وبني اإل

  

  .هم خالف الظاهرأمر سقطت حرمته أل

جنىب مع العلة لو كانت عورية صوا لزم اجلهر عليها يف ما لو مل يسمعها األن إ :ثانياًو

  .م ال يقولون بذلكأ

 واجب كما هو ظاهرال غري  ماًاالعلة لو كانت ذلك لزم كون جهرها حرن إ :وثالثا

  .تعبريهم

خاه أسأل  أنه بعض الفقهاء استدل لعدم وجوب اجلهر عليها بصحيح ابن جعفر،ن إ مث

عليه (التكبري؟ قال  أو حد رفع صوا بالقراءة  عن املرأة تؤم النساء ما)عليه السالم(

عليه (املاضي احلسن  أيب بن يقطني، عناومثله صحيحة . )١(قدر ما تسمع: )السالم

  .)٢()السالم

مفهومه  إذ  ارد،يمن الثالث» تسمع« أن على ما على املسألة مبينكن االستدالل ل

» تسمع«الظاهر كون  أن  مع،تسمع نفسها أن مامة ال جيب عليهاا يف غري حال اإلأحينئذ 

  .مام من خلفهمساع اإلإاملناسب مع استحباب  ألنه فعال،من باب اإل

جنىب هل تفسد صالا للنهى مسعت األأا لو أيف التكلم  إىل بعد ذلك ال حاجةنه إ مث

حبرمة قلنا ظهر الفساد لو ن كان األإيف العبادة أم ال؟ كما تكلم بعض الفقهاء فيه مفصال، و

  .ذلك

  صل حدمها، فاألأال دليل على وجوب  إذ ))خفاتبني اإل وبل يتخرين بينه((

                                                

 

 



٢٠

  .نإخفا حوطمعه فاألأما  و،مع عدم مساع األجنيب

  .  ويعذرن فيما يعذرون فيه، كالرجالخفاتية فيجب عليهن اإلخفاتيف اإلا أمو

  

ملا عرفت من ) )نإخفا حوطمعه فاألأما  و،جنيبمع عدم مساع األ((جواز كليهما 

ية املباركة، فلو فعلت ذلك بطلت وجهه، لكن ال يبعد حرمة اجلهر خبضوع ملا سبق من اآل

 يسمع صوا، وموضع تفصيل الكالم يف صون نيبجاأل أن متلع إذا  يف العبادةيللنه

  .كتاب النكاح

شهر بل األ أنه يف مصباح الفقيه) ) كالرجالخفاتية فيجب عليهن اإلخفاتيف اإلأما و((

 جلماعة حيث قالوا بالتخيري هلن مطلقاً، ويف املستند اختار التخيري، استدل خالفاً ،املشهور

يكون هناك خمصص دال  أن ودليل املشاركة من دوندلته أ بعموم خفاتالقائل بوجوب اإل

  .قرب وهذا هو األ،صل بعد ورود الدليلال لأل وال جم،على ختيريها

 أدلةمساق  إذ ،خفات اجلهر واإلأدلةصل بعد سقوط القائل بالتخيري فقد استدل باألأما 

سياق دليل اجلهر خاص بالرجل لزم ـ لوحدة ال أن  واحد، وحيث علمناخفاتاجلهر واإل

 ، فيبقى احلكم يف املرأة خالياً عن الدليل، خاصاً بالرجلأيضاً خفاتيكون دليل اإل أن ـ

  .صل املوجب للتخيريويكون حينئذ مسرحاً لأل

منا خصص دليل اجلهر بالرجال بقرائن خارجية إ مطلقة وخفات اجلهر واإلأدلةن إ :وفيه

  .خفات اإلأدلة إىل وتلك القرائن ليست موجودة بالنسبة

ن خيرين فيما خيري الرجل فيه بني اجلهر أما إاملراد به ) ) يعذرون فيهفيمارن ذويع((

   إذا نأما إ، واألدلة إطالقذلك لدليل املشاركة و أو ،خفاتواإل



٢١

  مل يكن عليهن بأس كما هو يف الرجال كذلك،خفاتاجلهر يف موضع اإل إىل اضطررن

  .الضرورات تبيح احملظوراتألن 

 ملا ذكرناه يف بعض ،خلنثى املشكل جيب عليها االحتياط باجلهر يف موضع اجلهران إ مث

نه جيب أمجاىل بحكام لعلمها اإلجيب عليها االحتياط يف كل األ أنه مواضع هذا الشرح، من

  .واجبات الرجل يف غري ما يوجب عسراً وحرجاً عليها أو واجبات املرأة،ما إعليها 

  



٢٢

 بعدم خفاتفيتحقق اإل  ، ظهور جوهر الصوت وعدمهخفات واإلمناط اجلهر : ـ٢٦ـ مسألة 

.بعيداً أو وإن مسعه من جبانبه قريباً  ظهور جوهره

  

ول يف األ) ) ظهور جوهر الصوتخفات ـ مناط اجلهر واإل٢٦مسألة ـ ((

 أو ن مسعه من جبانبه قريباًإ بعدم ظهور جوهره وخفاتفيتحقق اإل((يف الثاين ) )وعدمه((

  :قوالأ وقد اختلفوا يف ذلك على ))بعيداً

  .ما ذكره املصنف: ولاأل

 املرتفع بصوت خفاتاً، فاإلإخفات خفات تسمية العرف لإلإضافةما ذكره ب: الثاين

  .إخفاتمبحوح ليس ب

حكام عليهما ومل يعني الشارع حكم باأل ألن العرف، إىل مرينحالة األإ: الثالث

  .ومها عندهم من املوضوعات الواضحةموضوعاً خاصاً، فالالزم مراجعة العرف، 

يسمع  أن خفاتاستمع، واإل إذا يسمع القريب الصحيح السمع أن قل اجلهرأن إ :الرابع

  .كان يسمع، هذه كلها تعبريات الفقهاءن إ نفسه

خفاء  واإل،ظهار اإلأيعالن اجلهر هو اإل أن ما عن الصحاح والقاموس من: اخلامس

حوهلما، لكن الظاهر هو كون املعيار الصدق  الفقهاء الكالم كثرأي الكتمان، وأسرار هو اإل

  .العريف

  :مرينأ الكالم حول ينعم ينبغ

  .جهاراإل أو خفاتهل الصوت املرتفع املبحوح من اإل: ولاأل



٢٣

أما  أم ال؟ خفات من اإلهل الصوت اخلافت الذي ال يسمعه نفس املتكلم يعد: الثاين

من  أنه  وشاك فيه، والظاهر،إخفاتنه أ وقائل ب،نه جهرأبول فقد اختلفوا فيه بني قائل األ

 وهذا الصوت عالنجهار مبعىن اإلاإل ألن نه من مراتب اجلهرأ، والقول بخفاتمراتب اإل

عالن اخلاص عالن مطلقاً، بل اإلبه اإل ال يراد خفاتاإلاجلهر يف مقابل  بأن عالن، مردودإ

  .خفاء اخلاص، بل اإلخفاء مطلقاً ال يراد به اإلخفاتاإل أن كما

 وجوب اجلهر ي به يف مورديأيت أن  ال يتمكنإخفات أو جهر أنه نعم من يشك يف

أما أتى ما فال يقطع باالمتثال، و أنه  ما وال يعلمكان مكلفاً ألنه خفاتووجوب اإل

مساع نفسه كما إ خفاتحد اإل بأن  لتصرحيهمخفاتليس من مراتب اإلنه إ الثاين فرمبا يقال

 خفاتدىن اإلأ و،كان يسمع كما يف الشرائعن إ يسمع نفسه أن خفاتن اإلأعن القواعد، و

التبيان واملعترب  إىل  على ذلكمجاع بل يف املستند نسبة اإل،يسمع نفسه كما عن النافعأن 

خفاء وهو حاصل إ خفاتاإل ألن ،خفاتمن مراتب اإلنه إ واملنتهى والتذكرة، ورمبا يقال

سألته : ة من الروايات نفيه، كموثقة مساعة املروية يف الكايف والتهذيب قالبه، لكن يف مجل

املخافتة ما دون : ؟ قال)١(ال تخاِفت ِبها وو ال تجهر ِبصالِتك: عن قول اهللا عز وجل

  .)٢(ترفع صوتك شديداً أن  واجلهر،مسعك

  )٣()معليه السال(عبد اهللا  أيب ويف احلدائق روايته عن مساعة، عن

                                                

 

 

 



٢٤

ال إال يكتب من القرآن والدعاء :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب وصحيحة زرارة، عن

  .)١(مسع نفسهأما 

سألته هل يقرأ الرجل يف صالته :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنوصحيحة احلليب

واهلمهمة ـ  ،)٢(ذنيه اهلمهمةأمسع أ إذا ال بأس بذلك: )عليه السالم(وثوبه على فيه؟ قال 

  . الصوت اخلفى:على ما يف القاموس ـ

وال جتهر  :، يف قوله عز وجل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سحاق بن عمار، عنإوخرب 

ما مل تسمع نفسك   والتخافت،اجلهر ا رفع الصوت: ؟ قالبصالتك وال ختافت ا

  .)٣(واقرأ ما بني ذلك

اجلهر ا رفع : ية؟ قال يف تفسري اآل)سالمعليه ال(عبد اهللا  أيب وخرب سليمان، عن

  .)٤(ذنيكأ وبني ذلك قدر ما تسمع ،ذناكأ واملخافتة ما مل تسمع ،الصوت

ترفع صوتك لتسمعه  أن جهاراإل :ية يف تفسري اآل)عليه السالم(ويؤيده ما عن الباقر 

  .)٥(]سراً الّإ [يسرياً الّإال تسمع من معك  أن خفات واإل،من بعد عنك

صليت فأمسع نفسك القراءة إذا  : قال)عليه السالم(وحديث األربعمائة، عن علي 

  .)٦(والتكبري والتسبيح

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٥

 دون ذلك مما جيمع خفاتهذا ويعارض هذه الروايات روايات آخر تدل على جواز اإل

عليه (فضل، كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى مل املانعة على ترك األحببينهما 

يقرأ يف صالته وحيرك لسانه يف هلواته من  أن  لهحسألته عن الرجل هل يصل:  قال)السالم

  .)١(ال حيرك لسانه يتوهم تومها أن ال بأس: يسمع نفسه؟ قال أن غري

 عن الرجل يقرأ يف )عليه السالم(سألته : سناد قالى املروية يف قرب اإلاألخروروايته 

  .)٢(ال بأس: )عليه السالم( تومها؟ قال يتوهم وأن ال حيرك لسانه أن صالته هل جيزيه

حتريك اللسان، وهذا ما ال ظاهرمها عدم  إذ هذا لكن ال ميكن العمل اتني الروايتني،

 أيب  خلف املخالف، لروايةي، وقد محلهما الشيخ على التقية فيمن يصلصالًأيسمى قراءة 

القراءة معهم مثل حديث يك من زجي: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو محزة عمن ذكره قال

  .)٣(النفس

 خلف ي عن الرجل يصل)عليه السالم(با احلسن أسألت : ورواية علي بن يقطني قال

ن مل تسمع نفسك فال إاقرأ لنفسك و: مام جيهر بالقراءة؟ قالمن ال يقتدى بصالته واإل

 تأمالً خفاتمساع للنفس من مصاديق اإلففي كون القراءة بدون اإلكان وكيف . )٤(بأس

  ن كان إقوال الفقهاء وأ لكافة الروايات املذكورة و،إشكاالًو

                                                

 

 

 

 



٢٦

 تركه وعدم االكتفاء به، أقوىمل يكن ن إ حوطال يبعد صدق القراءة عليه عرفا، فاأل

التلبية يف احلج وغريها،  إىل  وهكذا بالنسبة،شبهأما  أو دعاء أو نآوكذا فيما لو استؤجر لقر

 أن مجيع احلروف حىت إىل يكونا بالنسبةأن  يلزم خفاتواإلاجلهر  أن ء وهو لعلي شيبق

م ال أ ،طالق وبالعكس يضر كما هو مقتضى اإلخفاتصريورة حرف جهراً يف مكان اإل

خفاء آخر إ فما هو كثري عند الناس من ،كون معظم القراءة كذلك إىل يضر النصرافهما

  .ول األحوطان األن كإ و،لفاظ غري ضائر، احتماالنجهر بعض األ أو الكلمات

  



٢٧

 من   ما مر يف تكبرية اإلحرامدعاًء أو ذكراً أو  كاناملناط يف صدق القراءة قرآناً : ـ٢٧ـ مسألة 

 وال يكفي ،كان هناك مانع من مساعه أو كان أصم بأن ،تقديراً أو يكون حبيث يسمعه نفسه حتقيقاًأن 

. مساع الغري الذي هو أقرب إليه من مسعه

  

 ما مر يف تكبرية دعاًء أو ذكراً أو  كان ـ املناط يف صدق القراءة قرآنا٢٧ًمسألة ـ ((

ا، كما يف املسألة إخفات مل يسمع مل يكن فإذا) )يكون حبيث يسمعه نفسه أن حرام مناإل

 صمأكان  بأن و تقديراًأ((خارجيا ) )حتقيقا((مساعاً إ كما يف هذه املسألة، السابقة، وال قراءةً

 يال يشترط السماع الفعل إذ ومها،حن أو ضوضاء أو من هواء) )ع من مساعهكان هناك مانأو 

  . يف حال املانعيالتقدير إىل  من النصوص منصرفي وما ظاهره السماع الفعل،اًإمجاع

للنص والفتوى يف كون املعيار ) )ليه من مسعهأقرب أ مساع الغري الذي هو يوال يكف((

 صدق فإذاصدق القراءة عرفاً،  إىل  اعترب طريقاًسفمساع الن أن مساع النفس، لكن الظاهر

ظهر الكفاية، وال لو فرض ذلك فاأل: بدون ذلك كفى، ولذا قال السيد اجلمال يف تعليقته

 إذ السماع لو علم وجوده، إىل الزم ذلك عدم احلاجة بأن  املستمسكإشكاليرد عليه 

 عدم الكفاية، حوطاأللكن شرط صدق القراءة وال يكفى مطلق العلم بالوجود، السماع 

  .ولذا سكت على املنت السادة ابن العم والربوجردي واالصطهبانايت

  



٢٨

  عن املعتاد كالصياحال جيوز من اجلهر ما كان مفرطا خارجاً:  ـ ٢٨ـ مسألة 

  

) )ال جيوز من اجلهر ما كان مفرطا خارجاً عن املعتاد كالصياح:  ـ ٢٨مسألة ـ ((

 إىل حكامه نسبتهأ وجدنا كلمام، بل عن الفاضل اجلواد يف آيات كما هو املشهور بني من

نه ليس املراد منه مطلق اجلهر إ ف)١(ال تجهر ِبصالِتكو: الفقهاء ويدل عليه قوله تعاىل

  .يراد منه املرتبة الشديدة من اجلهر أن اً فال بدإمجاعنصاً و

يسمع  أن مام على اإل)عليه السالم( ىب عبد اهللاألقلت : وصحيح عبد اهللا بن سنان قال

ال و: ، يقول اهللا تبارك وتعاىلليقرأ قراءة وسطاً: )عليه السالم(ن كثر؟ قال إمن خلفه و

الِتكِبص رهجِبها وت خاِفتال ت«)٢(.  

وكما يعترب يف (: ، وقال الفقيه اهلمداين)٤(سحاق بن عمارإرواية  و،)٣(وموثق مساعة

فراط كما صرح به شيخنا املرتضى فريط فكذا يعترب يف اجلهر عدم اإل عدم التخفاتاإل

  .)وحكاه عن العالمة الطباطبائي

 فيعلم منه ، الشديد لزوم الوسطخفاتاملفهوم من عدم اإل أن راد بذلكأنه أ ك:قولأ

ذية النيب أية ما كان اجلهر يسبب مورد اآل بأن :عدم اجلهر الشديد، لكن رمبا نوقش يف الكل

ليس له، وعدم التفريط يف  أنه ليس عليه ال أنه ، والرواية تدل على)ى اهللا عليه وآلهصل(

  فراطال يسمى قراءة خبالف اإل ألنه خفاتاإل

                                                

 

 

 

 



٢٩

. فإن فعل فالظاهر البطالن

  

داللتها خصوصاً بعد ب ية ال يسلكون ذلك مورد نزول اآل أن يف اجلهر، واجلواب

» على«وسط، والرواية دلت على لزوم الوسط وكلمة املراد ال أن تظافر النص والفتوى على

 عن الشدة يف ي، خصوصاً بعد النه)عليه السالم(مام  ال كالم اإليوقعت يف كالم الروا

  . مؤيد ال دليل، وال بأس به بعد فهم العرف ذلك وكالم الفقيه اهلمداين،موثقة مساعة

رفع الصوت بشدة كما يف كل خارج عن املعتاد ال يوجب البطالن، بل  أن نعم الظاهر

  . املصنف حمل نظرإطالقاملوثقة، ف

باملركبات وامر والنواهى املتعلقة األ أن ملا تقدم مراراً من) )ن فعل فالظاهر البطالنإف((

 إذ م ال؟أمساعهم إكثر مأموموه يريد  امامايكون  أن الوضع، وال فرق يف ذلك بنيظاهرها 

يكون يف حمل يعج  أن وال بني ،امامام مل يكن أمساع، ليس املستحب هذا احلد من اإل

ن كان رمبا حيتمل عدم البأس إ الدليل، وطالقم ال؟ إلأصياحه ال يسمع  أن صوات حىتباأل

 قرأ متعارفاً إذا ال بأس بالقراءة يف املكربة أنه  احملرمة عن مثله، كمادلةول النصراف األباأل

لو قرأ هو صياحاً أما صائح كما هو واضح، مل يكن هو ال إذ ن حولته املكربة صياحاً،إو

 ألن م ال؟أقرأ صياحاً  ألنه  فهل يبطل،املتعارف إىل لكن كان جهاز حيول صوته يف الفضاء

  .ال كاملتعارف، احتماالنإما يظهر من صوته ليس 

  



٣٠

بل جيوز ذلك   ،يقرأ يف املصحف أن من ال يكون حافظا للحمد والسورة جيوز:  ـ ٢٩ـ مسألة 

  قوى على األأيضاًدر احلافظ للقا

  

) )يقرأ يف املصحف أن من ال يكون حافظاً للحمد والسورة جيوز:  ـ ٢٩مسألة ـ ((

 وعن اخلالف ، وال خالف، كما يظهر من كلمام، بل وادعاه املستند صرحياًإشكالبال 

ن يتمكن م أن  القراءة من دون مقيد، وال فرق يف ذلك بنيأدلة طالق إل، عليهمجاعاإل

م يف آخر الوقت حيث يتمكن من التعلّ إىل  ومن التأخري،نسان لهإاالئتمام، ومن تلقني 

  .طالقم ال؟ كل ذلك لإلأثناء، األ

 عن املبسوط يكما هو املشهور احملك) قوىبل جيوز ذلك للقادر احلافظ على األ(

د وغريهم، خالفا والذخرية واملعتمد واملستناألردبيلي واخلالف والنهاية واحملقق والعالمة و

 قوىول هو األ فاختاروا املنع، واألي والعالمة الطباطبائ عن الشهيدين واحملقق الثاينيللمحك

  .طالقصل واإللأل

 ما تقول يف )عليه السالم(ئل الصادق بان، عن احلسن بن زياد الصيقل، سأوصحيح 

: )عليه السالم(ال  منه؟ ق وهو ينظر يف املصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباًيالرجل يصل

ال بأس بذلك)١(.  

صلى اهللا (ن الرسول أ عن القرائة يف املصحف، وبدلةاستدل القائل باملنع بانصراف األ

 صلوا كما رأيتموين:  قال)صلى اهللا عليه وآله( أنه  ما كان يقرأ فيه مع)عليه وآله

ء من املكروه ي شن القراءة يف املصحف مكروهة والأنه خالف املعهود، وبأوب. )٢(يصلأ

  .بواجب

                                                

 

 



٣١

  . اعتبار عدم القدرة على احلفظ وعلى االيتمامحوط لكن األ،كما جيوز له اتباع من يلقنه آية فآية

  

مامه أ عن الرجل واملرأة يضع املصحف )عليه السالم(خاه أوخبرب علي بن جعفر، سأل 

  .)١(ال يعتد بتلك الصالة: )عليه السالم(؟ قال يينظر فيه ويقرأ ويصل

، عن ي باخلرب العامأيضاًوقد محلوا الصحيح السابق على النافلة مجعاً، بل رمبا يستدل 

 أن ستطيعأ ال ينإ : فقال)صلى اهللا عليه وآله(  سأل النيبرجالً أن ،وىفأ أيب عبد اهللا بن

. )٢(قل سبحان اهللا واحلمد هللا:  له)عليه السالم(صنع؟ فقال أذا  حفظ شيئاً من القرآن فماأ

 وال داللة ياالنصراف بدو ألن حيث مل يأمره بالقراءة يف املصحف، ويف الكل ما ال خيفى،

سوة ال  مل يقرأ يف القرآن على املنع عنه، وحديث األ)صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن يف

، واجلمع بني الكراهة والوجوب غري نادر دلة واملعهودية ليست من األ،يشمل مثل ذلك

النظر  فإن حلمام، واخلرب حممول على الكراهة بقرينة الصحيح، ووجهه واضحكالصالة يف ا

اجلمع مبا ذكروا فال شاهد له، أما  ويصرف القلب عن التوجه، اإلنسان يشوش على حياناًأ

 يف القراءة عن إشكالال فال إ و،ال يقدر على القراءة مطلقاً أنه وخرب عبد اهللا ظاهره

  . كما عرفتاًإمجاعاملصحف بال خالف بل 

 حوطلكن األ((ملا تقدم من الدليل على ذلك ) )كما جيوز له اتباع من يلقنه آية فآية((

  خروجاً من خالف من ) )اعتبار عدم القدرة على احلفظ وعلى االئتمام

                                                

 

 



٣٢

كانت احلمد  إذا  حىت فيمام مطلقاًأوجب، وهل املانع مينع عن القراءة عن املصحف أ

يقول باملنع  أن دبعن كان ال يإمام املصلي؟ احتماالن، وأائط والسورة مكتوبتني على احل

  .األخردلته أللمناط يف الرواية ولبعض 

  



٣٣

 حتريك حوط واأل،يقرأ يف نفسه ولو تومها كان يف لسانه آفة ال ميكنه التلفظإذا :   ـ٣٠ـ مسألة 

. لسانه مبا يتومهه

  

 ))تلفظ يقرأ يف نفسه ولو تومهاًكان يف لسانه آفة ال ميكنه الإذا :   ـ٣٠مسألة ـ ((

: ول، ومراده بقوله وجب األ مل ميكن الثاينفإذانية وتلفظ القراءة  إذ امليسور من القراءة،ألنه 

التوهم، وهل  هي ال فالقراءة النفسيةإالدقة يف القراءة النفسية، و إىل ال حيتاج أنه ولو تومهاً

 املتقدمتني يف املسألة )عليه السالم(بن جعفر  علي ليه اجلواهر لرواييتإ ذلك، كما مال ييكف

يك من القراءة معهم مثل حديث زجي :ةزمح أيب ، ومرسل حممد بن)١(السادسة والعشرين

م أ ،أيضاًمناط الثالث يشمل املقام  أن ولني شامل للمقام، كما األإطالق فإن ،)٢(النفس

 س، فيشمله ما رواه السكوينراألخقسم من  ألنه  حسب املقدور،أيضاًيلزم حتريك لسانه 

س وتشهده وقراءة القرآن يف الصالة حتريك األخرتلبية  :)عليه السالم( )٣(عن الصادق

 يف وجود مناط إشكالس فال األخر ال يشمل طالقاإل أن ، ولو سلمصبعهإشارته بإلسانه و

  . الظاهر الثاين،س يف املقاماألخر

 حتريك لسانه حوطاأل(( أن منذكره املصنف الفتوى بذلك ال كما  يعليه فينبغ ))و((

 ابن جعفر غري يخذ بظاهر خرباأل بأن قول املستمسك أن ومما ذكرنا يعلم) )مبا يتومهه

ولني يشمل املقام ومناط  األإطالق إذ ممكن، والثالث وارد يف غري ما حنن فيه، حمل نظر،

  .هو عريف إذ الثالث ال بأس به

                                                

 

 

 



٣٤

.ألفاظ القراءة بقدرها إىل ويشري بيده   لسانهس حيركاألخر:  ـ ٣١ـ مسألة 

  

كما هو املشهور، بل بال خالف كما يف ) س حيرك لسانهاألخر : ـ٣١مسألة ـ (

 أيضاً املتقدم، والظاهر وجوب عقد القلب ، وخرب السكويناجلواهر، ويدل عليه دليل امليسور

 أن  وذلك ملا تقدم من،هم، كما عن احملقق والعالمة والشهيد وغريأيضاًبألفاظ القراءة 

ول، بل حتريك اللسان بدون العقد ال يكون تعذر الثاين وجب األ فإذا ،ولفظالقراءة عقد 

  .منع جامع املقاصد ذلك ال وجه له أن من مراتب امليسور، ومنه يعلم

كما يف النص وذكره غري واحد، لكن عن احملقق والعالمة والشهيد ) )بيدهويشري ((

 يالضمري تقتض إىل شارة اإلإضافة أن جلنه ألأم مل يذكروا ذلك، وكأ  الثاين واحملققالثاين

صبع ال مطلقا ـ كما ليه باإلإشارة شارة املعهودة له وهى يف خصوص ما يعتاد اإلرادة اإلإ

س تكون واجباته الشرعية  أن األخرالظاهر من النص إذ يف املستمسك ـ وكالمه غري بعيد،

 تكبريه باليد  مثالً، وما كان باليد فباليد،عرفية ما كان باللسان فباللسانمثل سائر مفامهاته ال

يقرأه، ويف  الذي صبعه املكانإراد قراءة القرآن من املصحف اتبع أذا إ و،وقراءته باللسان

عم، ال أ أو صبعاًإصبع اليد غري ذلك، فاملراد باإل إىل ،مورد الدعاء يرفع يده حنو السماء

  .صبع ذلك ولذا فهم مجاعة من اإل،صبع واحدةإخصوص 

مرين مطلقاً، فليس راد وجوب األأن إ ))لفاظ القراءة بقدرهاأىل إ((: قوله أن ومنه يعلم

  . يف موضعه فدليله ما ذكرناهراد كالًأن إ و،عليه دليل ظاهر

  لفاط فالظاهر وجوب  ببعض األظس الذي يتمكن من التلفن األخرإ مث



٣٥

» القاف«و» احلاء«قدر على  إذا  مثالً،اً واحداً ال كلمةكان لفظن إ التلفظ عليه،

ميسور  ألنه »ضالني« والنون يف املستقيموالقاف يف » احلمد«جاء باحلاء يف » النون«و

ن من قاعدة االختزال الكلمة، ويدل عليه ما نشاهده اآل إىل شارةإنه ليه، وألإعرفاً بالنسبة 

مكان أصل الكالم، وكذلك اعتادوا من القدمي يف الكتابة والتكلم حيث يعده العرف 

، )عليه السالم( إىل شارةإ» ك«و» ص«و» ع«لفاظ التامة باحلروف مثال األ إىل شارةاإل

  .غري ذلك إىل وصلى اهللا عليه وآله، واملدارك،

  



٣٦

  وإن كان متمكنا من االئتمام  من ال حيسن القراءة جيب عليه التعلم:  ـ ٣٢ـ مسألة 

  

متابعة  أو االئتمام أو ))من ال حيسن القراءة جيب عليه التعلم:  ـ ٣٢مسألة ـ ((

املطلوب منه  إذ اً ـ ووجهه واضحإمجاع ـ كما يف املستند قال من باب املقدمة ئالقار

ن كان إو((: حدى الثالثة، وعليه ال وجه لقول املصنفإ حتصل بيالصالة الصحيحة وه

ظاهر  إىل ائتم، وما ينسب أن م يأمث بترك التعلّال أنه ومنه يعلم) )متمكنا من االئتمام

  :مورأن استدل له بإمث ـ كما يف املستمسك ـ وجهه غري ظاهر، وصحاب من اإلاأل

الناس و. )١(باًاعرأال كنتم إتعلموا ودلته، مثل أات طالقوجوب التعلم إل: ولاأل

  .)٢(، ومتعلم على سبيل جناة، ومهج رعاععامل رباين: ثالثة

  . الذي نقل عن املعترب واملنتهى على وجوب التعلممجاعاإل: ينالثا

  .عصيان املوىل إىل تعريض فترك التعلم ،االئتمام ال حيصل يف كل وقتن إ :الثالث

 غري حمقق، مجاع، واإليرشادإوجوب التعلم  أن الظاهر إذ ويف الكل ما ال خيفى،

مل يكن  إذا حصرة، والكالم فيمايراد به العلم الذي هو مقدمة من أن مكانإ إىل مضافاً

رض عدم التمكن خروج عن حمل البحث، فاالئتمام وحنوه ممكن ف أن واملفروضمنحصرة، 

مكن القول أنعم لو احتمل عدم التمكن من االيتمام (: قول السيد احلكيم أن ومما تقدم يعلم

  احلكم إذ ، غري ظاهر)٣()بالوجوب

                                                

 

 

 



٣٧

  االئتمامحوطفاأل  على التعلمضاق الوقت مع كونه قادراً  فإنوكذا جيب تعلم سائر أجزاء الصالة

. متكن منهن إ

  

منوط بالواقع ال باالحتمال، فلو احتمل عدم التمكن بل قطع بذلك لكنه متكن مل يأمث 

كما اختاره ال دليل على حرمته،  أنه صول، وقد ذكرنا يف األيقيل حبرمة التجر إذا الإ

  . واحد من احملققني وغري)رمحه اهللا (الشيخ املرتضى

وجب  الواجبة، فما كان منها واجباً تعييناً) )جزاء الصالةأوكذا جيب تعلم سائر ((

ذكار أحدمها، مثل أحرام، وما كان واجباً ختيرياً وجب تعلم تعلمه تعييناً مثل تكبرية اإل

ة ال خصوصية لسور إذ م السورة واجب يف اجلملة،تعلّ أن الركوع والسجود، ومنه يعلم

الوجوب جزاء ما تقدم من خاصة يف غري العزمية وحنوها، والدليل على وجوب تعلم سائر األ

 إذا  الواجبيحدى شقإالتعلم  أن ظهر مما تقدم أنه  املقطوع ا هنا، كمامجاع واإلياملقدم

 إذا امللقن وجب أو ماماإل إىل بذل املال إىل التلقني أو لو احتاج االيتمامنه إ مكن التعليم، مثأ

  .مل يقدر على التعلم

ن ضاق إف((ذلك لوجوب مقدمة مقدمة الواجب املطلق  إىل احتاج التعلم إذا وكذا

وجهه ) )متكن منهن إ  االئتمامحوطفاأل((قبل الضيق ) )الوقت مع كونه قادراً على التعلم

  .ه االيتماممل يقدر على القراءة مل جيب علي إذ  أنهمتكنه من الصالة التامة ومل يدل دليل على

 فغري ،قاعدة االشتغال أو الصالة ال تترك حبال، أو االستدالل لذلك بدليل امليسور،أما 

الصالة التامة ال امليسور منها، والكالم ليس يف ترك الصالة حىت يستدل  هي اجلماعة إذ تام،

  نأليها بعد إبذلك، وقاعدة االشتغال ال تصل النوبة 



٣٨

  . للمقام الصالة شامالًأدلةكان عموم  

احتاط  أنه املصنف قطع بوجوب االيتمام فيمن مل يتعلم، يف مبحث اجلماعة، معن إ مث

ة منها خصوصاً بعد عدم ءهنا، وكأنه لعدم الدليل القطعي بوجوب اجلماعة، فاألصل الربا

 جديداً، سالمالتنبيه على وجوا يف الروايات مع كثرة من مل يكن يعلم لدخوهلم يف اإل

 قربأ ، وسيأتى يف املسألة التالية ما يؤيد ذلك، فالقول بكونه احتياطاًن يقرأ ملحوناًوكثرة م

مر يف مل يكن قادراً فاألأما إذا م ومل يتعلم،  على التعلّالصواب، هذا كله مع كونه قادراًإىل 

من  إىل وضح، ومنه يعلم الوجه يف عدم وجوب االئتمام بالنسبةأعدم وجوب االحتياط عليه 

يستنيب يف صالة الطواف فليس عليه  بأن القولأما ن يف قراءته يف باب صالة الطواف، يلح

ات طالقم اجلاهل إليعلّ أن جيب على العارفنه إ ال بعض املناطات الضعيفة، مث الظاهرإدليل 

  . تعليم اجلاهلأدلة

  ملا ذكرناه يف بعض،العيينالواجب  نظر حىت يف اناًذلك جميكون  أن نعم يف وجوب

 خصوصاً يف الواجب ، أخذ األجرةنيبوالوجوب ال منافاة بني  أنه مباحث هذا الكتاب من

 إىل م واحتاجمل يقدر على اجلماعة والتعلّ إذا  نفس الكالم يف باب التلقني، ويأيتيالكفائ

  .امللقن، واهللا سبحانه العامل

  



٣٩

يتعلم  أن وال يستطيع  فتبديل بعض احلرو أو من ال يقدر إال على امللحون:  ـ ٣٣ـ مسألة 

  أجزأه ذلك وال جيب عليه االئتمام 

  

تبديل بعض احلروف وال  أو ال على امللحونإمن ال يقدر :  ـ ٣٣مسألة ـ ((

رسال إرسله غري واحد أ وال خالف، بل إشكال بال ))ه ذلكأجزأيتعلم  أن يستطيع

وجوب ( :م بعض الفاحتة، ويف املستند يف مسألة من يعلمجاعمات مما يظهر منه اإلاملسلّ

ات طالقاً كما يف املدارك إلإمجاعقراءا مث قال بال خالف كما يف الذخرية واحلدائق، بل 

  .، انتهى)١()مر بالقراءة، وقراءة القرآن الصادقة مع ذلك قطعاًاأل

ات دليل قراءة الفاحتة وقراءة القرآن إطالق ومجاعوكيف كان فيدل على ذلك اإل

  :سور، ومجلة من الرواياتبضميمة دليل املي

نك قد ترى من احملرم من إ:  يقول)عليه السالم( مسعت جعفر بن حممد :كخرب مسعدة

س يف القراءة يف الصالة والتشهد األخرالعجم ال يراد منه ما يراد من العامل الفصيح، وكذلك 

  .)٢(ملتكلم الفصيحشبه ذلك، فهذا مبرتلة العجم واحملرم ال يراد منه ما يراد من العاقل اأوما 

الرجل ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب )عليه السالم(، عن الصادق وخرب السكوين

  .)٣(مىت ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه املالئكة على عربيتهأعجمي يف األ

  ن فهد احللى يف عدة الداعى، عنهممحد بأواملروى يف املستدرك، عن 

                                                

 

 

 



٤٠

.  جيب عليه االئتمامس الاألخر وكذا أحوطوإن كان 

  

  .)١(سني بالل عند اهللا شني: عليهم السالم

 لو كان واجباً لزم التنبيه عليه مع كثرة االبتالء به قدمياً إذ )ئتماموال جيب عليه اال(

 فعدم التنبيه دليل العدم، خصوصاً بعد الروايات املذكورة، وقد تقدم الكالم يف ،وحديثاً

  .ذلك

الصالة  إىل متمكن من الصالة الكاملة فالعدول عنهانه  أل))أحوطن كان إو((

  .االضطرارية خالف القاعدة

 االجتزاء حبركة لسانه، وكذا ال أدلة طالقإل) )ال جيب عليه االئتمامس األخروكذا ((

بعض الصالة عن الوقت، لكنه لو خرجت  فلو انفرد ،جيب االيتمام على من ضاق وقته

نه يظهر من الروايات السابقة والروايات إفمام مثال، قراءة اإلدرك الكل لسرعة أصلى مجاعة 

  .مل يلزم باجلماعة لغري القادرالشارع  أن تية يف املسألة التاليةاآل

  

                                                

 



٤١

وقرأ من سائر القرآن   ضاق وقته قرأ من الفاحتة ما تعلم إذا القادر على التعلم : ـ٣٤ـ مسألة 

  عوض البقية

  

 بال ))مضاق وقته قرأ من الفاحتة ما تعلّ إذا لتعلمالقادر على ا: ـ ٣٤مسألة ـ ((

رشاد إ اخلالف فيه، وعن املعترب والذكرى والروض وي وال خالف، وعن املنتهى نفإشكال

 إشكال أن  ومنه يعلم، عليه، وذلك لدليل امليسورمجاع اإل:اجلعفرية واملدارك واملفاتيح

 ،الزم صدق امليسور على ما يقدر عليهما يعرف ال وجه له، لكن الاملستند يف وجوب قراءة 

ته لعدم صدق ءوجوب قرايستبعد  مثال الضالني أو مالكفلو قدر على لفظة 

نه إتيان التسبيحات عوض احلمد، فإمرة بمن الروايات اآل امليسور عرفاً، ويؤيد ذلك ما يأيت

على الوقت ما تعلم دمي تقن إ الفاحتة تشتمل عليه، مث أن صلياً معأ مثال اهللامل جيعل لفظة 

الوقت مقدم على كل الشرائط  أن هو ملا سبق من إمنا التعلم والصالة خارج الوقتفال جيب 

  .جزاء حىت الطهارة، ولذا اخترنا يف فاقد الطهورين الصالة كما يتمكن فراجعواأل

كما عن الذكرى والدروس واجلامع واية ) )وقرأ من سائر القرآن عوض البقية((

شهر، بل األ إىل كثر املتأخرين، بل نسبأ إىل  وعن الروض نسبته،ام وشرح القواعدحكاأل

خرين فلم يوجبوا التعويض، كما عن املعترب واملنتهى والتحرير وجممع  آل خالفاً،املشهور

  . واختاره املستند،الربهان واملدارك واملعتمد

  :مورأولون باستدل األ

  .توقف اليقني بالرباءة عليه: ولاأل

  وجوب احلمد من  أن فهم العرف ـمبعونة املستفاد ـ ولو ن إ :الثاين



٤٢

 يأيت أن  تعذر احلمد وجبفإذاباب تعدد املطلوب، فالواجب احلمد وهذا القدر، 

  .بقدره

  .)١(فَاقْرؤا ما تيسر ِمنه: قوله تعاىل: الثالث

 بطلت  مل يأت ببدهلافإذا. )٢(ال بفاحتة الكتابإال صالة : )عليه السالم(قوله : الرابع

  .تى ببدهلاأ إذا خبالف ماقطعاً 

وىل كما أبدلية سائر القرآن  فإن عن احلمد،التسبيحات على بدلية ما يدل : اخلامس

  .ذلك باملناطيفهم 

بالقراءة يف الصالة منا أمر الناس إو: )عليه السالم(الفضل، حيث قال رواه  ما: السادس

 من السور )٣(منا بدأ باحلمد دون غريهاإو: قال أن ىلإ اًعمضيراً لئال يكون القرآن مهجو

يدل على مطلوبية القراءة نه إف. ما مل جيمع يف غريهاه مجع فيه من جوامع اخلري والكلم أل

   .يف نفسها ومطلوبية احلمد من باب املطلوب الزائد

ا لكن القائل بعدم قرب، هذأالقرآن  أن التسبيحات يف الغريق وال شكبدلية : السابع

  . الوجوبيوجوب القراءة ناقش يف الكل بعد التمسك بأصالة الرباءة لنف

  .املرجع يف املقام الرباءة ال االحتياطن إ :ولذ يرد على األإ

                                                

 

 

 



٤٣

  .كونه من باب تعدد املطلوب غري ظاهرن إ :وعلى الثاين

ريد منه قراءة أن إاً، وإمجاعليس املراد قراءة كل ما تيسر ضرورة ونه إ :وعلى الثالث

كونه يراد به يف  إىل أن ضافةنه صادق على ما يعرفه من الفاحتة، هذا باإلإبعض ما تيسر، ف

  .ول الكالمأالصالة 

ظاهر الرواية من يقدر على قراءة الفاحتة فال تشمل الرواية من ال يقدر ن إ :وعلى الرابع

  .عليها

  .االل الرواية عامية فال ميكن االستدن إ :وعلى اخلامس

  . لبعض الفاحتة مل جيعل القرآن مهجوراًئالقارن إ :وعلى السادس

 أن مل يأمر الشارع بقراءة القرآن مع إذ دل،أعلى خالف املطلوب نه إ :وعلى السابع

بعض  إذ يف التعويض،االحتياط  أن كثرياً ممن يغرق يعرف القرآن، هذا ولكن ال شك يف

الفضل واستيناس بعد رواية خصوصاً جداً طلوب قريب املتعدد  فإن املناقشات حمل نظر،

  .الذهن

 أو ،هل الواجب التعويض بسائر ما يعلم أنه يفاختلفوا التعويض بوجوب القائلني ن إ مث

  .ول، وقال بعض بالثاينبتكرير نفس ما يعلم من احلمد، املشهور كما عن الروض األ

: ، وخبرب الفضل املتقدم، وبقولهصالًأ ونه ال يكون شىء واحد بدالًأب: ولاستدل لأل

 ما تيسر منهفاقرأوا.  

  .ولء أقرب، والظاهر األينفس الش بأن :واستدل للثاين



٤٤

   قرأ من سائر القرآن وإذا مل يعلم منها شيئاً، مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيةحوطواأل

  

لكن ) )لبقية مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر احوطواأل((: ومما ذكرنا تعرف وجه قوله

ذا علم إخرها جعل البدل يف الوسط، وآول احلمد وأعرف  إذا هذا االحتياط غري الزم، مث

 جعل خراآلذا علم إ، وخراآلول جعل البدل يف ذا علم األإ، والطرفنيالوسط جعل البدل يف 

ذا مل إمقتضى البدلية، و أنه جعل البدل مكان اهول، كماذا علم متفرقاً إوول، البدل يف األ

  .يعلم مكان اهول ختري

ما ذكر هو  إذ ال خصوصية له،» القادر على التعلم«: ما ذكره املصنف بقولهن إ مث

  .ن كان وقته واسعاًإحكم كل من ال يعرف احلمد وال يتمكن من التعلم و

 دلةكما هو املشهور، وذلك لبعض األ) )ذا مل يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآنإو((

اهللا فرض من ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو مة، ولصحيح عبد اهللا بن سنان، قالاملتقد

 أن جزأهأيقرأ القرآن  أن  ال حيسنسالم دخل يف اإلرجالً أن ال ترى لوأالصالة الركوع 

  .)١(ييكرب ويسبح ويصل

 إىل تقمإذا  :عراىب قال لأل)صلى اهللا عليه وآله( أنه والنبوى املروى يف كتب العامة،

  .)٢(محد اهللا تعاىل وهلله وكربهاال فإ و،قرأ بهاكان معك قرآن ف فإن الصالة

سائر آيات القرآن  أن العرف يرى ألن شامل للمقام،دليل امليسور ن إ :بل رمبا يقال

املعسور، ولذا لو طلب  نفس يكون من أن يف امليسورال يشترط  إذ ميسور القراءة للحمد،

  هذاه ويقول يلإجيد جاء باملاء منه اللنب ليشرب فال 

                                                

 

 



٤٥

  بعدد آيات الفاحتة بقدر حروفها

  

مر بني ترمجة لو دار األ أنه هو امليسور، لكن هذا بعد فهم تعدد املطلوب، والظاهر

 ومن الترمجة تبديل ،الترمجة ليست بقرآن ألن احلمد وبني سائر القرآن قدم سائر القرآن،

، اهدنا الصراط املستقيممكان » الطريق املعتدلرشدنا أ«لفظ القرآن بلفظ مبعناه مثل 

خيري بني الذكر وبني سائر  أو أنه القرآن،عوض عن احلمد مكان سائر الذكر  بأن ورمبا قيل

  .حمل نظرالقرآن وكالمها 

يات، وقيل قيل باعتبار احلروف، وقيل باعتبار اآل) )الفاحتة بقدر حروفهايات آبعدد ((

، بل )قرأ من غريها ما تيسر(: نه لذا قال يف املعتربأ، وكالقدر العريفما، لكن الظاهر كفاية 

من صحيحة املستفاد  ألن هو ظاهر حمكى اخلالف والنهاية والنافع واملنتهى وغريها، وذلك

 شك يف ضرر فإذاكثر من ذلك، أ ودليل امليسور ليس يابن سنان وخرب الفضل والنبو

ال عربة بعدد الكلمات واحلركات  أنه ضرر، ومنه يعلملا عدم  األصل الزيادة والنقيصة كان

 كأن يكون محداً قرب املعاينمبالحظة ال اعتبار  أنه شبه ذلك، كماأوالسكنات وما 

 إذا  مثال، وهل يشترط البسملة)١(هلب أيب تبت يدايقرأ،  أن واستعانة وعبادة، فيجوز

، بدالً صال الأ ا يأيت أن لة وجبالبسمحفظ  أنه إذا م ال؟ احتماالن منأكان حيفظ سورة 

ول كما  األقوى لكن األ،كان حيفظها إذا يةبعضهم كاملستند مل يوجب قراءة اآل أن ومن

  .تقدم

كان حيفظ  إذا  مثال، ا متفرقةيأيت أن يات املتتالية مل جيزلو كان حيفظ اآل أنه مث الظاهر

الترتيب وال احلمد من جهة إىل  قربأ ألنه ول،سورة اليالف، وآيات متفرقات أتى باأل

  . بني سورة العزمية وغريها بدالًفرق فيما يأيت

                                                

 



٤٦

  ر وذكرح وكب من القرآن سبوإن مل يعلم شيئاً

  

ن مل يعلم شيئاً من القرآن إو((يف املكتوبة يوجب زيادة  ألنه نعم ال يأتى بآية السجدة

سبا أ ،قوالأ إىل وقد اختلفوا يف ذلك) ر وذكرح وكبأن :ما ذكر يف صحيح ابن سنانقر 

يكرب ويسبح ويصلي، حرام، ويصلي معناه لإل» يكرب« إذ ظاهره كفاية التسبيح فقط، فإن

  :مورأال إ بالصالة، فالالزم التسبيح وال يعارض ذلك معناه يأيت

احتمال ال نه إ :، وفيهئزيكون املراد بالتسبيح املثال، فكل ذكر جا أن احتمال: ولاأل

  .ظاهريقاوم ال

الصالة ن إ :ى حممد وآله، بدل القراءة، وفيه عليويصليكرب ويسبح  أن املرادن إ :الثاين

 عن القراءة خالف املتفاهم التكبري بدالًرادة إ و ليس بدالً)صلى اهللا عليه وآله(على حممد 

  .عرفاً

هى  يف املنتي املرويوالنبو» التحميد والتهليل والتكبري «: املتقدميالنبو: الثالث

ال إكرب، وال حول وال قوة أال اهللا، واهللا إله إقل سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال  :والتذكرة

هذه النبويات ن إ : وفيه)٢(»ال باهللاإ«قوله  إىل ، وعن الذكرى روايته)١( العظيميباهللا العل

  .ضعيفات

، أيضاًك كذل فليكن هناك ،خريتنيربع بدل عن احلمد يف األالتسبيحات األن إ :الرابع

  البدلية هنا، لكن ال يبعدال يالزم خريتني ة يف األيالبدل أن :وفيه

                                                

 

 



٤٧

 ولكن الظاهر عدم أيضاً وجيب تعلم السورة ، بقدرهاربعة اإلتيان بالتسبيحات األحوطبقدرها واأل

.أحوطوجوب البدل هلا يف ضيق الوقت وإن كان 

  

 ،مؤيدات األخر ه الوجوبعضويكون  ،كفاية مطلق الذكر حبمل الصحيح على املثال

  .فتأمل

بني املتأخرين، لكن عن املبسوط واملعترب وغريمها املشهور  أنه يف احلدائق) )بقدرها((

  .استحباب املساواة

، لكن فيه املنع عن االنصراف ياملقدار املساو إىل طالقبانصراف اإل: ولاستدل لأل

  .قربأ بعدم مزية له لان القولك ياملساورجحان على طباقهم إم، بل لوال  حمكّطالقفاإل

حلمد يف ا بدل اأملا تقدم من ) )ربع بقدرهاتيان بالتسبيحات األ اإلحوطواأل((

ثالث مرات لبدلية ذلك عن احلمد يف  أو  ا مرةيأيت أنه يعلمخريتني، ومنه الركعتني األ

  .خريتنياأل

املتقدمة يف احلمد فيها  دلةعلى القول بوجوا، جلريان األ) )أيضاًوجيب تعلم السورة ((

  .أيضاً

يف (( البدلية للمقام أدلةلألصل وعدم مشول ) )ولكن الظاهر عدم وجوب البدل هلا((

ال خصوصية لضيق الوقت فمن ال يقدر على التعلم يف  أنه قد عرفت سابقاً) )ضيق الوقت

  .السعة حاله حال من كان يف ضيق الوقت

 وجريان مناط ، السابقة للمقامدلةاألقرب لشمول بعض أبل ) )أحوطن كان إو((

  .، واهللا العاملأيضاً هنا خراآلبعضها 

  



٤٨

بل وكذا على تعليم سائر  ، على تعليم احلمد والسورة أخذ األجرةال جيوز : ـ٣٥ـ مسألة 

.  والظاهر جواز أخذها على تعليم املستحبات،األجزاء الواجبة من الصالة

 الواجبني كما) ) على تعليم احلمد والسورةرة أخذ األجال جيوز:  ـ ٣٥مسألة ـ ((

 أخذ عدم جوازأما ،  أخذ األجرةغري البالغ فال وجه حلرمةأما للبالغ، راد تعليمهما أإذا 

 أو  على الواجبات عينية كانت أخذ األجرةما واجبان وال جيوز على تعليمهما فألاألجرة

، لكنا قد مجاع عدم اخلالف، بل اإل عليهيكفائية على املشهور شهرة عظيمة، بل رمبا ادع

 أدلةات إطالق ف،ال دليل على احلرمة أنه ذكرنا يف بعض املباحث السابقة من هذا الشرح

 فضال عن الواجبات  على كل واجب عيين أخذ األجرةفيجوزجارة حمكمة، وعليه اإل

  .خذها لواجب خاصأعلم من دليل خارجي عدم جواز  إذا الإالكفائية 

 كالتكبرية والقيام والركوع ))الواجبة من الصالةجزاء على تعليم سائر األبل وكذا ((

أيضاً ألا يذكر الشرائط  أن والسجود وحنوها لوحدة الدليل يف املقامني، وكان الالزم

  .لوحدة الدليل يف اجلميعواجبات، وكذا املوانع 

أما ا وال تعليمها، ال جيب العمل  إذ ))خذها على تعليم املستحباتأوالظاهر جواز ((

م يللزوم التعل  أخذ األجرةقول املستمسك بعدم الفرق بني الواجب واملستحب يف عدم جواز

ال دليل عليه، ولذا كان املشهور  إذ تعليم املستحب ليس بالزم،ن إ :الشامل للمقامني، ففيه

 واجلمال ي عليها، وقد قرر املنت على ذلك السادة ابن العم والربوجرد أخذ األجرةجواز

  .وغريهم

   من الشئون املرتبطة اإلنسان به يكون مجيع ما يأيت أن فضليةأنعم ال شبهة يف 



٤٩

اتِبعوا من ال : مامة وتأليف وغريها جماناً، قال تعاىلإرشاد ومنرب وإبالشرع من 

القلوب،   إىلسرعأليس فيه شائبة الدنيا  الذي  وعملهاإلنسانكالم  فإن ،)١(يسئَلُكُم أَجراً

درار معاشه بسبب ذلك املورد، إ يتمكن من يكون للمرشد وحنوه مورد مايل أن لكن بشرط

  .شاء اهللا تعاىلن إ جارة ما له نفع يف املقاموسيأيت يف كتاب اإل

  

                                                

 



٥٠

 ، وكذا املواالة،جيب الترتيب بني آيات احلمد والسورة وبني كلماا وحروفها:  ـ ٣٦ـ مسألة 

.  بطلت صالتهذلك عمداًء من  فلو أخل بشي

  

) )جيب الترتيب بني آيات احلمد والسورة وبني كلماا وحروفها  : ـ٣٦مسألة ـ ((

 إىل قراءما منصرفالدليل الدال على  ألن ،اً وضرورةًإمجاع وال خالف، بل إشكالبال 

  .سوة وغريهاذلك قطعاً، ولدليل األ

ساطني أ بني جد فيه خالفاًأواهر ال ، بل يف اجلأيضاً إشكالبال ) )وكذا املواالة((

مثال جواب أ أن لكن ال خيفى، تكراره إىل املتأخرين، وقد تقدم الكالم يف ذلك فال حاجة

ال ينايف املواالة يتيهما آعند السالم واحلمد عند العطسة وسؤال الرمحة واالستعاذة من النقمة 

  حلمل طفلالسكوت القليل حىت ينحين  أن كما،مور هذه األأدلةني بفال منافاة بني املواالة و

شبه ذلك مما ورد يف النص ال أما  أو زالة وساخة عن املسجدإجل  أليمش أو قتل عقربأو 

وحنوها قراءة احلمد والسورة، مثل قراءة القرآن والدعاء والزيارة واخلطابة  فإن  املواالة،ينايف

  .ءة املستفادة من انصراف النصباهليئة الكالمية املعتربة يف صدق وحدة القراال ختّل 

كما صرح به غري واحد حلصول ) )ء من ذلك عمداً بطلت صالتهيخل بش أفلو((

  .الزيادة العمدية املوجبة للبطالن نصاً وفتوى

 إىل  عن بعض كتبهمينعم ذهب الشيخ والعالمة والشهيد وسيد املدارك، كما حك

خرى، أ إىل يد ذلك بالعدول عن سورةأوال بطالن الصالة، بطالن القرآءة فيجب استينافها 

  ية ـ كمان تكرار اآلأ وب،ن قراءة القرآن يف الصالة جائزةأوب



٥١

ن إ :جائز، وفيه  ـ)١(ياك نستعنيإياك نعبد وإ )عليه السالم(مام ورد يف تكرار اإل 

» سِب«: قال إذا دلتها، كماأمل تشملها أما إذا دلتها، أمشلتها  إذا ال تضر إمنا املذكورات

 فيشمله ، وال قراءة، وال تكرار آيةنه ليس عدوالًإ مث تركها عمداً، فبسم اهللا قاصداً

من زاد يف صالته)٢( وال يشمله حديث ،ال تعاد)صدر عمداً حسب الفرض،  ألنه ،)٣

فكل من القول بعموم البطالن  وعليه ، ال يشمل العمد كما قرر يف حملهال تعادث يوحد

 أو نسياناً أو لو صدر ذلك بدون االختيار أنه م الصحة حمل نظر، ومنه تبنيوالقول بعمو

 لصورة اجلهل، كما قربناه ـ مل يضر بالصحة، ال تعاد ـ بناًء على عموم حديث جهالً

ال على املتقطع لضيق إلو كان ال يقدر  أنه يعلم من ذلك أنه بل الالزم تكرار القراءة، كما

  .ويتنفس بني ذلك مل يضره» اله» «مل» «بس «حنوه فيقول مثال أو نفس

  

                                                

 

 

 



٥٢

  حبرف حىت الضاد بالظاءبدل حرفاً أو  احلروف أو ء من الكلمات لو أخل بشي:  ـ ٣٧ـ مسألة 

  .العكس بطلتأو 

  .سكون الزم أو تشديد أو واجب مد أو إعراب أو وكذا لو أخل حبركة بناء

. ق ذلك احلرف يف عرف العرب من غري خمرجه حبيث خيرج عن صدوكذا لو أخرج حرفاً

  

 حبرف حىت بدل حرفاً أو احلروف أو خل بشى من الكلماتأ لو : ـ٣٧مسألة ـ ((

مل يقرأ القراءة الواردة، لكن  ألنه القراءة) )و العكس بطلتأ((واحلاء باهلاء ) )الضاد بالظاء

بدون » كربأ اهللا«: لو قال أنه املعيار الصدق العريف وهو حاصل، ولذا تقدمن إ رمبا يقال

  خصوصاً يف مثل الضاد والظاء، فرق بني ما هناك وما حنن فيهأيالتفخيم يصح تكبرياً، و

 وادعاء عدم اخلالف يف ،، فالقول بالبطالن ال وجه لهيوحدال األإال يفرق بينهما الذي 

  .ذلك كما يف املستمسك حمل منع

 أو مد واجب أو عرابإ أو اءخل حبركة بنأ وكذا لو((: ومنه يعلم وجه النظر يف قوله

 عن السيد جواز ي، ولذا كان احملكمجاع على بعضها اإلين ادعإو) )سكون الزم أو تشديد

 يلقأنه مكروه، وذلك للصدق عرفاً وهم الذين أال يتغري به املعىن و الذي عرابتغيري اإل

  .خاللدم اإل عحوطاأل أن  يف التطبيق، نعم ال شك يفاليهم الكالم ففهمهم يكون ميزاناً

 من غري خمرجه حبيث خيرج عن صدق ذلك احلرف يف عرف خرج حرفاًأوكذا لو ((

   .م الأ للحرف سواء خرج من املخرج فاملعيار الصدق العريف) العرب



٥٣

بالتعبري ر املصنف وبني اخلروج من املخرج عبلكن ملا كان الغالب التالزم بني الصدق 

 مثال متعارف ،اختالف البالد العربية يف بعض احلروفأما مرين، األ إىل املذكور للتلويح

 عدم ذلك حوطمثال، فاأل» جنات«بدل » گنات«: فيقولمصر يعربون عن اجليم بالگاف 

الصحيح هو  أو أن مرين صحيحكال من األ أن ف الحمر أنه الظاهر فإن ـ كما تقدم ـ

  .»الگاف«

 ،يتلفظ بأيهما شاء أن  فله،احلرفر الشدة يف الظهور واخلفة فيه ال ترتبطان جبوهن إ مث

 ليس بالزم، األخركثر من بعض البالد أ باحلروف يفصاح احلجاز‘فما هو املشاهد من 

» مستئيم«هل سوريا باهلمزة فيقولون أيبدله  الذي »القاف«ومثل ما ذكر يف مصر حال 

  .»مستقيم«بدل 

  



٥٤

اهللا والرمحن والرحيم واهدنا وحنو مثل مهزة   جيب حذف مهزة الوصل يف الدرج:  ـ ٣٨ـ مسألة 

.  فلو حذفها حني الوصل بطلت، وكذا جيب إثبات مهزة القطع كهمزة أنعمت، فلو أثبتها بطلت،ذلك

  

جيب حذف مهزة الوصل يف الدرج مثل مهزة اهللا والرمحن :  ـ ٣٨مسألة ـ ((

  :قال ابن مالك) والرحيم واهدنا وحنو ذلك

للوصل مهز سابق ال يثبت  

  ابتدى به كاستثبتواإذا  الإ

 أنه اللغة العربية هكذا، لكن الظاهر أن ، وهذا شهادة منهم علىأيضاًوبه صرح غريه 

  . من خطباء العرب ال حيذفوا يف الدرجالزم، ولذا ترى كثرياً أنه نوع من مجال الكالم ال

املعيار  أن  منما ذكرنا قبالً إىل ضافةحمل نظر، هذا باإل) )ثبتها بطلتأفلو ((: فقوله

  .ثبت اهلمزة يف الدرجأن إو صادقة ي وهصدق القراءة عرفاً

وفيه ) نعمت، فلو حذفها حني الوصل بطلتأثبات مهزة القطع كهمزة إوكذا جيب ((

» رضأ« ما ذكرناه يف مهزة الوصل، ولذا ترى كثرياً من القراء واخلطباء حيذفون مهزة أيضاً

» األرضيف «ومنه يعلم صحة قراءة » رضأفل « مكان »فـ لرض«وحنوها فيقرئون 

  .باظهار الياء واهلمزتني

مور من مثال هذه األأ إىل أن حوال القراء واخلطباء يصلاملالحظ أل أن :واحلاصل

ن إ ن كان االحتياط ما ذكره املصنف، مثإمن الواجبات اللغوية، و احملسنات التجويدية ال

  .عادا على ما تقدم الكالم يف ذلكإفيجب » القراءة« أو »الصالة«يراد به » بطلت«: قوله

  



٥٥

. والوصل بالسكون  ترك الوقف باحلركةحوطاأل:  ـ ٣٩ـ مسألة 

) )والوصل بالسكونترك الوقف باحلركة ((استحبابا ) )حوطاأل:  ـ ٣٩مسألة ـ ((

 فالوقف باحلركة ،مرينهل العربية والعرب باألأليس مربوطا بالكالم، ولتكلم  ألنه وذلك

هل العربية على أ القراء وقاف من اتيلوصل بالسكون عندهم كعكسهما، فما عن السوا

الغطاء  عن الروض والروضة وكشف يعدم جواز الوقف باحلركة ممنوع، ولذا كان احملك

احلكم يف  أن  ليس حلناً وال خمالفة لقانون اللغة ـ مع وضوحهنأجواز الوصل بالسكون و

  .املوضعني واحد ـ

 فهو يريد على وجوب قراءة القرآن على النهج العريب املستند من عدم الدليل ما يفأما 

غري العرب يقرأون القرآن بلغة العرب، لكن بلحن غري  أن اللحن، ال اجلوهر، كما نرى

  .)١(»اقرأوا القرآن بأحلان العرب«: )صلى اهللا عليه وآله(ىل هذا يشري قوله إحلنهم، و

 مث لو وصل بالسكون ، يف الرواية حممول على االستحبابمرمجل واألأ أنه نعم ال شك

 االحتياط )٢(الشريازيمام الثائر اإلعن كلتامها؟ نقل  أو الالحقة أو فهل تبطل الكلمة السابقة

جاءت قبل  ألا مل يؤد حقها، وقيل ببطالن الثانية ألا وىلببطالن األوقيل عادما، إب

  .ا سبقموقعها، ويف الكل نظر تعرف وجهه مم

 الإوىل، نه يبطل األإالوقف باحلركة فأما عادما، إراد االحتياط كان ذلك يف أنعم لو 

 كل ذلك عند من يرى ،عادا من جهة حتصيل الترتيبإجاء بالكلمة الثانية فالالزم إذا 

  .وجوب الوقف بالسكون

                                                

 



 



٥٦

 إذا مثال، وصل مبا بعدهايقرأها بال أن أراد إذا يعلم حركة آخر الكلمة أن جيب:  ـ ٤٠ـ مسألة 

 .النون مفتوح وهكذا أن يعلم أن  جيبالرمحن الرحيم ويصلها بقوهلا العاملنيال يقف على  أن أراد

.يعلم حركة آخر الكلمة أن كان يقف على كل آية ال جيب عليه إذا نعم

  

ا يقرأها بالوصل مب أن رادأ إذا يعلم حركة آخر الكلمة أن جيب:  ـ ٤٠مسألة ـ ((

 إذا مثال((وجوباً مقدمياً، ولذا لو مل يعلم لكنه تلفظها صحيحاً مل يضر عدم علمه ) )بعدها

النون مفتوح  أن يعلم أن بقوله الرمحن الرحيم جيبال يقف على العاملني ويصلها  أن رادأ

كثر من قراءة أ ملا تقدم من عدم الدليل على وجوب يمر احتياط لكن هذا األ))وهكذا

ن مل يأت باحلركة والسكون على إقرأ السورة الفالنية وهى صادقة و أنه يصدق عليها

  .وجههما

لعدم ) )خر الكلمةآيعلم حركة  أن ية ال جيب عليهآكان يقف على كل  إذا نعم((

  .التلفظ باحلركة إىل احتياجه

  



٥٧

في  بل يك،على طبق ما ذكره علماء التجويد  يعرف خمارج احلروف أن ال جيب:  ـ ٤١ـ مسألة 

 بل املدار صدق التلفظ ، بل ال يلزم إخراج احلرف من تلك املخارج،إخراجها منها وإن مل يلتفت إليها

الظاء على القاعدة لكن  أو نطق بالضاد إذا  مثال،بذلك احلرف وإن خرج من غري املخرج الذي عينوه

  ضراس العليا صحاأليسر على األ أو ال مبا ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من اجلانب األمين

  

يعرف خمارج احلروف على طبق ما ذكره علماء  أن  ال جيب : ـ٤١مسألة ـ ((

صل الرباءة ال دليل على وجوب ذلك، فاأل إذ وعلماء الصرف والنحو واللغة،) )التجويد

  .هو واجب الذي داءباألال يرتبط العلم باملخارج  إىل أنه مضافاً

الغالب  فإن ))ليهاإن مل يلتفت إو((ق احلرف مقدمة لصد) )خراجها منهاإبل يكفى ((

  .خمارج حروفه إىل عدم التفات املتكلم

اج منها خراإلنه ال دليل على اعتبار إف) )خراج احلرف من تلك املخارجإبل ال يلزم ((

 جاء به مل يكن عليه شيء فإذاهو املأمور به،  ألنه ))بل املدار صدق التلفظ بذلك احلرف((

ال من املخرج إال ميكن التلفظ  أنه واحتمال) )عينوه الذي ن املخرجخرج من إو((آخر 

 ايتأتى منه اليت رادوا من املخارج، املخارجأم أالذي عينوه خالف الوجدان، والظاهر 

مبا يسمى ضاداً وظاًء ) الظاء على القاعدة أو نطق بالضاد إذا مثال(كمل فصاحة أاللفظ على 

  .عرفاً

يسر على األ أو مينن وجوب جعل طرف اللسان من اجلانب األلكن ال مبا ذكروه م((

  سنان وقد ذكرنا شيئاً من املخارج واأل) )ضراس العليا صحاأل



٥٨

 فما ذكره علماء التجويد مبين على ، وهكذا يف سائر احلروف،فاملناط الصدق يف عرف العرب

. الغالب

  

ت، فمن شاء مزيد طبعناه ضمن جمموع املقدما ذي الوغريمها يف كتاب التجويد

  .ليهإاالطالع فلريجع 

املناط الصدق ال  فإن ))فاملناط الصدق يف عرف العرب وهكذا يف سائر احلروف((

) ) على الغالبمبين((من املخارج اخلاصة ) )فما ذكره علماء التجويد((مراعاة املخارج 

ذلك  أنه بخرج احلرف من املخرج، لكن مل يصدق عليه يف عرف العرألو  أنه ومنه يعلم

» ب«ن خرج من خمرج إومل ينفع » ب«مكان » پ«تلفظ بـ  إذا احلرف مل ينفع، مثالً

  .غلب احلروفأسنان يف ال يشترط وجود األ أنه كما

 من كونه :سنان العارية؟ احتماالنسنان فهل جيب وضع األتوقف على األأما إذا 

وعدم التنبيه يف وف سنان وتكسر احلرمقدمة الواجب املطلق، ومن تعارف سقوط األ

سنان العارية يف زمن الروايات  لالبتالء، ومع تعارف األالروايات على ذلك مع كونه حمالً

  .قربفيكون عدم التنبيه دليل العدم وهذا هو األ

  



٥٩

وهي الواو املضموم ما قبلها  كان بعد أحد حروف املد إذا املد الواجب هو فيما:  ـ ٤٢ـ مسألة 

  »ء جي« و»سوء« و»جاء«بلها واأللف املفتوح ما قبلها مهزة مثل والياء املكسور ما ق

  

حد حروف املد وهي الواو أكان بعد  إذا املد الواجب هو فيما:  ـ ٤٢مسألة ـ ((

» سوء«و» جاء«لف املفتوح ما قبلها مهزة مثل املضموم ما قبلها والياء املكسور ما قبلها واأل

اليت ال دليل على لزومها، م من احملسنات التجويدية املد يف مثل املقا أن  الظاهر))»جيء«و

 املعيار الصدق العريف إذ واالستدالل على وجوبه بشهادة بعض علماء التجويد غري كاف،

 بدون املد، صدق )١(»وجاَء ربك« قرأ القارى فإذاوهو حيصل بدون املد كما حيصل باملد، 

  .قرأ صحيحاً أنه عرفاً

املقيدين بالقراءة غلب أهل العلم والفضل أ أن مجل، ويؤيد ذلكأ نعم لو قرأ باملد كان

 يقرأون ،الصحيحة ال مييزون بني املد الواجب وغري الواجب يف اصطالح أهل التجويد

  .تطبيق ذلك إىل القرآن يف الصالة وغريها بدون التفات

ه علماء ما ذكر إذ ما ذكره املصنف من كون املد الواجب هو ما ذكره حمل نظر،ن إ مث

ن إ اجتماع حرف املد واهلمزة الساكنةن إ م قالواإالتجويد يف هذا الباب ليس مطلقاً، بل 

ن كان يف كلمتني يسمى باملنفصل إ و،كان يف كلمة واحدة يسمى املد باملتصل وهو واجب

  .وهو جائز

                                                

 



٦٠

   يف حرف آخر مثلكان مدغماً إذا أو كان بعد أحدها سكون الزم خصوصا

  

  .هل التجويدأة اليت ذكرها املصنف كلها من املد الواجب عند مشهور مثلنعم األ

  :السكون على قسمني فإن ))أو كان بعد أحدها سكون الزم((

  . الوقف والوصل وهو الذي ال خيتلف حاله باختالف حايل،السكون الالزم: ولاأل

كما لو  وهو العارض سواء كان عارضاً من جهة الوقف، ،السكون غري الالزم: الثاين

كان عارضاً من جهة الوصل الجتماع حرفني  أو )١(الْعالَمنيية مثل وقف على آخر اآل

من علماء  قال املشهور ،)٣(هدىفيه  و)٢(ماِلِك الرحيِممتماثلني فسكن أوهلما مثل 

سم املد يف القن إ املد يف القسم الثاين من السكون جائز، كما قال املشهور منهمن إ التجويد

  .ول من السكون الزماأل

  :قسمني إىل ولم قسموا القسم األإمث 

  .الضالنيكما يف ما كان احلرف الساكن مدغماً : ولاأل

» قاف«و» صاد«ما كان احلرف الساكن غري مدغم، كما يف فواتح السور مثل : الثاين

: ل املصنفشبع متكيناً من الثاين، ولذا قاأول األ أن وقد ذهب كثري من أهل التجويد

  كان مدغماً يف حرف آخر مثل  إذا خصوصاً((

                                                

 

 

 



٦١

  الضالني

 إذ عندهم،غري مسلمة » رمحه اهللا« لكن اخلصوصية املذكورة ـ يف كالمه) )الضالني

شبع متكيناً، والكالم أغري املدغم  بأن :بعضهم ساوى بني املدغم وغري املدغم، وبعضهم قال

 التجويد، واألقرب ما ذكرنا من عدم وجوب يف املقام طويل كما ال خيفى على من راجع

  .بمنا الالزم الصدق عند عرف العرإكل ذلك، و

، حيث ورد يف خرب حممد وال الضالني خصوصاً يف مثل أحوط أنه نعم ال شك يف

وجوب ن إ :، ولذا قال املستمسك مدها)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا أن  :بن جعفر

 يف تعليقته على عدم )ره (كما نبه السيد الربوجردي )١( ونظرالإشكالالزم ال خيلو من املد 

 كما )٢(»وكانتا يف كلمة واحدة«: طلقه املصنف فقالأوجوب املد عندهم مطلقاً يف ما 

  .ذكرناه

  

                                                

 

 



٦٢

خرجت  إذا إال  يف غريه أزيد من املتعارف ال يبطل أو مد يف مقام وجوبهإذا :   ـ٤٣ـ مسألة 

.لمةالكلمة عن كوا تلك الك

  

مل  أو سواء كان املد مستحباً) )يف غريه أو مقام وجوبهيف مد إذا :   ـ٤٣مسألة ـ ((

على صالة عدم البطالن بذلك وال دليل أل) )أزيد من املتعارف ال يبطل(( يكن مد أصالً

مقتضى ما ذكره  أن وال خيفى) )خرجت الكلمة عن كوا تلك الكلمة إذا الإ((البطالن 

خرجت الكلمة عن كوا  إذا الإ أيضاًال يبطل  أن املد ميد يف مقام وجوب مل أنه إذا هنا

  .تلك الكلمةتيان ما وجب عليه من قراءة إمل ميتثل ب أنه جل والبطالن حينئذ أل،تلك الكلمة

  



٦٣

وال يضر الزائد ما مل خيرج   ،أربع ألفات إىل يكفي يف املد مقدار ألفني وأكمله:  ـ ٤٤ـ مسألة 

. الصدقالكلمة عن 

  

مرين  يف كال األ،))ألفات  إىل أربعكملهأاملد مقدار ألفني ويف  ييكف:  ٤٤مسألة ـ ((

ألفات غري ظاهر، بل ربع أكمله أكون  أن لفني، كمامن األقل نه حيصل املد باألإنظر، ف

يف  لقد حيصل اجلما إىل أنه هذا مضافاً، ألفاتمخسة  أنه مجلة من علماء التجويدر ظاه

من القراءة حلناً عربيا كما ما ذكروه، بل ما جيعل على مخسة وليس املعيار بالزيادة  القراءة

اء القرآن وقراء اخلطب من  وكما هو املشاهد يف قر،)١(العرباقرأوا القرآن بأحلان : ورد

  .ألفاتأكثر من مخسة حيانا ألف وحنوه أهل املنابر حيث ميدون األ

لف  اللسان يتلفظ باألي العاداإلنسان أن ا ذكروه منمث املراد مبقدار ألفني وحنوه م

فقد مد مبقدار . لفنييتلفظ بأ أن صوته مبقدار اإلنسان مد فإذا وهكذا، أربعةومرتني ثالثة 

الكتب املعدة لذلك كشرح  إىل راد تفصيل هذه املباحث فلريجعأألفني وهكذا، ومن 

  . وغريمها وشرح الشاطيبياجلزر

  

                                                

 



٦٤

حبيث خرجت  اضطراراً أو حصل فصل بني حروف كلمة واحدة اختياراًا إذ:   ـ٤٥ـ مسألة 

.  ومع العمد أبطلت،عن الصدق بطلت

  

 اضطراراً أو حصل فصل بني حروف كلمة واحدة اختياراًإذا :   ـ٤٥مسألة ـ ((

 أدلةاهليئة االتصالية من مقومات الكلمة ف ألن الكلمة) )حبيث خرجت عن الصدق بطلت

  .ليهإ القراءة منصرفة

 الواحد يف القراءة البطيئة اإلنساننعم خيتلف الناس يف البطء والسرعة، كما خيتلف 

حال قراءة مل يضر قدر ذلك البطء بنفس تلك  أو نسانإضر البطء بكلمة يف أوالسريعة فرمبا 

  .ول، وكل ذلك واضح األاإلنسانخرى من نفس أيف حال قراءة  أو نسان آخرإالكلمة يف 

حلصول الزيادة العمدية كما مر الكالم يف ذلك سابقاً يف مبحث ) ) أبطلتومع العمد((

لزوم املواالة بني احلروف والكلمات، ومن الفصل يف الكلمة الواحدة يظهر الكالم يف 

  .ل يف سورة وحنوها وبني اجلم،الفصل بني الكلمات يف مجلة

  



٦٥

فانقطع نفسه فحصل الوقف باحلركة   أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل مبا بعده إذا  ـ٤٦ـ مسألة 

. اى اكتف وإن مل يكن الفصل كثرياً، إعاداحوطفاأل

  

عرب آخر الكلمة بقصد الوصل مبا بعده فانقطع نفسه أإذا :   ـ٤٦مسألة ـ ((

عند من يستشكل فيه أما  مل يضر ملا تقدم من جواز ذلك اختياراً، ))فحصل الوقف باحلركة

ن مل يكن الفصل كثرياً إو((حتمال كونه مبطال كما تقدم وجهه  ال))عاداإ حوطفاأل((

آخر ذا سكن إ للكلمة، ول بذلك الوقف باحلركة ليكون مبطالًصال حي ألنه ))اكتفى ا

عند من يرى أما الكلمة بقصد الوقف مث اشتبه وجاء مبا بعدها فوراً مل يضر على ما اخترناه، 

مشمول حلديث نه إ يقال أن الإ الكلمتني، اللهم يعيد أن ضرر الوصل بالسكون فاالحتياط

ال تعاد)على التقريب الذي مر يف بعض املباحث السابقة)١ .  

  

                                                

 



٦٦

بعد الوصل باأللف والالم وحذف   انقطع نفسه يف مثل الصراط املستقيمإذا :   ـ٤٧ـ مسألة 

 ، األولحوطقيم األيكفي قوله مست أو »املستقيم« :يقول بأن األلف هل جيب إعادة األلف والالم

  .أيضاً منه إعادة الصراط أحوطو

  »مستقيم« كأن صار صار مدخول األلف والالم غلطاً إذا وكذا

  

 أو »رب العاملني« أو )انقطع نفسه يف مثل الصراط املستقيمإذا :   ـ٤٧مسألة ـ ((

 فقال) لف األفوحذلف والالم بعد الوصل باأل((شبه ذلك أما  أو »الرمحن الرحيم«

 أو »املستقيم«: يقول بأن لف والالمعادة األإهل جيب ((» ررمحان«و» ربل«و» راطلص«

الظاهر جواز كال » عاملني« أو »العاملني«مثلة فيقول وكذا يف سائر األ) )يكفى قوله مستقيم

 حوطاأل(( و،تيان بكل واحد منهماباإل والعتياد اخلطباء وأهل اللسان ،للصدق عرفاًمرين األ

يكون القطع ألجل أمر  أن ذ ميكنإ ،شبهأما  أو تمال كون الفصل مبقدار النفسالح) )ولاأل

عادة الصراط إ منه أحوطو((يئة الكلمة املعرفة بالالم مضراً  آخر، ال النقطاع النفس

كال االحتياطني  أن  لكن ال خيفى،الحتمال لزوم وصل كون الالم موصوال مبا قبلها) )أيضاً

  .أشبه باالستحسان

توقف  إذا شبهه يف وسط الكلمة، مثل ما أو انقطع النفس إذا  ذكرنا يعلم حال ماومما

عادا لعدم إعادة الكلمة وعدم إنه جيوز إف»  املستقيمطَ«: مث قال» صرا«لف يف على األ

  .اإلعادة حوطن كان األإضرر ذلك بالصدق و

  » مستقيم«غلطاً كأن صار لف والالم صار مدخول األ إذا وكذا((



٦٧

 ي وال يكتف»املستقيم« :يقول بأن أيضاًيعيد األلف والالم  أن حوطيعيده فاأل أن  أرادفإذاطا غل

  .»مستقيم« :بقوله

 أن حوط مل يصح لفظ املغضوب فاألفإذا ، إعادة املضافحوطفاأل  مل يصح املضاف إليه إذا وكذا

.أيضاًيعيد لفظ غري 

  

 ))»املستقيم«: يقول بأن أيضاًلف والالم اإليعيد  أن حوطفاأليعيده  أن أراد فإذاغلطاً 

  .ظهر الكفاية ملا عرفتن كان األإو ))»مستقيم«:  بقولهيوال يكتف(( بالالم فيأيت

ن كان رمبا إو» الصراط«عادة إ إىل »املستقيم«عادة إراد أ إذا ال حاجة يف مانه إ مث

و تلك الكلمة الذي ه جنيبباألواملوصوف ال يفصل بني الصفة  أن يتوهم ذلك من جهة

جاء بالوصف  إذا ومنه يعلم حال ما، مثل هذا الفصل ال يضر بالصدق عرفاً إذ املغلوطة،

نه ال جيب إفجاء به ف» املستقيم«نه أمث تنبه ب» اهدنا الصراط املعتدل«: االشتباهي، مثال قال

  .اإلعادة حوطن كان األإ، وهذا الفصل غري ضار عرفاً إذ »الصراط«عادة إ

ن مل يكن الزما كما إو) عادة املضافإ حوطليه فاألإمل يصح املضاف ذا  إوكذا((

ومما تقدم يعلم حال ) أيضاًيعيد لفظ غري  أن حوطفاأل مل يصح لفظ املغضوب فإذا((عرفت 

 بلفظ يأيت أن ينه يكفإف» مثنيوال اآل«: شبه، كان قالأما  أو ليهإغلط يف املضاف  إذا ما

  .أحوط اإلعادةن كانت إو» ال«عادة إمن دون » الضالني«

» وال الضالني«يف » ال«شبههما مثل ألو كان الغلط يف املضاف واملوصوف وما نه إ مث

  .ليه والوصف واملدخول حتصيال للترتيبإعادة املضاف إفال شبهة يف لزوم 

  



٦٨

انا سواء ك   واجب مما اجتمع يف كلمة واحدة مثالً»رد« و»مد«يف مثل  اإلدغام:  ـ ٤٨ـ مسألة 

.ساكنني كمصدرمها أو متحركني كاملذكورين

  

مما اجتمع يف كلمة واحدة مثال » رد«و» مد«دغام يف مثل اإل:  ـ ٤٨مسألة ـ ((

دغام وجيوز كانتا يف مورد جيوز اإل إذا مل تصدق الكلمة، نعممل يدغم إذا  ألنه )واجب

ذكره يف  إذا مر، األبصيغة» امدد«و» مد«يهما شاء ـ كما يف أيتلفظ ب أن العدم، جاز

» مداً«مثل ) )ساكنني كمصدرمها أو  كانا متحركني كاملذكورينسواِء((دعاء وحنوه 

  .»رداً«و

جاء بامللحون يف الدعاء مل تستبعد الصحة ملا قرر يف حمله من جواز  أنه إذا لكن ال خيفى

  .دعاءصدق عليه ال إذا يف الدعاء، وال دليل على لزوم الصحيح ،الدعاء بالفارسية

  



٦٩

مع   التنوين أحد حروف يرملون أو كان بعد النون الساكنة إذا  اإلدغامحوطاأل:  ـ ٤٩ـ مسألة 

  .  عدم وجوبهقوى لكن األ، وال معها فيهما،الغنة فيما عدا الالم والراء

  

حد أالتنوين  أو كان بعد النون الساكنة إذا دغام اإلحوطاأل:  ـ ٤٩مسألة ـ ((

) ةمع الغن(» النون«و» الواو«و» الالم«و» امليم«و» الراء«و» لياءا«وهي ) حروف يرملون

ذلك  أن دغام الذي يظهر منههل التجويد وغريه من وجوب اإلأمجاعة من وذلك ملا ادعاه 

» مع الغنة«متعلق بـ ) فيما عدا الالم والراء(على طبق لغة العرب فيتوقف عليه الصدق 

  .س يف الالم والراء غنةفلي) فيهماوال معها ( يف مخسة ةفالغن

ال دليل على  اليت ال من احملسنات التجويديةإليس  ألنه ) عدم وجوبهقوىلكن األ(

مل « أو »مل يكن له«يقرأ  أن مل يتوقف الصدق عليه، فال فرق بني أن وجوب مراعاا بعد

غري ذلك من سائر حروف  إىل »آل حممدحممد و«او» حممدن وآل حممد«وكذلك » يكلّ له

املصنف غري ظاهر مع حكاية الوجوب من ابن ما قواه  بأن  املستمسكإشكالورملون، ي

وال سيما مبالحظة كون املقام من باب الدوران بني التعيني » ره« احلاجب والرضي

اتباع الوجوبات التجويدية، لعدم الدليل على ليس الواجب  إذ غري ظاهر. ، انتهى)١(والتخيري

منا املهم الصدق وهو إوحد بذلك، أيف موارد كثرية، وال يقول جويد ال لزم اتباع التإذلك، و

 طالقال وجه إل أنه صل بعد وجود الدليل، ومنه يعلم وال جمال لأل،دغامحاصل بدون اإل

  تقوية اللزوم يف كالم السادة ابن العم والربوجردي واجلمال  أو االحتياط

                                                

 



٧٠

العربية كبعض اخلطباء والقراء ال نا نرى امللتزمني باللغة أوغريهم، ويؤيد الصدق 

تركا عندهم على سبيل  أو احلكم فيها فعال ألن سهلأالغنة فأمرها أما دغام، باإلزمون تيل

  .ملن راجع كلمام يف الكتب التجويدية وغريهاولوية كما ال خيفى األ

  



٧١

ا بل يكفي  عدم وجوقوىوإن كان األ  القراءة بإحدى القراءات السبعحوطاأل:  ـ ٥٠ـ مسألة 

. إعراب أو القراءة على النهج العريب وإن كانت خمالفة هلم يف حركة بنية

  

م أوهم الذين قيل ب) حدى القراءات السبعإ القراءة بحوطاأل:  ـ ٥٠مسألة ـ (

وعبد نعيم املدين،  أيب نافع بن: هميسامأبالقراءة الصحيحة، وتقنوا ضبط القرآن واشتهروا أ

 وعاصم بنكي، وأبو عمر بن العالء البصري، وعبد اهللا بن عامر الدمشقي، اهللا بن كثري املل

حياناً أوود، ومحزة بن حبيب الزيات، وعلي بن محزة النحوي ـ الكوفيون ـ جالنأيب 

سحاق احلضرمي، إجعفر يزيد بن العقاع، ويعقوت بن  أبو هؤالء السبعة، إىل فيضا

هل جتب القراءة على  أنه ر، وقد اختلفوا يفوخلف بن هشام البزاز، فتكون القراءات العش

حدى إوجوب القراءة ب إىل حدى هذه القراءات أم ال؟ فذهب مجاعة من علمائناإطبق 

  .أحوط إىل أنه السبع، وذهب املصنف

ن كانت خمالفة إعلى النهج العريب و عدم وجوا بل يكفى القراءة قوىن كان األإو((

ال مبا تعارف رمسه يف إعندنا عدم جواز القراءة  قوىواأل ))عرابإ أو هلم يف حركة بنية

، )صلى اهللا عليه وآله(صاحب الرسالة  إىل نه هو املتواتر يداً بيد حىت يصلإاملصاحف ف

مام أمري اإل إىل اخلطية القدمية واليت ينسب بعضهاويدل على ذلك ما نشاهده يف املصاحف 

عليهم (ئمة غريمها من األ أو إىل )السالمعليه (احلسن  أو إىل ،)عليه السالم(املؤمنني 

ة، والقراءات املشهورة يصوال نقالذي بأيدينا اليوم بال زيادة نه كالقرآن إف، )السالم

يد علماً وال عمال، ومن الحظ التاريخ يف شدة فال تالشاذة كلها اجتهادات كالقراءات 

  اعتناء املسلمني 



٧٢

يدينا اليوم هو أما ب أن ر ومصر يظهر لهيف كل عصاليوم  إىل بالقرآن من أول نزوله

  .تبديل أو  بغري تغيري)صلى اهللا عليه وآله(القرآن النازل على الرسول 

حاديث الواردة  ويكذبه األ،شبه بالسفسطةأنه إعثمان ف أو ما يذكر من مجع عمرأما 

ا، وغري ختم القرآن، كان له كذ أو من قرأ القرآن، بأن )صلى اهللا عليه وآله(عن الرسول 

  .ذلك من الشواهد التارخيية

سور،  أو آيات أو جزاًء من القرآن كانت مكتوبة سورةأطبخ  أو حرقأنعم عثمان 

كما هي العادة يف كتابة تالميذ العلماء بعض مقاالم حىت تكون بيد كل تلميذ قطعة من 

 فعله عثمان هو هناك تالميذ يكتبون كل الدروس مرتباً مسلسال، فما أن كالم العامل يف حني

  .حراق وطبخ تلك القطع املبتورة املشوشةإ

كثر روايات أ اليت هي يخبار التحريف بني ما ال يصح سندها كروايات السيارأو

ال داللة هلا كما  نه كذّاب وضاع كما وصفه بذلك علماء الرجال، وبني ماإالتحريف، ف

ليه السيد الوالد يف جواب له إ يف آالء الرمحان وغريه، وأشار» ره« ذكر تفصيله البالغي

  .اليت تصدر من كربالء املقدسة» جوبة املسائل الدينيةأ« نشرة يف نشر

مكان » سراط«مثل قراءة  أو عرابإتغيري ولو كان تغيري  أو نقيصة أو وعليه فكل زيادة

 وموجب ، وخروج عن القرآن املرتل،حنوياً فهو غري جائز شرعاً أو ن صح لغوياًإو» صراط«

  . منه ذا املقداري عمداً، والكالم يف املقام طويل نكتفيفعله املصلن إ بطالن الصالةل

   فقد استدل خراآلفىت بأحدمها وأن الذي احتاط املصنف بوالالقوالن األأما 



٧٣

  :وهلما ـ وهو وجوب القراءة باحدى القراءات السبع ـ بأمرينأل

صلى اهللا (ءات لتواترها عن رسول اهللا حدى القراإخذ باتفاق املسلمني جبواز األ: ولاأل

  :خمدوش أنه الإن ادعى التواتر واالتفاق إبعضهم ون إ :، وفيه)عليه وآله

 إىل يكل قراءة تنته أن نه لو كان متواتراً لزم التواتر يف مجيع الطبقات، واحلالأب: أوالً

  .شخص واحد من هؤالء القراء

 :نكروا ذلك، فعن الشيخ يف التبيانأواخلاصة مجاعة كبرية من علماء العامة ن إ :ثانياًو

القرآن نزل حبرف واحد  أن خبارهم وروايامأمامية والتطلع يف املعروف من مذهب اإلأن 

ذيل  أن نت ترىأ، و)١(مجعوا على جواز القراءة مبا يتداوله القراءأم أعلى نيب واحد، غري 

صلى اهللا عليه (قل القراءات عن النيب  فال تواتر يف ن، يف مقابل صدر كالمهدكالمه اجتها

  .)وآله

ئمة نكر ذلك ابن طاووس وجنم األأ وكذلك ،وحنوه كالم الطربسي يف جممع البيان

  .واحملدث الكاشاين والسيد اجلزائري والوحيد البهبهاين وغريهم

 )صلى اهللا عليه وآله(القراءة الصحيحة اليت قرأ ا رسول اهللا : قال أنه وعن الزخمشري

غري ذلك، وقد فصل الكالم يف ذلك الشيخ  إىل .)٢(منا هي واحدةإهي يف صفتها وإمنا 

  واحلق : يف الرسائل، وقال الفقيه اهلمداين» ره«املرتضى

                                                

 

 



٧٤

 قرأ شيئاً من القرآن بكيفيات خمتلفة بل ثبت )صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن نه مل يتحققأ

ميع العشرة جب أو مجيع القراءات السبعةدعوى تواتر  أن  واحلاصل:قال إىل أن خالفه

 تتضمن مفاسد ومناقضات ال ميكن توجيهها، )صلى اهللا عليه وآله(خصوصياا عن النيب 

  .)١(ح ما فيها من املفاسديضاوقد تصدى مجلة من القدماء واملتأخرين إل

ليه ع(عبد اهللا  أيب قرأ رجل عند :سلمة أيب بنبعض الروايات، مثل خرب سامل : الثاين

كف : )عليه السالم(وأنا استمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرأه الناس، فقال  )السالم

 قرأ )عليه السالم( قام القائم فإذا ،يقرأ الناس حىت يقوم القائماقرأ كما عن هذه القراءة 

  .)٢()عليه السالم(خرج املصحف الذي كتبه علي أو كتاب اهللا تعاىل على حده

:  قال)عليه السالم(احلسن  أيب ن سليمان، عن بعض أصحابه، عنومرسل حممد ب

نقرأها  أن وال حنسنمن القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها يات نا نسمع اآلإجعلت فداك 

اقرأوا كما تعلمتم فسيجيء من : )عليه السالم(عنكم فهل نأمث؟ فقال كما بلغنا 

  .)٣(يعلمكم

 عن ترتيل القرآن؟ )عليه السالم(ا عبد اهللا سألت أب: وخرب السفيان بن السمط قال

  .)٤(اقرأوا كما علمتم: فقال

                                                

 

 

 

 



٧٥

مبا  عنهم جواز القراءة يرو: قال» ره« روى عن الطوسي أنه وعن جممع البيان،

وجه ، )٢(حرفأالقرآن نزل على سبعة  أن ورمبا أيد ذلك مبا ورد من. )١(اختلف القراء فيه

اقرأوا كما «و» كما يقرأ الناساقرأ «: )عليه السالم(له قو أن الرواياتذه االستدالل 

دال على املطلوب، وخرب جممع البيان  الناس سبع قراءات يما بأيد أن بضميمة» تعلمتم

حرف، لكن يرد أالقرآن نزل على سبعة  أن ورد من صريح يف املطلوب، وعليه حيمل ما

الناس  أن ال دليل على أنه ،اياتضعف السند يف مجلة من هذه الرو إىل ضافةعلى ذلك باإل

صالة عدم التغيري وحبكم املصاحف املخطوطة اليت أكانوا يقرأون بالقراءات، بل الظاهر حبكم 

 وحبكم ما نشاهده من القرآن الذي كتبه املفسرون يف )هم السالميعل(ئمة جندها منذ زمن األ

ن أعلى قراءة واحدة، وول على طريقة واحدة والقرآن كان من األ أن عناوين تفسريهم،

  .موراً شاذةأالقراءات كانت 

نزول القرآن أما ا هي نقل تلك الروايات باملعىن، وأرواية الطوسي فال يستبعد أما و

مكذوب يف الروايات الصحيحة، ففي صحيح فضيل  أنه :أوالًحرف فريد عليه أعلى سبعة 

اس يقولون نزل القرآن على سبعة النن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: بن يسار قال

  .)٣(نزل على حرف واحد من عند الواحد ولكنه ،كذبوا أعداء اهللا: حرف؟ فقالأ

                                                

 

 

 



٧٦

املعىن الذي  إىل مام يف الصحيحة راجعاًصح ذلك ـ وكان تكذيب اإلن إنه إ :ثانياًو

ات، حرف غري القراءأصل احلديث ـ فاملراد بسبعة أقصدوه من تعدد القراءات، ال تكذيب 

حرف أمر أنزل القرآن على سبعة : قال أنه )عليه وآلهصلى اهللا ( عن رسول اهللا يفقد رو

  .ترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل وزجرو

قسام كل قسم منها أنزل القرآن على سبعة : قال أنه )عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 

  .)١(كاف شاف وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص

عليه (يب عبد اهللا قلت أل: طون، فعن محاد قالبالحرف املراد باأل أن ويف بعض الروايات

دىن ما أحرف وأالقرآن نزل على سبعة ن إ :حاديث ختتلف منكم؟ فقالاألن إ :)السالم

قد يراد » طرافأي األ«حرف السبعة األفوال منافاة . )٢( على سبعة وجوهيفيت أن ماملإل

  . يراد ا الطولية وقد،ا العرضية

الروايات تدل على وحدة القرآن ال على تعدده، ويؤيده ما ورد  أن ومما ذكرناه يعلم

. )٣(كان ابن مسعود ال يقرأ على قراءتنا فهو ضالن إ :قال أنه )عليه السالم(عن الصادق 

  .مما يدل على القراءة واحدة ال متعددة

عليه (التفسري والتأويل، كما ورد عن علي ما تقدم من خربي سامل وحممد فاملراد أما 

  والذي رده . جئتهم بالقرآن فيه التأويل والترتيل: قال أنه )السالم

                                                

 

 

 



٧٧

يها الذين أيا لقوم هو تأويله، ولعلّه كان يقرأ بعنوان التأويل كما يقرأ لبيك بعد ا

 البن ) السالمعليه(غري ذلك، ولذا قال علي  إىل .بعد التوحيد» كذلك اهللا ريب« وآمنوا

تقول ويقولون ولكن حاججهم القرآن محال ذو وجوه  فإن ال حتاججهم بالقرآن: عباس

غري ذلك  إىل .على ترتيلهاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم : وقال عمار. ةنبالس

  .من الكالم الطويل املذكور يف باب عدم حتريف القرآن

ن هو آمنا القرإ كلها خمترع، وربعةل املذاهب األالسبعة حاحال القراءات  أن :واحلاصل

 بال زيادة وال )صلى اهللا عليه وآله(نه هو الذي نزل على الرسول أيدى الناس اليوم وأما ب

  بزمان طويل، فقد)صلى اهللا عليه وآله(نقصان، وكل القراءات متأخرة عن الرسول اهللا 

و أربع أ العالء يف وبأوشرين ومائة، مات نافع يف سنة تسع وستني ومائة، وابن كثري يف ع

تسع  أو و مثانأ عشرة ومائة، وعاصم يف سبع يف مثاينمخس ومخسني ومائة، وابن عامر 

فلو  ، والكسائي يف ستع ومثانني ومائة،ربع ومخسني ومائةأو أومحزة يف مثان  ،وعشرين ومائة

 مل يكن وجه لنسبة )لهصلى اهللا عليه وآ(عن الرسول متواترة قبل هؤالء القراءات كانت 

  .هؤالء إىل القراءات

نه ليس من القرآن ما كان على خالف ما إفليس له وجه واضح، فما قواه املصنف أما و

  بسم اهللا « قرأ الرسول فإذا، ال من جهة كونه قرآناً غلطاًإنزل أ



٧٨

قراءة مل يكن متابعاً ل وقرأ القارى بالرفع مثال ـ على القطع ـ ،باجلر» الرمحن الرحيم

 فإن كثر الناس توسعة،أجد ذلك حىت من أين مل إو،  غلطاًآناًالرسول وكان ما قرأه قر

العربية ولو بوجه ووافقت  كل قراءة وافقت :قال ـ يف كتابه ـ أنه اجلزري حيكى عنه

 سواء كانت ،الصحيحةولو احتماال وصح سندها فهي القراءة العثمانية حدى املصاحف إ

فتوى  أن  مع، يضيق فيما يوسعه املصنفياجلزر أن نت ترىأو. غريهم أو من السبعة

  . فكيف مبا قاله املصنف، ال سند له قطعاًياجلزر

 يف صحة الصالة ما ذكرناه ال ينايف ما اخترناه سابقاً من كفاية صدق القراءة عرفاًن إ مث

جويدية ـ كما الصحيحة التمن القراءة الفصيحة الذين ال يتمكنون عامة الناس  إىل بالنسبة

 ،يف الصالة ويف غريها على ما ثبت يف املصاحفيقرأ القرآن  أن ال خيفى ـ وعليه فالالزم

  .ا، واهللا العامل املستعانإطالقوما دون ذلك من القراءات السبعة وغريها ال اعتبار ا 

  

    



٧٩

اء والثاء والدال وهي الت ، عشر حرفاًأربعة األلف والالم يف نجيب إدغام الالم م:  ـ ٥١ـ مسألة 

 وإظهارها يف بقية ، والسني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء والالم والنونيوالذال والراء والزا

 ويف ، مثال باإلدغام»الضالني« و»الصراط« و»الرحيم« و»ناالرمح« و»اهللا«احلروف فتقول يف 

. وحنوها باإلظهار»املستقيم« و»العاملني« و»احلمد«

  

لف يف فيجب حذف األ) دغام الالم من األلف والالمإجيب :  ـ ٥١مسألة ـ ((

 أربعةيف ((دغام المه إو ،يف غري الدرج بدون الالملف كر األذالتعريف يف الدرج، و» ال«

والزاي والسني والشني والصاد والضاد والراء والدال والذال  وهي التاء والثاء حرفاًعشر 

ذا كان يف الدرج إو»  امةـال«صله أ» اّامه«: ولفتق) )والنونوالالم والظاء والطاء 

الباء االلف و: مثل) )ظهارها يف بقية احلروفإو((»  امةـبال«صله أ» هامهبت«: تقول

مثال » الضالني«و» الصراط«و» الرحيم«و» الرمحان«و» اهللا«فتقول يف ((خرها آ إىل واجليم

) )ظهارباإلوحنوها » املستقيم«و» املنيالع«و» احلمد«ويف ((فال تظهر الالم ) )باالدغام

فقوهلم حجة، هل خربة أوهم وغريهم التجويد والسبب يف هذا الوجوب ما ذكره علماء 

نرى كثرياً من ولذا ول، األيف القسم دغام بدون اإللكن يرد على ذلك صدق القراءة 

  .م الالمدغاإبدون »  صراطـال«: فيقولدغام بدون اإلالالم يظهرون وغريهم اخلطباء 



٨٠

مع العربية لسنة األلتطابق يف القسم الثاين ظهار اإلنعم جيب دغام، يف اإلنعم االحتياط 

نه ال إمل يكن صحيحاً ف» احلمد«يف » امحد«فلو قرأ  ،وغريهمعن علماء التجويد املنقول 

  .عرفاً» احلمد«قرأ  أنه عليهيصدق 

  



٨١

مما اجتمع املثالن يف »  يدرككم« و»اذهب بكتايب« اإلدغام يف مثل حوطاأل ـ ٥٢ـ مسألة 

.  عدم وجوبهقوىكلمتني مع كون األول ساكنا لكن األ

  

 مما )٢(يدرككم و)١(اذهب بكتايبدغام يف مثل  اإلحوطاأل : ـ٥٢مسألة ـ ((

وغريهم التجويد هل أمجاعة من لتصريح ) )ول ساكنامع كون األيف كلمتني املثالن اجتمع 

  .نه جيتمع فيه مثان ميماتإ ف)٣(ممن معكمم ألى وعبوجوبه، وكذا يف 

من  فهو صدق القراءة عليه كما تقدم مكرراًلعدم توقف ) ) عدم وجوبهقوىلكن األ((

  .التجويديةاحملسنات 

  

                                                

 

 

 



٨٢

 ، والتفخيم، واإلشباع،كاإلمالة  ال جيب ما ذكره علماء التجويد من احملسنات:  ـ ٥٣ـ مسألة 

. دغام غري ما ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن بل واإل، وحنو ذلك،والترقيق

  

شباع مالة، واإلالتجويد من احملسنات كاإلال جيب ما ذكره علماء  : ـ٥٣مسألة ـ ((

) دغام غري ما ذكرنابل واإل(والوقف والوصل، كالغنة، ) ) وحنو ذلك،والتفخيم، والترقيق

حتسني للقراءة  ألنه ))سنحأن كان متابعتهم إو( (أيضاًيف ما ذكره  شكالوقد عرفت اإل

. )١(العرباقرأوا القرآن بأحلان : )صلى اهللا عليه وآله( عنه يشرعاً، حيث رواملطلوب 

مكان » زراط«ذلك ليس على عمومه فبعض ما ذكروه مستهجن، مثل  أن لكن ال خيفى

  .غري ذلك إىل »مسيطر«مكان » مصيطر«و» صراط«

  

                                                

 



٨٣

كان بعدمها أحد  إذا ه من إظهار التنوين والنون الساكنةينبغي مراعاة ما ذكرو:  ـ ٥٤ـ مسألة 

كان بعدمها أحد حروف  إذا  وإدغامهما،ا حرف الباءكان بعدمه إذا  وقلبهما فيما،حروف احللق

ء من ذلك حىت اإلدغام يف يرملون   لكن ال جيب شي،كان بعدمها بقية احلروف إذا  وإخفائهما،يرملون

.كما مر

  

 إذا ظهار التنوين والنون الساكنةإنبغى مراعاة ما ذكروه من ي:  ـ ٥٤مسألة ـ ((

والغني الستة، وهي اهلاء واهلمزة واخلاء واحلاء والعني ) حد حروف احللقأكان بعدمها 

فيكون شيئاً متوسطا بني النون وامليم، مثال ) )كان بعدمها حرف الباء إذا وقلبهما فيما((

) )حد حروف يرملونأكان بعدمها  إذا دغامهماإو((يم جبعل النون كامل» ربمم «:تقول يف منرب

فقط خيرج النون من اخليشوم  بأن ))كان بعدمها بقية احلروف إذا خفائهماإو(( )١(كما تقدم

  : كما قالأربعةحكام النون والتنوين أ خفيفة، ففيكون نوناً

   ىفوحكم تنوين ونون يل

  خفاأاظهار ادغام وقلب 

ال وجه لذكر نه إ مث) )دغام يف يرملون كما مرحىت اإللكن ال جيب شيء من ذلك ((

ال خيفى على  إذ يف املسائل السابقة من احملسنات التجويدية فقط،هذه املذكورات املصنف 

ات عندهم، وهي حومرجوهناك واجبات ومستحبات وممنوعات  أن من راجع التجويد

  .كثرية

  

                                                

 



٨٤

 رأ حبيث يتولد بني الكلمتني كلمة مهملة كماوال يق  مييز بني الكلمات أن ينبغي ـ ٥٥ـ مسألة 

مالك  وهكذا يف »هرب« لفظ »هللا رب«تولد من  أو »دلل« حبيث يتولد لفظ »احلمد هللا«قرأ إذا 

يف احلمد سبع كلمات ن إ : وهذا ما يقولون، وهكذا يف بقية الكلمات»كيو« : تولديوم الدين

.» بع« و»تع« و»كنس« و»كنع« و»كيو« و»هرب« و»دلل«مهمالت وهي 

  

مييز بني الكلمات وال يقرأ حبيث يتولد بني الكلمتني  أن ينبغى:  ـ ٥٥ألة ـ مس((

كان الفصل طويال،  إذا الإمثله ال يضر بالصدق،  ألن منا كان ذلك جائزاً،إو) )كلمة مهملة

 مناإمع نفسني يف الوسط، و» اله» «دلل» «احلم«قرأ  إذا ، كماار بكلتا الكلمتنيضنه إف

  . وهكذاهللا  ..احلمد :قرأ إذا  كما،مجلأعدم ذلك  ألن ،يقال الينبغ

لفظ » هللا رب«تولد من  أو »دلل«حبيث يتولد لفظ » احلمد هللا«قرأ  إذا كما((

يف سورة ) )وهكذا يف بقية الكلمات» كيو« تولد مالك يوم الدينوهكذا يف » هرب«

» هرب«و» دلل«وهي لمات مهمالت يف احلمد سبع كن إ :وهذا ما يقولون((احلمد 

ياك إ«و» ياك نعبدإ«يف الثالثة السابقة، ويف ) )»بع«و» تع«و» كنس«و» كنع«و» كيو«و

املتولدة ومثل ذلك سائر املهمالت » غري املغضوب عليهم«و» نعمت عليهمأ«و» نستعني

  .وغريها» هو«و» اله» «مل» «بس«مثل 

  



٨٥

 أن  جيوزاهللا الصمدـ ووصله ب قل هو اهللا أحد  يفأحدمل يقف على إذا :   ـ٥٦ـ مسألة 

يكسر نون  بأن  اهللا الصمدِنأحد : وأن يقول،أحد حبذف التنوين من أحد اهللا الصمديقول 

على األول فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من أما  واهللايرقق الالم من  أن  وعليه ينبغي،التنوين

  كان إذا تفخيمه

  

اهللا ـ  ووصله بحدأقل هو اهللا  يف حدأمل يقف على إذا :   ـ٥٦ألة ـ مس((

كما حكاه الطربسي ) حدأ حبذف التنوين من حد اهللا الصمدأيقول  أن  جيوزالصمد

 وقد ،امليزان أنه الصدق الذي عرفت إىل والشيخ الرضي والزخمشري وغريهم، هذا مضافاً

  :قول الشاعرباستشهد لصحته 

  ته غري مستعتبفالفي

  ال قيالإوال ذاكر اهللا 

جيوز يف الشعر  ألنه الشعر ال يكون دليالً أن بدون التنوين، لكن ال خيفى» ذاكر«تيان إب

  . والعمدة ما ذكرناه،من الضرورة ما ال جيوز يف النثر

هل أنه املعروف عند إف) يكسر نون التنوين بأن  اهللا الصمدِنحدأ: ن يقولأو((

االبن الواقع بني  إىل ال يف املضافإاملنصرف نه ال حيذف التنوين يف االسم املتمكن إالعربية، ف

تيان بالتنوين كما نصوا فضل هو اإلاأل أن وال خيفى» جاء علي بن حممد«علمني مثل جاء 

  .على ذلك

 اهللاكان قبل  إذا كما هي القاعدة فيما) )اهللايرقق الالم من  أن وعليه ينبغى((

  .غري ذلك إىل »يف سبيل اهللا«و» باهللا«و» بسم اهللا«ثل الكسرة م

  كان  إذا ول فينبغى تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمهعلى األأما و((



٨٦

.كان مكسوراً إذا  وترقيقه،مضموماً أو قبله مفتوحاً

  

 إذا وغريمها، وكذا يفخم»  اهللاعليه«و» توكلت على اهللا«مثل ) )مضموماً أو مفتوحاً

وقد تقدم الكالم ) )كان مكسورا إذا وترقيقه((» اهللا الصمد«ذا قرأ  إول الكالم، كماأان ك

الكالم يف باب ترقيق احلروف وتفخيمها  وتفصيل ،)١(»كربأاهللا «يف » اهللا«يف جواز ترقيق 

اتباعها بل وال يلزم كل ذلك من املستحسنات التجويدية  أن مرتبط بعلم التجويد، وقد سبق

  .الصدقاملعيار 

  

                                                

 



٨٧

 ؟؟؟ ملك يوم الدين و يوم الدينمالكجيوز قراءة :  ـ ٥٧ـ مسألة 

  

 يالظاهر عند) ملك يوم الدين ومالك يوم الدينجيوز قراءة :  ـ ٥٧مسألة ـ ((

املتواترة من القدمي ـ خ املصاحف ساملتبع ن أن  منيشكل القراءة مبلك ملا ذكرناه سابقاًأنه 

. ا بلفظ املالكأوغريها من التفاسري ـ يرى املخطوطة ة املصاحف كما يظهر من مراجع

  .الروايات الواردة بلفظ مالك إىل ضافةهذا باإل

كان يقرأ مالك يوم أنه  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ففي تفسري الربهان عن احلليب عن

  .)١(الدين

مالك يوم  يحصأال  رأ مايق )عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت : وعن داود بن فرقد قال

  .)٢(الدين

لو مات ما بني املشرق واملغرب ملا : )عليه السالم( قال علي بن احلسني :وعن الزهري

 أن  يكررها ويكادمالك يوم الدينقرأ  إذا  وكاني،بعد ما يكون القرآن معاستوحشت 

  .)٣(ميوت

ذكر يف التفسري للسورة  أنه )عليه السالم(براهيم، عن الصادق إوعن تفسري علي بن 

  . )٤(»مالك«

ال القليل من رجال العلم إ ال يعرفه ملك أن لسنة حىتيف األولذا كان هو املشتهر 

  :مورأفقد استدل ب» ملك«جاز أمن أما  ،ليهمإومن 

  عاصم والكسائي بذلك قرأ مخسة من القراء السبعة وهم ما عدا ن إ :ولاأل

                                                

 

 

 

 



٨٨

منا املعيار إ و،قراءة هؤالء ليست معياراً أن  من ما تقدم: وفيه،»مالك«حيث قرءا 

  .لسنةالتواتر يف املصاحف واأل

ِلمِن الْملْك «: ، كقوله تعاىل»ملك«القرآن استعمل يف موارد متعددة ن إ :الثاين

مو١(»الْي(،اِس«:  وقوله سبحانهِلِك النم«)٢(، وقوله تعاىل :»قالْح ِلكالْم«)وقوله ،)٣ 

وقوله  ،)٥(»ِعند مليٍك مقْتِدٍر«:  بل ويؤيده قوله تعاىل،)٤(»الْمِلك الْقُدوس«: سبحانه

  .)٧(»يوم ال تمِلك نفْس ِلنفٍْس شيئاً«:  وقوله تعاىل،)٦(»والْأَمر يومِئٍذ ِللَِّه«: سبحانه

  .ي قياسال يتوقيفن آالقر فإن كل ذلك ال داللة وال تأييد فيه،ن إ :وفيه

نه يظهر من أ و،نه يظهر من بعض العلماء اختيارهأهل احلرمني وأقراءة نه إ :الثالث

املصاحف ن إ :لف، وفيهاملصاحف مرسومة خبالف األ أن  يف شرح الشاطبيةيسراج القار

منطقة خاصة ال تضر  إىل لف واختيار بعض العلماء ونسبة القرائةمرسومة منذ القدمي مع األ

  .ال متشى ذلك يف كل القراءات العشرة بل وغريهاإو» مالك«بتواتر 

 ،ما تقدم:  من جواز القراءة بكل وجه عريب صحيح، وفيهيما تقدم عن اجلزر: الرابع

   ورفعنا اليد عن األقوالذه الوجوه واالعتبارات و أخذ ولو

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٨٩

  .» سراط الذين« و»السراط املستقيم« :يقول بأن  بالصاد والسنيالصراطوجيوز يف 

  

 فعنقراءات،  كيف ويف نفس هذه الكلمة ، مضطرباً مشوهاًالتواتر لكان القرآن كتاباً

 أيب وعن ،» الدينيوم«ونصب » نصر«بلفظ الفعل على وزن » كلَم«قرأ  أنه حنيفةأيب 

قرأ  أنه بالنصب، وعن رابع» ملك«قرأ  أنه  وعن غريه،بالنصب» مالك«قرأ  أنه هريره

  .بالرفع» مالك«

كما اختاره املستمسك » كِلم«التخيري ال وجه له فكيف برجحان  أن يظهر تقدم ومما

وجيوز يف ((: يظهر وجه النظر يف قول املصنف» مالك«يف متعني، ومن الكالم نه إ وقال

نه ال يصح إ ف))»سراط الذين«و» السراط املستقيم«: يقول بأن الصراط بالصاد والسني

  . املثبت يف املصاحفبالصاد لكونهإال الصراط  قراءة

  :جتويز السراط فقد استدل له بامورأما 

  .مرينجيوز يف هذه اللفظة كال األ أنه :ولاأل

  :قال احلريري

  ان شئت بالسني فاكتب ما ابتنيه

  تكتتببالصادات وان تشأ فهو 

  مقس وفقس وسطا ومملس

  وسالغ وسراط احلق والسغب

  والسامغان وسقر والسويق ومس

  تفصح الكتبالق وعن كل هذا 

  . وفيه ما تقدم،وا بالسنيؤبعض القراء قرن إ :الثاين

 كما عن الزخمشري والطربسي ،والصاد فرع عليها ، األصلالسني هون إ :الثالث

  .غريها من الوجوه االعتبارية اليت ال تنفع علماً وال عمال إىل ،والفريوز آبادي والطرحيي



٩٠

 بسكون ؤاً وكفْ، بضم الفاء وباهلمزةاًؤكفُ  : وجوهأربعة » أحدكفواً«جيوز يف  : ـ٥٨ـ مسألة 

 ترك حوط وإن كان األ، بسكون الفاء وبالواواًو وكفْ، بضم الفاء وبالواوواً وكفُ،الفاء وباهلمزة

.األخرية

  

اً بضم الفاء ؤكفُ((: ولاأل) ) وجوهأربعة» حدأكفواً «جيوز يف :  ـ ٥٨مسألة ـ ((

 ،واً بضم الفاء وبالواوكفُ((: الثالث) ) بسكون الفاء وباهلمزة وؤاًكفْ((: الثاين) )وباهلمرة و

الالزم قراءة املتواتر يف  أن  ما تقدم من: وفيه.)) بسكون الفاء وبالواوواًكفْ((: الرابع) )و

املصاحف من الوجه الثالث فقط، واالستدالل للجواز بالكل ببعض القراءات قد عرفت ما 

  .فيه

 أن منا وجه جوازهإمل يرد قراءة بذلك، و ألنه ))خريةأل ترك احوطن كان األإو((

 أن طلقه املصنف يف املسألة اخلمسني، وقد عرفت هناكأ على ما فيكون جائزاًسكان لغة، اإل

  . املوسع يف جواز القراءات املختلفةي خمالف حىت للجزرطالقهذا اإل

  



٩١

حنو  أو السني أو الصاد مثال أنه فهابعض حرو أو هائبنا أو مل يدر إعراب كلمة إذا  ـ٥٩ـ مسألة 

الغلط من الوجهني ملحق بكالم  ألن ،يكررها بالوجهني أن يتعلم وال جيوز له أن ذلك جيب عليه

. اآلدميني

  

بدون  أو ا تقرأ بالتنوينأفلم يدر ) بنائها أو عراب كلمةإمل يدر  إذا  ـ٥٩مسألة ـ (

 إذا فيما) يتعلم أن حنو ذلك جيب عليه أو سنيال أو الصاد مثال أنه و بعض حروفهاأ(تنوين 

  .يف السورة اليت يريد قراءا ـ كما هو واضح ـ وذلك مقدمة لالمتثال أو كان يف احلمد،

الذين كررمها ) من الوجهني (يالواقع) الغلط ألن هها بالوجهنيريكر أن وال جيوز له(

  . فيكون زيادة موجبة للبطالنآناً دعاًء وال قروال اًنه ليس ذكرإف) دمينيملحق بكالم اآل(

 إذا وجاء منه قصد القربة صح، وكذا للواقع قرأ على وجه واحد وكان مطابقاً إذا نعم

مل يعلم  إذا ، كماأيضاًقرأ الوجهني بقصد الدعاء يف الوجه غري املطابق فيما كان دعاًء صح 

بقصد الدعاء، أيضاً » اهدنا الطريق املستقيم«فقرأ » الطريق« أو »الصراط«هل يف احلمد 

  .ال يضر ذلك باملواالة ألن لكن بشرط

  



٩٢

خمرج  أو البناء أو عرابمن حيث اإل  اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي إذا  ـ٦٠ـ مسألة 

القضاء وإن كان  أو اإلعادة حوط مثَّ تبني له كونه غلطا فاأل، فصلى مدة على تلك الكيفية،احلرف

  .  عدم الوجوبقوىاأل

  

 أو عرابمن حيث اإل ياعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائ إذا  ـ٦٠مسألة ـ (

 اإلعادة حوط فاأل مث تبني له كونه غلطاً،خمرج احلرف فصلى مدة على تلك الكيفية أو البناء

)  عدم الوجوبقوىن كان األإو( واعتقاد االمتثال ليس امتثاال ،مل ميتثل ألنه )القضاءأو 

وال فرق يف كون اعتقاده عن  ،يشمل غري العامد أنه  الذي عرفت سابقا)١(ال تعادحلديث 

  . احلديث املذكورطالقم ال؟ إلأتقصري يف املقدمات 

ال  أنه سبقال فقد إو ،وجب تغيريهأما » خمرج احلرف«: ن يريد بقولهأال بد ونه إ مث

 الكلمة الصحيحة خرى فتبني لهألو كان يبدل كلمة بكلمة  أنه اعتبار باملخرج، ومنه يظهر

كان  إذا وكذا، اإلعادة إىل نه ال حتتاج صالته اليت صالها بتلك الكلمة احملرفةإبعد ذلك، ف

عدم كفايتها، كما لو  أو تلك القراءةبطالن  إىل تقليده مث تغري أو يقرأ ما اقتضاه اجتهاده

 تقليده، أو تهادهمث تغري اج ،يف السورةالقرآن مع  أو بعض السورة، أو كان يقرأ بال سورة

  .غريها من املسائل املرتبطة بزيادة القراءة ونقيصتهاإىل 

  

                                                

 



٩٣

  فصل

يف الركعات األخرية

التسبيحات  أو يف الركعة الثالثة من املغرب واألخريتني من الظهرين والعشاء يتخري بني قراءة احلمد

  األربع

  )يف الركعات االخرية فصل(

خريتني من الظهرين والعشاء يتخري بني قراءة غرب واأليف الركعة الثالثة من امل( أنه اعلم

بل عليه  وال خالف، إشكالبال ) ربعو التسبيحات األأ(وحدها بدون السورة ) احلمد

عقيل  أيب الصدوقني يف املقنع واهلداية والرسالة وابن أن الإ ،ات املتواترة يف اجلملةمجاعاإل

 أو على التخيري صرحياًالروايات الكثرية الدالة  :تعني التسبيح، ويدل على املشهور إىل ذهبوا

سألته عن الركعتني :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب موثق علي بن حنظلة، عن: مثلمجعاً، 

إن شئت فاقرأ فاحتة الكتاب وإن شئت : )عليه السالم(األخريتني ما أصنع فيهما؟ فقال 

شئت ن إ مها واهللا سواء: ضل؟ فقال فأي ذلك أف:قلت: قال. فاذكر اهللا فهو فيه سواء

  .)١(سبحت وإن شئت قرأت

                                                

 



٩٤

 من القول يف الركعتني ي ما جيز:)عليه السالم(جعفر يب ألقلت : وعن زرارة قال

كرب، وتكرب أال اهللا واهللا إله إتقول سبحان اهللا واحلمد اهللا وال أن  :خريتني؟ قالاأل

  .)١(وتركع

: يقولاوين األخريسبح يف  )عليه السالم(الرضا كان  :الضحاك أيب ويف خرب رجاء بن

  .)٢( مراتت ثال،كربأال اهللا واهللا إله إسبحان اهللا واحلمد هللا وال 

ال فسبح فيهما إاحلمد هللا وحده واوين األخرويف الركعتني : )عليه السالم(والرضوي 

 :ويف موضع آخر منه كربأال اهللا واهللا إله إسبحان اهللا واحلمد هللا وال : ثالثا ثالثا تقول

 ن شئت سبحت ثالث إ احلمد هللا وحده، و:شئتن إ خريتنياألواقرأ يف الركعتني

  .غريها من الروايات إىل .)٣(مرات

ليه يسأله عن إكتب  أنه ،)عليه السالم(، عن صاحب الزمان ىرواية احلمريأما و

فضل، أاحلمد وحدها قراءة  أنه  فبعض يرى،قد كثرت فيهما الرواياتخريتني الركعتني األ

قد : )عليه السالم(جاب أيهما لنستعمله؟ فألفضل فالفضل أالتسبيح فيهما  أن وبعض يرى

عليه (قول العامل ة أم الكتاب يف هاتني الركعتني التسبيح والذي نسخ التسبيح ءنسخت قرا

ف ال للعليل ومن يكثر عليه السهو فيتخوإة فيها فهي خداج ءكل صالة ال قرا: )السالم

  .)٤(بطالن الصالة عليه

                                                

 

 

 

 



٩٥

   إجزاء املرةقوى واأل،وهي سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب

  

محد أ ويوزاع عن الشافعي واأليا حممولة على التقية ملا حكإقواها أت إشكاالففيها 

ات إطالقب خراآلللقول واخر، استدل وائل واألمن القول بتعني الفاحتة يف كل ركعتني من األ

  . عن القراءة مثل بعض الروايات املتقدمةي التسبيح والنهأدلة

قمت يف إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وما رواه عبيد اهللا بن علي احلليب، عن

  .)١(سبحان اهللا واهللا أكرب وال تقرأ فيهما، فقل احلمد هللاخريتني الركعتني األ

حممولة على مراتب والرواية  ، الروايات املخريةاملطلق مقيد مبا عداه منن إ :وفيه

  .فضلأيهما أ أن  يف املسألة الثانيةالفضل، وسيأيت

جلملة من الروايات اليت تقدمت )  اهللا واهللا أكربالّإله إوهي سبحان اهللا واحلمد هللا وال (

  .بعضها

 علة ي أل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب حممد بن محزة، عن و حممد بن عمرانيويف خرب

صار إمنا  :)عليه السالم(خريتني أفضل من القراءة؟ قال األصار التسبيح يف الركعتني 

 ملا كان يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  ألن خريتني،التسبيح أفضل من القراءة يف األ

له إسبحان اهللا واحلمد هللا وال : خريتني ذكر ما رأى من عظمة اهللا عزوجل فدهش فقالاأل

  .)٢(اهللا واهللا أكربال إ

  : يف املسألة خالفان،)جزاء املرةإ قوىواأل(

                                                

 

 



٩٦

  . من التسبيح يف هاتني الركعتنيياالختالف يف از: ولاأل

  .هل الالزم الترتيب بني هذه األذكار أنه االختالف يف: الثاين

  : ففيه مثانية أقوال:ولاأل االختالفأما 

  . عشرة تسبيحةاثنيتنه إ :ولاأل

  .نيولياط التكبري يف املرتني األقسإعشر بنه إ :الثاين

  .سقاط التكبري يف املرات الثالثإتسع بنه إ :الثالث

  . كما اختاره املصنف،ربعإنه إ :الرابع

  .سقاط التكبريإثالث بنه إ :اخلامس

  .سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكربنه إ :السادس

  .مطلق الذكرنه إ :السابع

قرب من جهة اجلمع بني بني كل املذكورات، وهذا هو األ خمري ياملصلن إ :الثامن

ى والذخرية قالنصوص املختلفة، وقد اختار هذا القول املعترب والبشرى واملدارك واملنت

  .واملفاتيح واحلدائق وغريهم

 والقاضي والفاضل يف ،ليه العماين والشيخ يف بعض كتبهإفقد ذهب : ولالقول األأما 

  . له خبرب الرجاء والرضوي املتقدمنيوغريهم، واستدلالتلخيص 

تقرأ يف  ال: )١()عليه السالم(جعفر  أيب  يف صالة السرائر عن كتاب حريز، عنيواملرو

  كنت  اماماربع ركعات املفروضات شيئاً من األخريتني األالركعتني 

                                                

 



٩٧

 سبحان: فقل اماماكنت ن إ :)عليه السالم(فما القول فيهما؟ قال : مام، قلتإأو غري 

  .)١(ال اهللا واهللا أكرب ثالث مرات مث تكرب وتركعإله إاهللا واحلمد هللا وال 

 بأن  ويرد عليه،حجم احلمد إىل قربية الثالثأاالشتغال واستصحاب  إىل ضافةهذا باإل

خ سالن أن ن املذكور يف البحارأو ،السندنه ضعيف أخرب رجاء حكاية عمل فال داللة فيه، و

 يف صالة السرائر ففيه ياملروأما ن الرضوي ضعيف، وأ التكبري، وباملصححة بدونالقدمية 

صل الرباءة ال  كما يظهر ملن راجع املفصالت، واأل،اختالف كبري ال يصلح لالستناد

  .استحسايناحلمد  إىل قربيةاالشتغال، واأل

 واملبسوط، وعمل اليوم ،لا واجلم،املصباحانليه إواستدل للقول الثاين الذي ذهب 

أي ـ قول أ فما :قلت: واحللي، بصحيحة زرارة قال والديلمي ،يلة، وابنا محزة وزهرةوالل

ال اهللا إله إواحلمد هللا وال سبحان اهللا : وحدك فقل أو اماماكنت ن إ :؟ قال ـخريتنييف األ

به يراد » تكرب« أن ، بناًء على)٢( مث تكرب وتركع،ثالث مرات تكمله تسع تسبيحات

للركوع ال  أنه »مث«ظاهره حيث أتى بلفظ ن إ :وفيهدمة الركوع، للتسبيحات، ال مق

  .)٣(ورد عليه من االضطراب بني الفقيه والسرائر وغريمهاأما  إىل ضافةة، هذا باإللللتكم

واحلليب بالصحيحة الثالث الذي ذهب اليه حريز بن عبد اهللا والصدوقان واستدل للقول 

  ما تقدم من :  للركوع ـ كما هو ظاهرها ـ وفيهيف القول الثاين جبعل التكبرياملتقدمة 

                                                

 

 

 



٩٨

  .الصدوق واحلليب حمل مناقشة إىل نسبة هذا القول إىل أن ضافةالرواية ، باإلاضطراب 

املفيد واالستبصار واملنتهى والتذكرة والقواعد وشرح  إىل القول الرابع املنسوبأما و

 من القول يف يما جيزدمة، حيحة زرارة املتقصالقواعد ومجلة آخرين فقد استدل له ب

  .ال اهللا واهللا أكربإله إتقول سبحان اهللا واحلمد هللا وال  أن :خريتني؟ قالالركعتني األ

ني وعلى الذين يولتقرأ يف الركعتني األ أن مام قوم فعليكإت نكإذا  :خدجية أيب ورواية

يف  :قال أن  اىلربال اهللا واهللا أكإله إسبحان اهللا واحلمد هللا وال : يقولوا أن خلفك

  .)١(نييولالتسبيح مثل ما يسبح القوم يف الركعتني األمام خريتني، وعلى اإلالركعتني األ

سبحان :  فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فدهش  :وخرب ابن عمران وابن محزة املتقدم

  .)٢(ال اهللا واهللا أكربإله إاهللا واحلمد هللا وال 

يف خدجية  أيب جزاء غريه، وروايةإال يدل على عدم  ول األجزاء يف اخلرباإلن إ :وفيه

  .داللتها ضعف، وخرب ابن عمران ومحزة حكاية فعل فال تدل على التعيني

ن إ احلليب ومل يظهر مستنده، نعم رمبا يقال إىل القول اخلامس فقد نسبه املنتهىأما و

  ث ثال«: )عليه السالم(مستنده صحيحة زرارة املتقدمة حبمل قوله 

                                                

 

 



٩٩

واحدة املتقدمة يف الدالة على االكتفاء بتسبيحة على الفضيلة بقرينة الروايات » مرات

احلليب خمتلف  إىل املنسوب إىل أن ضافةمستند يف غاية الضعف، باإلنه إ :القول الرابع، وفيه

  .فيه

قمت إذا  :سكايف فقد استدل له بصحيحة احللىباإل إىل القول السادس املنسوبأما و

نه إ :وفيه. )١(احلمد هللا وسبحان اهللا واهللا أكرب: خريتني ال تقرأ فيهما، فقلركعتني األيف ال

. ال تقرأ فيهما: )عليه السالم(قوله أما خبار، ليه سائر األإيضم  أن ال يدل على التعيني بعد

  .حسب ما يأيتفضلية، عدم األ أو عدم اللزومما إفاملراد به 

مجال الدين بن طاووس والبحار، واحتمله صاحب  إىل القول السابع املنسوبأما و

صنع فيهما؟ فقال أخريتني ما األعن الركعتني  :ة فقد استدل له مبوثق ابن حنظلةالذخري

يهما أف: قلت. ن شئت فاذكر اهللا فهما سواءإشئت فاقرأ فاحتة الكتاب، ون إ :)عليه السالم(

  .)٢(ت قرأتن شئإشئت سبحت ون إ سواءمها واهللا : فضل؟ قالأ

خريتني من الظهر؟  عن الركعتني األ)عليه السالم(عبيد، سألت أبا عبد اهللا وبصحيح 

ا حتميد إشئت فاحتة الكتاب ف فإن تسبح وحتمد اهللا وتستغفر لذنبك: )عليه السالم(قال 

  .)٣(ودعاء

                                                

 

 

 



١٠٠

يح وتكبري هو تسب إمنا خريتني ال يقرأ فيهماوبصحيح زرارة يف املأموم املسبوق، ويف األ

  .)١(وليل ودعاء ليس فيهما قراءة

 من أيالقائل مبطلق الذكر يرى االكتفاء ب فإن وهذا والقول الثامن متقاربان،: قولأ

 الثامن يرى التخيري بني لذكار، وكذلك القوالوارد يف الروايات كما يرى جواز سائر األ

طريق اجلمع بني الروايات نه  ألقرب،هو األ أنه مجيع ما ذكر حىت مطلق الذكر، وقد عرفت

عليه (عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب املختلفة واليت منها رواية الفقيه، عن وهب بن حفص، عن

تقول سبحان  أن خريتني ثالث تسبيحات، من يف الركعتني األيدىن ما جيزأ:  قال)السالم

  .)٢(اهللا سبحان اهللا سبحان اهللا

ولتني وسبح يف اقرأ يف األ: قال أنه )معليه السال(ورواية املعترب، عن علي 

  .)٣(خريتنياأل

  والتسبيح،شئت سبحن إ واقرأ: قال املوىل بأن مجعت هذه الكلمات يف مجلة إذا نهإف

 »سبحان اهللا سبحان اهللا سبحان اهللا« أو »ال اهللا واهللا اكربإله إسبحان اهللا واحلمد هللا وال «

 إىل احلمد هللا وسبحان اهللا واهللا اكرب، أو ستغفر لذنبك،تسبح وحتمد اهللا وت أو اذكر اهللا،أو 

 خصوصاً بعد التعليل يف صحيحة عبيد ،مراده مطلق ذكر اهللا أن غري ذلك، ال يشك السامع

  اإشئت فاحتة الكتاب فن إ :بقوله

                                                

 

 

 



١٠١

   االستغفار إليهاإضافة الثالث واألوىل حوطواأل

  

حلكم مطلق التحميد والدعاء بدون موضوع ا أن ، الذي يظهر منه)١(حتميد ودعاء

 ألنه »دىنأ «: يف رواية الفقيه)عليه السالم(لفاظ خاصة، وال يضر بعد ذلك قوله أاعتبار 

  .بعضها مع بعضحيمل على املثال بعد مجع الروايات 

للنص )  الثالثحوطواأل (ربعةاالحتياط يف التسبيحات األ أن  يفإشكالنعم ال 

طال بعض الفقهاء الكالم يف الرد والنقض أوق ذلك، وقد ال قائل مبا ف أنه بضميمة

  . واهللا العامل،املفصالت إىل برام، فمن شاء التفصيل فلريجع واإلشكالواإل

مر به  ملا تقدم يف صحيح عبيد من األ،كما هو املشهور) ليهاإ االستغفار إضافةواالوىل (

 ا املعامل وولده، حيث قالووصاحبواملشهور عدم وجوب الدعاء، خالفاً ملا عن البهائي 

ورد أمرة به، كصحيح زرارة املتقدم، لكن بوجوب الدعاء اعتماداً على ظاهر النصوص اآل

خالف ظاهر نه إ :نه نوع منه، وفيه وأل،يراد بالدعاء االستغفار أن من احملتمل بأن :أوالًعليه 

 بد من محل اهلداية فالالدعاء الذي تتضمنه الفاحتة هو طلب ن إ صحيح عبيد، حيث

  .االستغفار على الدعاء ال العكس

: مل على الدعاء، كصحيح زرارةتمجلة من النصوص غري القابلة للتقييد مل تشن إ :ثانياًو

مث تكرب وتركع)٢( .وخرب رجاء :مث يكرب ويركع)ا كالنصإف. )٣  

                                                

 

 

 



١٠٢

تى بالذكر املطلق وإن كان  ومن ال يستطيع يأيت باملمكن منها وإال أاللهم اغفر يل :يقول بأن ولو

. على قراءة احلمد تعينت حينئذقادراً

  

روايات التسبيح مطلقة فتحمل  بأن يقال أن التسبيح، فال ميكنيف عدم االستغفار بعد 

  .الدال على االستغفارعلى املقيد 

ي أصيغته املعهودة  إىل االستغفار منصرف بأن فال يقال) يل اللهم اغفر: يقول بأن ولو(

  .ليهإغفر اهللا ريب وأتوب است

مل يستطع  إذا  وال خالف، لكن ذلكإشكالبال ) ومن ال يستطيع يأيت باملمكن منها(

التخيريى، ولو استطاع من كل واحد الواجب  يف هشق ألنه ال فالالزم احلمد،إاحلمد و

حدمها أ  أنال دليل على إذ  ما،يأيت أن  وال يلزم،كثرمهاأ بيأيت أنه منهما بعضاً فالظاهر

 تكميل احلمد مبا يعلم من سائر نيوليملا ثبت يف األنه إ يقال أن الإ، اللهم خراآليكمل 

  .أيضاًذكار فليكن هنا كذلك األ أو القرآن

 يف املسألة فهو امليسور الذي ال يسقط األقوالاحتمل  ألنه )ال أتى بالذكر املطلقإو(

) ن قادراً على قراءة احلمد تعينت حينئذن كاإو (األقوالقرب أ أنه باملعسور، بل قد عرفت

  .أي حني عدم قدرته على التسبيحات

هل يعترب  أنه م اختلفوا يفأول املسألة أمر الثاين الذي ذكرناه يف يف األالكالم ن إ مث

 م ال؟ املشهور ذهبواأمث التكبري بتقدمي التسبيح مث التحميد مث التهليل الترتيب بني التسبيحات 

 ببترتيولون الثاين، استدل األ إىل ذهبوا واصحاب املعترب واملدارك والذخرية ،ولاألإىل 

عدم الترتيب، ولذا األصل  بأن ونخراآلالوارد يف الروايات الظاهر يف االشتراط، واستدل 

  عند من يشترط الذكر  أنه ، والظاهربقرأه بدون الترتي إذا يقول قرأت القرآن كله أن يصح



١٠٣

من ال يشترط الذكر اخلاص فال دليل أما دلته، أاملنصرف من  ألنه اخلاص جيب الترتيب

شرطنا الذكر  فإن ذكار،العاطفة بني األ» الواو«على لزوم الترتيب، ومنه يعلم الكالم يف 

 فيكون حال الواو هنا حال واو ،ء الوارديالش ألنه اخلاص الوارد يف النص فالالزم ذكرها،

يتحقق  إذ تيان ا، مل نشترط الذكر اخلاص مل جيب اإلنإدعية، ويات واألالعطف يف اآل

  .الذكر املطلق بدون الواو كما هو واضح، واهللا العامل

  



١٠٤

لكن  ته يف األخريتنيء اختيار قراحوطفاأل  نسي احلمد يف الركعتني األولتني إذا  ـ١ـ مسألة 

.  بقاء التخيري بينه وبني التسبيحاتقوىاأل

  

 اختيار قراءته يف حوطولتني فاألاألحلمد يف الركعتني  اينس إذا  ـ١مسألة ـ (

خرين، واستدل أكما عن الشيخ يف اخلالف القول به، وتبعه بعض احملدثني من املت) خريتنياأل

  :خبارله جبملة من األ

ءة اسهو عن القرأه لقلت :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب كرواية احلسني بن محاد، عن

اقرأ يف : قالسهو يف الثانية؟ أ :، قلت يف الثانيةأاقر: )عليه السالم(ال وىل؟ قيف الركعة األ

حفظت الركوع والسجود إذا  :)عليه السالم( كلها؟ قال سهو يف صاليتأ: ، قلتالثالثة

  .)١(متت صالتك

يقرأ يف : )عليه السالم(وليني؟ قال يقرأ يف األ أن يم، نسزويف رواية ابن حا

  .)٢(يقرأ يف الرابعة: )عليه السالم(يقرا يف الثالثة؟ قال  أن ي نس: قلت:، قالخريتنياأل

سألته عن الذي ال يقرأ :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب وصحيحة حممد بن مسلم، عن

 أو يقرأ ا يف جهر أن الإله ال صالة : )عليه السالم(قال بفاحتة الكتاب يف صالته؟ 

  .)٣(إخفات

  .)٤(ال بفاحتة الكتابإال صالة : )يه وآله وسلمصلى اهللا عل(وبقوله 

                                                

 

 

 

 



١٠٥

يف رجل نسى القراءة : قلت له:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب وصحيحة زرارة، عن

 القراءة والتكبري والتسبيح الذي ييقض: )عليه السالم(خريتني؟ فقال ولتني فذكرها يف األاأل

  .خريتني وال شيء عليهولتني يف األفاته يف األ

خبار األ ألن كما هو املشهور،)  بقاء التخيري بينه وبني التسبيحاتقوى األلكن(

خرب احلسني  فإن  فاملرجع مطلقات التخيري،،ال داللة هلا وبني ضعيفة السند املذكورة بني ما

صلى اهللا (حممد ظاهرة يف من تعمد الترك، واملروية عن الرسول ف سنداً، وصحيحة يضع

ولتان، من مل يأت بفاحتة الكتاب يف موضعها وهي الركعتان األإىل   منصرفة)عليه وآله وسلم

  .)١(»خريتنييف األ«نسخة احلدائق ذكرت لفظ  إذ ها،نمتوصحيحة زرارة مضطربة 

 من ونسخيت: )٣(، وقال يف املستمسك)٢(نسخة الوسائل املصححة فلم تذكرهاأما 

 والبد من محله ، خارج الصالةفيكون ظاهرها القضاء. الفقيه خالية عن الزيادة املذكورة

املستحب التكبري  فإن »التكبري والتسبيح«حد، ولقرينة أمل يقل بذلك  ألنه على االستحباب،

تسبيح  أو هل املراد به تسبيح الركوع والسجود» التسبيح«مجال وإله، ؤقضاجيب ال 

  و؟ همستحب آخر وما

هلما بالشذوذ، زم ورميهم صحاب عن رواية احلسني وابن حاعراض األإ إىل هذا مضافا

  الشيخ غري  إىل نسبة القول بذلك أن بل يف مصباح الفقيه وغريه

                                                

 

 

 



١٠٦

ىل إختيريه وبطالن وتصرحيه الرواية يف املبسوط  إىل ثابت، خصوصاً بعد عدم التفاته

  .خريتنيتيان باحلمد يف األظهور بعض الروايات يف عدم اإل

 الرجل يسهو :قلت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كصحيحة معاوية بن عمار، عن

عليه (مل يقرأ؟ قال  أنه خريتنياألولتني فيذكر يف الركعتني عن القراءة يف الركعتني األ

جعل آخر صاليت أ أن كرهأين إ: نعم، قال: قلت. ؟مت الركوع والسجودأ: )السالم

قل من أذه الصورة وال خريتني حىت يف هذيلها ظاهر يف كراهة القراءة يف األ فإن .)١(وهلاأ

  .داللته على عدم لزوم القراءة عليه

 : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب بل يعارض روايات غري املشهور موثق

وعلى هذا فاحتياط . )٢(جزأه تسبيح الركوع والسجودأ والثانية وىليقرأ يف األ أن ينسن إ

  .من التعليقات ن سكت عليه ما لديإاملصنف قليل الوجه، و

  

                                                

 

 



١٠٧

 أو سواء كان منفرداً  ة احلمد يف األخريتنيئ كون التسبيحات أفضل من قراقوىاأل ـ ٢ـ مسألة 

.مأموماً أو اماما

  

سواء خريتني فضل من قراءة احلمد يف األأ كون التسبيحات قوى ـ األ٢مسألة ـ (

  :قوال متعددةأيف املسألة ) مأموماً أو اماما أو كان منفرداً

  .مام واملأموم واملنفرد التسبيحفضل لإلاألن إ :لواأل

  . واملأموم واملنفرد باخليار من غري ترجيح،مام القراءةفضل لإلاألن إ :الثاين

  . من غري تعرض حلكم املأموم،القراءةمام  ولإل،فضل للمنفرد التسبيحاألن إ :الثالث

  . بني القراءة والتسبيح مطلقايالتساو: الرابع

ليس معه مسبوق،  أنه تيقن إذا مامإلمن استحباب التسبيح ل ابن اجلنيد ما عن: اخلامس

  .احتمله قرأ أو علم دخول املسبوقن إأما و

 ، وللمأموم التسبيح،مام القراءةفضل لإلاأل أن ما اختاره الفقيه اهلمداين من: السادس

  .قوال أخر ضعيفةأومها للمنفرد سواء، وهناك 

:  فقد استدل مبتواتر الروايات،التسبيح مطلقاتحباب القائل باس: ولالقول األأما 

عن خريتني  األال تقرأن يف الركعتني: قال أنه )عليه السالم(كصحيحة زرارة عن الباقر 

قول فيهما؟ قال أ فما : قلت:مام، قالإغري  أو كنت إماماًربع الركعات املفروضات شيئاً األ

ث الال اهللا، ثإله إسبحان اهللا واحلمد هللا وال : وحدك فقل أو إماماًكنت ن إ :)عليه السالم(

  .)١(مرات تكمله تسع تسبيحات مث تكرب وتركع

   درك الرجل بعض الصالةأإذا  : قال)عليه السالم(ى، عنه األخروصحيحته 

                                                

 



١٠٨

درك من أن إ ول صالتهأدرك أخلفه جعل ما بالصالة مام حيتسب إوفاته بعض خلف 

مام درك خلف اإلأركعتني وفاته ركعتان قرأ يف كل ركعة مما ة خراآلوالعصر والعشاء الظهر 

هو تسبيح  إمنا ،ال يقرأ فيهماخريتني مام قام فصلى األ سلّم اإلفإذايف نفسه بأم الكتاب، 

مام قام  سلم اإلفإذامام درك ركعة قرأ فيها خلف اإلأن إوليل ودعاء ليس فيهما قراءة، و

  .)١(ام فصلى ركعتني ليس فيهما قراءةم الكتاب مث قعد فتشهد مث قأفقرأ 

من عشر ركعات ركعتان : قالأنه  أيضاً )عليه السالم(وصحيحة زرارة عن الباقر 

 سبع )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فزاد النيب  :قال أن ىلإ الظهر وركعتان من العصر

  .)٢(هو تسبيح وليل وتكبري ودعاء إمنا ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة

 فإن  وبني زيادة النيب،)٣(»ِإنْ هو ِإالَّ وحي يوحى«: ال منافاة بني قوله تعاىل: بيهتن

ِمن  أو يكَلِّمه اللَّه ِإالَّ وحياً أن ما كانَ ِلبشٍر: هلام كما قال تعاىلالوحي قد يطلق على اإل

نزول  أو منه سبحانهتكلم  فالعشرة الركعات كانت بال)٤(يرِسلَ رسوالً أو وراِء ِحجاٍب

 فهي زيادة منه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(لقاء يف قلب الرسول  والسبعة كانت باإل،جربئيل

نزول جربئيل رمساً وكانت وحياً التكلم وعدم  باعتبار عدم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)له وسلمصلى اهللا عليه وآ(هلام، وكذا يف كل مورد كان من سنة الرسول باعتبار اإل

                                                

 

 

 

 



١٠٩

كان الذي فرض اهللا على العباد عشر :  قال)عليه السالم(وصحيحته الرابعة عنه 

صلى اهللا عليه وآله ( فزاد رسول اهللا ، يعىن سهو،ة وليس فيهن وهمءالقراركعات وفيهن 

  .)١( سبعاً وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة)وسلم

خريتني األقمت يف الركعتني إذا  :ل قا)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيحة احلليب، عن

  .)٢(كربأاحلمد هللا وسبحان اهللا واهللا : فيهما فقلال تقرأ 

وليني األجعل القراءة يف الركعتني إمنا  :)عليه السالم(ورواية الفقيه والعلل، عن الرضا 

للفرق بني ما فرضه اهللا من عنده وبني ما فرضه اهللا من عند خريتني والتسبيح يف األ

  .)٣(ولهرس

ي علة صار التسبيح أل:  فقال)عليه السالم(با عبد اهللا أل سأ أنه وخرب حممد بن عمران،

فضل من أصار التسبيح إمنا  :)عليه السالم(فضل من القراءة؟ قال أخريتني األالركعتني يف 

ما رأى ذكر خريتني  ملا كان يف األ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  ألن خريتنيالقراءة يف األ

كرب، أال اهللا واهللا إله إسبحان اهللا واحلمد هللا وال : من عظمة اهللا عز وجل فدهش فقال

  .)٤(فضل من القراءةأفلذلك صار التسبيح 

وسبح يف ولتني اقرأ يف األ: قال أنه )عليه السالم(وما رواه املعترب، عن علي 

  .)٥(خريتنياأل

                                                

 

 

 

 

 



١١٠

عليه (مري املؤمنني أكان :  قال) السالمعليه(جعفر  أيب وصحيحة حممد بن قيس، عن

من صالة الظهر خريتني من صالة الظهر سراً ويسبح يف األولتني صلى يقرأ يف األ إذا )السالم

على حنو من خريتني العصر سراً ويسبح يف األعلى حنو من صالة العشاء، وكان يقرأ صالته 

  .)١(صالة العشاء

مرو، فكان  إىل  من املدينة)عليه السالم(ضا صحب الر أنه ضحاك، أيب وخرب رجاء بن

 كربأال اهللا واهللا إله إسبحان اهللا واحلمد هللا وال : يقولاوين األخر يسبح يف )عليه السالم(

  .)٢(ثالث مرات

 ما ال :قرأ سراً، فيه )عليه السالم(الرضا  بأن  يف هذه الرواية بأنه كيف علمشكالواإل

  .اع الغري مس ال ينايفخفاتاإل إذ ،خيفى

  :جبملة من الروايات فقد استدل ،القول الثاين القائل بأفضلية احلمد مطلقاًأما 

فضل القراءة يف أيها أ )عليه السالم(با احلسن ألت أس: كرواية حممد بن حكيم قال

  .)٣(فضلأالقراءة : )عليه السالم(التسبيح؟ فقال  أو خريتنياألالركعتني 

قد نسخت قراءة أم الكتاب يف هاتني الركعتني : فيهاورواية االحتجاج املتقدمة و

  .)٤(فهي خداجقراءة فيها ال كل صالة  : والذي نسخ التسبيح قول العامل،التسبيح

مام يف كنت خلف اإلن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيحة ابن سنان، عن

   القرآن فال تقرأحىت يفرغ وكان الرجل مأموناً علىة ءصالة ال جيهر فيها بالقرا

                                                

 

 

 

 



١١١

نت؟ أي شيء تقول أ: ، قلتجيزيك التسبيح يف االخريتني: ولتني، وقالخلفه يف األ 

  .)١(قرأ فاحتة الكتابأ: )عليه السالم(قال 

 حممد يخربعموم  إىل ضافةمام فقد استدل باإلالقائل بأفضلية احلمد لإلأما و

 ماماإكنت إذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب واالحتجاج بصحيحة منصور بن حازم، عن

  .)٢(مل تفعل أو فيسعك فعلتن كنت وحدك إبفاحتة الكتاب وخريتني األفاقرأ يف الركعتني 

عن القراءة خلف  )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس: وصحيحة معاوية بن عمار قال

حتة الكتاب ومن خلفه مام يقرأ فااإل: )عليه السالم(خريتني؟ فقال األمام يف الركعتني اإل

  .)٣(ن شئت فسبحإ كنت وحدك فاقرأ فيهما وفإذايسبح 

يف مام إلعما يقرأ ا )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أس: ورواية مجيل بن دراج قال

 بفاحتة الكتاب، وال يقرأ الذي خلفه ويقرأ الرجل فيهما: يف آخر الصالة؟ فقالالركعتني 

  .)٤(صلى وحدهإذا 

 فضلية التسبيح،أروايات تقاوم  أن ة مطلقا ال تتمكنءفضلية القراأروايات ن  أوال خيفى

املروي عن  فإن قرب،أالتقية  إىل شهر، وروايات القراءةأكثر وأروايات التسبيح ألن 

  وجوا،  أو فضلية القراءةأيب حنيفة أمحد وأوزراعي والشافعي واأل

                                                

 

 

 

 



١١٢

ن كان بعض العامة الذين إالقراءة، ولقاء الشبهة على روايات إ يف يوهذا القدر يكف

خرى يف أله رواية  املذكورين ربعة، وكان بعض األياليؤبه م يكره القراءة كسفيان الثور

يبقى على روايات التسبيح  ،ميلأليه إمما حكامهم ة ءخبار القراأ فتكون أيضاًة ءباب القرا

  :مورأ

لكنها حكمت رواية ايتني ا سلمت الروإحاكمة حيث رواية االحتجاج ن إ :ولاأل

االستدالل فيها مبا  فإن ا ضعيفة السند جمملة الداللة،إ: القراءة على رواية التسبيح، وفيه

ومصباح الفقيه يهام، وقد تصدى املستند  كان بصدد اإل)عليه السالم(مام اإل أن يذكر يعط

 من راجعها، فهي ال وغريمها لتوجيه الرواية، لكنه ليس توجيهاً عرفياً كما ال خيفى على

  .الصحيحة املشهورةتقدر على احلكومة على روايات التسبيح الصرحية 

عن سألته :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ا ال تالئم خرب علي بن حنظلة، عنإ: الثاين

ن شئت فاذكر إفاحتة الكتاب وشئت فاقرأ ن إ :صنع فيهما؟ فقالأاألخريتني ما الركعتني 

شئت ن إ مها واهللا سواء: فضل؟ فقالأي ذلك أ ف:قلت: ، قالهو فيه سواءاهللا فيه ف

  .)١(ن شئت قرأتإسبحت و

الروايات الكثرية هله، حيث يعارض تلك أ إىل هذا اخلرب ال بد من رد علمهن إ :وفيه

» احلمد«ن إ من حيث »التسبيح «ييساو» احلمد« أن املراد بأن تأويله أو من اجلانبني،

  خرى أفضل من جهة أن كان التسبيح إودعاء، و محد أيضاً

                                                

 



١١٣

تشريع احلمد  أن وهلا، ويدل علىأجيعل آخر صالته  أن )عليه السالم(وهي ما كره 

 عن )عليه السالم(با عبد اهللا أسألت :  لكونه محداً ودعاًء، صحيحة عبيد بن زرارة قالأيضاً

ن شئت فاحتة إتغفر لذنبك، وتسبح وحتمد اهللا وتس: من الظهر؟ قالخريتني األالركعتني 

  .)١(ا حتميد ودعاءإالكتاب ف

 وبني غريه وكون ،فضل له القراءةمام وكون األالروايات املفصلة بني اإل أن :الثالث

املفصلة جامعة بني ما تدل على الروايات  إذ ،فضلية التسبيح مطلقاًأفضل له التسبيح تنايف األ

بعد شبهة التقية يف ن إ :فضلية القراءة مطلقاً، وفيهأ على  وبني ما تدل،فضلية التسبيح مطلقاًأ

حيانا أتقتضى التقية  إذ املفصلة على نوع من التقية،ال بد من محل الروايات روايات القراءة 

 املوافقة يف اجلملة حىت ال يكون خالف التقية صارخاً يحيانا تقتضأواملوافقة املطلقة للعامة، 

صلى اهللا (الرسول  أن ،قاًلالتسبيح مطفضلية القوية ألاملؤيدات العامة، هذا ومن يف ضدية 

كانوا يسبحون  )عليه السالم( والرضا )عليه السالم( يف ليلة املعراج، وعلي )عليه وآله وسلم

  .خريتنييف األ

قرأ فاحتة أ: )عليه السالم(قال ي شيء تقول انت؟ أ :صحيحة ابن سنان املتقدمةأما 

عليه (مام اإل أن مجال، واحتمالإفيه نوع  ألن ،ةفضليلة فيه على األفال دال. )٢(الكتاب

  .يقرأ تقيةنه إ  قال)السالم

                                                

 

 



١١٤

قرب صور اجلمع بينها ما أفيها نوع تضارب، ويف الباب وكيف كان فالروايات 

  .عنه خوف التطويلضربنا أحوهلا مجلة من الفقهاء مبا ذكرناه، وقد فصل الكالم 



١١٥

فال يلزم احتادمها   ى التسبيحاتاألخر ويف ،قرأ يف إحدى األخريتني احلمدي أن جيوز ـ ٣ـ مسألة 

. يف ذلك

  

ى التسبيحات فال األخرخريتني احلمد، ويف حدى األإيقرأ يف  أن  ـ جيوز٣مسألة ـ (

وصرح بذلك اجلواهر واملستمسك  ،شرح القواعد واملداركيف كما ) يلزم احتادمها يف ذلك

 يف الرابعة ما أتى يف يأيت أن فألزم للمستند خالفاً التخيري، دلةأ طالقوغريمها، وذلك إل

هل مث بناًء على كفاية مطلق الذكر الثالثة الستصحاب اشتغال الذمة، وفيه ما ال خيفى، 

عن ذلك، بل خرى؟ احتماالن، من سكوت الروايات أبسورة  أو  ببعض احلمديأيت أن يصح

 الذكر املطلق أدلة إطالقخرى، ومن أسورة وال فقط ال بعضها ظاهرها لزوم متام احلمد 

  .ولقرب األأمل يكن ن إ حوط لكن األ،الشامل لذلك

  



١١٦

  .التسبيحات أو سواء قرأ احلمد  خفاتجيب فيهما اإل ـ ٤ـ مسألة 

  

 يال ينبغ) التسبيحات أو  سواء قرأ احلمدخفاتجيب فيهما اإل ـ ٤مسألة ـ (

نسب غري واحد : ور، قال يف مصباح الفقيه ذلك عن املشهي يف ذلك، بل حكشكالاإل

 عليه، وقد مجاعالشهرة، بل عن بعض دعوى اإل إىل  يف التسبيحخفاتالقول بوجوب اإل

 إىل خريتنيوالتسبيح يف األة ء يف القراخفاتمسعت عن صاحب احلدائق نسبة وجوب اإل

ت، وعن وعن الرياض ظاهرهم االتفاق عليه يف التسبيحا.  انتهى،)١(صحابظاهر األ

 مامية بطالن اجلهرم من مذهب اإل عليه يف احلمد، ويف اجلواهر املعلومجاع اإلاخلالف والغنية

 عن مجاعة التوقف، وعن السرائر والتذكرة يخريتني، لكن مع ذلك كان احملكبالقراءة يف األ

ل عن حكام والتحرير واملوجز واملدارك والبحار وغريها اختيار التخيري، بوظاهر اية األ

 يف التسبيح ويف خفاتبعدم وجوب اإلفىت أبعض اختيار استحباب اجلهر، ويف املستند 

 يف احلمد، خفاتفىت بوجوب اإلأ، ويف املستمسك خفات على اإلإمجاعمل يكن ن إ احلمد

  :مور فيهما ألخفات وجوب اإلقوىعدم الوجوب يف التسبيح، واأل إىل ومال

 وهو دليل على الوجوب، خفات على اإل)هم السالمعلي(ئمة مواظبة النيب واأل: ولاأل

جيهر من اخلمس واجباً : الصغرى فلشهادة احملقق والعالمة على ذلك، قال احملقق يف املعتربأما 

صلى اهللا عليه وآله (النيب  ألن :قال أن ىلإ ، الباقييف املغرب والعشاء ويسريف الصبح وأوليت 

   كان جيهر يف هذه)وسلم

                                                

 



١١٧

مر املطلق فيكون بياناً، ولقوله  وفعله وقع امتثاال يف مقابلة األ،ر ما عداها املواضع ويس

: قال العالمة يف التذكرة و،)٢(،)١(صلوا كما رأيتموين أصلي: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 املغرب ليتوأوذكار يف صالة الصبح خاصة دون غريها من األاجلهر بالقراءة ؟؟؟ جيهر 

كثر علمائنا، أ العشاء عند خريتأ يف الظهر والعصر وثالثة املغرب وخفات واإل، العشاءوليتأو

صلوا :  كان يفعل ذلك، وقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  ألن :ليلى أيب وبه قال ابن

 اجلمهور كافة كأنه باالستحباب يوباق:  وقال املرتضى:قال أن ىلإ. ي أصلكما رأيتموين

 ومجيع )صلى اهللا عليه وآله وسلم( على مداومة النيب مجاع وهو غلط لإل،صل باألعمالً

  .)٣(حيانخلوا به يف بعض األ ألئمة عليهم السالم، فلو كان مسنوناًالصحابة واأل

  كما رأيتمويناوصلّ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فلما عرفت من قوله :الكربىأما و

مر، وقع امتثاال لأل )لمعليه وآله وسصلى اهللا (فعله  أن من، وملا تقدم عن احملقق يصلأ

  لَقَد كانَ لَكُم يف«:  وقوله سبحانه،)٤(»ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه«: قوله تعاىل إىل ضافةباإل

  .)٥(»رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ

   أنه نك قد عرفت يف كالم العالمةأحىت املستمرة السرية القطعية : الثاين

                                                

 

 

 

 

 



١١٨

  .)عليهم السالم(ئمة  ومجيع الصحابة واأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نيب كان سرية ال

 عن الركعتني )عليه السالم(سألت أبا احلسن : صحيحة علي بن يقطني قال: الثالث

ن إ :)عليه السالم(مام يقتدى به؟ فقال إمام أيقرأ فيهما باحلمد وهو يصمت فيهما اإلاللتني 

 يف الركعتني خفاتظاهرها معهودية اإل فإن .)١(ن صمت فال بأسإقرأ فال بأس و

عن الصالة «ال لقال إو» عن الركعتني«: خريتني هو املنصرف من قولهاأل ألن خريتني،األ

؟ فقال »يسبح« أو »احلمد«خريتني مام يقرأ يف الركعتني األفسؤاله هل اإل»  يصمتاليت

لقرينة ـ ولو فرض  سبح ـ باأي» ن صمتإو» «ن قرأ فال بأسإ«: )عليه السالم(

  .التقية ـ كما قيل ـ فالصدر دال على املقصود أو مجال يف اجلواب من جهة اإلشكالاإل

مام احلمد، بضميمة ما دل مع قراءة اإلخريتني ما دل على تسبيح املأموم يف األ: الرابع

مام  اإلاملالزمة العرفية كون قراءة فإن مام،قرأ اإل إذا ماماإل إىل على االنصات واالستماع

  .نصاتال لزم اإلإسراً و

مام يف ة خلف اإلءعن القراففي صحيحة معاوية بن عمار اليت وقع فيها السؤال 

  .)٢(مام يقرأ بفاحتة الكتاب ومن خلفه يسبحاإل: خريتنياأل

مام معللة بقوله ة اإلءالمأموم عند قرانصات إهذا بضمیمة الروایات المتواترة الدالة على وجوب 

ُإذا قرئ القرآن فاستمعوا له: تعالى َ ُُ
ِ َ ْ ََ ُ ْ ْ ِ ُ َُأنصتوا وِ ِ ْ

صل  باألخفات استدل القائل بعدم وجوب اإل)٣(

  ن عمل النبيأه ال قطع بالسیرة، وبوبأن

                                                

 

 

 



١١٩

.أحوط أيضاً فيها خفات وإن كان اإلقوىقرأ احلمد يستحب اجلهر بالبسملة على األ إذا نعم

  

كونه على سبيل اللزوم، وبأن الصحيحة  ال دليل على )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

ال جمال  إذ شعار يف الدليل الرابع ال يفيد اللزوم، ويف الكل ما ال خيفى،ن اإلأجمملة، وب

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( املذكورة، والسرية مقطوعة، وعمل النيب دلةصل بعد األلأل

مجال يف ، واإله وغري...واصل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حممول على اللزوم بعد قوله 

  .يدخله يف الدالالت العرفية ألنه شعار العريف حجة ضار كما عرفت، واإلالصحيحة غري

عليه ( احلاكي لصالة الرضا )١( رجاءيبعض القائلني بالتخيري استدل لذلك خبربن إ مث

ستدالل، ما يف اال، وال خيفى )عليه السالم( لصالة علي ي احلاك)٢( وحممد بن قيس)السالم

  .فالقول مبقالة املشهور متعني

 وذلك جلملة ،وهو املشهور) قوىقرأ احلمد يستحب اجلهر بالبسملة على األ إذا نعم(

  .اليت تقدمت يف املسألة احلادية والعشرين من الفصل السابقمن الروايات املطلقة 

والحتمال  ،وجبأخروجاً من خالف من ) أحوط أيضاً فيها خفاتن كان اإلإو(

لظهور روايات  ،على روايات اجلهر بالبسملةخريتني  يف األخفاتحكومة روايات اإل

  بسملة « أن جزاء احلمد ومنها البسملة، مث الظاهرأ كل إخفات يف خفاتاإل

                                                

 

 



١٢٠

 قرأها فإذايف فاحتة السورة، البسملة  إىل  اجلهر بالبسملةأدلةخيفت ا النصراف » النمل

 للمناط أيضاًاستحباب اجلهر فيها كان حيتمل ن إفت ا وخأوليي الظهرين بعد احلمد أيف 

خريتني، فلو قرأها بقصد اجلزئية ال سورة بعد احلمد يف األ أنه  مث الظاهر،يف سائر البسمالت

من باب الذكر حيث رجحنا كفاية مطلق الذكر يف ة ءكان تشريعاً، واحتمال جواز القرا

  .ة احلمد وحدهاءان على قراالنص والفتوى متطابق إذ خريتني ممنوع،األ

ال بأس بقراءة من باب القرآن املطلق، بل ال يبعد استحباب ذلك يف غري  أنه نعم الظاهر

  . يف القرآنيما ورد من النه

من قرأ القرآن قائماً يف :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن؟؟؟ فعن عبد اهللا سليمان 

رأ يف صالته جالساً كتب اهللا له بكل صالته كتب اهللا له بكل حرف مائة حسنة، ومن ق

  .، احلديث)١(حرف مخسني حسنة

من قرأ آية من كتاب اهللا عز :  قال)عليه السالم(سدي، عن السجاد ويف رواية األ

  . احلديث،)٢(وجل يف صالته قائماً يكتب اهللا له بكل حرف مائة حسنة

قول بكل آية أال : ث يف حدي)عليه السالم(ويف رواية حممد بن بشري، عن السجاد 

ومن قرأ حرفاً وهو جالس يف  :قال أن ىلإ شبههما أو تاء أو ولكن بكل حرف باء

 ورفع له مخسني درجة، ومن قرأ ، وحما عنه مخسني سيئة،صالته كتب اهللا به مخسني حسنة

  حرفاً وهو قائم يف صالته كتب اهللا له بكل 

                                                

 

 



١٢١

غريها من  إىل . احلديث،)١(مائة درجةحرف مائة حسنة وحما عنه مائة سيئة ورفع له 

ة القرآن ئحاديث الشيعة يف باب استحباب قراأحاديث الكثرية املذكورة يف كتاب جامع األ

  .والدعاء يف الصالة

القائم  إىل بالنسبةنعم الظاهر كما نص به يف هذه الروايات وغريها كون االستحباب 

يف باب املواضع اليت ال ينبغي  رواه الوسائل الراكع والساجد فال يدل عليه ماأما والقاعد، 

 :سبعة ال يقرأون القرآن:  قال)عليه السالم(عن علي ة القرآن، عن اخلصال، ءفيها قرا

  .)٢( واجلنب والنفساء واحلائض، ويف احلمام،الراكع والساجد، ويف الكنيف

  . )٣(لتسبيحاملوظف فيهما ا ألن الركوع والسجود فال يقرأ فيهماأما : قال الصدوق

  .النهى مطلق فتأمل أن كأنه فهم عدم القراءة مكان التسبيح مع: قولأ

  

                                                

 

 

 



١٢٢

 صحت وال جيب نسياناً أو جهر جهالًأما إذا و  ، بطلت صالتهجهر عمداً إذا  ـ٥ـ  مسألة

  .  وإن تذكر قبل الركوعاإلعادة

  

 أنه وقد تقدمخالف التكليف،  ألنه )جهر عمداً بطلت صالته إذا  ـ٥مسألة ـ (

بطال إ أن  ال بطالن القراءة فقط، لكن ال خيفى،يوجب الزيادة العمدية املوجبة للبطالن

يف مطلق الذكر ومطلق القراءة أما هو فيما كان جهر يف املوظف،  إمنا اجلهرية عمداًالقراءة 

كان يف املوظف  إذا يبطل إمنا  يف موضع اجلهرخفاتالعكس وهو اإل أن بطال، كماإفال 

  .هدون غري

كما ) ن تذكر قبل الركوعإ واإلعادة صحت وال جيب نسياناً أو جهر جهالًأما إذا و(

قرأ خالف  إذا تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق، وكذا

  .تقليده أو تقليداً مث تبني خطأ اجتهاده أو التكليف اجتهاداً

  



١٢٣

 إىل يعدل عنه أن  جيوز له، الصالة على قراءة احلمد من أولكان عازماً إذا ـ ٦ـ مسألة 

. عدمهحوط وإن كان األخر إىل اآلالعدول يف أثناء أحدمها وكذا العكس بل جيوز  ،التسبيحات

  

 عنهيعدل  أن ول الصالة على قراءة احلمد جيوز لهأ من كان عازماً إذا  ـ٦مسألة ـ (

راد قراءة سورة مث أري كما تقدم مثله فيمن  التخيأدلةطالق إل) التسبيحات وكذا العكسإىل 

  .غريها إىل عدل

 ـ يف حديث طويل يف )عليه السالم(ما يف رواية عمار الساباطي، عن الصادق أما 

تسبح  أن ردتأ أو تقرأ فسبحت أن ردت أأو :موارد وجوب سجود السهو ـ

مكان القراءة سبح  أو ،فاملراد به قرأ مكان التسبيح كالركوع والسجود. )١(فقرأت

  .ال سهو يف مفروض املسألة أنه وليني، لوضوحاألكالركعتني 

املعدول  إىل بالنسبةامتثال للتكليف  ألنه )خر إىل اآلحدمهاأثناء أبل جيوز العدول يف (

 ،امتثال آخر إىل متثالالعدم فهو من باب تبديل االصالة عنه ال يضر ألليه، واملعدول إ

  .سورة إىل العدول عن سورةه بل يدل عليه باملناط ، ويؤيدالتخيريوالستصحاب 

ال  ، وآيةكما عن الذكرى، واستدل له باالستصحاب)  عدمهحوطن كان األإو(

مالَكُمِطلُوا أَعبت)عليه السالم(عمدية فيشمله قوله نه زيادة أ، و)٢( : من زاد يف صالته

  تخري مقدم عليه االستصحاب، فاستصحاب الأما : وفيه. )٣(اإلعادةفعليه 

  

                                                

 

 

 



١٢٤

 عدم االجتزاء به وكذا حوطفاأل  ،التسبيحات إىل لو قصد احلمد فسبق لسانه ـ ٧ـ مسألة 

  العكس

  

 إىل ضافةباإل) حوطالتسبيحات فاأل إىل  ـ لو قصد احلمد فسبق لسانه٧مسألة ـ (

بعض كما فسرت يف حباط بالكفر أي اإلبطال اإلية فظاهرها اآلأما دليل التخيري، و إطالق

بطال العمل إلو كان املراد ا حرمة نه أية يف ذلك، وظهور نفس اآل إىل ضافةالروايات، باإل

كونه زيادة عمدية فالظاهر منها ما كان زائداً حال وقوعه، ال أما كثر، ولزم ختصيص األ

كون لو كان مطلقاً لزم  أنه مثل ما حنن فيه مما كان صاحلاً يف نفسه للجزئية باالمتام، ويؤيده

خرى ختصيصاً وهو ما ال يظن االلتزام به، وكذلك لزم القول ببطالن أ إىل العدول من سورة

السجود، وهذا ما ال يظن  أو خرى يف الركوعأالتسبيحة  إىل عدل عن تسبيحة إذا الصالة

  .حد بهأالتزام 

ه التسبيح املندوب يف الصالة، ومن أو ها كان من قراءة القرآنم مل يتفإذاوكيف كان 

واجلمال جعل االحتياط مطلقاً كما يف تعليقة السادة ابن العم والربوجردي  أن يعلم

  .حمل منع ،القول بذلك كما يف املستمسك أو واالصطهبانايت،

 وحيتمل ،بهالنتفاء قصد الصالة كما ذكره اجلواهر وقواه املستمسك ) االجتزاء بهعدم (

 أن وقصد باملكلف به، يأيت أن قصد ،ناله قصد إذ من قبيل اخلطأ يف التطبيق، ألنه الكفاية

  .قربعلى حنو التقييد كان الالزم عدم االجتزاء وهذا هو األكان  إذا  بأحد شقيه، نعميأيت

  خرى أوأ إىل راد قراءة سورة فسبق لسانهأومثله ما لو ) وكذا العكس(



١٢٥

. ن كان من عادته خالفه االجتزاء به وإقوىأحدمها فاأل إىل نعم لو فعل ذلك غافال من غري قصد

  

  .آخر إىل راد تسبيحاً يف الركوع والسجود فسبقأ

 قوىفاأل(وكان قصده اجلامع ) حدمهاأ إىل نعم لو فعل ذلك غافال من غري قصد(

ن كان من عادته إو(لوقوع قصد االمتثال من دون ما يوجب بطالن ما أتى به ) االجتزاء به

  .ه وال خيرجه عن كونه امتثاال عن قصدب االعتياد ال يضر باملأيت إذ )خالفه

  



١٢٦

يف إحدى األخريتني فالظاهر  أنه فذكر  يف إحدى األولتني أنه قرأ احلمد بتخيل إذا ـ ٨ـ مسألة 

العكس  أن الظاهر أن  كما،ة التسبيحات وإن كان قبل الركوعءقرا أو اإلعادة وال يلزم ،االجتزاء به

يف إحدى األولتني ال جيب عليه  أنه  تبنيى األخريتني مثّيف إحد أنه  احلمد بتخيلأ قرفإذا ،كذلك

  اإلعادة

  

حدى إيف  أنه ولتني فذكرحدى األيف إ أنه بتخيلقرأ احلمد  إذا  ـ٨مسألة ـ (

 يني، بل املناط علىاألخرووليني ال خصوصية لعنوان األ ألنه )خريتني فالظاهر االجتزاء بهاأل

لركعة كذا، فبان  أنه سجد بتخيل أو له ما لو ركع بالعمل امتثاال وقد حصل، ومثيأيتأن 

صام يف اليوم  إذا واقعاً، كماال خصوصية  إذ سهل من اخلطأ يف التطبيق،أاملقام  فإن غريها،

  .ولاأل أو الثالث أنه الثاين من شهر رمضان بتخيل

مل يأت  إذ )قبل الركوع(تذكره ) ن كانإالتسبيحات وقراءة  أو اإلعادةوال يلزم (

  .اإلعادة إىل الف االمتثال حىت حيتاجخب

خريتني مث  األىحدإيف  أنه  قرأ احلمد بتخيلفإذا ،العكس كذلك أن الظاهر أن كما(

  .نه أتى باملكلف بهإف) اإلعادةال جيب عليه ولتني حدى اإلإيف  أنه تبني

محد مثال، ال قصد قراءة محد الثالثة  بأن نعم يشكل ذلك فيما لو كان بعنوان التقييد،

ن جتاوز احملل إ، واإلعادةشكل الصحة ولزم أ مل يكن مكلفاً بذلك نه حيثإوىل مثال، فاأل

بقصد ما  أو موات،األيف الصالة وقرأ محداً بقصد ثواب  أنه فسجدة السهو، مثل ما لو غفل

  .عليه من االستيجار



١٢٧

 وسجود ،ة احلمدءيه قرايف إحدى األولتني جيب عل أنه  تذكر قبل الركوعنعم لو قرأ التسبيحات مثّ

. السهو بعد الصالة لزيادة التسبيحات

  

ولتني جيب عليه قراءة حدى األإيف  أنه نعم لو قرأ التسبيحات مث تذكر قبل الركوع(

وسجود السهو بعد الصالة لزيادة (احلمد هو املكلف به ال التسبيحات  ألن )احلمد

  .قلنا بوجوبه لكل زيادة ونقيصةن إ )التسبيحات

  



١٢٨

حد الركوع صحت صالته  إىل وتذكر بعد الوصول  ة والتسبيحاتءلو نسي القرا ـ ٩ـ مسألة 

  وعليه سجدتا السهو للنقيصة ولو 

  

حد الركوع  إىل  القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصولي ـ لو نس٩مسألة ـ (

  : ومجلة من الروايات اخلاصة)١(ال تعادحلديث  وال خالف إشكالبال ) صحت صالته

قرأ أ أن فنسيتاملكتوبة ين صليت إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت ألكموثق منصور، 

: )عليه السالم(بلى، قال : متمت الركوع والسجود؟ قلتأليس قد أ: يف صاليت كلها؟ فقال

  .)٢(كان نسيانا إذا صالتكقد متت 

عاد الصالة، أ من ترك القراءة متعمداً: )عليه السالم(جعفر  أيب وصحيح زرارة، عن

  .)٣( عليهيش  فاليومن نس

اهللا عز وجل فرض ن إ : قال)عليهما السالم(حدمها أم، عن وما رواه حممد بن مسل

 القراءة ي ومن نس،عاد الصالةأ فمن ترك القراءة متعمداً ،الركوع والسجود والقراءة سنة

  .)٤(فقد متت صالته وال شيء عليه

 يف غريها من الروايات اليت تأيت إىل )عليهما السالم( حدمهاأومثله ما رواه زرارة، عن 

  .شاء اهللا تعاىلن إ مبحث اخللل

  ولو(بناًء على جوا لكل زيادة ونقيصة ) وعليه سجدتا السهو للنقيصة(

                                                

 

 

 

 



١٢٩

. وعكتذكر قبل ذلك وجب الر

  

يف  وال خالف إشكالمل يرجع عمداً بطلت، بال  فإن )تذكر قبل ذلك وجب الرجوع

نه لو مل ميتثل عمداً كان غري آت أوجوب االمتثال، و إىل ضافةباإلـ ويدل عليه احلكمني، 

  :مجلة من الرواياتـ لبطالن لبه املوجب باملأمور 

  .)١(مث ليقرأها ما دام مل يركع: مثل موثق مساعة

 : أم القرآن؟ قالي عن الرجل نس)عليه السالم(لت أبا عبد اهللا أس: بصري قال أيب وخرب

مل يركع فليعد أم القرآنكانن إ )٢(.  

تركع فاقرأ  أن ن نسيت احلمد حىت قرأت السورة مث تذكرت قبلإو: والرضوي

  .غريها إىل .)٣(احلمد

  

                                                

 

 

 



١٣٠

حده  إىل وإن كان قبل الوصول  لو شك يف قراءما بعد اهلوي للركوع مل يعنتـ  ١٠ـ مسألة 

.وكذا لو دخل يف االستغفار

  

ن كان قبل إ للركوع مل يعنت ويقراءما بعد اهلولو شك يف  ـ ١٠مسألة ـ (

شمل تكذلك ا كما تشمل الدخول يف عمل متأخر إلقاعدة التجاوز، ف) حده إىل لوالوص

  .شاء اهللا تعاىلن إ ، وسيأتى الكالم فيهاأيضاًعمل متأخر مقدمات 

 احملل بعديف  ألنه حد الركوع لزم الرجوع إىل نه مل يقرأ ومل يصل بعدأبعلم أما إذا 

  .حمل آخر حبيث ال ميكنه الرجوع إىل مبعىن عدم جتاوزه

سبحان اهللا «التسبيحات  أن أدلةظاهر اجلمع بني  ألن )وكذا لو دخل يف االستغفار(

بعد يكون االستغفار  أن يوبني دليل االستغفار، يقتض »كربأال اهللا واهللا إله إواحلمد هللا وال 

لالستغفار وكان قد دخل فيه فقد جتاوز حمل  ي حصل حمل شرعفإذاالتسبيحات، 

  .التسبيحات

مل يظهر من النصوص ترتب االستغفار على التسبيح حبيث : لكن يف املستمسك قال

نه أيكون من عادته التأخري، وقلنا ب أن الإيكون الدخول فيه جتاوزاً عن التسبيح، اللهم 

  .)١(ي يف صدق التجاوز الترتب العادييكف

  .)٢( فاالعتناء ال خيلو من قوةبعد الدخول يف االستغفار أما و: ربوجرديوقال السيد ال

   إىل نظرهما إما ذكرناه، وما إ ووجهه ،بقى على املنتألكن السيد ابن العم 

                                                

 

 



١٣١

كنت يف شيء مل  إذا الشك إمنا :)عليه السالم( من جهة قوله يالعادكفاية الترتب 

 حوط وكيف كان فاأل،جتاوزه عرفاًأنه   لصدقيه يشمل الترتب العادإطالق، و)١(جتزه

  .الرجوع

  

                                                

 



١٣٢

مل يكن بقصد الورود بل كان بقصد  إذا  ال بأس بزيادة التسبيحات على الثالثـ  ١١ـ مسألة 

. الذكر املطلق

  

) مل يكن بقصد الورود إذا  ـ ال بأس بزيادة التسبيحات على الثالث١١مسألة ـ (

 يف ي التسبيح تكفأدلةات إطالق إذ ،أيضاًفال بأس كان بقصد الورود املطلق أما إذا اخلاص، 

ويف صحيح . )١(ن شئت فاذكر اهللا تعاىلإو: ففي موثق بن حنظلة.  به وارداًكون ما يأيت

تسبيح وتكبري وليل : ويف صحيح زرارة. )٢(لذنبكتسبح وحتمد اهللا وتستغفر : عبيد

  .)٣(ودعاء

ا دل على ثالث تسبيحات، وعليه فقصد  ال تقيد مبتهذه املطلقا أن ومن املعلوم

  .ورد لصورة خاصة فهو غري صحيح أنه لو قصدأما املطلق ال بأس به، الورود 

 من صحة كل ذكر يف الصالة، ومما ذكرنا ملا سيأيت) بل كان بقصد الذكر املطلق(

 أن ن غري الصحيح قصد الورود املطلق فقط، الأ و،حناءأالقصد على ثالثة  أن تعرف

  .يح قصد الذكر املطلق فقطالصح

  

                                                

 

 

 



١٣٣

يقصد القربة وال يقصد الوجوب  أن حوطفاأل  أتى بالتسبيحات ثالث مرات إذا  ـ١٢ـ مسألة 

يكون  أن  وحيتمل،يكون األوىل واجبة واألخريتني على وجه االستحباب أن حيتملنه إ  حيث،والندب

  تيان بالواحدة فيكون من باب التخيري بني اإلاموع واجباً  اموع من حيث

  

يقصد الوجوب  أن ال بأس) ثالث مرات فـأتى بالتسبيحات  إذا  ـ١٢مسألة ـ (

كثر غري قل واألال يعقل التخيري بني األنه أ فيه بشكالفراد الواجب، واإلأحد أ ألنه ،بكلها

 أو  كاخلط، متصالًسواء كان ممتداًالتدرجيى بالشىء اىء  إذ تام ـ كما عرفت سابقا ـ

عد عرفا يناء ماء كبري إ كيالدفعء يء بالشي والتكلم والذكر، كايه كاملشؤجزاأ الًمنفص

كبري كان الكبري امتثاال  أو ناء صغريإ فأتى له ب،ناء ماءإ بائتين:  قال لهفإذاامتثاال واحداً، 

 أو ربع ساعة،اصعد املنرب وعظ الناس، فصعد ووعظ : قال له إذا واحداً كالصغري، وكذلك

 أو ربع ساعة من الساعة امتثال والزائد ندب أن واحداً، النه يعد امتثاال إساعة، فوعظ 

  .مثلةاح، وهكذا يف سائر األمب

 حيتملنه إ يقصد القربة وال يقصد الوجوب والندب حيث أن حوطاأل: (فقول املصنف

 يكون اموع من أن وحيتمل ،خريتني على وجه االستحبابواجبة واألوىل يكون األأن 

 حمل نظر، بل له) بالواحدة والثالثتيان حيث اموع واجباً فيكون من باب التخيري بني اإل

على وجه خريتني  باألويأيتوىل باألن يقصد الوجوب أباموع الوجوب ويقصد أن 

  .االستحباب



١٣٤

الوجوه متعددة ن إ  بني الثالث فحيث منها شاء خمرياًيكون الواجب أياً أن والثالث وحيتمل

   . االقتصار على قصد القربةحوطاألف

. يقصد الوجوب أن نعم لو اقتصر على املرة له

  

 هذا ليس باحتمال بل واقع،) ياً منها شاء خمرياً بني الثالثأيكون الواجب  أن وحيتمل(

بالثالثة،  أو بالثانية أو وىليقصد الوجوب باأل أن يقصد الوجوب بواحدة فقط، فله أن لهإذ 

وكذا طرفيها،  أو بعدها أو  باملستحب قبلهايأيت أن وب بواحدة خاصة فله قصد الوجفإذا

واجباً  أو مستحباً أو مباحاًيكون يف كل عمل يشمل املطلق كله وبعضه وكان بقية العمل 

طاعة للموىل، إجيعل اجلميع  أن له فإن يام،أياماً، فصام عشرة أصم : قال له إذا آخر، كما

 أو ،وسطاً أو ،بعداً أو ، قبالًي، والباقطاعةإخرية األ أو الوسط، أو وىل،األن جيعل الثالثة أو

  .شبهأما  أو صوم قضاء أو يف االثناء، مستحباً أو يف الطرفني،

 االقتصار على حوطالوجوه متعددة فاألن إ فحيث: ( يف قولهشكالومنه يعلم وجه اإل

  .اليت ذكرناهانه ال احتياط يف ذلك، بل له كل تلك الوجوه إف) قصد القربة

لو ظنها الركعة  أنه ومما تقدم يعرف) يقصد الوجوب أن نعم لو اقتصر على املرة له(

 ا الثالثةأ إىل  التفتفإذا، مل يكن كافياً فأتى بالتسبيحات على وجه االستحباب الثانية مثالً

 يف الصالة لو غفل عن كونه أنه مل يقصد االمتثال بذلك، كما ألنه عادا،إالرابعة لزم أو 

عادته إته مل ينفع، بل الالزم ءاملطلق والقرآن املندوب قراباحلمد بقصد الذكر  أو وأتى ا

ال دليل على  إذ قرآن، أو  من تسبيحأوالً مبثل ما أتى به يأيت أن وال يلزم قرآناً أو ذكراً

  .سقوط التخيري كما ال خيفى



١٣٥

  فصل

يف مستحبات القراءة

  :وهي أمور

   عاذة قبل الشروع يف القراءة االست:األول

  

  )يف مستحبات القراءة فصل(

  :)مورأوهي (

 وال خالف، بل عن غري واحد إشكال بال )االستعاذة قبل الشروع يف القراءة: ولاأل(

نه إ  الوجوب، وقال يف الذكرىي عن ولد الطوسي عليه، نعم حكمجاعمن الفقهاء اإل

  .غريب

  : متواتر الرواياتمجاعإلا إىل ضافة فيدل عليه باإل،وكيف كان

جهار مث إ فتعوذ ب)عليه السالم(عبد اهللا  أيب صليت خلف: فعن حنان بن سدير قال

  .)١(جهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم

 املغرب فتعوذ جهاراً )عليه السالم(عبد اهللا  أيب صليت خلف: قالويف روايته الثانية 

  ،حيضرون أن عوذ باهللاأ وعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم،أ

                                                

 



١٣٦

   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:يقول بأن يف الركعة األوىل

  

  .)١(مث جهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم

 كان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  أن سعيد اخلدري أبو روى: وعن الذكرى قال

عوذ باهللا السميع أ يروو: مث قال. عوذ باهللا من الشيطان الرجيمأ: يقول قبل القراءة

عليه (، رواه البزنطي عن معاوية بن عمار عن الصادق العليم من الشيطان الرجيم

  .)٢()السالم

عوذ باهللا السميع العليم من أ: قال أن ىلإ مث تكرب تكبريتني، وتقول: ويف الرضوي

  .)٣(الشيطان الرجيم

من الشيطان، ذ بعد التوجه تعو:  قال)عليه السالم(وعن الدعائم، عن جعفر بن حممد 

  .غريها من الروايات إىل .)٤(عوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيمأ: تقول

 قرأت فإذا: )عليه السالم(جعفر  أيب ات، عنرويدل على عدم الوجوب ما رواه ف

  .)٥(ال تستعيذ أن بسم اهللا الرمحن الرحيم فال تبايل

مت الناس صالة أ )عليه وآله وسلماهللا صلى ( كان رسول اهللا: ويف رواية الفقيه

  . )٦(اهللا اكرب، بسم اهللا الرمحن الرحيم: دخل يف صالته قال إذا وأوجزهم، كان

  اكما صرح بذلك مجاعة، وادعوا اختصاص الدليل ) وىليف الركعة األ(

                                                

 

 

 

 

 

 



١٣٧

  .خفاتيكون باإل أن  أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم وينبغي:أو يقول

  

 قَرأْت الْقُرآنَ فإذا: سعيد، وقوله سبحانه أيب عم كما يف روايةأالدليل ن إ :وفيه

رواية  إطالقوغريها، بل ال يبعد  مطلق يشمل الصالة )١(فَاستِعذْ ِباللَِّه ِمن الشيطاِن الرجيِم

 أنه  من الشيطان الرجيمستعيذ باهللاأ القراءة فليقل يفيمن نسبواب اخللل أمساعة الواردة يف 

ها، ويف إطالقمناسبة احلكم واملوضوع تدل على  فإن .)٢(مث ليقرأهاهو السميع العليم 

  .)٣( ركعة يقرأ فيها ثبوته يف كل قوىاأل أن :املستند

ن يقول أب(راد قراءة احلمد أ إذا ،أيضاًخريتني األيف الركعتني وعليه فال يبعد استحباا 

  عن الذكرى، وعن الشهيد الثاينينه النبوي احملكمكما تض) يطان الرجيمعوذ باهللا من الشأ

  .)٤(هذه الصيغة موضع وفاقن إ :قالأنه 

كما يف مجلة من الروايات ) من الشيطان الرجيمعوذ باهللا السميع العليم أأو يقول (

: ة ويف موثق مساع.)٥(حيضرون أن عوذ باهللاأو: السابقة، ويف بعض الروايات السابقة

اهللا هو السميع العليمن إ ستعيذ باهللا من الشيطان الرجيمأ)بل ال يبعد سائر الصيغ . )٦

  .ال يقيد مبقيدهااملباركة هلا، خصوصاً ومطلق املستحبات ية لشمول املطلقات كاآل

   عليهمجاعكثر، وعن اخلالف اإلاألكما عن ) خفاتيكون باإل أن يوينبغ(

                                                

 

 

 

 

 

 



١٣٨

ة ءقرأ احلمد بل وكذا يف القران إ ية وكذا يف الركعتني األخريتنيخفاتإل اجلهر بالبسملة يف ا:الثاين

  خلف اإلمام حىت يف اجلهرية

  

ئمة عليهم السالم، لكن الظاهر استحباب عليه عمل األ أن وغريهاوعن التذكرة 

ألجل  أو يكون من باب التعليم، أن ، واحتمال؟؟؟ صفاني ملا تقدم يف خربأيضاًجهار اإل

جهار قطعاً وعدم غري ذلك، ال وجه له، وقول املستند جلواز اإل أو سرار مستحباإل أن بيان

 أن سوة، وال يبعدأ )عليهم السالم(م إ ف،، ال خيفى ما فيهوجوب املستحبات عليهم دائماً

  . مستحباً مبالحظةخفاتجهار واإليكون كل من اإل

 خفاتة يف مسألة اجلهر واإلاملتقدمللروايات ) يةخفاتاجلهر بالبسملة يف اإل: الثاين(

مام بل وكذا يف القراءة خلف اإل(كما تقدم ) قرأ احلمدن إ خريتنيوكذا يف الركعتني األ(

 بأن  اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم، لكن رمبا يشكل ذلكأدلة طالقإل) حىت يف اجلهرية

الة وفاته درك الرجل بعض الصأإذا  :)عليه السالم( قال ،خفاتصحيح زرارة اإلظاهر 

 أو درك من الظهرأن إ ول صالتهأدرك أبالصالة خلفه جعل ما حيتسب مام إبعض خلف 

مام يف نفسه درك خلف اإلأوفاتته ركعتان قرأ يف كل ركعة مما من العشاء ركعتني  أو العصر

ظاهر قوله  فإن )١(ركعتني ليس فيهما قراءةبأم الكتاب وسورة مث قعد فتشهد مث قام فصلى 

  . يف كل شيء حىت البسملةخفات يف نفسه اإل)السالمعليه (

                                                

 



١٣٩

  .يف اجلهرية فيجب اإلجهار ا على اإلمام واملنفردأما و

   الترتيل:الثالث

  

روايات ن إ والعصر سر، حيثصالة الظهر  بأن اليت تقولهذا مثل الروايات : ال يقال

  .اجلهر ببسم اهللا حاكمة عليه

الظهر والعصر سر، : ربع طوائف، طائفة تقولأ يف املقام علىالروايات : نه يقالأل

: بسم اهللا جهر، وطائفة تقول: تقولوطائفة بسم اهللا يف الصالة السرية جهر، : وطائفة تقول

 إذ الثانية ال حكومة هلا على صحيحة زرارة،سر كالصحيحة، فالطائفة مام العشاء خلف اإل

روايات  إذ عموم من وجه،والرابعة ثة الثالاملنصرف منها مثل الظهر والعصر، وبني الطائفة 

 ومقتضى ،واحلمد والسورةشاملة للبسملة اجلهر ببسم اهللا مطلقة، والصحيحة مطلقة 

ا خلفه ـ يف اجلهرية ـ اليت إخفاتة ءمام يف القراالقاعدة التساقط، لكن مالحظة جانب اإل

هذه ن إ :يقال أن جانب الصحيحة، اللهمتوجب ترجيح  من الصحيحة عرفاًيستفاد 

 التخيري يفا كان الالزم ت تساقطفإذااملالحظة معارضة مبالحظة قوة روايات اجلهر ببسم اهللا، 

  .اًإخفات أو  بالبسملة جهراًيأيتأن 

 ولذا ،عدم اجلهر فيها حوط، بل األوكيف كان فال دليل على استحباب اجلهر بالبسملة

  .السيد ابن العماملنت ن سكت على إو خفاتاحتاط السيد الربوجردي باإل

كما تقدم يف وجوب اجلهر ) مام واملنفردجهار ا على اإليف اجلهرية فيجب اإلأما و(

  .يف اجلهرية

اً كما ادعاه غري واحد، بل يف إمجاع وال خالف، بل إشكالبال ) الترتيل: الثالث(

  . مستفيضاً وحمكياًاً حمققاًإمجاعاملستند 



١٤٠

فعن  ، روايات مستفيضة)١(رتِل الْقُرآنَ ترتيالًو: ويدل عليه بعد قوله سبحانه: قولأ

  للعبديينبغ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب صحابنا، عنأمحد، عن بعض أيب أابن الربقي و

فيها ذكر اجلنة وذكر النار سأل اهللا اجلنة وتعوذ بآية   مرفإذا ،يرتل يف قراءته أن صلىإذا 

  .)٢(لبيك ربنا:  يقول،يها الذين آمنواأيها الناس ويا أ بيا ذا مرإباهللا من النار، و

  .)٣( مث سبح ثالثا بترتيل:قال أن ىلإ ، احلمد بترتيل)عليه السالم(ويف رواية محاد، مث قرأ 

يرتل  أن صلى إذا ينبغى للعبد: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عمري، عن أيب ويف رواية ابن

  .)٤(ر اجلنة وذكر النار سأل اهللا اجلنة وتعوذ باهللا من النار مر بآية فيها ذكفإذايف قراءته 

   .)٥(ال يقرأ هذومة ولكن يرتل ترتيالالقرآن ن إ :محزة أيب وعن علي بن

  .غريها من الرواياتإىل 

عليه (عبد اهللا  أبو قال:  ذلك، فعن معاوية بن عمار قالأيضاًاملراد بالترسل  أن والظاهر

  .)٦(حد يف نفس واحد ولكن ترسل يف قراءاأو اهللا ال تقرأ قل ه: )السالم

                                                

 

 

 

 

 

 



١٤١

  .ة وتبني احلروف على وجه يتمكن السامع من عدهاءأي التأين يف القرا

  

  .)١(نك يف الصالةإفأقم مترسال ف :ذانويف رواية الشيباين يف باب األ

جيزيك من القنوت مخس تسبيحات يف : )عليه السالم(ويف رواية حريز، قال 

  .)٢(ترسل

، ففي مرسلة الفقيه قال يقرأ مستعجالً بأن والترسل،بل الظاهر كراهة عدم الترتيل 

  .)٣( ولكن على سكون ووقاروال تأت بالصالة مستعجالً: )عليه السالم(

ليس خاصاً بالقراءة، بل استحباب الترتيل وكراهة العجلة  أن ومن هذه الروايات يظهر

 القراءة وتبني احلروف على وجه يتمكن السامع من  يف التأينأي(ذكار الصالة أيف كل 

 يف القراءة، والتبني يف احلروف التأين أنه علىئمة اللغة أمجع أقد :  يف املستند قال،)عدها

كما شباع احلرف من اإلعلى ذلك من ترفيه ما زاد أما و: قال أن ىلإ ،واحلركات يف معناه

اموس، وعدم مد الصوت كما عن اية وحسن التأليف كما يف القيف املعرب والكشاف، 

 ،متكث فيه وحتسن به صوتك بأن فسره فيهاالفاضل، وحتسني الصوت كما يف رواية ضعيفة 

كما يف والغنه وغريها، طباق ومراعاة صفات احلروف من اهلمس واجلهر واالستعالء واإل

 )عليه السالم(منني مري املؤأموالنا  إىل منسوبة وحفظ الوقوف كما يف رواية ضعيفة ،النفلية

  فلم يثبت  حفظ الوقوف وبيان احلروفن إ :قال فيها

                                                

 

 

 



١٤٢

ن قلنا باستحباب بعض ما ذكر من جهه إاستحبابه من جهة اعتباره يف الترتيل، و

  .، انتهى)١(خرىأ

م ال؟ لداللة مجلة من الروايات أ ترتيال يواملهم استحباب كل ذلك سواء مس: قولأ

: عن قول اهللا عزوجل )عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : ليمان قالعليها، فعن عبد اهللا بن س

ورتل القرآن ترتيال عليه السالم(مري املؤمنني أقال : )عليه السالم(؟ قال( : بينه تبييناً وال

  .)٢(ذه هذ الشعر وال تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية

، )٣(تتمكث فيه وحتسن به صوتك أن هو: لبيانا عن جممع يبصري املرو أيب ويف خرب

صلى (النيب  إىل ، وهذا نسب)٤(داء احلروفأووغريه تفسريه حبفظ الوقوف وعن الذكرى 

  .خرىأ )عليه السالم(ىل علي إ، و)٥( تارة)اهللا عليه وآله وسلم

يه صلى اهللا عل (ذر عنه أيب فض الصوت لروايةخب القراءة أيضاًلعل من املستحب نه إ مث

به التكلم املراد  فإن .)٦(وعند القرآناخفض صوتك عند اجلنائز وعند القتال : )وآله وسلم

  .عند قراءتك للقرآن، وكالمها مناسب ملقام القرآن أو  من يقرأ القرآن،عند

                                                

 

 

 

 

 

 



١٤٣

  . حتسني الصوت بال غناء:الرابع

  

  :من الرواياتجلملة ) حتسني الصوت: الرابع(

 قال النيب )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن وخرب ابن سنان، ،بصري املتقدمة أيب كرواية

  .)١(احلسنلكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

عليه ( ذكرت الصوت عنده؟ فقال )عليه السالم(احلسن  أيب وخرب النوفلي، عن

ه املار فصعق من حسن  كان يقرأ فرمبا مر ب)عليه السالم(علي بن احلسني ن إ :)السالم

  .)٢(صوته

عليه (كان علي بن احلسني :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب خرى، عنأويف رواية 

ببابه يستمعون وكان السقائون ميرون فيقفون  ،حسن الناس صوتاً بالقرآنأ )السالم

  .)٣(قراءته

حسنوا : )وسلمصلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(وعن الرضا 

  .غريها من الروايات إىل .)٤(القرآن حسناًاحلسن يزيد الصوت  فإن صواتكم،أالقرآن ب

كما حققه بطلت وأبطلت بالغناء السورة  أو  قرأ احلمدفإذاالغناء حرام،  فإن )بال غناء(

  .يف املكاسب احملرمة» ره«خ املرتضىيالش

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال) السالمعليه(عبد اهللا  أيب فعن عبد اهللا بن سنان، عن

  ياكمإصواا، وأالعرب واقرأوا القرآن بأحلان : )عليه وآله وسلم

                                                

 

 

 

 



١٤٤

  . الوقف على فواصل اآليات:اخلامس

عون القرآن ترجيع قوام يرجأ يء من بعدينه سيجإوحلون أهل الفسق وأهل الكبائر، ف

  .)١(شأمعجبه ي مقلوبة وقلوب من يهم، قلومقالغناء والنوح والرهبانية ال جيوز ترا

ت القرآن فرفعت به أقر إذا :)عليه السالم(يب جعفر قلت أل: بصري قال أيب روايةأما 

با حممد أيا : )عليه السالم(فقال هلك والناس، أترائي ذا  إمنا :الشيطان فقال  جائينصويت

اهللا عز وجل حيب فإن  صوتكع بالقرآن هلك ورجأاقرأ قراءة ما بني القراءتني تسمع 

ع فيه ترجيعاًالصوت احلسن يرج)أن فاملراد به الترجيع غري الغناء، كما يدل على. )٢ 

  .وىلالترجيع قسمان الرواية األ

كان : م سلمة قالتأ عن )٣(ملا رواه جممع البيان) ياتالوقف على فواصل اآل: اخلامس(

عن النيب ية، وملا تقدم من الرواية املروية آ  يقطع قراءته آية)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

حفظ الوقوف  أنه  يف معىن الترتيل من)عليه السالم(، وعن علي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  :مرينأداء احلروف، والظاهر استحباب أو

  .ياتالوقوف على اآل: ولاأل

مكَّنا ِليوسف ِفي وكَذِلك : الوقوف عند انتهاء اجلمل ولو يف آية واحدة، مثل: الثاين

  ،  نصيب ِبرحمِتنا من نشاُء، يتبوأُ ِمنها حيثُ يشاُء،األرض

                                                

 

 

 



١٤٥

  . مالحظة معاين ما يقرأ واالتعاظ ا:السادس

.النقمة ما يناسب كال منهما أو ل اهللا عند آية النعمةأيس أن :السابع

  

وِسننيحالْم رأَج ضيعال ن)ا آأ مع )١ية واحدة.  

: قوله تعاىل إىل ضافةويدل عليه باإل)  ما يقرأ واالتعاظ امالحظة معاين: السادس(

َآنَأونَ الْقُرربدتفَال ي)مجلة من الروايات)٢ :  

  .)٣(ال خري يف قراءة ليس فيها تدبر: مثل خرب الثمايل

 يف وصف املتقني يف )عليه السالم(مري املؤمنني أ عن ،بن كثريويف خرب عبد الرمحان 

منها عرت فاقش ،بصارهمأقلوم ومسامع ليها إصغوا أذا مروا بآية فيها ختويف إو: حديث

ذا إ و،صول آذامأيف وشهيقها  وزفريهاصهيل جهنم  أن  فظنوا، ووجلت قلوم،جلودهم

صب ا نأليها شوقاً وظنوا إنفسهم أليها طمعاً وتطلعت إتشويق ركنوا مروا بآية فيها 

ها الستحباب قراءة احلمد والسورة إطالقبالشاملة غريها من الروايات  إىل .)٤(عينهمأ

  .بالتدبر واالتعاظ

كما تقدم يف )  منهماما يناسب كالًالنقمة  أو يسأل اهللا عند آية النعمة أن :السابع(

 إذا رأ القرآنملن قينبغى : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: روايات الترتيل، وعن مساعة قال

يسأل اهللا عند ذلك خري ما يرجو ويسأله العافية  أن ختويف أو ةسألممر بآية من القرآن فيها 

  منذلك أعم  أن والظاهر. )٥(من النار ومن العذاب

                                                

 

 

 

 

 



١٤٦

  .تكبري الركوع أو  وكذا بعد الفراغ منها بينها وبني القنوت، السكتة بني احلمد والسورة:الثامن

  

قُلْ من حرم قرأ  إذا ة، وهل يشمل مثل ماخراآلة، وعذاب الدنيا ورخاآلنعيم الدنيا و

 )٢(أَنتم مسِلمونَ وفَال تموتن ِإالَّقرأ  أو إذا  بالزينة،مجليناللهم : فيقول ؟)١(زينةَ اللَِّه

اللهم :  فيقول)٣(الصيِف وإيالِفِهم ِرحلَةَ الشتاِءقرأ  أو إذا  مسلماً،اللهم امتين: فيقول

يدعو  أن جوازأما  ،مثال ذلك، ال يبعد الشمولأالشتاء والصيف و يل السفر يف ئهي

  . الكالم فيهبالفارسية فسيأيت

تكبري  أو وكذا بعد الفراغ منها بينها وبني القنوت ،بني احلمد والسورةالسكتة : الثامن(

 ي،اآل وسمن الوقوف على رؤطول أواحلمد، وهذه السكتة وكذا بني التكبري ) الركوع

ثناء أ بني لونني من الكالم أكثر من سكوته يف اإلنسانيسكت  أن ما هو املتعارف يفك

  .كالم واحد بني مجله

صحاب أرجلني من ن إ :)عليه السالم(سحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه إففي خرب 

صلى اهللا عليه وآله ( اختلفا يف صالة رسول اهللا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

من  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( بن كعب كم كانت لرسول اهللا إىل أيب فكتبا )وسلم

  .)٤(ذا فرغ من السورةإم القرآن وأفرغ من  إذا كانت له سكتتان: سكتة؟ قال

  حفظ عننه إ :رة وعمران فقال مسرةاختلف مس أنه ويف رواية اخلصال

                                                

 

 

 

 



١٤٧

كذلك اهللا ربنا  أو ،ثالثا أو مرتني أو  كذلك اهللا ريب مرة،ة التوحيديقول بعد قراءة سور أن :التاسع

  ثالثا

  

فرغ من  إذا كرب وسكتة إذا سكتةسكتتني  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

فرغ من قراءة  إذا خريةاألذكر السكتة  ـ راوى احلديث ـقتادة ن إ عند ركوعه مثته ءقرا

بن كعب فكان  إىل أيب يف ذلكقال ـ فكتبنا  إىل أن  ـغري املغضوب عليهم وال الضالني

أيب قال ابن اجلنيد روى مسرة و: ، ولذا قال يف الذكرى)١(مسرة قد حفظ أن ليهماإيف كتابه 

وىل بعد تكبرية االفتتاح السكتة األأن  ):صلى اهللا عليه وآله وسلم( بن كعب عن النيب

  .)٢(والثانية بعد احلمد

أو  ،ثالثاً أو مرتني أو مرة ،عد قراءة سورة التوحيد، كذلك اهللا ريبيقول ب أن :التاسع(

  :جلملة من الروايات) ثالثاً ،ربناكذلك اهللا 

 )عليه السالم(أبا جعفر ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كصحيح ابن احلجاج، عن

  .)٣(كذلك اهللا ريب أو كذلك اهللا:  فرغ منها قالفإذاكان يقرأ قل هو اهللا أحد 

كل من : فقال عن التوحيد؟ )عليه السالم(، سألت الرضا يوخرب عبد العزيز بن املهتد

كما يقرأ الناس : ها؟ قالؤكيف يقر: قرأ قل هو اهللا أحد وآمن ا فقد عرف التوحيد، قلت

  .)٤(وزاد فيها كذلك اهللا ريب كذلك اهللا ريب

   ـ منها ـ)يه السالمعل(يعىن الرضا  فرغ ـ فإذا :الضحاك أيب وخرب رجاء بن

                                                

 

 

 

 



١٤٨

 بل وكذا ، احلمد هللا رب العاملني ـكان مأموماًن إ ـة احلمد ءوأن يقول بعد فراغ اإلمام من قرا

  .كان منفرداًن إ بعد فراغ نفسه

  

ورب  : زيادةي، ويف خرب السيار)١( كذلك اهللا ربنا ثالثاً:يعىن سورة التوحيد ـ قال

  .)٢(ولنيبائنا األآ

 إذا قولأقرأ قل هو اهللا أحد، وأ أن )عليه السالم(جعفر  أبو  أمرين:ويف خرب الفضيل

 إذا أيضاًيكون ذلك حكم املأموم  أن ال يبعدنه إ ، مث)٣(كذلك اهللا ريب ثالثاً :فرغت منها

  . من رواية احلمدمام قرأ للمناط، وملا يأيتمسع اإل

: نار؟ قال أو آية فيها ذكر جنةب أو ر باملسألةمام فيم الرجل يكون مع اإل:ولرواية احلليب

املناط فيها شامل  فإن .)٤(»يسأل عند ذلك ويتعوذ من النار ويسأل اهللا اجلنة بأن ال بأس«

  .مشمول للذكر املطلق إىل أنه ضافةباإل. للمقام

كان مأموماً ـ احلمد هللا رب  إذا مام من قراءة احلمد ـن يقول بعد فراغ اإلأو(

مام، ففي صحيح اإل إىل وكذا بالنسبة) كان منفرداًن إ راغ نفسهالعاملني، بل وكذا بعد ف

مام فقرأ احلمد وفرغ من قراءا إكنت خلف إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب مجيل، عن

  .)٥(احلمد هللا رب العاملني: نتأفقل 

  فرغت من  إذا وال تقولن: )عليه السالم(جعفر  أيب ويف صحيح زرارة، عن

                                                

 

 

 

 

 



١٤٩

  .)١(قلت احلمد هللا رب العاملنيشئت  فإن ،قراءتك آمني

من قراءا قرأت الفاحتة ففرغت إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ان، عنوعن جممع البي

  .)٢(نت يف الصالة، فقل احلمد هللا رب العاملنيأو

يف  أو قوال خاصة بعد بعض السورأهناك روايات كثرية تدل على استحباب ن إ مث

قرأت قل يا إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ا عن داود بن احلصني، عن مثل م،ثنائهاأ

عبد اهللا وحده، أ: عبد ما تعبدون، فقلأال : ذا قلتإيها الكافرون، وأيا : يها الكافرون فقلأ

  .)٣(سالماإل وديينريب اهللا : لكم دينكم ويل دين، فقل: ذا قلتإو

قرأ قل هو اهللا  إذا كان أنه )عليه السالم( الرضا ، عن)٤(الضحاك أيب ويف رواية رجاء بن

قرأ سورة  إذا كذلك اهللا ربنا، ثالثا، وكان:  فرغ منها قالفإذا، حدأهو اهللا : قال سراًحد أ

 ثالثا، سالماهللا ريب وديين اإل:  فرغ منها قالفإذايها الكافرون، أيا :  قال يف نفسه سراًحداجل

نا على ذلك من الشاهدين، أبلى و:  قال عند الفراغ منهاوالتني والزيتون،: قرأ إذا وكان

: قال أن ىلإ ،سبحانك اهللا ريب: قسم بيوم القيامة قال عند الفراغ منهاأقرأ ال  إذا وكان

على قال األذا قرأ سبح اسم ربك إاحلمد هللا رب العاملني، و: فرغ من الفاحتة قال إذا وكان

  ىلإ. لبيك اللهم لبيك سراً:  قاليها الذين آمنواأذا قرأ يا إعلى، وسبحان ريب األ :سراً

                                                

 

 

 

 



١٥٠

 وهل ، وهل أتى،ة عم يتساءلونءة بعض السور املخصوصة يف بعض الصلوات كقراء قرا:العاشر

 ،ا يف الظهر والعشاء وحنومه، ووالشمس،ة سبح اسمء وقرا،لصبحا وأشباهها يف صالة ، وال أقسم،أتاك

  تكاثر يف العصر واملغرب وأهليكم ال،جاء نصر اهللا إذا ةءوقرا

  

  .من الروايات اليت ذكرها الوسائل واملستدرك والبحار يف باب قراءة القرآنغريها 

ن كانت الرواية ضعيفة من إ، وإشكاليف غري الصالة بال ال بأس مبا يف الروايات نه إ مث

 أو ة،جيز يف الصالأحنوه مما و كما ال بأس به يف الصالة فيما كان دعاًء ،باب التسامح

قُلْ يا « بعد »يا أَيها الْكاِفرونَ«يقول  أن  مثل،بدون هذينأما كانت الرواية الواردة معتربة، 

م ال جيوز؟ أاملناط يف الذكر والقرآن والدعاء فهل جيوز يف الصالة من باب  »أَيها الْكاِفرونَ

يكون به  أن ت، بدونتيان بأمثال ما ورد يف الروايااإل أن ، كماأحوطاحتماالن والترك 

يف الصالة أما مل يكن بقصد الورود، هذا يف غري الصالة،  إذا رواية خاصة ليس به بأس

فضل، وكأنه أسراً تيان باملذكورات اإل أن يكون من الذكر والدعاء، والظاهر أن فالالزم

ن إ، و باملذكوراتيأيت أن جيوز أنه الظاهر أن خيتلف غري القرآن عن القرآن، كما أن جلأل

والفتوى بذلك فال مينعه ما دلّ على لزوم  النص طالق إل،ماملقراءة اإل كان مصادماً

  .مام يف اجلهريةنصات لإلاإل

كما ورد بذلك متواتر ) ة بعض السور املخصوصة يف بعض الصلواتءقرا: العاشر(

يف (ول يف الط) شباههاأ و،قسمأ وال ،تاكأ وهل ،كقراءة عم يتسائلون، وهل أتى(الروايات 

جاء نصر  إذا  وقراءة،الظهر والعشاء وحنوه ،والشمسو وقراءة سبح اسم، ،صالة الصبح

  هليكم التكاثر يف العصر واملغرب أ و،اهللا



١٥١

كان رسول :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنأبان بن عيسى بن عبد اهللاصحيح 

، وهل اإلنسان، وهل أتى على بعم يتسائلونالغداة  ي يصل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

 الظهر بسبح اسم، ي وكان يصل، وشبهها،قسم بيوم القيامةأتاك حديث الغاشية، وال أ

بقل هو اهللا  املغرب يوشبهها، وكان يصلتاك حديث الغاشية أوالشمس وضحاها، وهل 

 ية بنحو ما يصلخراآلالعشاء  ي وكان يصل،ذا زلزلتإو ،ذا جاء نصر اهللا والفتحإحد، وأ

  .)١( والعصر بنحو من املغرب،يف الظهر

ي السور تقرأ يف أ :)عليه السالم(يب عبد اهللا  أل:ويف صحيح ابن مسلم، قلت

أما  والعصر واملغرب سواء، و،ة تقرأ فيهما سواءخراآلوالعشاء الظهر أما : وات؟ قاللالص

 وحنوها، ،ها والشمس وضحا،ة فسبح اسم ربكخراآلالظهر والعشاء أما طول، وأالغداة ف

 ،الغداة فعم يتسائلونأما  و،هليكم التكاثر وحنوهاأ و، جاء نصر اهللافإذاالعصر واملغرب أما و

 حني من اإلنسان وهل أتى على ،قسم بيوم القيامةأ وال ،تاك حديث الغاشيةأوهل 

  .)٢(الدهر

لظهر يقرأ يف ا: قال أنه )عليه السالم(روينا عن جعفر بن حممد : وعن الدعائم قال

ذا الشمس كورت، ويف العصر مثل العاديات إة مثل سورة املرسالت وخراآلاء عشوال

طول من أ ويف الفجر ،ذا جاء نصر اهللا والفتحإ و،حدأوالقارعة، ويف املغرب مثل قل هو اهللا 

  يقرأ يف الفجر أن وال بأس :قال أن  اىلذلك

                                                

 

 



١٥٢

  ، يف الظهر والعصر من يوم اجلمعة، الثانيةة سورة اجلمعة يف الركعة األوىل واملنافقني يفئوقرا

  

  .)١(ه ويف العصر واملغرب بقصار،ة بأوساطهخراآل ويف الظهر والعشاء ،ل املفصلابطو

ذا الشمس إاقرأ يف صالة الغداة املرسالت و: )عليه السالم(وعن الرضوي قال العامل 

 ويف ،زلزلت ومثلهماذا إو ،السماء انفطرت إذا  ويف الظهر، ومثلهما من السور،تركو

 إىل ،)٢(حد ومثلهماأ ويف املغرب التني وقل هو اهللا ،العصر العاديات والقارعة ومثلهما

  .غريها من الروايات

واملنافقني يف الثانية، يف الظهر والعصر من يوم  ،وىلقراءة سورة اجلمعة يف الركعة األو(

 أيب  صحيح زرارة عن:، ويدل عليه عليهمجاع املشهور، بل عن االنتصار اإلنكما ع) اجلمعة

 فإن اقرأ سورة اجلمعة واملنافقني: )عليه السالم( ـ يف حديث ـ قال )عليه السالم(جعفر 

  .)٣(ما سنة يوم اجلمعة يف الغداة والظهر والعصراءقر

 كان ليلة اجلمعة يستحبإذا  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب ورواية حريز وربيعي عن

 ويف صالة ، ويف صالة الصبح مثل ذلك،ذا جائك املنافقونإلعتمة سورة اجلمعة ويقرأ يف اأن 

  .)٤( ويف صالة العصر مثل ذلك،اجلمعة مثل ذلك

كانت قراءته يف مجيع  أنه )عليه السالم(الضحاك، عن الرضا  أيب ويف خرب رجاء بن

  نزلناه، ويف الثانية احلمد وقل هوأنا إوىل احلمد واملفروضات يف األ

                                                

 

 

 

 



١٥٣

باحلمد وسورة نه كان يقرأ إ ف،ال يف صالة الغداة والظهر والعصر يوم اجلمعةإحد أاهللا  

  .)١(اجلمعة واملنافقني

وىل واملنافقني يف يف صالة اجلمعة وظهرها وعصرها فباجلمعة يف األأما و: قال يف املستند

: قال أن ىلإ ، الظهرشهر يفظهر األاً نصاً وفتوى، ويف اجلمعة ملا ذكر وعلى األإمجاعالثانية 

 وعند السيد يف ،واجلمعة عند الصدوق يف الظهر ووجوباً ،ومن غري خالف يعرف يف العصر

  .، انتهى)٢(اجلمعة خاصة

ذلك حيث نسب القول بوجوما يف الظهرين من  إىل شارأوكان الشرائع : قولأ

  : وكان الفتوى بالوجوب لظاهر األمر يف بعض الروايات،بعض إىل اجلمعة

 إذا ة يف اجلمعةء عن القرا)عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : مثل صحيح احلليب قال

اقرأ سورة اجلمعة :  وقالنعم: )عليه السالم(جهر بالقراءة؟ فقال أربعاً أ يصليت وحد

  .)٣(واملنافقني يف يوم اجلمعة

:  قال، الصالة ملن مل يقرأمها، الظاهر يف بطالناإلعادةمر باأل: وصحيح عمر بن يزيد

عاد الصالة يف أمن صلى اجلمعة بغري اجلمعة واملنافقني : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال

لكن يرد على ذلك اجلمعة يف السفر هو الظهر،  أن وضوحبضميمة . )٤(حضر أو سفر

   السابق والالحق على القول بالوجوب مجاعاإل إىل ضافةباإل

                                                

 

 

 

 



١٥٤

  وكذا يف صبح يوم اجلمعة

البد من احلمل على االستحباب  أنه كالم الصدوق على الوجوبقش يف داللة بل نو

  .بقرينة الروايات الداالت على عدم الوجوب

ال : اجلمعة بغري سورة اجلمعة متعمداً؟ قال، عن الرجل يقرأ يف صالة يكصحيحة عل

  .)١(بأس بذلك

اقرأ بقل : ) السالمعليه(قرأ فيها؟ قال أيف السفر ما عن اجلمعة ى، األخروالصحيحة 

  .)٢(حدأهو اهللا 

ال اجلمعة يقرأ باجلمعة إة شيء موقت ءليس يف القرا: بل وصحيحة منصور

  .)٤(وحنوه حممد بن مسلم. )٣(واملنافقني

 يقرأ فيهما بغري اجلمعة واملنافقني بأن يف صالة اجلمعة ال بأس: بل وصحيحة ابن سنان

  .ل أعم من الضرورة كما هو واضحاالستعجا فإن .)٥(كنت مستعجالإذا 

حد؟ قال أعلى وقل هو اهللا  رجل صلى اجلمعة فقرأ سبح اسم ربك األ:ورواية االزرق

  .غري ذلك إىل ،)٦(»جزأهأ «:)عليه السالم(

املتقدمة، كصحيح زرارة ورواية حريز جلملة من الروايات ) وكذا يف صبح يوم اجلمعة(

  . ورواية رجاءيوربع

                                                

 

 

 

 

 

 



١٥٥

 وكذا يف العشاء يف ليلة اجلمعة يقرأ يف األوىل ، األوىل اجلمعة والتوحيد يف الثانيةأو يقرأ فيها يف

  وىل والتوحيد يف الثانية نا انزلناه يف األإة ءويستحب يف كل صالة قرا ،املنافقنياجلمعة ويف الثانية

  

  :جلملة من الروايات) وىل اجلمعة والتوحيد يف الثانيةفيها يف األأو يقرأ (

اقرأ يف ليلة اجلمعة اجلمعة وسبح اسم : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو بصري قالأيب  كخرب

  .)١(حدأوقل هو اهللا سورة اجلمعة على، ويف الفجر ربك األ

عليه (قرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة؟ فقال أ ما :محزة أيب وصحيحة احلسني بن

غريمها  إىل .)٢(حد مث اقنتأقل هو اهللا بسورة اجلمعة ويف الثانية بوىل اقرأ يف األ: )السالم

  .خبارمن األ

سبح اسم  أو )اجلمعة ويف الثانية املنافقنيوىل يقرأ يف األيف ليلة اجلمعة وكذا يف العشاء (

بصري املتقدم  أيب  املتقدم، وعلى الثاين خربيول خرب حريز وربععلى، ويدل على األربك األ

ة فاقرء سورة اجلمعة وسبح اسم ربك خراآلاء ذا كان يف العشإو: الصباح أيب وخرب

  .غري ذلك إىل .)٣(علىاأل

خلرب علي بن ) وىل، والتوحيد يف الثانيةنا انزلناه يف األإويستحب يف كل صالة قراءة (

 حممد بن الفرج تعلمه إىل نك كتبتإ جعلت فداك :)عليه السالم(يب احلسن  أل:راشد، قلت

  ا انزلناه وقل هو اهللا نإفضل ما يقرأ يف الفرائض أأن 

                                                

 

 

 



١٥٦

صدرك ال يضيقن : )عليه السالم( ليضيق بقراءما يف الفجر؟ فقال ين صدرأحد وأ

  .غريها من الروايات إىل .)١(الفضل واهللا فيهما فإن ما

حد وقل يا أكثرية مل يذكرها املصنف، مثل قراءة الفجر بقل هو اهللا وهناك مستحبات 

قرأت يف :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب طلحة، عن أيب يها الكافرون، فعن حممد بنأ

صلى اهللا عليه (وقد فعل ذلك رسول اهللا يها الكافرون أوقل يا حد أصالة الفجر بقل هو اهللا 

  .)٢()وآله وسلم

ي سورة أ الفجر باقرأ يف ركعيت: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ويف رواية ابن سنان

  .)٣(يها الكافرونأحد وقل يا أاقرأ فيهما بقل هو اهللا  أن حبأ فناأأما : حببت، قالأ

:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن أبان بن عبد امللك، عن ابن كرام اخلثعمي، عن

عدائه وجاء يوم أفريضة نصره اهللا على مجيع  أو جاء نصر اهللا والفتح يف النافلة إذا من قرأ

رجه اهللا من جوف قربه فيه أمان من جسر جهنم ومن النار خأالقيامة ومعه كتاب ينطق قد 

خربه بكل خري حىت يدخل اجلنة أال بشره وإ فال مير على شيء يوم القيامة ،ومن زفري جهنم

غريها من  إىل .)٤(سباب اخلري ما مل يتميز ومل خيطر على قلبهأويفتح له يف الدين من 

  الروايات الكثرية اليت دلت على استحباب

                                                

 

 

 

 



١٥٧

 إىل  مضافا،ل لو عدل عن غريمها إليهما ملا فيهما من الفضل أعطي أجر السورة اليت عدل عنهاب

  أجرمها

  

كثر من مائة رواية، فعلى أالفرائض والنوافل مبا تبلغ السور يف خمتلف قراءة خمتلف 

  .حاديث الشيعة والبحارأوجامع واملستدرك  الوسائل إىل يرجع أن الطالب

 ،جر السورة اليت عدل عنهاأ يعطأليهما ملا فيهما من الفضل إا بل لو عدل من غريمه(

 إىل كتب أنه :فقد روى االحتجاج، عن حممد بن عبد اهللا بن جعفر) جرمهاأ إىل مضافا

 ي رو:قال أن  اىل،طال اهللا بقاكأبسم اهللا الرمحن الرحيم : صاحب الزمان عجل اهللا فرجه

يقرأ يف مل عجبا ملن :  قال)عليه السالم(لعامل ا أن  وغريهاضيف ثواب القرآن يف الفرائ

ما زكت صالة من مل يقرأ : ي، ورونزلناه يف ليلة القدر، كيف تقبل صالتهأنا إصالته 

 اعطي من الثواب قدر الدنيأمن قرأ يف فرائضة اهلمزة أن  :يحد، وروأفيها قل هو اهللا 

ال تقبل صالة  أنه ياها مع ما قد رويقرأ اهلمزة ويدع هذه السور اليت ذكرن أن فهل جيوز

  ما؟ زكوها اإلتوال 

 وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرأ قل ،الثواب يف السور على ما قد روي :التوقيع

 أن  وجيوز، ثواب ما قرأ وثواب السورة اليت تركينزلناه لفضلهما أعطأنا إهو اهللا أحد و

  .)١( ولكن يكون قد ترك الفضلةهاتني السورتني وتكون صالته تام يقرأ غري

  م ال؟ احتماالن، من االنصراف أهل يشمل ذلك ما لو قرأ بعض السورة نه إ مث

                                                

 



١٥٨

 ويستحب يف صالة الصبح من االثنني واخلميس سورة هل أتى ،ال تزكو صالة إال ما أنه بل ورد

. وهل أتاك يف الثانية،يف األوىل

  

ليس كذلك فيما نه إ ة بعض السورة، مث الظاهرءاتية يف العدول ولو بعد قرومن العلة اآل

ال صالة  أنه عني هلا سورة خاصة كيوم اجلمعة وحنوه، كيف وقد ورد يف بعض الروايات

متام الصالة ركعتني واالستيناف، ويف إمر ب، ويف بعضها األملن مل يقرأ اجلمعة واملنافقني

ال جيوز العدول بعد النصف،  أنه ك، كماغري ذل إىل قرأ غريمها فال صالة له، إذا نهأبعضها ب

  .طلق اعتماداً على ما ذكره سابقاًأ إمنا قرأ اجلحد، فاملصنف إذ وكذلك

كما تقدم يف رواية االحتجاج، وعن منصور بن ) ال ماإال تزكو صالة  أنه بل ورد(

من مضى به يوم واحد فصلى فيه خبمس :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب حازم، عن

لكن املراد . )١(حد قيل له يا عبد اهللا لست من املصلنيألوات ومل يقرأ فيها بقل هو اهللا ص

بأمثال هذه الروايات شدة االهتمام وكثرة الفضيلة ال عدم الزكاة وعدم كونه من املصلني 

  .كما ال خيفى

 وهل أتاك ،وىلويستحب يف صالة الصبح من االثنني واخلميس سورة هل أتى يف األ(

 أنه خراسان إىل  يف طريقه)عليه السالم( عمن صحب الرضا :)٢(ففي رواية الفقيه) الثانيةيف 

وىل احلمد، وهل أتى على كان يقرأ يف صالة الغداة يوم االثنني ويوم اخلميس يف الركعة األ

   ويف الثانية احلمد وهل أتاك ،اإلنسان

                                                

 

 



١٥٩

 ويوم اخلميس وقاه اهللا شر من قرأمها يف صالة الغداة يوم االثنني فإن حديث الغاشية

  .اليومني

 يوم )عليه السالم(احلسن العسكري  أيب دخلت علي: وعن علي بن عمر العطار قال

يا : كرهت احلركة يوم االثنني، قال: ؟ قلترك أمسأمل : )عليه السالم(الثالثاء، فقال 

 الغداة هل أتى على ركعة من صالةفليقرأ يف أول يقيه اهللا شر يوم االثنني  أن حبأعلي من 

 لَقَّاهم نضرةً وفَوقاهم اللَّه شر ذِلك الْيوِم )عليه السالم(احلسن  أبو  مث قرأاإلنسان

  .غريها من الروايات إىل )٢(.)١(سروراًو

  

                                                

 

 



١٦٠

.يف مجيع الفرائض اخلمس يكره ترك سورة التوحيد ـ ١ـ مسألة 

  

كما تقدم يف )  يف مجيع الفرائض اخلمسيكره ترك سورة التوحيد ـ ١مسألة ـ (

يف مثل يوم اجلمعة حيث عني فيه سور املراد شدة الفضيلة  أن خرب منصور، لكن الظاهر

املنصرف من مثل هذه الرواية عدم االعتناء ال عدم القراءة يف  ألن خرى، بل ميكن مطلقاً،أ

  .نفسه فتأمل

  



١٦١

.نفس واحديف كذا قراءة احلمد والسورة و ،ة التوحيد بنفس واحدءيكره قرا ـ ٢ـ مسألة 

  

 أبو قال: فعن معاوية بن عمار قال) ة التوحيد بنفس واحدء ـ يكره قرا٢مسألة ـ (

  .)١(حد يف نفس واحد ولكن ترسل يف قراءاأال تقرأ قل هو اهللا : )عليه السالم(عبد اهللا 

يقرأ قل هو اهللا  أن كرهي: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: وعن حممد بن الفضل قال

  .)٢(أحد يف نفس واحد

من مصاديق قراءة السورة بنفس  ألنه )وكذا قراءة احلمد والسورة يف نفس واحد(

صلى اهللا عليه (كانت لرسول اهللا : بن كعب أيب  ما تقدم من روايةأيضاًواحد، ويدل عليه 

  .)٣(فرغ من أم القرآن واذا فرغ من السورة إذا  سكتتان)وآله وسلم

  .يفهم كراهة احلمد بنفس واحداملناط، ومنه  إىل ضافةباإل

 )عليه السالم(صل، وملا رواه علي بن جعفر نعم احلكم بذلك يف اجلميع مكروه، لأل

سألته عن الرجل يقرأ يف الفريضة بفاحتة الكتاب وسورة :  قال)عليه السالم(عن أخيه موسى 

  .)٤(ن شاء يف غريهإو يف نفس شاء قرأن إ :خرى يف النفس الواحد؟ قالأ

  

                                                

 

 

 

 



١٦٢

.إال سورة التوحيد  يقرأ سورة واحدة يف الركعتني أن يكره ـ ٣ـ مسألة 

  

أما ) ال سورة التوحيدإيقرأ سورة واحدة يف الركعتني  أن  ـ يكره٣مسألة ـ (

 عن الرجل يقرأ سورة واحدة يف )عليه السالم(منه فيدل عليه خرب علي بن جعفر املستثىن 

حسن أإذا  :)عليه السالم(فعل فما عليه؟ قال  فإن تني من الفريضة وهو حيسن غريها،الركع

  .)١(ن مل حيسن غريها فال بأسإ و،غريها فال يفعل

صالة :  يقول)عليه السالم(املستثىن فيدل عليه خرب صفوان، مسعت أبا عبد اهللا أما و

  .)٢(حدأاخلمسون كلها بقل هو اهللا االوابني 

  .)٣(قل هو اهللا أحد جتزى يف مخسني صالة ):السالميه لع( عنه ويف صحيحه

  بعث سرية واستعمل عليها علياً)صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن :وعن عمران بن حصني

بنا يف كل الصلوات بقل  قرأ أنه  فقالوا كل خري غري ـممريهأأي عن ـ فلما رجعوا سأهلم 

صلى ( لقل هو اهللا أحد، فقال النيب يب حل: فقالذاهيا علي مل فعلت : هو اهللا أحد، فقال

غريها، لكن يشكل ما  إىل .)٤(حبك اهللا عز وجلأحببتها حىت أ ما )اهللا عليه وآله وسلم

  .ذكره املصنف

عرف  إذا منا الكراهة فيماإ و،الرواية الدالة على املستثىن منه ليست مطلقةن إ :أوالً

  املصنف يف هذا املورد مبناسبة كالم ن إ يقال أن الإغريها، اللهم 

                                                

 

 

 

 



١٦٣

  . فتأمل،ال قراءة ما يعرفإمن ال يعرف غريها ليس تكليفه  إذ ،احلكم واملوضوع

منها الكراهة الشرعية، بل شدة االهتمام الرواية ال يستفاد  بأن يقال أن ميكن: ثانياًو

 فالقول بالتنوع يف السورة لئال يبقى القرآن مهجوراً ـ كما ورد يف بعض الروايات ـ

  .بالكراهة حمل تأمل

  



١٦٤

عليه (ففي اخلرب كان علي بن احلسني   والبكاء،جيوز تكرار اآلية يف الفريضة وغريها ـ ٤ـ مسألة 

عليه (يف آخر عن موسى بن جعفر ، وميوت أن  يكررها حىت يكادمالك يوم الدينقرأ  إذا )السالم

عليه ( قال ؟اآلية فيها التخويف فيبكي ويردد اآليةيقرأ يف الفريضة فتمر  أن عن الرجل يصلي له )السالم

. ه البكاء فال بأسءيردد القرآن ما شاء وإن جا: )السالم

  

الذي رواه ) والبكاء ففي اخلربية يف الفريضة وغريها، جيوز تكرار اآل:  ـ ٤مسألة ـ (

 مالك يوم قرأ إذا )عليه السالم(كان علي بن احلسني  (:عن الزهري )رمحه اهللا(الكليين 

 )عليه السالم(رواه علي بن جعفر ) آخر(خرب ) ، ويف)١(ميوت أن الدين يكررها حىت يكاد

الفريضة فتمر يقرأ يف  أن  عن الرجل يصلي له:)عليه السالم(موسى بن جعفر (أخيه ) عن(

ه ءن جاإيردد القرآن ما شاء و«: )عليه السالم(اآلية فيها التخويف فيبكي ويردد اآلية؟ قال 

 ما ال أحصي وأنا أصلي خلفه :مسعته يقول:  وعن داود بن فرقد قال)٢(»)البكاء فال بأس

  .)٣(»اهِدنا الصراطَ الْمستقيم«: يقول

 ـ يحصأ ما ال )عليه السالم( أبا عبد اهللا مسعته يعين:  قال)٤(وعن حممد بن علي احلليب

  .وذكر مثله ـ

                                                

 

 

 

 



١٦٥

 بفناء الكعبة يرفع صوته ي يصل)ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(وكان : )١(ويف رواية زيد

 . يكثر ترداد بسم اهللا الرمحن الرحيم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وكان :  ـقال أن ىلـ إ

  .غريها من الرواياتإىل 

  

                                                

 



١٦٦

  اجلمعة واملنافقنيغري صالمها فقرأ  إذا الظهر يف يوم اجلمعة أو يستحب إعادة اجلمعة ـ ٥ـ مسألة 

  

فقرأ غري صالمها  إذا يف يوم اجلمعةالظهر  أو عادة اجلمعةإ يستحب : ـ٥مسألة ـ (

من صلى : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: عمر بن يزيد قالففي صحيح ) اجلمعة واملنافقني

  .)١(حضر أو يف سفرعاد الصالة أاجلمعة بغري اجلمعة واملنافقني 

ترك  أن وظاهرهااملصنف احلكم، عمم :  ويف السفر الظهر،اجلمعةيف احلضر ن إ وحيث

 عام ملن تعمد قراءة اإلعادةاحلكم ب أن الظاهر أن  كما،كل واحدة منهما له هذا احلكم

 واحلكم حممول على االستحباب بقرينة الروايات اوزة ،غفل أو جهل أو ينس أو غريمها

 عن الرجل )لسالمعليه ا(ول سألت أبا احلسن األ: مثل ما رواه علي بن يقطني قاللغريمها، 

  .)٢(ال بأس بذلك: )عليه السالم(يقرأ يف صالة اجلمعة بغري سورة اجلمعة متعمداً؟ قال 

  .)عليه السالم(احلسن  أيب عنشعري، عن أبيه،  حممد بن سهل األ)٣(ومثله ما رواه

رجل صلى اجلمعة فقرأ :  قلت)عليه السالم(أبا احلسن سألت : زرق قالوعن حيىي األ

  .)٤(جزأهأ :)عليه السالم(قال حد؟ أوقل هو اهللا على  ربك األسبح اسم

                                                

 

 

 

 



١٦٧

.  استيناف الفرض بالسورتني مثّكان يف األثناء وإمتام ركعتني إذا النفل إىل أو نقل النية

  

قرأ أ عن اجلمعة يف السفر ما )عليه السالم(أبا احلسن سألت : وعن علي بن يقطني قال

  .)١(حدأبقل هو اهللا أمها اقر: )عليه السالم(فيهما؟ قال 

) متام ركعتني مث استيناف الفرض بالسورتنيإثناء وكان يف األ إذا لفالن إىل أو نقل النية(

 اجلمعة ييصل أن رادأ رجل :)عليه السالم(يب عبد اهللا  قلت أل،لصحيح صباح بن صبيح

  .)٢(يتمها ركعتني مث يستأنف: )عليه السالم(حد؟ قال أفقرأ بقل هو اهللا 

: )عليه السالم(وهل يشمل ذلك العمد؟ احتماالن، من االنصراف، بل لعله ظاهر قوله 

نقرأصل عدم جواز العدولن ما يف النص من باب املورد، ولو شك فاألأ، ومن املناط و.  

  

                                                

 

 



١٦٨

. ومها من القرآن ة املعوذتني يف الصالةءجيوز قرا ـ ٦ـ مسألة 

  

 وال إشكالبال )  الصالة ومها من القرآنيفاملعوذتني ة ء ـ جيوز قرا٦مسألة ـ (

ما دل على كفاية وبضميمة اً، ويدل عليه تواتر وجودمها يف املصاحف، إمجاعخالف بل 

 فال اعتبار بعدم وجود السورتني يف مصحف عبد اهللا بن مسعود، ،كل سورة يف الصالة

 وجودها يف نه لو صحت الرواية بعدمإ ف،كما ال اعتبار بعدم وجود سورة احلمد فيه

تكون السورتان من القرآن، فهو شاذ مرفوض جممع على خالفه،  أن ينه كان ينفأومصحفه 

 فإن بن كعب، أيب كما ال اعتبار بوجود ما يسمى بسورة اخللع وبسورة احلقد يف مصحف

متواتر الروايات الدالة  إىل ضافةنه مرفوض ال اعتبار به، هذا باإلإصح ما ينقل من ذلك ف

  .ما من القرآنأعلى 

يف باملعوذتني  فقرأ )عليه السالم(عبد اهللا  أبو صلى بنا: ففي صحيح صفوان قال

  .)١(الركعتني

 يف صالة املغرب فقرأ املعوذتني )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  أمنا:وخرب صابر موىل بسام

  .)٢(مها من القرآن :مث قال

مها من القرآن؟ فقال أسأل عن املعوذتني  :)عليه السالم(وخرب حسني بن البسطام، عنه 

راءة ابن مسعود يف قما ليستا من القرآن إ: فقال الرجل، مها من القرآن: )عليه السالم(

 ومها ،كذب ابن مسعود: قال أو خطأ ابن مسعود،أ: )عليه السالم(وال يف مصحفه؟ فقال 

  قرأ ما يف املكتوبة؟أ: ، فقال الرجلمن القرآن

                                                

 

 



١٦٩

  .غريها من الروايات إىل .)١(نعم: )عليه السالم( فقال 

ليس بذكر  ألنه ،أورثت البطالناحلقد يف الصالة  أو لو قرأ سورة اخللع أنه  ال خيفىمث

كذاب،  أنه مجعوا علىأ ممن يالسياراليت يرويها الزوائد قرأ  إذا وال قرآن، وكذلك

الذي مل ينقص منه ومل يزد ح من كون ما يف املصحف هو الصحيما تقدم  إىل ضافةباإل

  . قرأ الزيادات الواردة يف بعض الروايات فقد نقض صالتهفإذاعليه، 

  

                                                

 



١٧٠

 احلمد سبع آيات ـ ٧ـ مسألة 

  

ن املتواتر آالقرويدل عليه  وال خالف، إشكالبال ) احلمد سبع آيات ـ ٧مسألة ـ (

البسملة  أو أن  آية،الضالنيإىل  صراطآية و» البسملة« أن نعم هناك خالف يفنقله، 

  . آية، والبقية آية»عليهم« إىل »صراط«منا إليست بآية، و

وقد ورد ول متعني، األـ كما تقدم ـ فالقول آية » البسملة« أن لكن حيث عرفت

عليه (با عبد اهللا أسألت ، ففي صحيح ابن مسلم، ة آيةلالبسم أن :يف متواتر الروايات

بسم اهللا الرمحن :  قلتنعم: الفاحتة؟ قال يهأ ن العظيم والقرآ عن السبع املثاين )السالم

  .)١(فضلهنأنعم هي : الرحيم من السبع؟ قال

عليه (مري املؤمنني أعن ، )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(ويف رواية العسكري 

هللا بسم امتامها من فاحتة الكتاب وهي سبع آيات آية بسم اهللا الرمحن الرحيم ): السالم

  .)٢(الرمحن الرحيم

ولَقَد آتيناك «: عن قوله تعاىل) عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : ويف مرفوعة يونس قال

منها بسم اهللا هي سورة احلمد وهي سبع آيات : ؟ قال)٣(»الْقُرآنَ الْعظيم و سبعاً ِمن الْمثاين

  .)٤( الركعتنيتثىن يف ألا املثاينمنا مسيت إالرمحن الرحيم، و

مري أيا  :)عليه السالم(قيل ألمري املؤمنني :  قال)عليه السالم(بن علي وعن احلسن 

  فقالهي من الكتاب؟ أخربنا عن بسم اهللا الرمحن الرحيم أاملؤمنني 

                                                

 

 

 

 



١٧١

. التوحيد أربع آيات

  

ويعدها آية  يقرأها )عليه وآله وسلمصلى اهللا (نعم، كان رسول اهللا : )عليه السالم(

  .غريها من الروايات إىل .)١(هي السبع املثاينفاحتة الكتاب : ويقولمنها، 

هلا كذلك، نعم املصاحف ثبات آيات إلا مخس ألكن الظاهر ) آياتربع أوالتوحيد (

آية، ومن البسملة جعلوا  أو ربع،أبال بسملة ربع آيات فجعلوا السورة أجعلها بعض القراء 

مل يلدماالقولني  آية، وكال خر إىل اآل ال اعتبار.  

هو اهللا أحد وقل آيات احلمد سبع ن إ يا أبا هارون :هارون املكفوف أيب روايةأما 

 أو ،)عليهم السالم(هلها أ إىل  فال بد من رد علمها.)٢(ثالث آيات فهذه عشر آيات

 ،مجلة الصمدقل هو اهللا أحد اهللا لة، وفبسم اهللا مجية اجلملة املراد باآل بأن هلاالتأويل 

  .مجلةوالبقية 

  

                                                

 

 



١٧٢

قصد  إذا ،ِإياك نعبد وِإياك نستِعني :بقوله   جواز قصد إنشاء اخلطابقوىاأل:  ـ ٨ـ مسألة 

   للخطاب بالقرآنيكون قاصداً بأن أيضاًنية آالقر

  

 ياك نستعنيإونعبد ياك إ: اخلطاب بقولهنشاء إ جواز قصد قوىاأل:  ـ ٨مسألة ـ (

ال منافاة بني  إذ )ن يكون قاصداً للخطاب بالقرآنأب(وذلك ) أيضاًقصد القرآنية ا إذ

قرأ القصيدة، كما نه إ يقالكالمه  أو نشاء بقصيدة الغريقاصد اإل أن  كما نرى،مريناأل

ببعض مجله نشاء قرأ احلمد وقصد اإل أنه إذا نسان يفإولذا ال يشك أمر وزجر، نه إ يقال

  .للحمدكان عرفاً قارءاً 

  :اجلواز فقد استدل بأمرينمن قال بعدم أما 

ويقصد » نكحتأ«: يقولكأن خبار بني االنشاء واإلمن قبيل اجلمع نه إ :ولاأل

نشاء اإلراد أو »بعت«: قال أو ن،نشاء بالنكاح اآلويقصد اإلاملاضى نكح يف أنه أخبار باإل

  .نشاءواإللقراءة بني اكذلك اجلمع بينهما مستحيل اجلمع ن إ وحيثخبار، واإل

  .املذكورةاالستحالة ال نسلم : أوالً :وفيه

  .خبارحال اإل فليس حال القراءة ،منع القياس: ثانياًو

 أن من القراءةاملنصرف  ألن القرآن ـ وحده ـمل يقرأ مرين لو قصد األنه إ :الثاين

ويريد » حدأ قل هو اهللا«نساناً يقول اهللا اثنان بـإخياطب  أن تكون قراءة وحدها، فهو مثل

قرأ القرآن، واملثال غري  أنه  يفإشكالال نه إ :وفيه ،»حدأاهللا «: يقول بأن لقراءة وأمرهبه ا

  مع الغري وماهو تكلم  إذ تام،



١٧٣

 وإنشاء املدح يف الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني :بل وكذا يف سائر اآليات فيجوز إنشاء احلمد بقوله

ِحيمِن الرحِمالر وإنشاء طلب اهلداية يف ِقيمتسراطَ الْما الصِدناه،نية مع ذلكآ وال ينايف قصد القر .

  

نصف هللا سبحانه  ،نصفاناحلمد  أن ما ورد منتكلم مع اهللا، ويؤيد اجلواز حنن فيه 

  .صوليف املقام طويل حمله األوالكالم من املؤيدات، غريها  إىل ،)١(ونصف للعبد

نشاء احلمد إفيجوز (ويف غريها يف احلمد نشاء لإلالقابلة ) ياتاآل سائر يفبل وكذا (

نشاء طلب اهلداية يف إ والرمحن الرحيميف نشاء املدح إ وهللا رب العاملنياحلمد بقوله 

 املستقيماهدنا الصراط ، مل يصح، القرآن مل يقصد أما إذا ) قصد القرآنية مع ذلكوال ينايف

 عمال بالنيات، كمااأل ألن ،يالقراءة بدون النية ال تكفلكن قرأ القرآن   أنهن صدقإونه إف

  مل تنفع، مثأمواته مثالًبقصد القرآن لكن بثواب ها أ قرفإذاالبد من قصد القرآن للصالة، أنه 

 أَنا  ِإنين« أو )٢(»أَنا ربكُم الْأَعلى«يقصد بـ أن فيما ال جيوز مثلنشاء قصد اإلن إنه إ

نشاء كما هو  ال ميكن فيه قصد اإل)٤(»مدهامتاِن«مثل  أن بطلت، كماأ بطلت و)٣(»لَّهال

  . واهللا العامل،واضح

  

                                                

 

 

 

 



١٧٤

ة ءفلو أراد حال القرا ،جيب كون القراءة وسائر األذكار حال االستقرار أنه قد مر:  ـ ٩ـ مسألة 

 ،حنو ذلك أو األرضء من  حين ألخذ شيين أو أن ،أحد اجلانبني إىل احلركة أو ،التأخر قليال أو التقدم

   وبعد االستقرار يشرع يف قراءته،يسكت حال احلركة أن جيب

  

يف ) ذكار حال االستقرارجيب كون القراءة وسائر األ أنه قد مر:  ـ ٩مسألة ـ (

 أو ،التأخر قليالً أو راد حال القراءة التقدمأفلو (حرام الرابعة من فصل تكبرية اإلاملسألة 

 ألن قليالـ  والقيد ب.الرتول أو راد الصعودأ إذا وكذاقليال، ) حد اجلانبنيأ إىل كةاحلر

من خذ شىء أل ينحين أن أو(اً إطالقفال جتوز احلركة الكثرية توجب حمو صورة الصالة 

 الكالم فيه يف مسألة الفعل ، وسيأيتمجاععلى جوازه النص واإلمما دلّ ) حنو ذلك أو األرض

  .ء اهللا تعاىلشان إ الكثري

 فإن يتم قراءته، أو ) وبعد االستقرار يشرع يف قراءته،يسكت حال احلركة أن جيب(

أما قرأ من حيث يوجب حصول املواالة، بني الكلمات وجب فقد املواالة أكان السكوت 

 إذا الإمن الزيادة العمدية،  ألنه بطل،أكان عمداً بطل و فإن الذكر أو لو حترك حال القراءة

ال منافاة بني احلركة  إذ قاصداً بالقراءة مطلق القرآن وقصد بالذكر مطلق الذكر،كان 

الذكر فلو مل يعد  أو عادة القراءةإ فالالزم ،بدون اختيار بطل أو ن كان سهواًإ و،وبينهما

  .ةصمن جهة النقيصالته بطلت 

 ،)١(عادال تحنومها صحت الصالة، حلديث  أو سهواً أو لو حترك ومل يعد جهالًأما 

  هل جتب يف أنه يف وجوب سجدة السهو احتماالن مبنيان علىو

                                                

 



١٧٥

.أيضاً تركه حوط وإن كان األوىل بل األ،أصابع الرجلني ال يضر أو لكن مثل حتريك اليد

  

 دلةاأل ألن )صابع الرجلني ال يضرأ أو لكن مثل حتريك اليد(م ال؟ أة صكل زيادة ونقي

 دلةاأل إىل ضافة باإل،والذكر ال تشمل مثل هذه احلركةعلى لزوم االستقرار حال القراءة 

  .ا تدل على عدم البطالنإالدالة على كراهة العبث حال الصالة ف

بعض كلمات الفقهاء وبعض لشمول ) أيضاً تركه حوطوىل بل األن كان األإو(

 تضر وحنو ذلك فال يف السفينة ي ومن يصل،حركة املرتعشأما ات ملثل هذه احلركة، طالقاإل

  .الضرورات تبيح احملظورات إذ قطعاً،

  



١٧٦

 جيوز بل يستحب يف أثناء القراءة صلى اهللا عليه وآله وسلممسع اسم النيب إذا :   ـ١٠ـ مسألة 

سلم عليه من جيب رد  أنه إذا  كما، وال ينايف املواالة كما يف سائر مواضع الصالة، عليهييصلأن 

. سالمه جيب وال ينايف

  

ثناء القراءة جيوز أيف  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسع اسم النيب  إذا  ـ١٠مسألة ـ (

 مع عدم دليل على ،عليه الصلوات أدلة طالقإل، إشكالبال )  عليهييصل أن بل يستحب

عليه ( وملا رواه اخلصال عن علي ،الذكر أو املواالة يف القراءة أو ضرر ذلك بالصلوات

 فصلوا عليه )١(مالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي واللَّه نّإ قرئتما إذ :ربعمائةيف حديث األ )السالم

: )عليه السالم(جعفر  أيب ولعموم صحيح زرارة، عن. )٢(يف غريها أو يف الصالة كنتم

ّأو ذانأذكره ذاكر يف  أو ما ذكرتهل ك)صلى اهللا عليه وآله وسلم( على النيب وصل 

  .)٣(غريه

كانت  أو هلاطو إذا الإال مواالة الصالة، وال مواالة القراءة، اللهم ) االةوال يناىف املو(

كما يف (» املغضوب» « حممد وآل حممدىاللهم صل عل» «غري«:  قالبني الكلمات مثالً

 سالمه جيب وال م عليه من جيب ردسلّ أنه إذا كما(غري حال القراءة ) سائر مواضع الصالة

اجلمل اليت وردت بعد آيات قرأ  إذا الة يف سائر الصالة، وكذلكالقراءة وال املوا) ينايف

مجلة منها يف بعض املسائل وذكرنا  ،ة القرآنءبواب قراأ كما ذكرها الوسائل يف ،خاصة

  .السابقة

  

                                                

 

 

 



١٧٧

 إعادة ما قرأه يف حوطحبيث خرج عن االستقرار فاأل حترك حال القراءة قهراًإذا :   ـ١١ـ مسألة 

.تلك احلالة

  

 )حوطحبيث خرج عن االستقرار فاألقهراً حترك حال القراءة إذا :   ـ١١ة ـ مسأل(

شرط مقوم  أنه  االستقرارأدلةالظاهر من  إذ )عادة ما قرأه يف تلك احلالةإ (أقوىمل يكن ن إ

ه يف باب الوضوء إطالقبالقراءة، بل حاله حال طهارة املاء ومر  األإطالقفال جمال للتمسك ب

  .غسل ومسح بدون وجودمها إذا لغسل واملسحل طالقإلباسك حيث ال ميكن التم

 دليل إطالق ويكون املرجع ،عدم االشتراط األصل صل االشتراط كانأشك يف  إذا نعم

  .القراءة، وتفصيل الكالم يف ذلك يف مبحث االستقرار

ركع  بأن ثنائها قهراً، خروجاً قهرياًأحترك يف  أن خرج عن حال القراءة بعد إذا نعم

  .)١(ال تعاد مل يضر حتركه حلديث  مثالًهراًق

  

                                                

 



١٧٨

وجيوز بقصد  ،مل يتجاوز إذا كلمة جيب إعادا أو شك يف قراءة آيةإذا :   ـ١٢ـ مسألة 

  ومعه يشكل الصحة، وال بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما مل يكن عن وسوسة،االحتياط مع التجاوز

.أعادإذا 

  

حيث ) مل يتجاوز إذا عاداإكلمة جيب  أو  آيةشك يف قراءةإذا :   ـ١٢مسألة ـ (

جتاوز مشلته أما إذا الكلمة،  أو يةتلك اآلال باعادة إ الذي ال يتحقق جيب عليه االمتثال اليقيين

  .)١(كنت يف شيء مل جتزه إذا الشكإمنا  :)عليه السالم(قاعدة التجاوز، قال 

كلمة كما استظهره  أو آيةاحتمال جريان قاعدة الفراغ يف الشك يف قراءة أما 

  .غايشك يف الفر أنه املفروض إذ فال وجه له،املستمسك 

االحتياط حسن على كل حال، بل جيوز بقصد  إذ )بقصد االحتياط مع التجاوزوجيوز (

 إذا الكلمة، كما إىل ية مطلق ومناطه منسحبالتكرار املطلق ملا تقدم من جواز تكرار اآل

  .مثال» نعبد «:مث قال» ياكإ«: قال مرتني

ملا تقدم من جواز التكرار ) وال بأس بتكرارها مع تكرار الشك ما مل يكن عن وسوسة(

 عن يللنه) عادأذا إ(للصالة ) يشكل الصحة(ي مع كون التكرار عن وسوسة أ) ومعه(

 يف العبادة يوجب يالنه أن  حملهيف ملا حقق ،العمل املنبعث عن الوسوسة الظاهر يف الفساد

  .فسادها

  

                                                

 



١٧٩

.ربعةجيب االقتصار على املرة يف التسبيحات األ  يف ضيق الوقت:  ـ ١٣ـ مسألة 

  

 )يف ضيق الوقت جيب االقتصار على املرة يف التسبيحات األربع:  ـ ١٣مسألة ـ (

بطلت، بل لو قلنا جبواز أوبطلت   كررفإذا ،فيكون حراماًالتكرار يوجب فوات الوقت ألن 

يف الضيق جيب  أن قل ذكر، كماأعلى  ـ وجب االقتصار كل ذكر ـ كما مل نستبعده

  .أيضاًمن الذكر يف الركوع والسجود، لذلك  وعلى املرة ،االقتصار على احلمد فقط

  



١٨٠

. بال إشباعهوشباع كسر اهلمزة با  القراءةإياك نعبد وإياك نستعنيجيوز يف :  ـ ١٤ـ مسألة 

  

كسر اهلمزة شباع إب القراءة نستعنيياك إياك نعبد وإجيوز يف : ـ  ١٤مسألة ـ (

الالزم القراءة املتواترة الثابتة يف املصاحف  إذ ،كما عن الكشاف، لكن فيه منع) شباعهإوبال 

 وقول الكشاف وغريه ال يصح رفع اليد عن القرآن املتواتر ـ كما ذكرناه ،شباعوهي باإل

ن سكت إ، و)١(ح التعويل عليهاة يصءا قراأمل يتحقق : غري مرة ـ ولذا قال يف املستمسك

  .على املنت السادة ابن العم والربوجردي واجلمال

  

                                                

 



١٨١

يقرأ بالوجهني مع فرض  أن ال جيوز خمرج حروفها أو شك يف حركة كلمة إذا  ـ١٥ـ مسألة 

   كما مرأيضاًالعلم ببطالن أحدمها بل مع الشك 

  

و خمرج أ(بالكسر و  أا بالفتح مثالأ) شك يف حركة كلمةإذا :   ـ١٥مسألة ـ (

ال جيب  أنه  ملا تقدم من،املخرج الذي يؤثر يف صدق احلرف، ال مطلق املخرج) حروفها

  .هو املأمور به ألنه صدق احلرف فقطخراج احلروف من املخرج املقرر له، بل الالزم إ

املوجبة  فتكون من الزيادة العمدية حدمها ليس قرآناًأ ألن )يقرأ بالوجهني أن ال جيوز(

 أن  مل يعلمفإذامجال، باإل أو ال فرق يف الزيادة العمدية بني املعلومة بالتفصيل إذ للبطالن،

  .مجال للمعلوم باإليركع ويسجد حتصيالً أن السجود مل جيز له أو بعد الفاحتة موضع الركوع

 ما سبق من القرآن بصورة :ففيه) حدمهاأمع فرض العلم ببطالن : (قول املصنفأما 

ال يتعدى عن تلك  أن ة وال كل وجه عريب صحيح فيه، فالالزمءجيوز كل قرا أنه واحدة، ال

  .الصورة

يف كونه حدمها يكون شكاً أمع الشك يف بطالن  ألنه ) كما مرأيضاًبل مع الشك (

قرآنا، ومعىن  أو اآلدميشك يف كونه كالم  إذا ته فال جيوز ويكون حاله حال ماءقرا ماًاحر

 هذا على ما ، للبطالنلو كان يف الواقع غري قرآن يكون موجباًأنه  عدم اجلواز مع الشك

  .نه على ما اخترناه ال جيوز مطلقا مع كونه غري قرآنإال فإ و،اختاره املصنف



١٨٢

.  ال بأس بهلكن لو اختار أحد الوجهني مع البناء على إعادة الصالة لو كان باطالً

  

 فإن )ادة الصالة لو كان باطال ال بأس بهعإحد الوجهني مع البناء على ألكن لو اختار (

م أ اإلعادة سواء بىن على ، بطلن مل يكن مطابقاًإ و، للقرآن صحكان الوجه املقرر مطابقاً

 أنه ال من جهة احتمالإ، اإلعادةال وجه الحتمال البطالن يف صورة عدم بنائه على  إذ ال؟

جزائه مل أأتى باملكلف به بكل شرائطه و إذا اإلنسانن إ :مل ينب، وفيه إذا ال يقصد االمتثال

عدم بنائه ال  إذ أتى بتكليف دون تكليف آخر، إذا يكن وجه للبطالن، بل حاله حال ما

  .يتساكل تكاليف املوىل ال يوجب بطالن ما أتى به

قلنا بوجوب  إذا الإ لو مل يتعلم الوجه الصحيح من القراءة مل يكن آمثاً أنه مث الظاهر

مل يأت  إذ املبطل يف الصالة ـ بالشيء يأيت أنه ، واحتمال غريياًمولوياً أو التعلم نفسياً

 ال دليل على يالتجر أن صول، وقد حقق يف األال كونه جترياًإبذلك املبطل ـ ال حمذور فيه 

  . فاعلياًن قام الدليل على كونه قبيحاًإحرمته و

  



١٨٣

 حىت  ظ على اإلجهار يف مجيع الكلماتحياف أن ته جهراًءب قراجت فيما حوطاأل:  ـ ١٦ـ مسألة 

 يف الكلمة األخرية من اآلية فضال خفات وإن كان ال يبعد اغتفار اإل، بل مجيع حروفها،أواخر اآليات

.عن حرف آخرها

  

جهار يف مجيع حيافظ على اإل أن  فيما جتب قراءته جهراًحوطاأل:  ـ ١٦مسألة ـ (

 وكذلك ،بالقراءةجهار هو معىن اإل ألنه )يات بل مجيع حروفهاواخر اآلأحىت الكلمات 

  .اإخفات جبميع الكلمات واحلروف فيها ا يأيتإخفاتته ءالعكس فيما جتب قرا

ية فضال عن حرف آلمن اخرية  يف الكلمة األخفاتوان كان ال يبعد اغتفار اإل(

ان هو ا عرفاً، وامليزإخفاتقرأ  أنه قرأ جهراً عرفا، كما يف عكسه يصدق أنه لصدق) آخرها

كان  إذا خري، بل كذلكال خصوصية للحرف األ أنه ومنه يعلمالعقلية، العرف ال الدقة 

الصاد  أن لكن الغالبا إخفاتصري ي أنه ذكر ذلك من باب غلبةنه أوكيف الوسط احلرف 

املستمسك شكل على املنت أية، وقد خفاتيكون جهراً عند كثري من الناس يف القراءة اإل

  .ليس بعيداً عن الصوابكالم املنت يف احلروف  أن لكن الظاهراملعلقني، وغالب 

تبني  فإن اء،شن إ  أتى ا، وهو يف الصالة،م الأرآن من القا أشك يف كلمة نه إذا إ مث

 مثال شك ،شك بني ثالثةذا إمن الزيادة العمدية يف الصالة، و ألنه عاد الصالةأكوا زائدة 

أتى » املغضوب عليهم« على عطفاً» الضالني« أو »الضالنيغري « أو »وال الضالني« أنه يف

   .»غري وال الضالني«: يقول أن فال جيوزحدها أب



١٨٤

غري ذلك من صور  إىل غريأما  والأما  للزيادة، ،نه يعلم ببطالن كلمة حينئذأل

 كان شكه بني شقني، مثال شك يف إذا  بالشق الثالثيأيت أن ال جيوز أنه الشك، واليت منها

  .)١(  ا جمرورةيأيت أن  فانه ال جيوز،منصوب أو مرفوع» احلمد«الدال من أن 

  

                                                

 



١٨٥

  فصل

 يف الركوع

من ركعة  ففي كل ، يف كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إال يف صالة اآلياتجيب

  .سهواً أو  كان وهو ركن تبطل الصالة بتركه عمداً،ركعتيها مخس ركوعات كما سيأيت

   يف صالة اجلماعة فال تضر الفريضة إالّيف ادتهبزيوكذا 

  )يف الركوع فصل(

 وال إشكالبال ) جيب يف كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد( أنه اعلم

نه من ضروريات الدين، بل ال أ وصرح غري واحد ب، يف كالمهماً متواتراًإمجاعخالف، بل 

يات ففي كل ركعة من آل يف صالة االإ(ببدله  أو تيان بهال باإلإالركعة ركعة يسمى 

فليس  األموات ة وصال،شاء اهللا تعاىلن إ يف مبحثها) ركعتيها مخس ركوعات كما سيأيت

اعتبار كوا صالة بل هي هلا لعدم صال كما تقدم، ولعل عدم ذكر املصنف أفيها ركوع 

  .دعاء

 أو غفلةً أو اناًنسي أو جهالً أو )سهواً أو عمداً كانوهو ركن تبطل الصالة بتركه (

  .الظاهر مشول العمد والسهو للجميعغريها، و

  ) يف صالة اجلماعة فال تضرالّإ(ة دون النافل) وكذا بزيادته يف الفريضة(



١٨٦

  : وواجباته أمور،بقصد املتابعة

ء منهما   لو أراد وضع شيركبتيه وصوالً إىل  االحنناء على الوجه املتعارف مبقدار تصل يداه:أحدها

   لوضعهعليهما

  

شاء ن إ  الكالم يف كل ذلكمع كونه يف موضع املتابعة، وسيأيت) بقصد املتابعة(زيادته 

  .اهللا تعاىل

 وال خالف، بل إشكالبال ) االحنناء على الوجه املتعارف: حدهاأ: مورأوواجباته (

تطابق النص  إىل ضافةصال، باإلأال يصدق الركوع  فبدونه ،الركوع هو االحنناءحقيقة 

 فليس له حقيقة ،الشرط إضافةف فيه الشارع بحقيقة عرفية تصر أنه فتوى عليه، والظاهروال

  .العدم األصل  كانهحنو أو شك يف شرط إذا شرعية، ولذا

فقد )  لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعهركبتيه وصوالً إىل مبقدار تصل يداه(

 مجاعصابع وادعى اإل رؤوس األقدر وضع أو هل الواجب قدر وضع الراحة أنه اختلفوا يف

  :مورأ، استدل القائل بوجوب وضع الراحة باألقوالمرين مبا ال ميكن اجلمع بني على كال األ

  .قاعدة االشتغال: ولاأل

  . املدعى يف كالم بعضمجاعاإل: الثاين

  قال رسول اهللا : نس قالأ بعد ما رواه اجلمهور عن يأستال: الثالث



١٨٧

  منيومبا رو. )١(ركعت فضع كفيك على ركبتيكإذا  :)لمصلى اهللا عليه وآله وس(

 ، بضميمة قوله)٢( كان ميسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليها)صلى اهللا عليه وآله(أنه 

  .)٣(يصلأ وا كما رأيتموينصلّ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  تعليماً)المعليه الس(فعل الصادق لمجلة من الروايات، مثل الصحيح احلاكي : الرابع

يا محاد هكذا  :)عليه السالم(قال  أن ىلإ مث ركع ومالء كفيه من ركبتيه :حلماد

  .)٤(صل

نت أتركع فقل و أن ردتأإذا  :قال أنه ) السالمعليه(جعفر  أيب  عن،وصحيح زرارة

 وتضع يدك اليمىن ،من ركبتيكومتكن راحتيك : قال أن ىلإ كرب مث اركعأ اهللا :منتصب

  .)٥(صابعك عني الركبةأطراف أركبتيك قبل اليسرى وبلغ بعلى 

فصف يف ركوعك بني إذا ركعت «:  قالأيضاً )عليه السالم(عنه  خراآلوصحيحه 

  . احلديث)٦(»قدميك جتعل بينهما قدر شرب ومتكن راحتيك من ركبتيك

  .بعد صدق الركوعة ء الربا األصل  أن:ويرد على قاعدة االشتغال

 على خالفه، بل عن مجاعاإل يالعدم كيف وقد ادعنه مقطوع أب :مجاعوعلى اإل

، )٧(الركبتني إىل صابعكثر كفاية وصول رؤوس األاألمذهب  أن احملدث السي يف البحار

املطلوب ا على خالف أبوعلى الروايات رواية اجلمهور ال حجية فيها،  بأن :يوعلى التأس

ك أجزأركبتيك  إىل صابعك يف ركوعكأطراف أوصلت فإن  :ورد يف ذيل اخلربين إذ دل،أ

  ، وحيث ال دليل على وضع الكف ذلك

                                                

 

 

 

 

 

 

 



١٨٨

صابع، ويدل عليه صحيحة زرارة السابقة القول بكفاية وصول رؤوس األفالالزم 

ما رواه معاوية بن عمار، وابن صحاب ومن طريق األ: قال أنه ، وما عن املعتربصالة الرباءةأو

يف صابعك أطراف أوصلت  فإن صابعك عني الركبة،أطراف أوبلغ ب :مسلم واحلليب قالوا

 وهكذا روى )١(كفيك من ركبتيكمتكن  أن حبأك ذلك وأجزأركبتيك  إىل ركوعك

 أن  ومنه يظهر،)٢(عني الركبةصابعك أطراف أبوبلغ  :قالواالعالمة يف املنتهى عن الثالثة 

يدل عليه ذكر ذلك يف عداد  أو  يؤيده كما،ريد ا االستحبابألقيم تالروايات الواردة يف ال

  .منها سنداًضعف مجلة  إىل ضافةباإلاملستحبات 

 كرب مث قرأ )وآلهصلى اهللا عليه (رسول يت أر: قالالساعدي محيد  أيب عنفعن الغواىل، 

  .احلديث ،)٣(ظهرهصابعه مث هصر أوفرج بني  ركع مكن كفيه من ركبتيه فإذا

على ركبتيك كفيك فضع ركعت إذا  :قال أنه )سالمعليه ال(عن الصادق والدعائم، 

  .احلديث ،)٤(وابسط ظهرك

صابعك أراحتيك وتفرج بني ركبتيك لقم أ ركعت ففإذا: )عليه السالم(والرضوي 

  .)٥(واقبض عليهما

  .)٦(صابع ركبتيه كفيه ويفرج بني األ)عليه السالم(مث يلقم : ويف رواية زيد

  .)٧(كفيكركبتيك لقم أوإذا ركعت ف: )عليه السالم(قال بصري،  أيب ويف رواية

                                                

 

 

 

 

 

 

 



١٨٩

 عن الرجل :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، القنوتيعمار الواردة يف ناسرواية أما 

 هوىأن ذكره وقد إو: وقال، ليس عليه شيء: غري الوتر؟ قال أو ينسى القنوت يف الوتر

ن وضع على إ و، وليقنت مث يركعقائماًيضع يديه على الركبتني فلريجع  أن الركوع قبلإىل 

صابع قال اليد تطلق على األ إذ ، فال داللة فيها على املقصود،)١(فليمض يف صالتهالركبتني 

وضع  إذا األرض ويقال عرفاً وضع يده على ،صابع واملراد األ)٢(»فَاقْطَعوا أَيِديهما« :تعاىل

  .صابعهأ

فليس  ،يرجع ما مل يدخل يف الركوع أنه د بيانهذه الرواية بصد إىل أن ضافةهذا باإل

طراف أما ذكرا وصول أب زرارة ي يف داللة خربلشكأبصدد حتديد الركوع، ورمبا 

ال قريباً من إ وال يكون هذا ،ام منها اإلال بوصول اجلميع اليتإصابع وذلك ال يكون األ

  .وصول الكف، وهذا يؤيد وجوب وصول الكف

رادة جمموع إجزائها، بل أصابع يصدق بوصول بعض األ طرافأوصول ن إ :وفيه

 كما ذكره الفقيه ،لتعبريالذهن من هذا ا إىل ام خالف ما ينصرفصابع حىت اإلاأل

صابع طراف األأ ما عن جامع املقاصد من احتمال محل شكالضعف من هذا اإلأاهلمداين، و

  . الكفيطراف اليت تلعلى األ

، وعليه فما ذكره املصنف هو املتعني، ورمبا يؤيد ذلك ما خمالف للظاهر قطعاًنه إ :وفيه

  ركعت وضعت يديها  إذا املرأةن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن

                                                

 

 



١٩٠

  ويكفي وصول جمموع أطراف األصابع اليت منها اإلام على الوجه املذكور

  

ذلك من  أن ، وال خيفى)١( فترتفع عجيزافوق ركبتيها على فخذيها لئال تطأطأ كثرياً

 كما ال ،مرين بني األالركوع مشتركاًيكون  أن  فال وجه الحتمال.حدود الركوع عرفاً

 له مل يسنده يزرارة الراو فإن ،اخلرب مقطوع ألن ال يصح ذلك للمرأة، أن وجه الحتمال

  . غري واضح السند)عليه السالم(مام اإل إىل سنادهإمام، وما يف الوسائل من اإلإىل 

  .ما عرفت من صدق الركوع عرفاً: أوالً :وفيه

 كان الكايف ،)عليه السالم(مام اإل إىل سندهأزرارة  أن الظاهر من الكايفن إ :ثانياًو

  حديثاً)عليه السالم(جعفر  أيب عنروى قبل ذلك عن محاد بن عيسى عن حريز عن زرارة 

يد، عن محاد بن عيسى سانوذه األ: ، مث قالفعال الصالة الواجبة واملستحبةأ على مشتمالً

قامت املرأة يف الصالة مجعت بني قدميها وال تفرج بينهما إذا  :عن حريز عن زرارة قال

 أن  هذا خصوصاً ومن املعلوم،خلإ )٢( ركعتفإذاملكان ثدييها صدرها  إىل وتضم يديها

  .ال عن مستند وثيقإحكام ذكر مثل هذه األيزرارة ال 

صابع اليت طراف األأ وصول جمموع يويكف: (له املصنفومنه يعلم عدم استقامة ما قا

 يف ييكفوصدق يوصول اموع من حيث اموع  إذ )ام على الوجه املذكورمنها اإل

  :حصوله وصول الواحد، ولذا قال يف املستمسك

                                                

 

 



١٩١

  فال يكفي مسمى االحنناء واالحنناء على غري، االحنناء مبقدار إمكان وصول الراحة إليهاحوطواأل

وغري املستوي  ،فض كفيه ويرفع ركبتيه وحنو ذلكخي أو ينحين على أحد جانبيه بأن الوجه املتعارف

  .املستوي إىل قصريمها يرجع أو اخللقة كطويل اليدين

  

  . )١(ليهاإن مل يصل طرف غريها إالركبة و إىل طىسطرف الووعليه يكفى وصول 

ملا عرفت من فتوى مجاعة بذلك ) هامكان وصول الراحة اليإ االحنناء مبقدار حوطواأل(

  .نه صريح غري واحد من النصوصأو

ما   :، وفيه)٢(اكتفى بذلك أنه حنيفة أيب كما حيكى عن)  مسمى االحنناءيفال يكف(

ي اخلضوع لكنه غري أباملعىن اللغوى العام  أخذ  إذاالإال يسمى ركوعاً، اللهم  أنه عرفت

 أن القرينة مثل إىل معىن اخلضوع املطلق حيتاج فإن هو خالف ظاهر الركوع، إذ مراد قطعاً،

  . مثالركعت للرئيس الفالينالفالنية الدولة يقال 

خيفض كفيه ويرفع  أو حد جانبيهأعلى  ينحين بأن واالحنناء على غري الوجه املتعارف(

كل ذلك خالف املنصرف عن لفظ الركوع وخالف ما عمله  إذ )ركبتيه وحنو ذلك

  . عليهم السالم وخالف السرية القطعيةةئم عليه وآله وسلم واألالرسول صلى اهللا

كما هو املشهور، ) ياملستو إىل قصريمها يرجع أو كطويل اليدينة ق اخلليوغري املستو(

  : ولذا قال يف اجلواهرردبيلي، من األ الّإبل مل ينقل اخلالف 

                                                

 

 



١٩٢

  .يديه وركبتيه إىل وال بأس باختالف أفراد املستوين خلقة فلكل حكم نفسه بالنسبة

ال دليل واضح على  أنه سوى ما يف جممع الربهان منمن ذلك جده يف شيء أال خالف 

نعم لو وصل بغري االحنناء ميكن (: قال أن  إىل)يطويلهما كاملستو أو قصري اليديناحنناء 

 ،ناءاليد ال اعتبار ا يف صدق الركوع فاملعيار االحنن إ :آخره، وفيه إىل )١()اعتبار ذلك

 وغريه مستويان يف هذه اجلهة، وإمنا جعل اليد معرفة حلد الركوع ولذا ال يشترط يواملستو

  .الم فيه يف املسألة األوىلكوضعهما على الركبتني كما سيأيت ال

) يديه وركبتيه إىل فراد املستوين خلقة فلكل حكم نفسه بالنسبةأوال بأس باختالف (

 إىل املنساق ألنه وجه واليدين يف باب الوضوء، وذلكحكام كالكذلك يف كل األ أنه كما

 يف شكال وما يف املستمسك من اإل،الذهن واملوافق لغرض التحديد كما يف اجلواهر وغريه

نه لو ذلك، بل جعل املناط متوسط املتعارف، ال وجه له بعد ما عرفت من االنصراف، وأل

فالالزم . أيضاً الكف من الركبة مالءإباستحباب املتوسط يف بذلك هنا لزم القول قيل 

وهلا عليها أوخري الراحة على الركبة تارة أخرى حىت تكون أقل كثر تارة واألاالحنناء األ

  . والفرق بني الواجب واملستحب خالف وحدة السياق،خرى، وهذا ما ال ميكن االلتزام بهأ

كون مقدار لكل ي أن ال ميكن إذ شبار،نعم رمبا يقال بذلك يف مثل حتديد الكر باأل

الظاهر كفاية ن إ : قدراً خاصاً، لكن فيه، املختلفني بسعة الشرب وضيقه،متوسط اخللقة

  .حد للصدق، وقد حررنا املسألة يف كتاب الطهارةأ لكل ضيق شرباًاأل

  ليه احنناء كثري لالحتياط وال يدليس املناط يد من جيب ع أن ومما تقدم يعلم

                                                

 



١٩٣

  .ار التسبيح من أفراده اختيحوط الذكر واأل:الثاين

  

االنصراف حاكم على كال  إذ صالة الرباءة عن زيادة االحنناءمن جيب عليه احنناء قليل أل

  .االحتمالني

 يف اًاً متواترإمجاع وال خالف، بل إشكالبال ) الذكر (:من واجبات الركوع) الثاين(

  .ويدل عليه متواتر النصوص. كلمام

  : قولني إىل فقد اختلفوا يف الذكر الواجب) فرادهأ اختيار التسبيح من حوطواأل(

واملنتهى  والسرائر  عن اجلمل واملبسوطي وهذا هو احملك،االكتفاء مبطلق الذكر: االول

لعله  :ح وشرح القواعد واملدارك والشهيد الثاين والنراقيني، بل يف املستنديضاوالتذكرة واإل

  .)١(الف فيه اخليوعن السرائر نف ،شهر بني املتأخريناأل

سكايف  واإلالعماينواملفيد و بابويه ابين ووهو املنقول عن السيدلزوم التسبيح : الثاين

والتهذيب واخلالف والنهاية واجلامع واحلليب والقاضي والديلمي وابن محزة والنافع والشرائع 

ني من ببالتسبيح عليه، مث القائلون  مجاع اإل:والدروس، بل عن اخلالف والغنية والوسيلة

الكربى كما عن اية وبني من عني التسبيحة  ،كما عن االنتصار والغنيةجاز مطلق التسبيح أ

 وبني من عني ثالث ، بابويهبني الثالث الصغرى كما عن ابين و وبني من خري بينها،الشيخ

  .بعض علمائنا إىل كما نسبه التذكرةكربيات 

يف كفاية مطلق الذكر ولو صحيحة  جلملة من الروايات ال،ول هو القول األقوىواأل

  .غري ذلك مما يتضمن الثناء على اهللا تعاىل أو ليالً أو كان تكبرياً

  قول مكان أ أن جيزى عين: )عليه السالم(با عبد اهللا أل أكصحيحة هشام بن سامل، س

                                                

 



١٩٤

 نعم كل هذا: واحلمد هللا واهللا اكرب؟ قالال اهللا إله إال  :التسبيح يف الركوع والسجود

  .)١(ذكر اهللا

رواية التهذيب على ما نقل منا ذكر يف إ و،)٢(لفظ احلمد هللا ليس يف رواية الكايف: قولأ

  .عنهما

قول أ أن جيزىأ قلت له :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيحة هشام بن احلكم عن

نعم كل : قالكرب؟ أال اهللا واحلمد هللا واهللا إله إ ال : يف الركوع والسجود)٣(مكان التسبيح

  .كذا رواه التهذيب. هذا ذكر

ما : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: قال أنه الإاحلسن حنوه  أو ويف الكايف يف الصحيح

  يف الركوعي جيز:قلت: قال. بلغ من سبحان اهللاأال  و،خف على اللسان منهاأمن كلمة 

  .احلديث، )٤(قول مكان التسبيحأأن 

جيزيك من القول يف الركوع : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنسيار، أيب وحسن مسمع

عليه (ى عنه األخر ومثله حسنته ،)٥(قدرهن مترسالً أو والسجود ثالث تسبيحات

  .)٦()السالم

وهذه الروايات توجب صرف روايات الظاهرة يف تعني التسبيح عن ظاهرها، فقد 

  : قالةا، ما رواه عقباستدل للقول الثاين مبتواتر الروايات واليت منه

                                                

 

 

 

 

 

 



١٩٥

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ملا نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول اهللا 

صلى اهللا (على، قال لنا رسول اهللا  فلما نزلت سبح باسم ربك األ،اجعلوها يف ركوعكم

  .)١( اجعلوها يف سجودكم)عليه وآله

سبحان اهللا : قلتفإن  : زيادة مع)عليه السالم(رساله عن الصادق إوعن اهلداية 

  .)٢( للمعتل واملريض واملستعجلي وتسبيحة واحدة جتز،كأجزأسبحان اهللا سبحان اهللا 

ي علة  أل:قلت له:  قال)عليه السالم(احلسن موسى  أيب وخرب هشام بن احلكم، عن

على سبحان ريب األ: يقال يف الركوع سبحان ريب العظيم وحبمده، ويقال يف السجود

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سرى بالنيب أاهللا تبارك وتعاىل ملا ن إ يا هشام :مده، قالوحب

صلى اهللا ( فكرب رسول اهللا ،دىن، رفع له حجاب من حجبهأ أو وكان من ربه كقاب قوسني

فلما ذكر ما رأى من عظمة اهللا ارتعدت فرائصه فابترك على ركبتيه : قال إىل أن )عليه وآله

 إىل أيـ  فلما اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه ،سبحان ريب العظيم وحبمده: وجعل يقول

على وجهه  خرعلى من ذلك املوضع أيف موضع ـ ما شاهد من عظمة خلق اهللا سبحانه 

 فكذلك ، فلما قاهلا سبع مرات سكن ذلك الرعب،وهو يقول سبحان ريب األعلى وحبمده

  .)٣(»جرت به السنة

؟ ي شيء حد الركوع والسجودأ يتدرأ :)عليه السالم(لباقر ، عن اورواي احلضرمي

سبح يف الركوع ثالث مرات سبحان ريب العظيم وحبمده، : )عليه السالم(ال، قال : فقلت

   فمن ،على وحبمده ثالث مراتويف السجود سبحان ريب األ

                                                

 

 

 



١٩٦

  ، وهي سبحان اهللا،خمريا بني الثالث من الصغرى

  

 صالته، ومن مل يسبح فال يومن نقص ثنتني نقص ثلث ،نقص واحدة نقص ثلث صالته

  .)١(صالة له

 انظر :بكر أيب حممد بن إىل )عليه السالم(مري املؤمنني أكتب : ورواية عباية قال

حفظهم هلا أمت الناس صالة وأ كان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  فإن ركوعك وسجودك

مسع اهللا : ذا رفع صلبه قالإ و، ثالث مراتسبحان ريب العظيم وحبمده: ركع قال إذا وكان

 فإذا، )٢( ما شئت من شيءءرضك وملأ ءمساواتك ومل ءملن محده، اللهم لك احلمد مل

غريها من الروايات الكثرية  إىل .)٣(مراتعلى وحبمده ثالث سبحان ريب األ: سجد قال

  .الروايات السابقةاليت البد من صرفها عن ظاهرها بقرينة 

 مجاع باإل قطعاًجمزنه أ و،اللزوم إىل فهو من جهة ذهاب مجع من الفقهاءتاط من احأما 

لكن هذا املقدار ال يوجب االحتياط املطلق كما ال . جزائه اختالفإدون ما سواه ففي 

  .ليهم كفاية مطلق الذكرإخيفى، ولذا كان املشهور بني املتاخرين على ما نسب 

ما جيزيك أما : كما يف موثقة مساعة) بحان اهللا بني الثالث من الصغرى، وهي سخمرياً(

  .)٤(سبحان اهللا سبحان اهللا ثالثا: فثالث تسبيحات تقولمن الركوع 

  .)٥(ثالث تسبيحات مترسال سبحان اهللا سبحان اهللا سبحان اهللا: وصحيح عمار

                                                

 

 

 

 

 



١٩٧

   وهي سبحان ريب العظيم وحبمده،التسبيحة الكربىوبني 

  

 ثالث : من التسبيح يف الركوع والسجود قاليزدىن ما جيأ: بصري أيب وخرب

  .)١(تسبيحات

كما تقدم يف مجلة من ) وبني التسبيحة الكربى، وهي سبحان ريب العظيم وحبمده(

  .وحبمدهالروايات وغريها، لكن يف بعض الروايات بدون 

سبحان ريب العظيم ويف السجود سبحان ريب : مثل صحيح هشام، تقول يف الركوع

  .)٢(علىاأل

سبحان : وقل يف الركوع: قال أنه )عليه السالم(وعن الدعائم، عن جعفر بن حممد 

  .)٣(ثالث مراتريب العظيم 

مث قل  : يف السجود)عليه السالم( من صحيحة احلليب، عن الصادق  األصل ويف

  .)٤(على ثالث مراتسبحان ريب األ

  .)٥(»وحبمده «:نسخة بدلنعم زاد يف 

 وعنده )عليه السالم(عبد اهللا  أيب دخلنا على: ما قاالأومحزة بن زياد ويف رواية حسن 

 وثالثني مرة، ثالثاً أو ربعاًأ م العصر فعددنا له يف ركوعه سبحان ريب العظيم يقوم يصل

 ويف نسخة من االستبصار ،)٦( وحبمده يف الركوع والسجود:يف حديثهحدمها أوقال 

  .)٧(»وحبمده«بدل » وجمده«

                                                

 

 

 

 

 

 

 



١٩٨

 بل وغريها ،التكبري أو التهليل أو التحميد أو  كفاية مطلق الذكر من التسبيحقوى كان األوإن

  .يكون بقدر الثالث الصغريات أن بشرط

  

 وثالثني سبحان اهللا ريب العظيم ثالثاً: قال أنه الإويف آخر السرائر عنهما حنوه 

  . )١(مرة

 قل يف الركوع )ى اهللا عليه وآلهصل(ليه إوحى اهللا عز وجل أف: ذنيةأويف رواية ابن 

  .غريها إىل )٢( ففعل ذلك ثالثا،سبحان ريب العظيم

. قيل بلزوم تسبيح خاصن إ على االستحباب،» وحبمده«فهذه الروايات توجب محل 

 ما يقال عليكا لبيان التسبيح الكامل، فمثلها مثل أالتسبيح، ال  إىل شارةإا أالقول بأما 

  .خالف الظاهرنه إ :السورة الكاملة، ففيه إىل شارةإنه إ حيث» قل هو اهللا«تقرء أن 

يف القول الثاين املشترط لتسبيح خاص فال  املختلفة األقوالومما ذكرنا تعرف وجه 

حد أ حوط وكيف كان فاأل،بكل قول قولاملتعلقة طالة بذكر الروايات اإل إىل حاجة

  .الكربى مرة أو ثالثاًمرين من الصغرى األ

التكبري بل  أو التهليل أو التحميد أو مطلق الذكر من التسبيح كفاية قوىكان األن إو(

من كون املناط الذكر الشامل مثل اد هللا، واهللا الكرمي، ملا صرح به يف الروايات ) وغريها

  كما عن) يكون بقدر الثالث الصغريات أن بشرط (لكل ذلك

                                                

 

 



١٩٩

  .حنو ذلك أو ،رب كذلكاهللا أك أو ،ثالثاهللا  احلمد :يقول أن فيجزي

  :الطمأنينة فيه الثالث

  

مسمع ثالث ختاره اجلواهر ملا تقدم يف حسنة أ و،والرياضمايل الصدوق أظاهر 

 :قدرهن، وسائر الروايات الدالة على كفاية مطلق الذكر حتمل عليها، لكن فيه أو تسبيحات

قدرها  أو ثالثاعتبار ذلك من باب الذكر يوجب محل ال أن ظاهر صحيحة هشام منن إ

كثرت الروايات  أن بعد  من ظهور احلسنة يف التقييد خصوصاًأقوى ألا ،على االستحباب

  .ا من شواهد استحباب اخلصوصياتإاملختلفة ف

وعلى تقدير ) حنو ذلك أو كرب كذلك،أاهللا  أو ،احلمد هللا ثالثاً: يقول أن يفيجز(

 »هو العفو«ن يقول ثالث مرات أ كقل حروفاًأن كان إ واعتبار القدر، فاملراد القدر العريف

  .شبهأما  أو »نت الغينأ«أو 

 وال خالف، بل عن إشكالبال ) الطمأنينة فيه(من واجبات الركوع ) الثالث(

 مجاع عليه، بل عن اخلالف اإلمجاعالناصريات والغنية واملعترب واملنتهى وجامع املقاصد اإل

  :الرواياتتها، واستدل لذلك جبملة من يعلى ركن

  .)١(فليتمكنركع إذا  : قال)عليه السالم(زدي، عن الصادق كاملروي عن األ

مث اركع حىت تطمئن : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وما رواه الذكرى، عن النيب 

من فعل النيب نه املنقول أاملنتهى ب يوضعفهما جمبور بالعمل، واستدل له يف حمك. )٢(راكعا

 صلوا كما رأيتموينبضميمة  )عليهم السالم(ئمة  واأل) وسلمصلى اهللا عليه وآله(

  مثل. املؤيدة للمطلوب أو مجلة من الروايات الدالة إىل ضافة، هذا باإل)٣(يصلأ

                                                

 

 

 



٢٠٠

صلى اهللا عليه وآله (بينا رسول اهللا :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عنمصحح زرارة، 

 يتم ركوعه وال سجوده فقال  فلميدخل رجل فقام يصل إذ  جالس يف املسجد)وسلم

صالته ليموتن على غري مات هذا وهذه ن ئ لنقر كنقر الغراب،: )صلى اهللا عليه وآله(

  .)١(ديين

 طالب أيب بصر علي بنأ«: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وخرب عبد اهللا بن ميمون، عن

منذ ل له الرجل منذ كم صليت ذه الصالة؟ فقا:  رجالً ينقر صالته، فقال)عليه السالم(

 أيب  لو مت مت على غري ملة،ما نقر إذا مثلك عند اهللا كمثل الغراب: كذا وكذا، فقال

  .)٢(»سرق الناس من سرق من صالتهأ:  مث قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(القاسم حممد 

 صالة الرجل حىت يقيم ظهره يف الركوع يال جتز: والنبوي احملكي عن الذكرى

  .)٣(والسجود

يد من وجوب أزا ال تدل على أ، بمجاعواإلسوة كن يرد على هذه الروايات، لوال األل

ن ال أ الذكر وةحالالطمأنينة أما  ،به كنقر الغرابتيان وعدم جواز اإل ،الطمأنينة يف اجلملة

توقف صدق الركوع على بواليسار فال داللة يف الروايات عليه، والقول يتحرك حنو اليمني 

كل قراءة يف الصالة جيب فيها  ألن ،ال خيفى ما فيه، ومثله القول باملناطنينة، أالطم

مري املؤمنني أعتبار االطمينان يف اجلملة، ما رواه كميل قال ال اًالطمأنينة، ومما يصلح مؤيد

  يا كميل عند الركوع والسجود وما بينهما: )عليه السالم(

                                                

 

 

 



٢٠١

  .مبقدار الذكر الواجب

 بطلت فلو تركها عمداً،جاء به بقصد اخلصوصية إذا أيضاًاملندوب  ذلك يف الذكر حوطبل األ

  . ولو سهواًتركها فيه أصالً إذا  االستينافحوطوإن كان األ،السهو على األصحصالته خبالف

  

به من مجيع  ما تأيت أن  سكنة للعروق والالعروق واملفاصل حىت تستويف تلتتب

  .)١(صالتك

  .)٢(ر الديكقتنقرها نأو   :ـ لقا أن ىلإ ـ أن ياكإ: والرضوي

  .)٣(مث اركع حىت تطمئن راكعاً: يورواية الزرق

  :قولهأما ) مبقدار الذكر الواجب: (تقدم تعرف وجه قولهومما 

ملا تقدم من ) جاء به بقصد اخلصوصية إذا أيضاً ذلك يف الذكر املندوب حوطبل األ(

التاسعة والعشرين  فراجع املسألة ةالتيفعال الص على وجوب الطمأنينة يف مجيع األمجاعاإل

  .من فصل القيام

  .إشكالبال جاء به بقصد الذكر املطلق مل يلزم الطمأنينة  إذا نعم

لفقد الركوع للشرط الذي يوجب عدم االمتثال ) صالتهفلو تركها عمداً بطلت (

ا ال أح  بعد وضو)٤(ال تعادحلديث نه ال يوجب البطالن، إف) صحخبالف السهو على األ(

  .وجب فقدها فقد الركوعيتدخل يف مفهوم الركوع حىت 

  ل لاخلالحتمال ) صال ولو سهواًأتركها فيه  إذا  االستينافحوطن كان األإو(

                                                

 

 

 

 



٢٠٢

  .تركها يف الذكر الواجب إذا بل وكذلك

   رفع الرأس منه حىت ينتصب قائماً:الرابع

  

، بل وملا عرفت من ال تعاديف مستثىن حديث يف الركوع بسبب تركها فيدخل 

  .الطمأنينة على ركنية مجاع اإل:دعوى اخلالف

مطمئناً بدون الذكر جاء بالركوع  بأن )تركها يف الذكر الواجب إذا بل وكذلك(

خالل  لإلفعل ذلك عمداً إذا نه تبطل الصالةإف ،وجاء فيه بالذكر الواجب بدون الطمانينة

 االستيناف حوطن كان األإوه ال تبطل الصالة نإ ففعل ذلك سهواً إذا باالمتثال، خبالف ما

  . لكن هذا االحتياط يف غاية الوهن،الحتمال ركنية الطمأنينة يف الذكر

 إذ ،شكل صحة صالته تعمداًالواجب يف حالة عدم االطمينان لو قرأ الذكر نه إ مث

 يف باب عادة الذكر كما تقدم شبه هذا املسألةإيكون ذلك من الزيادة العمدية فال تنفع 

كذلك  أنه  كما،هامعد إىل عليه فيما هو مضطر املرتعش ال طمأنينة اإلنسانوالقراءة، 

 عن جلوس أو عن قياموحنوها، وال فرق فيما ذكر بني الركوع راكب السفينة  إىل بالنسبة

  .مياء للركوعال حيرك رأسه يف حالة اإل أن الالزم فإن شارة بالرأسإكان  إذا ماأو 

 اً متواتراًإمجاع وال خالف، بل إشكالبال ) ع الرأس منه حىت ينتصب قائماًرف: الرابع(

  .ومجلة من الرواياتسوة والسرية القطعية يف كلمام، ويدل عليه األ

  .)١(مسع اهللا ملن محده:  فلما استمكن من القيام قالمث استوى قائماً: كصحيح محاد

  مقأفرفعت رأسك من الركوع إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب وخرب

                                                

 



٢٠٣

  . بطلت الصالةفلو سجد قبل ذلك عامداً

   الطمأنينة حال القيام بعد الرفع:اخلامس

  .)١(نه ال صالة ملن ال يقيم صلبهإصلبك ف

  .)٢(مث ارفع رأسك حىت تعتدل قائما :والنبوي

ع  حىت ترجذا رفعت رأسك من الركوع والسجود فانصب قائماًإو :والرضوي

 مث اعتدل حىت يرجع كل عضو منك : وقال يف موضع آخر،)٣(املكان إىل مفاصلك كلها

  .)٤(موضعهإىل 

  .)٥(ذا رفع رأسه فليعتدلإو: زدىويف رواية األ

صلى اهللا عليه ( ففعل رسول اهللا ،ارفع رأسك يا حممد: قال تعاىل :ذينةأويف رواية ابن 

  . الرواياتغريها من إىل ،)٦( فقام منتصبا)وآله

 ملخالفته االمتثال املوجبة ،إشكالبال ) ل ذلك عامداً بطلت الصالةبفلو سجد ق(

، وال يتوقف صدق الركوع عليه حىت يدخل ال تعادسها مل يضر حلديث  إذا  نعم،للبطالن

  .يف املستثىن

 وال خالف، بل عليه دعوى إشكالبال ) نينة حال القيام بعد الرفعأالطم: اخلامس(

  .خبار نقر الغرابأخبار املتقدمة، بل  املتواتر وتؤيده األاعمجاإل

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٠٤

. مبطل للصالةفتركها عمداً

  

ا أب: الشيخ قال أن لعدم حصول االمتثال، بل قد عرفت) فتركها عمداً مبطل للصالة(

 مل ذا تركها سهواًإركن، لكن ال دليل على ذلك، واحتمال مدخليتها يف القيام ال وجه له، و

  .)١(يث الرفع وغريهيضر حلد

  

                                                

 



٢٠٥

بل يكفي االحنناء مبقدار إمكان ،  ال جيب وضع اليدين على الركبتني حال الركوع ـ ١ـ مسألة 

.الوضع كما مر

  

حال الركوع، بل يكفى االحنناء على الركبتني ال جيب وضع اليدين ـ  ١مسألة ـ (

اتراً يف كلمام مع اً متوإمجاع وال خالف، بل إشكالبال ) مكان الوضع كما مرإمبقدار 

ن إ يف مجيع الطبقات من غري منازع ومجاععدم وجوب الوضع فلإلأما استحباب الوضع، 

 )عليه السالم(خبار وجوب الوضع، ولظهور قوله ظاهر األ أن شكل فيه يف احلدائق بدعوىأ

جزاك أركبتيك  إىل يف ركوعكصابعك أطراف أوصلت فإن  :لزرارةيف الصحيحتني 

 هذا معيار حتقق الركوع فال ينايف بأن الوصول ال الوضع، والقولاملعيار  أن ، يف)١(ذلك

يف كفاية الوصول يف ظهور الصحيحتني الكالم  إذ ، غري مستقيم،أيضاًوجوب الوضع 

 مصباح الفقيه بعدم إشكالمرين كان الالزم القول بوجوب الوضع، ف، ولوال هذين األمطلقاً

  .، حمل نظرصالًأداللة الروايات على الوجوب 

ما ذكرناه من استحباب الوضع فلظهور الروايات يف ذلك بعد صرفها عن ظاهرها أما و

  . والصحيحتنيمجاعالوجويب بقرينة اإل

  

                                                

 



٢٠٦

ء أتى بالقدر  ولو باالعتماد على شي مل يتمكن من االحنناء على الوجه املذكور إذا  ـ٢ـ مسألة 

  . الركوع منهاجللوس وإن متكن من إىل  وال ينتقل،املمكن

  

مل يتمكن من االحنناء على الوجه املذكور ولو باالعتماد على  إذا  ـ٢مسألة ـ (

 وال إشكالبال ) أتى بالقدر املمكن(نه لو قدر باالعتماد وجب لدليل امليسور إف) شيء

 عليه، ويدل عليه دليل مجاعاعترف بعدم اخلالف فيه، بل عن املعترب اإل ويف اجلواهر ،خالف

 املستمسك يف قاعدة امليسور لضعف النصوص املستدل ا عليها مع عدم إشكالور، وامليس

كما ال خيفى ملن بواب العبادات أاجلرب ليس يف حمله، كيف والنصوص معمول ا يف غالب 

 فلو متكن من ،يصدق امليسور على القدر املمكن أن  لكن الالزم،راجع كتب الفقهاء

  .دق كونه ميسور الركوع مثال مل جيب لعدم صساالخننا

 شارة عند التعذر، مما دل على وجوب اإلأيضاًيستفاد وجوب امليسور  أن ميكننه إ مث

  .ية مرتبة متكن منهاأوجوب املفهوم منه ولو باملناط فإن 

البدل  إىل  مل يتعذر القيام مل ينتقلفإذااجللوس بدل القيام،  إذ )اجللوس إىل وال ينتقل(

يقوم من  بأن يالقياممن الركوع  أو ،يي من الركوع اجللوسأ) ع منهن متكن من الركوإو(

  .الركوع بدون حصول القيام من الركوع إىل  حىت يصلاجللوس منحنياً

 على القيام الواجب سابقاًبطال ال وجه إل إذ ي حال فاحلكم كما ذكره،أوعلى 

جب سابق وواجب لو دار بني وا أنه وجوب الركوع كما تقدم يف بعض مباحث القيام من

  ذاإال إالحق ال وجه لترك الواجب السابق حلفظ القدرة للواجب الالحق 



٢٠٧

 صالة أخرى باإلمياء حوط واأل، أتى به جالساوإن مل يتمكن من االحنناء أصال ومتكن منه جالساً

 ،ا له وإال فبالعينني تغميض،أمكنن إ له وهو قائم برأسهأ م أوأيضاً وإن مل يتمكن منه جالسا ،قائما

   وإن مل يتمكن،وفتحا للرفع منه

  

  .مهية الالحق، وليس املقام منهأعلم 

أتى به  (ياجللوسي الركوع أ) ن مل يتمكن منه االحنناء أصال ومتكن منه جالساًإو(

 يالركوع اجللوس ألن مت جلس لريكع ركوعاً جلوسياً، وذلكأ فإذاة ءفيقف للقرا) جالسا

البدل ميسور املبدل  ألن  يقدر على املبدل منه أتى بالبدل، ملفإذا يبدل عن الركوع القيام

  .منه

مياء يف هذا يكون اإل أن من احملتمل إذ )قائماً(للركوع ) مياءخرى باإلأ صالة حوطواأل(

 فيحتاط ي بدال عن الركوع القيامياجللوسيكون الركوع  أن  عن الركوع، الاحلال بدالً

عنده حدمها غري املعني أ فيها ما ويقصد باحدة ويأيت بصالة ويأيت أن بني صالتني، وهل له

 أن  من:حركة جائزة يف الصالة، احتماالن جمرد خراآلالركوع وباملعني عند اهللا تعاىل 

يف هذا احلال بدل وحكم البدل حكم  أنه حدمها ليس ركوعاً فال زيادة يف الفريضة، ومنأ

  . فتأمل،املبدل منه

بدل يف هذا  ألنه )مكنأ أن له وهو قائم برأسه مأ أويضاًأ ن مل يتمكن منه جالساًإو(

 األخر عليه، وقد تقدم بعض الكالم يف ذلك، ويف بعض الفروع مجاع اإلياحلال، وقد ادع

  . فراجع،يف مبحث القيام

  ن مل يتمكن إو(بدل كما تقدم  ألنه ) للرفع منهوفتحاً له، ال فبالعينني تغميضاًإو(



٢٠٨

. به وأتى بالذكر الواجب نواه بقلأيضاًمن ذلك 

  

، يمر خارجأ، وأمر قليب: مرانأالركوع والسجود وحنومها  إذ ) نواه بقلبهأيضاًمن ذلك 

ن مل يتمكن إبعد النية و) تى بالذكر الواجبأو (مر القليب األي بقيمر اخلارج تعذر األفإذا

  .ساألخر  كما تقدم مثله يف صالةأيضاًملرض يف لسانه عقد به قلبه الذكر من لفظ 

  



٢٠٩

ال يبعد تقدمي مؤميا   وقائماً، مع االحنناء يف اجلملةدار األمر بني الركوع جالساً إذا  ـ٣ـ مسألة 

. تكرار الصالةحوطالثاين واأل

  

 مؤمياً ال مر بني الركوع جالساً مع االحنناء يف اجلملة وقائماًدار األ إذ  ـ٣مسألة ـ (

 مقدم طالقمياء عن الركوع عند تعذره، واإلبدلية اإل ما دل على طالقإل) يبعد تقدمي الثاين

 طالقكليهما ميسور فقول اإل بأن ن قيلإعلى قاعدة امليسور اجلارية يف االحنناء اجللوسي، و

  .قدم ميسور القيام على ميسور اجللوس

مكان غري إصورة عدم  إىل طالقالحتمال انصراف اإل)  تكرار الصالةحوطواأل(

 الكالم السابق أيضاً هنا  ويأيت،تيان بكليهمامجايل اإلالعلم اإلن مقتضى مياء، وحينئذ كااإل

مياء عن قيام تيان باإلول وهو اإل هو األقوىمرين يف صالة واحدة، لكن األيف اجلمع بني األ

  . وال وجه لدعوى االنصرافطالقلقوة اإل

  



٢١٠

بل ،  ن من القيام ال جيبلو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه مث حصل له التمك ـ ٤ـ مسألة 

 وإن كان ،كان بعد السمعلة إذا  بل ال جيب عليه القيام للسجود خصوصاً،ال جيوز له إعادته قائماً

  . وكذا ال جيب إعادته بعد إمتامه باالحنناء غري التام،أحوط

  

 ـ لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه مث حصل له التمكن من القيام ٤مسألة ـ (

عاده كان من الزيادة املبطلة وقد سبق جواز أإذا  ألنه )عادته قائماًإ بل ال جيوز له ال جيب،

عادا من إمتكنه كاشف عن بطالن صالته فالالزم  بأن عذار، فال يقال األيالبدار لذو

  .جديد

انتصابه اجللوسي بدل عن االنتصاب القيامي فال  ألن )بل ال جيب عليه القيام للسجود(

قد مت بدل القيام  إذ )بعد السمعلة(التمكن ) كان إذا خصوصاً( بدله حصل أن موقع له بعد

  بالسمعلة، لكن فيهيقوم ليأيت أن يشرع القيام حال السمعلة، فله إذ ،بذلك، خبالف ما قبلها

مل يكن أتى  إذا هو فيما إمنا السمعلة وتشريع القيام حال ،حصل بدل القيام فقد سقطأنه إذا 

  .ببدل القيام

تى به أ إذا الحتمال وجوبه وعدم ضرره على تقدير عدم الوجوب) أحوطن كان إو(

  .برجاء املطلوبية

غري تام لعجزه عن ركوعاً  ركع فإذا) متامه باالحنناء غري التامإعادته بعد إوكذا ال جيب (

  أنمت الركوع غري التام، ال جيب بل ال جيوزأ أن الركوع التام، مث جتددت له القدرة، بعد

تى أ أن الناقص كان بدال، وال جمال للمبدل منه بعد إذ الركوع بالنحو االختياري،يعيد 

  .بالبدل، فلو أتى به كان زيادة موجبة للبطالن



٢١١

 به لكن ئكان بعد متام الذكر الواجب جيتز فإن لو حصل له التمكن يف أثناء الركوع جالساًأما و

يقوم  أن قبل متام الذكر جيب عليه أو صل قبل الشروع فيه وإن ح،جيب عليه االنتصاب للقيام بعد الرفع

  مع ذلك إعادة الصالة حوط واأل، إمتام الذكر والقيام بعده مثّ،حد الركوع القيامي إىل منحنياً

  

كان بعد متام الذكر الواجب  فإن ثناء الركوع جالساًألو حصل له التمكن يف أما و(

كما تقدم مثل  ،سد البدل مسده أن زيادة، بعدألنه   بالتاميتأي أن وال جيوز له)  بهئجيتز

  .هذ املسألة

قدر عليه ومل حيصل بدل  أن لوجوبه بعد) لكن جيب عليه االنتصاب للقيام بعد الرفع(

  . لالنتصابله حىت يكون مسقطاً

 إىل منحنياًيقوم  أن قبل متام الذكر جيب عليه أو قبل الشروع فيه( التمكن )ن حصلإو(

مل  به والبدل كان مكلفاًحني قدر  ألنه )متام الذكر والقيام بعدهإ، مث يلقيامحد الركوع ا

  .يتم حىت يكون مسقطاً للمبدل منه

 حصل البدل مبجرد الركوع يكون قد أن الحتمال) عادة الصالةإ مع ذلك حوطواأل(

 .صالةلبطالن ال فيكون االتيان بالركوع التام عن احنناء زيادة يف الركن املوجبة ياجللوس

قرأ بعض  إذا ، مثل ماي وبعضه اضطراريواحد بعضه اختيار الكل شيءن إ :لكن فيه

فاالحتياط ول تيان مجيعه حسب التكليف األإاحلمد جهراً وبعضه سراً، لعدم متكنه من 

االختالف  إذ بذلك ضعيف،االحتياط ن إ :)١(استحباىب، ولذا قال املستمسك اإلعادةب

  . وال حقيقةال عرفاً تعدد الركوع والقيام ال يوجبباجللوس 

                                                

 



٢١٢

حد  إىل  االحنناءحوطيف أثناء الركوع اإلميائي فاأل أو وإن حصل يف أثناء الركوع باالحنناء غري التام

.الركوع وإعادة الصالة

  

 يميائثناء الركوع اإلأيف  أو ثناء الركوع باالحنناء غري التامأيف (التمكن ) ن حصلإو(

ذلك ال يوجب زيادة، فالالزم حني  أن كوعاً اختيارياً ملا تقدم منيركع ر أنه الظاهر) فـ

  .متامه تاماًإالقدرة 

مياء اإل أن جلنه ألأفك) عادة الصالةإحد الركوع و إىل  االحنناءحوطاأل: (قولهأما 

كان من  ماًا ت حصل مث ركع ركوعاًفإذاواالحنناء يف اجلملة ال يكون جزًء من الركوع 

جانب احتمال وجوب  إىل املوجبة للبطالن، فحيث يتأتى هذا االحتمال،الزيادة العمدية 

لكن عادة الصالة، إ ويتيان االختيار كان الالزم اجلمع بني اإلتيان ببقية الركوع اختيارياًاإل

حد الركوع التام سواء كان  إىل ينحين أن وىل ولزوماألما ذكرناه من كفاية الصالة الظاهر 

  .غري التامحنناء من اال أو مياءمن اإل

  



٢١٣

.  كنقيصتهولو سهواً زيادة الركوع اجللوسي واإلميائي مبطلة ـ ٥ـ مسألة 

  

لظهور )  كنقيصتهولو سهواًميائي مبطلة  ـ زيادة الركوع اجللوسي واإل٥مسألة ـ (

يكون دليل  أن حكام، وال فرق يف ذلك بنييف كل األ البدلية يف كونه كاملبدل منه أدلة

ثبت البدل ثبت له حكم  إذا نهإمن قبيل دليل امليسور، ف أو ، اخلاصةدلةل األالبدل من قبي

  .املبدل منه

  



٢١٤

متكن من االنتصاب ولو باالعتماد على شيء  فإن  لعارض أو كان كالراكع خلقة إذا  ـ٦ـ مسألة 

 وإن ،ة وللركوع وإال فللركوع فقط فيقوم وينحينءحال القرا وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب

متكن من  فإن  وإن مل يتمكن أصال،مل يتمكن من ذلك لكن متكن من االنتصاب يف اجلملة فكذلك

  االحنناء أزيد من املقدار احلاصل حبيث ال خيرج عن حد الركوع وجب

  

متكن من االنتصاب ولو  فإن لعارض أو كان كالراكع خلقة إذا  ـ٦مسألة ـ (

حال (حرام وحال تكبرية اإل) ل القيام الواجبباالعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصي

 املتقدمة يف دلةسوة وسائر األيكون الركوع عن قيام لأل أن نه جيبإف) القراءة وللركوع

متكن  فإن املذكورة توقف االمتثال عليه،مور  متكن من القيام حال األفإذاحال القيام، 

  .ال فباالعتماد لدليل امليسورإباالستقالل وجب، و

مر بني دار األذا إو) فيقوم وينحين(امليسور ال يسقط باملعسور  إذا ) فللركوع فقطالإو(

ال  أو تيان باملقدورالالزم اإل أن ول ملا سبق منحال الركوع قدم األ أو القيام حال القراءة

) ن مل يتمكن من ذلك لكن متكن من االنتصاب يف اجلملةإو(خر أمر املتفال حيفظ القدرة لأل

 فإن صال،أن مل يتمكن إو(جيب لقاعدة امليسور ) فكذلك(القيام  إىل قربأ حبيث يكون

) زيد من املقدار احلاصل حبيث ال خيرج عن حد الركوع وجبأ(للركوع ) متكن من االحنناء

  :مورأليه غري واحد، واستدلوا له بإكما ذهب 



٢١٥

  .)١(يكون فرق بينه وبني القيام: ولاأل

  .خفض من ركوعهأجيعل سجوده  أنه  ورد حيثياملناط يف املوم: الثاين

 ينحين أن  فركوعه، له بل هو قياماالحنناء احلاصل يئة الركوع ليس ركوعاً أن :الثالث

 يعظم من يريد املنحين أن  ولذا نرى،هو للمختار إمنا  والتحديد للركوع مبا تقدم،كثرأ

  .كثرأ ينحين بأن تعظيمه

كثر حدث فرد من الركوع، خبالف أ احنىن فإذاالواجب من الركوع حدوثه، ن إ :الرابع

  .بقى على حاله إذا ما

  .االشتغال: اخلامس

باملمكن، تيان  تعذر منه فرد لزم اإلفإذا يالركوع عبارة عن مطلق اهلون إ :السادس

يف مجلة من كتبهم هو هذا القول، والعليني  عن العالمة واحملقق والشهيدين يولذا كان احملك

 فقالوا ،والطباطبائي واجلواهر واملستند وغريهمواملعترب واملنتهى واملدارك   للمبسوطخالفاً

، وكون االحنناء حبد يال دليل على وجوب الفرق، واملناط غري قطع إذ الوجوب،بعدم 

ساجد،  أنه مثل الساجد لعارض حيث يصدق عليه، غري تام بل هو اًالركوع ليس ركوع

الراكع اختياراً لو زاد يف  أن ال لزمإع غري مسلم وكثر فرد جديد للركوأوكون االحنناء 

، يحالة وليس مطلق اهلو بركوعني، واالشتغال حمكوم بالرباءة، والركوع احننائه كان آتياً

  .االحتياط إىل قربأول ن كان القول األإوالظاهر هو هذا القول و

                                                

 



٢١٦

ىن أزيد خرج عن حده كان على أقصى مراتب الركوع حبيث لو احن أو وإن مل يتمكن من الزيادة

 وإال فينوي به قلبا ،مكن فبالعينني له تغميضا وللرفع منه فتحات وإن مل ي، له اإلمياء بالرأسحوطفاأل

.ويأيت بالذكر

  

زيد أقصى مراتب الركوع حبيث لو احنىن أكان على  أو ن مل يتمكن من الزيادةإو(

نه ال جيب عليه إكن من الزيادة فمل يتمأما إذا ) مياء بالرأس له اإلحوطخرج عن حده فاأل

زيد أكان  أو قصى مراتب الركوعأكان على أما إذا ال تكليف بغري املقدور، و إذ ،الزيادة

 فال يشملها دليل الركوع خارجة عن كوا ركوعاً ألا نه ال جيب عليه الزيادةإمن ذلك ف

ع خاص ال الركوع خضو إذ خضوع،الركوع خضوع والزيادة ن إ يقال أن وال ميكن

املتقدمة يف املسألة السابقة لكنك قد  دلةمياء فلبعض األباإلاحتياطه أما مطلق اخلضوع، 

  .عرفت ضعفها فاالحتياط استحباىب

تغميضا (ي للركوع أ) ن مل يتمكن فبالعينني لهإو: (ومنه يعلم حال ما ذكره بقوله

ووجه النية يف القلب )  بالذكر ويأيتبه قلباً يفينو( أيضاًميكن هذا ) الإ ووللرفع منه فتحاً

بعض وقد تقدمت املسألة ن ذكره إمياء باليد وتقدم سابقا، وعلى كل حال ال جيب اإل

  .فراجع

  



٢١٧

 ، أول الصالةةولو إمجاال بالبقاء على ني  يكون بقصد الركوع أن يعترب يف االحنناء ـ ٧ـ مسألة 

حنو  أو حية أو قتل عقرب أو رفعه أو ضاألر فلو احنىن بقصد وضع شيء على ،ال ينوي اخلالفبأن 

   مث االحنناء للركوع، بل ال بد من القيامذلك ال يكفي يف جعله ركوعاً

  

بالنيات، عمال األ ألن )لركوعايكون بقصد  أن يعترب يف االحنناء ـ ٧مسألة ـ (

أول بالبقاء على نيته مجاال إولو (حىت صار بصورته ن هوى إفبدون النية ال يتحقق الركوع و

أمام مل يكن حال الفعل وإن يكون قصد الشيء يف احلافظة  أن هيمجالية اإلوالنية ) الصالة

  .ذلك ملا سبق يف مبحث النيةالفكر، وكفاية 

نه أعدم نية اخلالف غري نية الوفاق، وك إذ ففيه نظر،)  اخلالفين ال ينوأب: (قولهأما 

ن الشراح واملعلقني فهموا هذا أوك ،السابقة على نيته كان باقياًمل ينو اخلالف  أنه إذا رادأ

  .املعىن من املصنف ولذا سكتوا عليه

 )حنو ذلك أو حية أو قتل عقرب أو رفعه أو األرضفلو احنىن بقصد وضع شيء على (

ما دل على فعل بعض هذه ويؤيده )  يف جعله ركوعايال يكف(بدون اختيار  أو عبثاًأو 

حيصل حالة  أن يمن الطبيع أن ومع  ـذلك الركوعنه لو حصل بإفيف الصالة، مور األ

  .يكون زيادة يف الفريضة موجبة للبطالن أن لزمحده غالبا ـ  إىل الركوع عند الوصول

 عن التذكرة والنهاية ياحملككما هو املشهور )  مث االحنناء للركوع،بل البد من القيام(

وغريهم، وشرحيها واجلعفرية   وكشف االلتباسيوالدروس والبيان واملوجز احلاووالذكرى 

صاحب حداث الركوع ال البقاء فيه، فما مل يستبعده إ دلةاملنصرف من األ ألن وذلك

  جتزاء باالستدامة بعد جتدد القصداجلواهر من اال



٢١٨

  . وال يلزم منه زيادة الركن

  

نه إ :فيه إذ ركوع،ن آ كوان متجددة فكلاإلن إ :ن قيل يف وجههإغري ظاهر الوجه، و

بركوعات متعددة وهو باطل قطعاً،   بالركوع املمتد آتياًيتيكون اآل أن كان كذلك لزملو 

احتمال  أن  ومنه يعلم،ال االستمرارالتجديد  إىل دلةما عرفت من انصراف األ إىل ضافةباإل

أما ، ال وجه له، ي االستمرار وعلى عدمه فال يكفيفيكفكوان ابتناء املسألة على جتدد األ

 حيث يف كتاب الطهارة بكفاية صب املاء مستمراًقال املصنف سل املتعدد الذي بالغالنقض 

  .ذلك لفهم املناط وهو غري آت هنا إذ يتحقق بذلك التعدد فغري تام،

  . مل يكن ركناًما فعله سابقاً إذ )وال يلزم منه زيادة الركن(

  



٢١٩

 إىل  رجعاألرضه على السجود وتذكر قبل وضع جبهت إىل نسي الركوع فهوى إذا  ـ٨ـ مسألة 

  .ينتصب أن حد الركوع من دون إىل يقوم منحنياً أن وال يكفي   ركعالقيام مثّ

  بعد رفع الرأس من السجدة األوىل قبل الدخول يف الثانية أو وكذا لو تذكر بعد الدخول يف السجود

  

ر قبل وضع جبهته على السجود وتذكّ إىل نسي الركوع فهوى إذا  ـ٨مسألة ـ (

 املذكور يباهلومل تبطل صالته  ألنه  وذلك،إشكالبال ) القيام مث ركع إىل  رجعضاألر

تيان به من جهة االمتثال، اإلفالالزم  وغريه، وحيث مل يفت حمل الركوع ال تعادحلديث 

كان عن  إذا الإال يصدق الركوع  أنه  وقد عرفت،منا يقوم ليتحقق القيام املتصل بالركوعإو

مر األمن جهة انصراف أما و ،داخل يف مفهوم الركوع أنه من جهةما إق  وعدم الصد،قيام

القيام ركن عند غري واحد من الفقهاء كما تقدم الكالم  إىل أن ضافةليه، هذا باإلإبالركوع 

  .حوله يف مباحث القيام

 أن حد الركوع من دون إىل يقوم منحنياً أن يوال يكف: (ومنه يعلم الوجه لقوله

مر القيام املتصل أ أو مر الركوع،ميتثل أمل  ألنه ذلك بطلت صالتهكعل فلو ف) ينتصب

  .بالركوع

 ،ن وجباإ يف حقيقة الركوع، و ومل يكن داخالًالقيام املتصل ليس ركناً بأن نعم لو قلنا

  .ال تعادكان ركوعه عن احنناء بدون عمد وذلك حلديث  إذ مل تبطل صالته،

بعد رفع الرأس من السجدة األوىل قبل  أو سجودوكذا لو تذكر بعد الدخول يف ال(

  يرجع ويركع ويأيت بالسجدتني، ألنفإنه ) قوىالدخول يف الثانية على األ



٢٢٠

 بعد إمتامها وإتيان سجديت السهو لزيادة أيضاً يف هذه الصورة إعادة الصالة حوطوإن كان األ

.السجدة

  

بل هي زيادة توجب ن، حىت توجب البطالقبل الركوع ليست بركن الزائدة السجدة 

  .سجدة السهو

مبجرد  أنه الحتمال) متامهاإ بعد أيضاًعادة الصالة إيف هذه الصورة  حوطن كان األإو(

ووجب بطلت الصالة  وهو الركوع وحيث ترك ركناًيكون دخل يف الركن، السجود 

 باب يفمذكورة املسألة هذه ن إ وحيث)  السهو لزيادة السجدةتيان سجديتإو(استينافها 

  .هناك إىل شرحهارجئنا أاخللل 

  



٢٢١

كان النسيان قبل  فإن السجود إىل لو احنىن بقصد الركوع فنسي يف األثناء وهوى ـ ٩ـ مسألة 

احلد الذي عرض له النسيان  إىل  وال يكفي االنتصاب، ركع مثّحد الركوع انتصب قائماً إىل الوصول

  . الركوعمثّ

 ، واإلتيان بالذكر خيرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئناًمل فإن حده إىل وإن كان بعد الوصول

  وإن خرج

  

كان  فإن السجود إىل وهوىثناء  يف األيفنسلو احنىن بقصد الركوع  ـ ٩مسألة ـ (

القيام املتصل وذلك لتحصيل )  مث ركعانتصب قائماًحد الركوع  إىل قبل الوصولالنسيان 

يكون  أن  الركوعأدلةاملنصرف من  أن فتقد عر إذ ،الصحيححداث الركوع وإلبالركوع 

  .عن قيام

 هذا ييكف: ال يقال) مث الركوعالذي عرض له النسيان احلد  إىل  االنتصابيوال يكف(

  .من االحننائني حيققان القيام املتصل بالركوعاموع  ألن القدر

الثاين بقية االحنناء حيقق مل بالركوع القيام املتصل اخنرم  يباهلونه إ حيث: نه يقالأل

فقد حتققت لو قام  أنه بالركوع، ومنه يعلم فساد احتمالاملتصل القيام القيام حىت يتحقق 

  .حصل قيامان ألنه الزيادة العمدية

ن مل خيرج عن حده وجب عليه إف(ي حد الركوع أ) حده إىل ن كان بعد الوصولإو(

حده حصل الواجب  إىل صولهووالركوع بقصده  ألنه وذلك) تيان بالذكر واإلمطمئناًالبقاء 

عليه، فقد عمل بالواجب يف حال االطمينان  أتى بالذكر فإذاومن الركوع، من القيام 

  ، ال تعادبل حديث على ضرره، ال دليل ثناء يف األونسيانه 



٢٢٢

 أو ، اهلوي للركوعالقيام مثّ إىل  إعادة الصالة بعد إمتامها بأحد الوجهني من العودحوطعن حده فاأل

 وذلك الحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعني ، اهلوي للسجود مثّيام بقصد الرفع منهالق

  .األول

 حوط فاأل، وعليه فيتعني الثاين،وحيتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة يف الركوع بعد حتققه

. يعيدهايتمها بأحد الوجهني مثّأن 

  

  . النسيانوعدم ضرربصحة الصالة الرباءة قاضيان 

سجدة السهو ـ احتياطاً ـ ولزوم صحة الصالة الظاهر ) عن حده فـن خرج إو(

  .وكالمها ليسا ركناًاالطمينان يف حال بالذكر ن مل يأت إوركع  أنه لعدم الذكر لفرض

تدارك ال ميكن  ألنه الصالةركن تبطل االطمينان  بأن  الشيخ القائلينعم على رأ

يقوم بقصد  بأن )متامهاإبعد عادة الصالة إ حوطاأل(نعم . عمداًللزيادة نه موجب إفالركوع 

  .متامهاإللسجود و يالرفع مث اهلو

 يالقيام مث اهلو إىل من العودحد الوجهني أب(يتم الصالة : ما ذكره املصنف بقولهأما 

 للسجود، وذلك الحتمال كون الفرض من يالقيام بقصد الرفع منه مث اهلو أو ،للركوع

 الركوعاء فيه فال يصدق هيتوقف على االنتالركوع  ألن )ولاأل الركوع فيتعني باب نسيان

  .مل ينتهإذا 

ال دليل على  إذ )والطمأنينة يف الركوع بعد حتققهوحيتمل كونه من باب نسيان الذكر (

بدون توقف مل يصدق عرفاً مث سقط حد الركوع  إىل وصل إذا  ولذا،االنتهاءاشتراط 

  .ركع أنه وشرعاً

  ن إ :ففيه) يتمها بأحد الوجهني مث يعيدها أن حوطوعليه فيتعني الثاين فاأل(



٢٢٣

 فإن ،الركوع االنتهاءيف مفهوم ال يشترط  أنه حمل نظر ملا عرفت منول لوجه األا

 يل علىومل يدل دل ،م الأ وهذا يتحقق سواء حصل التوقف ،الركوع لغة هو االحنناء تواضعاً

الذي يقتضيه : ما ذكره املستمسك بقوله أن ومنه يعرفللغوي، الشارع زاد يف املفهوم اأن 

السجود ليس  إىل ي هو اعتبار االنتهاء فيه، فاهلاوالتأمل يف مفهوم الركوع لغة وعرفاً

قصد  أنه  عرف العرففإذا، ي مع اهلويمر قصدأالركوع  فإن  اخل، حمل نظر،)١(براكع

حد الركوع،  إىل ثال من سقط بعد وصولهكما تقدم يف منه ركع أ قالوا بيمث نسالتعظيم 

استحبابا راد االحتياط أ فإذا صالته تلك، يالصالة وتكفيقوم ويتم  أن وعليه فالالزم

املسألة من باب مفروض  بأن واجلمال واالصطهبانايتالسادة الربوجردي عادها، ولذا رجح أ

  .مأنينة، نعم السيد ابن العم سكت على املنتطنسيان الذكر وال

  

                                                

 



٢٢٤

 يكفي يف ركوع املرأة االحنناء مبقدار ميكن معه إيصال يديها أنه ذكر بعض العلماء ـ ١٠ـ مسألة 

 نعم األوىل هلا عدم ، كوا كالرجل يف املقدار الواجب من االحنناءحوطواأل ،فخذيها فوق ركبتيهاإىل 

.الزيادة يف االحنناء لئال ترتفع عجيزا

  

كثر ألوسيلة والسرائر ووالنهاية وا وهم املقنعة ) ـ ذكر بعض العلماء١٠مسألة ـ (

  .املتأخرين

فوق فخذيها  إىل يصال يديهاإ يف ركوع املرأة االحنناء مبقدار ميكن معه ي يكفهإن(

جعفر  أيب لصحيح زرارة عن وذلك ،وغريهكما يف املستند اب ذلك بل استحيبل ق) ركبتيها

يديها  ركعت وضعت فإذا: قال أن  إىلةذا قامت املرأة يف الصالإ:  قال)عليه السالم(

  .)١(فوق ركبتيها على فخذيها لئال تطأطأ كثرياً فترتفع عجيزا

 إىل أن ضافة، كما عن الذكرى وجامع املقاصد، باإليهصحاب علوهذا اخلرب اعتمد األ

 صابعالركوع بوصول شيء من األقل من الركوع ملا سبق من حتقق أالشيء املقدر فيه ليس 

لركبة مع االحنناء تضع يدها على فوق ا أن احتمالأما س من العمل به، أالركبة، فال ب إىل

  .لئال تطأطأ :)عليه السالم(مبقدار الرجل، فهو خالف صريح قوله 

حمل نظر )  كوا كالرجل يف املقدار الواجب من االحنناءحوطواأل: (ولذا كان قوله

  املصنفيفاملستحب هلا على رأ) عجيزااء لئال ترتفع وىل هلا عدم الزيادة يف االحنننعم األ(

  .عني الركبة إىل كل الكفال تصل أن 

                                                

 



٢٢٥

نثى واحد، احلكم يف األ أن الظاهر إذ  غري البالغة،يف االستحباب املذكور سارن إ مث

 مبكان وجود الرجل، بل جار ليس خاصاًمستحبة كون تلك الكيفية  أن الظاهر أن كما

م فال كَا ِحأمن روايات العلل املستفاد  إذ ،حدأمل يكن  إذا  املرأة، بلحىت يف مكان وجود

  .على عدم عموم احلكمكان هناك قرينة قطعية  إذا الّإاللهم . كم مدارهايدور احلُ

  



٢٢٦

  .كما مر يكفي يف ذكر الركوع التسبيحة الكربى مرة واحدة ـ ١١ـ مسألة 

 أيضاً واألفضل يف الكربى حوط بل األرها ثالثاً وجوب تكراقوىاختارها فاأل إذا الصغرىأما و

  التكرار ثالثاً

  

) التسبيحة الكربى مرة واحدة كما مريف ذكر الركوع  ي ـ يكف١١مسألة ـ (

على وحبمده ـ سبحان اهللا ريب الكبري األ: بالصورة الواردة فال يقوللزوم التحفظ والظاهر 

  .مثال ـ بناًء على وجوب الذكر اخلاص

كما مر الكالم يف ذلك، ) وجوب تكرارها ثالثاً قوىاختارها فاأل إذا غرىالصأما و(

  . مثال،سبحان الرمحن اهللا: فال يقول ،بالكيفية االحتفاظ أيضاًويلزم 

وذلك لبعض الروايات بذلك، )  التكرار ثالثاًأيضاًفضل يف الكربى  واألحوطبل األ(

  .مفىت به عند بعض الفقهاء أنه وقد تقدم

ي شيء حد الركوع أتدرى : )عليه السالم(جعفر  أبو قال: قال احلضرمي ففي رواية

 سبحان ريب العظيم وحبمده، ويف :ث مراتتسبح يف الركوع ثال: ال، قال: والسجود؟ قلت

وحبمده ثالث مرات، فمن نقض واحدة نقض ثلث صالته،  سبحان ريب األعلى :السجود

  .)١( فال صالة لهنقض ثلثي صالته، ومن مل يسبحومن نقض ثنتني 

سبحان : سبح يف ركوعك ثالثا تقول: )عليه السالم(ويف رواية اهلداية عن الصادق 

  .غريمها من الروايات إىل .)٢(ريب العظيم وحبمده ثالث مرات

                                                

 

 



٢٢٧

الثالث   وإن كان كل واحد منه بقدر، الثالثأيضاً يف مطلق الذكر غري التسبيحة حوطاأل أن كما

  .زيادة على الثالثمن الصغرى وجيوز ال

  

عليه (قوله وذلك حلمل )  ثالثأيضاً يف مطلق الذكر غري التسبيحة حوطاأل أن كما(

 أو قل من ثالث تسبيحاتأ الرجل يف صالته يال جيز:  يف حسنة مسمع)السالم

من املنصرف  إذ املقدار، لكن هذا غري ظاهر، إىل ضافةاملراد العدد باإل أن على. )١(قدرهن

  .وىلأري العدد، نعم العدد لعله املقدر غ

اهللا عظمت ن إ :قال إذا كما) من الصغرىن كان كل واحد منه بقدر الثالث إو(

  .قدرته غفار اخلطايا

 وال خالف، وهناك روايات متواترة على إشكالبال ) وجيوز الزيادة على الثالث(

ص  وعمل اخللّ)عليهم السالم(التأكيد على طول الركوع والسجود، وكان ذلك من عملهم 

 كان خيصص بعض لياليه ويس القرينأ أن  حىت ورد)عليهم السالم(صحام أاملخلصني من 

  .الصباح إىل ول الليلأمن للركوع 

يركع  )عليه السالم(كان علي :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب الصباح، عن أيب وعن

  .)٢( يف عرقه من طول قيامهأفيسيل عرقه حىت يط

 )عليه السالم(مري املؤمنني أ عن )عليهم السالم ( عن آبائه)عليه السالم(ا وعن الرض

مانة داء األأواالجتهاد ومركم بالورع آ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ول اهللا قال رس: قال

  .)٣(فشاء السالمإوطعام الطعام إوالتهجد بالليل ووصدق احلديث وطول السجود والركوع 

                                                

 

 

 



٢٢٨

  خيتم على وتر كالثالث واخلمس والسبع أن  واألوىل،جلزئيةولو بقصد اخلصوصية وا

  

املؤمن يعلمهن ن إ ثالثة:  يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت : وعن زرارة قال

تطويله يف ركوعه وسجوده : وما هن؟ قال: كانت زيادة يف عمره وبقاء النعمة عليه، فقلت

 إىل  واصطناعه املعروف،لى مائدتهعطعم  إذا جللوسه على طعامه وتطويله ،يف صالته

  .غريها من الروايات إىل .)١(هلهأ

من التخيري بني  فإن ال بأس بقصد اجلزئية، أنه الظاهر) واجلزئيةولو بقصد اخلصوصية (

 وظاهر الروايات الدالة على الزيادة على ، وشرعاً صحته عقالًكثر الذي مر سابقاًقل واألاأل

القدر الزائد على  بأن على نسق واحد فال وجه للقولاجلميع  بيأيت أنه قل الواجبأقدر 

  .ن شاء جعله واجباًإ وشاء جعله مستحباًن إ نهأ، بل الالزم القول بالواجب مستحب مطلقاً

وغريه، وذلك كما قاله الذكرى ) واخلمس والسبعخيتم على وتر كالثالث  أن وىلواأل(

لة من الروايات يف املقام، مثل خرب هشام مج، وخلصوص اهللا وتر وحيب الوترن إ لعمومات

  .)٢(والسنة ثالث والفضل يف سبع ،الفريضة من ذلك تسبيحة: بن سامل

ن إن شئت مخس مرات، وإسبحان ريب العظيم وحبمده ثالث مرات، و: ويف الرضوي

  .)٣(فضلأن شئت التسع فهو إشئت سبع مرات، و

  )عليه السالم(عبد اهللا  أيب دخلنا على: ويف رواية السرائر، عن حسن بن زياد قال

                                                

 

 

 



٢٢٩

  .وهكذا

. ستون تسبيحة يف ركوعه وسجودهصلوات اهللا عليه وقد مسع من الصادق 

  

وعنده قوم فصلى م العصر وقد كنا صلينا فعددنا له يف ركوعه سبحان ريب العظيم 

  .)١(ثالثاً وثالثني مرة

  .ة الوترفضليأيدل على الوتر يف هذه الروايات  فإن )وهكذا(

ستون تسبيحة يف (يف صحيحة أبان بن تغلب ) ع من الصادق صلوات اهللا عليهمسوقد (

ه يعل(عبد اهللا  أيب دخلت على: يف هذه الصحيحة قال إذ وال منافاة،) ركوعه وسجوده

مام قال اإلولعل . )٢( فعددت له يف الركوع والسجود ستني تسبيحةي وهو يصل)السالم

ال  الزيادة  وعد)رمحه اهللا(كان هلذا املقدار، ولذا قال الشهيد الراوي  هذا كثر، لكن عدأ

  .ينايف الزيادة عليه

  

                                                

 

 



٢٣٠

  . عدمهحوطبل األ  أتى بالذكر أزيد من مرة ال جيب تعيني الواجب منه إذا  ـ١٢ـ مسألة 

  عينه يف غري األول الحتمال كون الواجب هو األول مطلقا إذا خصوصاً

  

ال دليل  إذ )زيد من مرة ال جيب تعيني الواجب منهأى بالذكر تأ إذا  ـ١٢مسألة ـ (

 يبعضه واجب وبعضه مستحب، بل يكف أن يعرف أن ال يلزم أنه بل الظاهر ،على ذلك

، ومل يزد على ذلك الشارع بنحو نتيجة التقييد، قصد االمتثال يف صدق الطاعة عقالً

مييزون بني اخلصوصيات الواجبة ال غلب املتدينني أوكذلك يف كل العبادات، ولذا نرى 

  .واملستحبة يف العبادات

مره املوىل أ إذا  فحاله حال ما،يكون اجلميع واجباً أن الحتمال)  عدمهحوطبل األ(

 ولنصفه األ أن يعني أن فليس له ،خط مقدار ذراع كان اجلميع واجباً إذا نهإفخبط اخلط، 

 بأن ال وجه له بعد تصريح النصوصط مستحب، لكن هذا االحتياخري واجب والبقية األأو 

  .الواجب واحدة

سألته عن الركوع :  قال)عليه السالم(ول احلسن األ أيب ، عنيقطنيكرواية علي بن 

مكنت جبهتك من أ إذا ثالثة وجتزيك واحدة:  فيه من التسبيح؟ فقاليوالسجود كم جيز

  .)١(األرض

املطلوب  ألن )ول مطلقاجب هو األول الحتمال كون الواعينه يف غري األ إذا خصوصاً(

 لكن هذا االحتمال ضعيف، جاء ا كانت موافقة للمأمور به فيقع واجباً، فإذامنه الطبيعة، 

  .غريمها أو خرياأل أو وىلجيعلها األ أن عمال بالنيات، فلهاألألن 

                                                

 



٢٣١

.س مثالبل احتمال كون الواجب هو اموع فيكون من باب التخيري بني املرة والثالث واخلم

  

بل احتمال كون الواجب هو اموع فيكون من باب التخيري بني املرة والثالث (

 أن  ضعيف، وعليه فلهأيضاً عدم التعيني، وهذا االحتمال حوطولذا كان األ) واخلمس مثال

  .غريمها أو خرياًأأوالً أو بقدر الواجب  أو جيعل الواجب اموع،

 أو غريمها، بل أو خرياًأأوالً أو ي أ أيضاًكذلك  ، ال اموع،زيد من الواجبأو أ

عطاء الصدقة، فدفع إمر املوىل بأ إذا ما حال ه فحال،خرية مثالوىل واألن جيعل األأ ك،متفرقا

 أو التاسع والعاشر، أو خري،مع األ أو ،مع الثاين أو ،ولجيعل األ أن له فإن عشرة دنانري،

  .اًالصور واجباً وغريه مستحبغري هذه  أو  والتاسع،الثامن أو الثاين والثالث، أو ،اموع

  



٢٣٢

فيجزي ، جيوز يف حال الضرورة وضيق الوقت االقتصار على الصغرى مرة واحدة ـ ١٣ـ مسألة 

.سبحان اهللا مرة

  

مرة االقتصار على الصغرى  ـ جيوز يف حال الضرورة وضيق الوقت ١٣مسألة ـ (

 يفيجز (مجاعيار، وادعى عليه غري واحد اإلعند من يرى وجوب الثالث يف االخت) واحدة

  :مجلة من الرواياتعليه ويدل ) سبحان اهللا مرة

 يدىن ما جيزأ: ، قلت له)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كصحيح معاوية بن عمار، عن

  .)١(تسبيحة واحدة: )عليه السالم(املريض من التسبيح؟ قال 

قلت سبحان اهللا، سبحان فإن  : يف حديث)عليه السالم(وما رواه اهلداية، عن الصادق 

  .)٢(لمعتل واملريض واملستعجلل يواحدة جتز وتسبيحة ،جزأكأاهللا، سبحان اهللا، 

مام من تسبيح الركوع حلق مع اإل اإذ :)عليه السالم(ورواية احلمريي، وفيها قال 

  .)٣(واحدة اعتد بتلك الركعةتسبيحة 

ثالث : )عليه السالم(؟ قال  ـي املستعجلـ أ  ما الذي جيزيه:محزة أيب ورواية ابن

بل ومطلقات التسبيح . )٤(يف السجوديف الركوع وتسبيحة  وتسبيحة ،تسبيحات يف القراءة

 وداللة هذه الروايات ،ولو خمتاراً يا ملطلق املصلأمل نقل ب ذاإ ،احملمولة على ذلك مجعاً

شاهد ختالفها يف ذكر الضرورات ا إذ كانت واضحة،ضرورة ية أللكفاية حال الضرورة 

نه حمتمل االستناد، ويف أ بمجاع بعض يف اإلإشكالف ولذا فهم الفقهاء ذلك، ،لذلك عرفاً

  . يف غري مورده،على الكلية املذكورةالنص بعدم الداللة 

                                                

 

 

 

 



٢٣٣

وكذا بعد الوصول وقبل ،  حد الركوع إىل ال جيوز الشروع يف الذكر قبل الوصول ـ ١٤ـ مسألة 

بطل وإن    وال النهوض قبل متامه واإلمتام حال احلركة للنهوض فلو أتى به كذلك،ان واالستقرارنياالطم

  .كان حبرف واحد منه

  .كان سهوا ومل خيرج عن حد الركوع أن وجيب إعادته

مل يكن ما أتى به حال عدم  إذا  مع االستقرار إالثانياًوبطلت الصالة مع العمد وإن أتى به 

  جلزئيةاالستقرار بقصد ا

  

وكذا بعد  ،حد الركوع إىل  ـ ال جيوز الشروع يف الذكر قبل الوصول١٤مسألة ـ (

 )نان واالستقرار، وال النهوض قبل متامه واالمتام حال احلركة للنهوضيالوصول وقبل االطم

وكالمها موجبان ، يف غري حال الركوع أو يوجب كون الذكر يف غري حال االطمينان،ألنه 

  .زيادة ألنه املوجب لبطالن الصالة،الذكر لبطالن 

من ذلك كان  إذا هذا) ن كان حبرف واحد منهإو(بطل أو) فلو أتى به كذلك بطل(

 ،ليس من الواجب» وحبمده«ن إ :قلنا إذا كان من غريه، كماأما إذا الذكر الواجب، 

  .وذكره يف طريق النهوض مل يوجب بطالناً

من النص املستفاد  ألن ) حد الركوعكان سهواً ومل خيرج عنن إ عادتهإوجيب (

  وجب االتيان به امتثاالًاحملل باقياً مل حيصل وكان فإذا، والفتوى وجوب الذكر مطمئناً

  .نه مل يبق حملهإخرج عن الركوع ف إذا خبالف ما

يوجب  أنه ملا عرفت من)  مع االستقرارثانياًبه ن أتى إمع العمد ووبطلت الصالة (

  بقصد اجلزئية االستقرار مل يكن ما أتى به حال عدم  إذا الإ(الزيادة العمدية 



٢٣٤

. بل بقصد الذكر املطلق

  

املطلق جائز يف كل حال من الذكر  إذ ،بطلبطل وال ينه ال يإف) بل بقصد الذكر املطلق

: )عليه السالم(قوله  فإن  بل هو ظاهر ما تقدم من رواية ابن يقطني،،حوال الصالةأ

 األرضمكنت جبهتك من أ إذا واحدةوجتزيكالذين ين خراآلالتسبيحني  أن  ظاهر يف

ن جاء إيستفاد منه عدم ضررمها و أن  والنهوض ال يضران، بل ميكنياهلوقاهلما يف طريق 

 الذكر لليس حم أنه الواجب معقصد كونه الذكر  أن ما بقصد الوظيفة، ولعل وجهه

  . على وجه التقييد، وهذا غري بعيدمل يكن إذا ، مطلقاًال ذكراًإالواجب ال جيعله 

  



٢٣٥

لكن جيب عليه إكمال الذكر  ، غريه سقطت أو لو مل يتمكن من الطمأنينة ملرض ـ ١٥ـ مسألة 

متام الذكر جيوز  إىل  وإذا مل يتمكن من البقاء يف حد الركوع،اخلروج عن مسمى الركوعقبل الواجب 

. اإلمتام حال النهوض أو له الشروع قبل الوصول

  

 كما إشكالبال ) غريه سقطت أو لو مل يتمكن من الطمأنينة ملرض ـ ١٥مسألة ـ (

 إىل ضافة باإل،به تعسر ال يكلف أو الصالة ال تترك حبال، وما تعذر إذ  اخلالف فيه،يال ينبغ

  .قاعدة امليسور وغريها

 ،إشكالبال ) كمال الذكر الواجب قبل اخلروج عن مسمى الركوعإلكن جيب عليه (

الالزم عدم الشروع فيه  أن كما الواجب وال وجه لسقوطه بعدم التمكن من الذكر، هوإذ 

  .مسمى الركوع إىل قبل الوصول

 متام الذكر جيوز له الشروع قبل الوصول إىل ذا مل يتمكن من البقاء يف حد الركوعإو(

عسوره، مبال يسقط املقدار امليسور من الذكر يف حال الركوع  ألن )متام حال النهوضاإلأو 

وله مع أكون بترجيح  لكن رمبا يقال ،آخره أو يف غري حال الركوعوله أوال فرق بني كون 

  الذي يكون يف حال النهوض، ورمبا يقال بالعكسخراآلالتعظيم من  إىل قربأ ألنه ،ياهلو

، ي حيث يلزم تقدمي االختيارخراآلحدمها بعد أمر بني غري اختياريني من قبيل دوران األألنه 

  .أحوطمل يكن ن إ وىلأوهذا االحتمال 

  



٢٣٦

مل يبق يف حده بل رفع رأسه مبجرد  بأن لو ترك الطمأنينة يف الركوع أصال ـ ١٦ـ مسألة 

 لكن ، الحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة يف اجلملة، إعادة الصالةحوط فاألالوصول سهواً

. الصحةقوىاأل

  

مل يبق يف حده بل رفع رأسه  بأن لركوع أصال ـ لو ترك الطمأنينة يف ا١٦مسألة ـ (

ملا تقدم من جعل الشيخ ) عادة الصالةإ حوطفاأل(بغري اختيار  أو )مبجرد الوصول سهواً

 مل يطمئن فال فإذا) يف اجلملةالحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة ( وياها ركناًإ

  .ركوع

 واالحتمال ، له كما سبق ال وجهكون االطمينان ركناً إذ ) الصحةقوىلكن األ(

 نه هو اخلضوع اخلاص احملقق مبجرد الوصولإ، فاملذكور خمالف ملفهوم الركوع لغة وعرفاً

  .احلد اخلاصإىل 

  



٢٣٧

.وكذا بينهما وبني غريمها من األذكار  جيوز اجلمع بني التسبيحة الكربى والصغرى ـ ١٧ـ مسألة 

  

 ي كما ال ينبغإشكالبال ) الصغرى جيوز اجلمع بني التسبيحة الكربى و١٧مسألة ـ (

حدمها ليست مقيدة بعدم أ أدلة للنص وللفتوى و لكون اجلميع ذكراً ومدلوالً،اخلالف فيه

  .خراآل

ذكار أباستحباب فقد ورد روايات متعددة ) ذكاروكذا بينهما وبني غريمها من األ(

بعد فهم عدم  ،يف الركوعمطلق الذكر  مما يدل على استحباب ،دعية خاصة يف الركوعأو

  .دلة األطالقإلالصغرى  أو يقدم الكربى أن راد اجلمع جازأذا إاخلصوصية، و

  



٢٣٨

 الكربى مثال إىل يعدل يف األثناء أن جيوز له  شرع يف التسبيح بقصد الصغرى إذا  ـ١٨ـ مسألة 

  .عكس جاز وكذا الريب العظيم فعدل وذكر بعده سبحان اهللا :يقول أن  بقصدسبحانقال إذا 

 واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ضم إليه  مثّ، بقصد الصغرىسبحان اهللاقال  إذا وكذا

. وبالعكس

  

 إىل ثناءيعدل يف األ أن جيوز لهشرع يف التسبيح بقصد الصغرى  إذا  ـ١٨مسألة ـ (

 إذا نهأول، وحدمها من األأيلزم قصد  أنه  وال دليل على،بذلكلصدق االمتثال ) الكربى

سبحان يقول  أن  بقصدسبحان: قال إذا مثال(ول مل جيز له العدول حدمها من األأقصد 

 أن بقصد» سبحان«: قال بأن ) جاز وكذا العكسريب العظيم فعدل وذكر بعده اهللا

  .جاز» اهللا«لكن ذكر بعده » سبحان ريب العظيم«: يقول

ال اهللا إله إواحلمد هللا وال ليه إضم  الصغرى، مث سبحان اهللا بقصدقال  إذا وكذا(

 إذا تى الركعة الثالثة والرابعةأوهكذا ) وبالعكس(جاز بناًء على كفاية كل ذكر ) كربأواهللا 

  . كما تقدم الكالم يف ذلك،قلنا بكفاية كل ذكر

  



٢٣٩

دم وأداء احلروف من خمارجها الطبيعية وع يشترط يف ذكر الركوع العربية واملواالة ـ ١٩ـ مسألة 

.املخالفة يف احلركات اإلعرابية والبنائية

  

واملواالة (حرام ملا سبق يف تكبرية اإل)  ـ يشترط يف ذكر الركوع العربية١٩لة ـ أمس(

ال دليل على  أنه كما تقدم ،تقدم الوجه يف هذين) الطبيعيةوأداء احلروف من خمارجها 

املعني يف علم رج من املخرج ن مل خيإوصدق احلرف منا الالزم إخراج احلرف من خمرجه وإ

  .التجويد

الوجه  إىل وذلك النصراف الدليل) عرابية والبنائيةوعدم املخالفة يف احلركات اإل(

وا كما صلّ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( بضميمة قوله )عليهم السالم(عنهم الوارد 

ان خمالفاً يف ن كإكفاية ما صدق عليه وال يستبعد  أنه ، لكن تقدم)١(يصلأ رأيتموين

  .عراب والبناء، فراجع ما ذكرناه يف باب القراءةاإل

  

                                                

 



٢٤٠

. وعدم إشباعهريبمن  يقرأ بإشباع كسر الباء أن ريب العظيمجيوز يف لفظة  ـ ٢٠ـ مسألة 

  

أن (يف السجود » علىريب األ«وكذا يف )  ـ جيوز يف لفظة ريب العظيم٢٠مسألة ـ (

 وذلك»  العظيمرِب«أ فيقر) شباعهإوعدم (يأتى بالياء بأن  )يقرأ بإشباع كسر الباء من ريب

  ِإذْ قالَ ِإبراهيم ربي الَّذي يحيي«:  ولذا قال سبحانه،الوجهانيف ياء املتكلم جيوز ألنه 

 أيضاً ي بل قال بعضهم جبواز ذلك يف اليائ)٢(»يا قَوِم اتِبعوا الْمرسلني«:  وقال)١(»يميتو

يف مثل أما » ينبغ«صله أ و)٣(»ذِلك ما كُنا نبِغ«: ولذا قال سبحانه» ينوم«و» نوِم«مثل 

  :قال ابن مالك. وجهأفيجوز مخسة » يا ريب«

  يضف ليا أن واجعل منادى صح

  )٤(ياعبدا  عبد عبدي عبدكعبِد

  

                                                

 

 

 

 



٢٤١

جب و، حبيث خرج عن االستقرار  حترك يف حال الذكر الواجب بسبب قهري إذا  ـ٢١ـ مسألة 

. إعادته خبالف الذكر املندوب

  

يف حال الذكر الواجب بسبب قهرى حبيث خرج عن حترك  إذا  ـ٢١مسألة ـ (

 ال تعاد صحت صالته، حلديث ، حىت حيفظ لسانه فال يذكرومل يكن ملتفتاً) االستقرار

ع رفأما إذا  ،مل يأت باملأمور به من الذكر حال االطمينان ألنه )عادتهإوجب (وغريه، و

ال سجدة السهو عند إعليه  يءش فالبعد الذكر يف حال االضطراب قهراً رأسه عن الركوع 

  .نه نقص الذكر فتأملإونقيصة فا لكل زيادة أمن يرى 

سواء كان عدم جيوز ذلك يف حال عدم االطمينان  إذ )خبالف الذكر املندوب(

  .كراهاًإ أو اضطراراً أو االطمينان اختياراً

  



٢٤٢

 أو وكذا حبركة أصابع اليد ،ال بأس باحلركة اليسرية اليت ال تنايف صدق االستقرارـ  ٢٢ـ مسألة 

.الرجل بعد كون البدن مستقراً

  

لليد فال باس حىت بالكثرية أما للجسم، )  ـ ال بأس باحلركة اليسرية٢٢ ـ مسألة(

اليت ال (يد حركة اجلسم ال حركة ال االطمينان يف النص والفتوى أدلةمن املنصرف  إذ منها،

  .صل بعدم عدم مشول الدليل ملثلهالأل)  صدق االستقرارتنايف

ملا عرفت، ويؤيده بل يدل ) الرجل بعد كون البدن مستقراً أو وكذا حبركة أصابع اليد(

يف حال أما  ،بالعبث يف الصالة، هذا يف حال الذكر الواجبعليه ما دل على عدم القادحية 

مل تكن ماحية  إذا ن كانت كثريةإواجب فال بأس باحلركة حال الذكر غري الو أو السكوت

  .صالة اجلواز كما سيأيتألللصالة 

  



٢٤٣

 مل يأت به مثّ أو أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر إىل وصل يف االحنناء إذا  ـ٢٣ـ مسألة 

  . وكذا العكس،آخر احلد ال بأس به إىل احنىن أزيد حبيث وصل

 رجع فإنه يوجب نزل أزيد مثّ أقصى احلد مثّ إىل وصل إذا الف ما خب،وال يعد من زيادة الركوع

  .  وإن تبدلت الدرجات منه واحداًزيادته فما دام يف حده يعد ركوعاً

مل  أو ول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكرأ إىل وصل يف االحنناء إذا  ـ٢٣مسألة ـ (

كله ركوع وال دليل على ألن  )آخر احلد ال بأس به إىل زيد حبيث وصلأيأت به مث احنىن 

يذكر الذكر  أن نعم ال يصح) وكذا العكس(ة حال إىل  يف االنتقال من حالةشكالاإل

وال يعد من زيادة (الواجب  االطمينان  ينايف كثرياًكان حتركاً إذا الواجب يف حالة االنتقال

  .اجلميع ركوع واحد ألن )الركوع

مث رجع  (خرجه عن كونه راكعاًأمبا ) زيدأ قصى احلد مث نزلأ إىل وصل إذا خبالف ما(

ن إوصدق الركوع يتحقق بالركوع من االحنناء وركوع جديد  ألنه )نه يوجب زيادتهإف

  .يكون عن قيام للنص والفتوى أن الصاليتكان الالزم يف الركوع 

املراد ) ن تبدلت الدرجات منهإ واحداً، و ركوعاًدام يف حده يعد فما(وكيف كان 

  .ت املصاديق كما هو واضحبالدرجا

  



٢٤٤

واإلتيان ، جيب عليه ترك الكربى بالظاء أو بالضاد أنه شك يف لفظ العظيم مثال إذا  ـ٢٤ـ مسألة 

 العظيم بالكسر أن  وإذا شك يف،يقرأ بالوجهني أن  وال جيوز له،غريها من األذكار أو بالصغرى ثالثا

  يقف عليه أن بالفتح يتعني عليهأو 

  

ترك عليه بالظاء جيب  أو بالضاد أنه  مثالًالعظيمشك يف لفظ  إذا  ـ٢٤مسألة ـ (

نه أال يعلم ب ألنه حدمها،أنه يوجب علمه بالزيادة، وال بإ ما فيأيت أن ال يقدر ألنه )الكربى

  .لو كان خالف الواقع كان من الزيادة العمدية إىل أنه ضافةأتى باملأمور به، باإل

العلم ال يشترط  إذ كان الواقع صحت صالته، أنه مث تبنيحدمها رجاًء أنعم لو أتى ب

 هذا ولكن قد تقدم يف باب ،ال من جهة العلم باالمتثالإتيان، بل وال بعده بالصحة حني اإل

من يفرق بينهما عند النطق  فإن غري معلوم الوجوب،رعاية مثل الضاد والظاء  أن القراءة

 لو أتى ما مل يضر،نه إ كيد عليه، بل يقاللتنبيه األ به لزم انادر جداً، ومثله لو كان مكلفاً

وال يشترط يف الذكر املطلق   مطلقاًكان ذكراً أن بعدحدمها ال توجب البطالن أغلطية إذ 

االحتياط حينئذ  أن ال شك) و. ( يف مسألة الدعاء بالفارسية فتأملالعربية، كما سيايت

حيث تقدم صحة كل ذكر يف الركوع وال ) ذكارغريها من األ أو ثالثاتيان بالصغرى اإل(

  .الصغري أو خصوصية للتسبيح الكبري

وكذا يف سائر موارد الشك يف الصالة مما ) ن يقرأ بالوجهنيأ(احتياطا ) وال جيوز له(

  .حدمها باطلأكان له وجه صحيح قطعي ووجهان 

  نهأل) يقف عليه أن يتعني عليهبالفتح  أو  بالكسرالعظيم أن ذا شك يفإو(



٢٤٥

. ألعين مقدراً مفعوالً»العظيم«جيعل  أن  بالوجهني إلمكانوال يبعد عليه جواز قراءته وصالً

  

أتى بالقراءة  أنه يشك يف ألنه حدمهاأقرأ ب إذا ي حال خبالف ماأصحيح على 

 أن مكانإل (أيضاً الرفع إضافةبل ب)  بالوجهنيوال يبعد عليه جواز قراءته وصالً(الصحيحة 

  .حلد املقدر خرباً أو )مقدراًعين  ألمفعوالً» يمالعظ«جيعل 

  :قال ابن مالك

  يكن مقدرا أن اتبع أو واقطع

  بعضها اقطع معلنا أو بدوا

  قطعت مضمرا أن انصب أو وارفع

  )١(ناصبا لن يظهرا أو مبتدًء

سوة يف ال دليل على لزوم األ إذ نه ال شك يف جوازه،إهل العلم، فأ ئكان القارأما إذا 

مور عن امتثال هذه األسوة  األأدلةكار، بل الالزم القراءة الصحيحة النصراف ذاأل

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كانصرافها عن الوصل والوقف فال يلزم االتباع يف ما وصل 

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وفيما قطع 

 أنه اً صحيحن معىن كون الوجه الفالينفألهل العلم أ من ئمل يكن القارأما إذا و

عراب إوجه يف أهل األدب صحة أ قرأ فإذا، ئقصده القار إذا صحيح ألنه صحيح يف نفسه،

لو مل يالحظ ":  فقول املستمسك، الصحةن مل يعلم وجهإيقرأ ا و أن نسانكلمة جاز لإل

، ولذا إشكالحمل . ، انتهى)٢(" وقطعها يف اللفظ كان غلطا ـالقطع عن الصحة ـ ذلك 

 أن  مثال ظن،خرى مل يكن غلطاًأ صورة أوجه الصحة يف الصحيح، فلو قرال يلزم معرفة 

للجنس » العظيم«يف » الالم« أن ظن إذا وكذلك» ريب«ال صفة » سبحان«العظيم صفة 

  .مثالً

                                                

 

 



٢٤٦

واألفضل   ينحين حبيث يساوي وجهه ركبتيه أن يشترط يف حتقق الركوع اجللوسي ـ ٢٥ـ مسألة 

  مسجدهالزيادة على ذلك حبيث يساوي 

  

ينحين حبيث يساوي  أن الركوع اجللوسييشترط يف حتقق (ال )  ـ٢٥مسألة ـ (

الواجب الركوع وحيث مل يبينه الشارع كان  إذ بل الالزم مراجعة العرف،) وجهه ركبتيه

كثر قل من ذلك واألاملرجع فيه العرف وهم يرون صدقه مع كل من املذكور يف املنت، واأل

وهذا هو الذي )  مسجدهيفضل الزيادة على ذلك حبيث يساوواأل: (الذي قال عنه املصنف

 ال ادعاءإما ذكره املصنف من االشتراط فلم يظهر وجهه أما عاظم الفقهاء، أاختاره بعض 

على التسمية، بل العرف شاهد شاهد العرف ن إ :، وفيهما دون ذلك ال يسمى ركوعاًأن 

فضلية األ إذ ،فضلأنه أهر وجه ما ذكره ب ومل يظ، يسمى ركوعاًأيضاًما فوق ذلك  أن على

 يراد به التقدير ال التحقيق،» ركبتيه«: قولهن إ حكم شرعي ال يثبت بالوجوه االعتبارية، مث

  .غري ذلك أو ه ساقيرافعاً أو جيلس مربعاً أن للجالس يف صالتهإذ 

ى اجلالس يركع الركوع الواجب عل أن دلةظاهر األ أن مناملستمسك ما ذكره أما 

اخلاص فالبد يف القائم جبميع خصوصياته احملفوظة فيه وكان ركوع القائم يلزم فيه االحنناء 

كما العرف  إىل وال جمال للرجوع فيهركوع اجلالس من حصول ذلك املقدار من االحنناء 

 احنناء خاص الركوع لغةً إذ فليس له وجه ظاهر،. ، انتهى)١(وتبعه يف اجلواهرردبيلي عن األ

غري ظاهر، خر  لآلحدمها تبعاًأ وهذا هو الذي يراه العرف فكون جالساً أو ان قائماًسواء ك

ذلك  أن ن العرف يرىشبه فألأاليمني واليسار وما  إىل عدم صحة امليل يف االحنناءأما 

  خالف ركوع القاعد، ال 

                                                

 



٢٤٧

.حوطن هو األ االحنناء وإن كاقائم مثّاألصح االنتصاب على الركبتني شبه ال  وال جيب فيه على

  

  .نه تبع للقائم فكما ال يصلح يف ركوع القائم ذلك ال يصح يف ركوع اجلالسأل

وذلك لصدق ) الركبتني شبه القائم مث االحنناءصح االنتصاب على وال جيب فيه على األ(

واحملقق الثاين،  جلماعة منهم الشهيدان تبعاً) حوطن كان هو األإو(الركوع بدون ذلك 

 هذا االحتياط ال وجه له، أن ه، والظاهرؤبقاصل  حال القيام واألان واجباًنه كأبوعللوه 

  . الذي قد عرفت عدم استقامته ـي البدليةـ أ على الدليل السابق ما ذكروه مبينألن 

قل أالظاهر االتفاق على عدم الفرق بني الفريضة والنافلة يف : قال يف املستندنه إ مث

وهو كذلك . ، انتهى)١( وكذا يف وجوب طمأنينة الركوع،الواجب من االحنناء يف الركوع

 أنه ، كماأيضاً يف ركوعه يميش أن كان ماشياً يف صالة النافلة جاز له أنه إذا لكن الظاهر

 هل جيوز وضع اليد واالعتماد حال الركوع على شيء كعصا وحنوه ال ريب فيه أيضاًقال 

  .)٢(صلمع الضرورة، وكذا بدوا لأل

املقام وقد تقدم يف القيام ما ينفع  ،صلجمال لألاملنصرف االستقالل فال ن إ :وفيه

  .فراجع

كان  إذا جيوز له املشى أنه اجلماعة، كماراد حلوق أ إذا  للراكعيسيأيت جواز املشنه إ مث

حيث نه إ مث، يكما تقدم الكالم فيه يف مكان املصل ،وخاف فوت الصالةرض غصبية أيف 

بدل عن  أنه يضعها حيث شاء، واحتمال أن فلهد يف ركوع اجلالس ال دليل على مكان الي

  .فيضع يده على ركبتيه قد عرفت ما فيهركوع القائم 

                                                

 

 



٢٤٨

  :مستحبات الركوع أمور ـ ٢٦ـ مسألة 

  . التكبري له وهو قائم منتصب:أحدها

  

أما ) التكبري له وهو قائم منتصب: حدهاأ: مورأ ـ مستحبات الركوع ٢٦مسألة ـ (

كما عن العلم هل أكثر أكما يف املستند وغريه، وعليه  فهو املشهور كبري مستحباًكون الت

غري اتفاق عليه  أن صحاب، وعن احلدائقعن مذهب األاملعروف  أنه املنتهى، وعن املدارك

 ملا عن ، خالفاًي أنه إمجاععليه املذهب، وعن الذكرى أن عقيل، وعن املبسوط أيب ابن

  .ر السيد املرتضى فقالوا بوجوبهالعماين والديلمي، وظاه

 أن جيوز أنه كونه يف حال االنتصاب فهو املشهور، وعن الشيخ والذكرى وغريمهاأما و

 وقصد استحبابه لو كرب هاوياً إىل أنه حيث ذهبجلامع املقاصد  ، خالفاًييكرب يف حال اهلو

  .مث وبطلت صالتهأ

 مل يأت باملستحب ي حني اهلو القيام حىت لو كربهوهل يشترط في: وقال يف املستند

ردبيلي واملدارك واألوالشرائع وشرح القواعد واملنتهى والتذكرة للخالف  الظاهر ال، وفاقاً

  .انتهى، )١( مستحب واحدقائماًجمموع التكبري  أن فهو مستحب يف املستحب، ال

دعية شهر رمضان، أ خارج مكانه هنا كما يف مستحب أو جزء من الصالة أنه وهل

ول ورمبا يقال ا مرتبطة بالصيام، الظاهر األأا مستحبات يف شهر رمضان ال إ ثحي

  .بالثاين

  بني صل استحبابه يف قبال القول بالوجوب فيدل عليه اجلمع أما أ: قولأ

                                                

 



٢٤٩

  .مر به وبني ما دل على عدم وجوبهما دل على األ

كرب مث أ نت منتصب اهللاأتركع فقل و أن ردتأإذا  :صحيح زرارة: ولفمن األ

  .)١(اركع

  .)٢( وهو قائم مث ركع،كربأاهللا : وجهه وقالوضع يديه حيال : وصحيح محاد

وكرب مث اركع فارفع يديك تركع وتسجد  أن ردتأإذا  :أيضاً وصحيح زرارة

  .)٣(واسجد

 من يدىن ما جيزأ عن )عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت :بصري أيب خرب: ومن الثاين

  .)٤(تكبرية واحدة: )عليه السالم(الصالة؟ قال التكبري يف 

عليه ( املعلل رفع اليدين يف مجيع التكبري، قال )عليه السالم(وخرب الفضل، عن الرضا 

دوا يؤ أن حب اهللا تعاىلأرفع اليدين كان يف االستفتاح الذي هو الفرض  أن فلما: )السالم

  .)٥( فتأمل الفرضىالسنة على جهة ما يؤد

 إىل ضافةهذا باإل. ال واحدةإليس التكبري املفروض يف الصالة  أن :)٦(خرآلاوخربه 

  .مجاععمن عرفت وهم لشذوذ قوهلم ال يضرون باإل الإ مجاعاإل

  .الرواياتبعض من  طالقبه فإلبطل الصالة أ يف قبال من يجوازه يف حال اهلوأما و

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٥٠

مع عدم  أو رب يف حال اهلويك إذا  عدم قصد اخلصوصيةحوطاأل أن  كما، عدم تركهحوطواأل

.االستقرار

  

  .)١( ركع كربفإذا يرآه يصلأنه  ول،احلسن األ أيب ، عنيمثل ما رواه زيد النرس

 من القول يف الركعتني ي ما جيز:)عليه السالم(يب جعفر قلت أل: وصحيح زرارة قال

 وتكرب ،كربأ ال اهللا واهللاإله إتقول سبحان اهللا واحلمد هللا وال أن  :خريتني؟ قالاأل

  .)٢(وتركع

مبا يف مصباح :  له، ويف الثاينإطالقنه حكاية فعل فال أول بلكن استشكل يف األ

  .من هذه اجلهة طالقجل اإلاخلرب ليس مسوقاً أل بأن )٣(قيهفال

  .بعد التكبريمقدماته جبميع الركوع  أن وتركعتكرب ظاهر  بأن ورمبا يقال: قولأ

 الدقة يف بعدية  منهاعرفاً الصحيحة، وال يستفاد إطالقس بال بأ أنه الظاهر: قولأ

  .جبميع مقدماتهالركوع 

نه  وأل، املدعى يف املستندمجاع لإل،يف الركوعبعضه  أو كلهن ال يقع أونعم البد 

مل جيد يف جامع املقاصد  أنه )٤(خالف ظاهر الدليل، ويؤيده فهم املشهور، بل يف املستمسك

  .يحال اهلوكرب  إذا مثواإلالقول بالبطالن 

عدم قصد  حوطاأل أن عدم تركه، كما حوطواأل(: ومما تقدم تعرف وجه قوله

النص والفتوى، فلظاهر أما أنه و) مع عدم االستقرار أو ،يكرب يف حال اهلو إذا اخلصوصية

  يف جزئية كل مستحب شكاليف اجلزئية، فانه تابع لإلشكل أأما و

                                                

 

 

 

 



٢٥١

  .ري على حنو ما مر يف تكبرية اإلحرام رفع اليدين حال التكب:الثاين

  

  .ليس كذلك فليس جزًءواملستحب  ،ه انتفاء الكلؤانتفااجلزء يوجب  أن ببيان

انتفاء الكل وليس كذلك اجلزء املستحب، ومن ه ؤانتفايوجب الواجب اجلزء ن إ :وفيه

ال اء الكل انتفيوجب ه ؤفانتفااملهية صل شيء جزًء للمهية الكاملة، ال أليكون  أن املمكن

  .صل املهيةأانتفاء 

 وال إشكالبال ) حرامحنو ما مر يف تكبرية اإلحال التكبري على رفع اليدين : الثاين(

على ذلك، ولظاهر  مجاعاإلوجوبه لدعواه اً كما ادعوه، نعم عن السيد إمجاعبل خالف، 

دليل التكبري  قطالمر حممول على االستحباب إلواأل ،قطعاً إمجاعال  إذ  وفيهما نظر،،مراأل

ابن  وظاهر بعض العلل، مثل ما رواه زرارة إىل ضافةباإليف باب املستحبات، وعدم التقييد 

هوى للركوع والسجود، وكلما رفع أيف الرجل يرفع يده كلما مسكان يف صحاحهما 

  .)١(هي العبودية: )عليه السالم(سجود، قال  أو رأسه من ركوع

كما الرفع، ن جاز االختالف بينهما يف مقدار إ و، واحداليدين بقدريرفع  أن فضلواأل

 ،والعبودية والتحيةنوع من التعظيم  ألنه ن يرفع بدون تكبريأحدامها فقط وإيرفع  أن جيوز

بعد يكون الشروع يف الركوع  أن وىلوال دليل على تقييد بعض املستحبات ببعض، ولعل األ

  .)٢(رسال اليدينإون الركوع بعد يك أن يينبغ: رسال اليدين، قال يف املستندإ

                                                

 

 



٢٥٢

 اليمىن على  وضع الكفني على الركبتني مفرجات األصابع ممكنا هلما من عينيهما واضعاً:الثالث

  .  واليسرى على اليسرى،اليمىن

  

  واضعاً،ما من عينيهما هلممكناًصابع مفرجات األوضع الكفني على الركبتني : الثالث(

عليه (عبد اهللا  أيب ففي صحيح محاد، عن) لى اليسرىواليسرى عاليمىن على اليمىن، 

خلفه حىت استوى ظهره  إىل  ركبتيهمفرجات ورد كفيه من ركبتيه مث ركع ومأل: )السالم

 عنقه خلفه ومد إىل  ركبتيهستواء ظهره ورددهن مل تزل ال أو عليه قطرة ماءحىت لو صب 

 فلما  مث استوى قائماً،يب العظيم وحبمدهسبحان ر:  وقال، بترتيلوغمض عينيه مث سبح ثالثاً

 مث كرب وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ،مسع اهللا ملن محده: استمكن من القيام قال

  .)١(وسجد

اللهم لك ركعت ولك : مث اركع وقل: )عليه السالم(جعفر  أيب وصحيح زرارة، عن

وبشري قليب ومسعي وبصري وشعري  خشع لك ،نت ريبأك توكلت ويوعلسلمت أ

 غري مستنكف وال مستكرب وال ي،قلته قدماأوما وحلمي ودمي وخمي وعصيب وعظامي 

بني يف ركوعك  وتصف ، ثالث مرات يف ترسل،مستحسر، سبحان ريب العظيم وحبمده

وتضع يدك اليمىن على ركبتيك  ، ومتكن راحتيك من ركبتيك،قدميك جتعل بينهما قدر شرب

وضعتها على  إذا صابعكأج عني الركبة وفرصابعك أف طراأغ برى وبلّيساليمىن قبل ال

 ،مسع اهللا ملن محده:  مث قل،قم صلبك ومد عنقك، وليكن نظرك بني قدميكأركبتيك و

 احلمد هللا رب ،هل اجلربوت والكربياء والعظمةأ احلمد هللا رب العاملني :نت منتصب قائمأو

  .)٢( ساجداًا صوتك، مث ترفع يديك بالتكبري وختر جتر ،العاملني

                                                

 

 



٢٥٣

  .اخللف إىل  رد الركبتني:الرابع

  . تسوية الظهر حبيث لو صب عليه قطرة من ماء استقر يف مكانه مل يزل:اخلامس

  . للظهر مد العنق موازياً:السادس

  

خيه أ عن )عليه السالم(، ما رواه علي بن جعفر ويدل على كون التفريج مستحباً

عليه (قال سنة هو؟ أ صابع يف الركوع ريج األسألته عن تف:  قال)عليه السالم(موسى 

حدامها إذا وضع إاملراد ليس سنة واجبة، و فإن .)١(من شاء فعل ومن شاء ترك :)السالم

  .التفريج أتى ببعض السنةوضع بدون  أو حدامهاإعلى 

  .كما يف الصحيحة املتقدمة) اخللف إىل  الركبتنيرد: الرابع(

 ال) و صب عليه قطرة من ماء استقر يف مكانه مل يزلتسوية الظهر حبيث ل: اخلامس(

 كان عليه أو ملكان نقرة الظهر، بل لكونه مستوى الظهر كما تقدم يف الصحيحة املتقدمة،

رأيت :  قاليغري مائل به عن املوقف، ويدل عليه ما رواه الساعد الظهر يذكر مدأن 

ن كفيه  ركع مكّفإذاصالة كرب مث قرأ ال إىل قام إذا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

  .)٢(مث هصر ظهره غري مقبع وال قابعصابعه أج بني وفرمن ركبتيه 

 ،)٣( حىت يعود كل عضو منه مكانه رفع رأسه اعتدل قائماًفإذاوال صافح : يورو

  .اخلرب

  كما يف الصحيحة املتقدمة، ويف الفقيه، )  للظهرمد العنق موازياً: السادس(

                                                

 

 

 



٢٥٤

  .يكون نظره بني قدميه أن :السابع

  . التجنيح باملرفقني:الثامن

  

 مدما معىن بن عم خري خلق اهللا  يا: ، فقال)عليه السالم(مري املؤمنني أسأل رجل 

  .ومثله غريه. )١(بت عنقيرآمنت باهللا ولو ضتأويله : عنقك يف الركوع؟ فقال

سابق، لكن يف صحيح كما يف صحيح زرارة ال) يكون نظره بني قدميه أن :السابع(

عينيه  غمض )عليه السالم( أنه محاداً ظنن إ  غمض عينيه، وقد يقال)عليه السالم( أنه :محاد

  ال يفعل املكروه، فقد ورد يف خرب مسمع عن)عليه السالم(مام اإل ألن ،اممل يغمضه أنه مع

يغمض الرجل عينيه ن  أ ى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب أن  :)عليه السالم(عبد اهللا أيب 

  .)٢(يف الصالة

مام غمض عينيه كما هو ظاهر الصحيح، لبعد اشتباه محاد فلم كان اإل إذا :أوالًوفيه 

خرب مسمع مطلق والصحيح  ألن وبني رواية مسمع،، وال منافاة بني تغميضه يكن مكروهاً

  .خص منهأ

عن النهاية من استحباب ما أما اجلمع بني الصحيحني جواز كليهما، مقتضى ن إ :ثانياًو

 أن  كما ال خيفى، بل الظاهريمل يفعل نظر ما بني رجليه، فهو مجع تربع فإن التغميض

يف  إىل أن ضافةباإلاخلشوع ال التغميض، وىل مبقام امللوك األ ألن وىل،التغميض خالف األ

ل جع أن من هذا الكالمخبالف الغض، واملقصود شياء خارجة أشغال للذهن بإالتغميض 

  .خالف اخلشوع يف اجلملة أنه ، كماخالف اجلمع العريف األصل التغميض

  ال خالف أنه كما هو املشهور، بل عن املنتهى) التجنيح باملرفقني: الثامن(

                                                

 

 



٢٥٥

  . وضع يد اليمىن على الركبة قبل اليسرى:التاسع

  .تضع املرأة يديها على فخذيها فوق الركبتني أن :العاشر

  

  . فيه على استحباب التجايفمجاعد اإل وعن جامع املقاص،فيه

مل يضع  )عليه السالم( أنه  من)عليه السالم(عبد اهللا  أيب واستدل له مبا رواه محاد عن

  .)١(شيئاً من بدنه على شيء يف ركوع وال سجود، وكان متجنحاً

خفض من ركوع أركوعاً  يركع )عليه السالم(با احلسن أرأيت : ومبا رواه ابن بزيع

  .)٢(ركع جنح بيديه إذا رأيته يركع وكانكل من 

وساق صفة ـ  يرآه يصل أنه )عليه السالم(احلسن  أيب  عنيلكن يف رواية زيد النرس

  .)٣(كذلك يفعليته أوجينح بيده وال جينح يف الركوع فر:  قال ـالسجود إىل صالته

 عدم كما رآه زيد ال يدل على )عليه السالم(عدم الفعل يف بعض صالته : قولأ

مقام التعظيم، نعم  إىل نسبأ إىل أنه ضافةباإلهو املتعني، االستحباب، فاملذكور يف املنت 

ة والتجنيح أ املرؤطأيف استحباب عدم تطهذا املستحب خاص بالرجال ملا سبق  أن الظاهر

  . الكثري كما ال خيفىؤللتطاطمالزم 

  .مكما تقد) وضع يد اليمىن على الركبة قبل اليسرى: التاسع(

ملا رواه زرارة عن الباقر ) تضع املرأة يديها على فخذيها فوق الركبتني أن :العاشر(

ة يف الصالة مجعت بني قدميها وال أقامت املرإذا  : قال، كما هو الظاهر)عليه السالم(

   ركعت وضعتفإذارها ملكان ثديها، صد إىل تفرج بينهما وتضم يدها

                                                

 

 

 



٢٥٦

  . بل أزيد،سبعا أو مخساأو   تكرار التسبيح ثالثا:احلادي عشر

  .خيتم الذكر على وتر أن :الثاين عشر

  ولك أسلمتاللهم لك ركعت: سبحان ريب العظيم وحبمده :يقول قبل قوله أن :الثالث عشر

  ،وبك آمنت

  

 جلست فعلى فإذا فترتفع عجيزا، اًعلى فخذيها لئال تطأطأ كثرييديها فوق ركبتيها 

مث قبل اليدين بالقعود وبالركبتني  للسجود بدأت تذا سقطإ، وكما جيلس الرجلليتيها أ

، األرضمن فخذيها ورفعت ركبتيها ضمت  كانت يف جلوسها فإذا، األرضتسجد الطئة ب

  .)١(أوالًذا ضت انسلت انسالال ال ترفع عجيزا إو

هل استحباب كون االحنناء ذا القدر، و إىل ضافةالظاهر استحباب الوضع باإلن إ مث

  . التفريجأدلة طالقإل: ولم ذلك خاص بالرجل؟ الظاهر األأصابع املستحب هلا تفريج األ

كما تقدم يف مجلة من ) زيدأسبعاً، بل  أو مخساً أو تكرار التسبيح ثالثاً: احلادي عشر(

مام اإلأما  ،مامهو لغري اإل إمنا الزائداستحباب  أن اخلمسمائه، والظاهر إىل الروايات، بل ورد

  .فضل له التخفيفلذي ال يريد مأمومه ذلك فاألا

  .كما تقدم يف املسألة احلادية عشرة) خيتم الذكر على وتر أن :الثاين عشر(

 إناستحبابه وبل الظاهر ) وحبمدهسبحان ريب العظيم : قولهيقول قبل  أن :الثالث عشر(

  سلمت، وبك آمنت، أاللهم لك ركعت، ولك (  :آخر اًقال ذكر

                                                

 



٢٥٧

 خشع لك مسعي وبصري وشعري وبشري وحلمي ودمي وخمي وعصيب ،لت وأنت ريبوعليك توك

  . غري مستنكف وال مستكرب وال مستحسر،وعظامي وما أقلت قدماي

احلمد هللا يضم إليه قوله  أن  بل يستحبمسع اهللا ملن محده :يقول بعد االنتصاب أن :الرابع عشر

   احلمد هللا رب العاملني،أهل اجلربوت والكربياء والعظمة ،رب العاملني

  

نت ريب، خشع لك مسعي وبصري وشعري وبشري وحلمي ودمي أوعليك توكلت، و

فقد ) مستحسرقلت قدماي، غري مستنكف وال مستكرب وال أوخمي وعصيب وعظامي وما 

واملراد خبشوع  اختالف يسري، هنسخن كان يف إورد ذلك يف صحيح زرارة السابق، و

لو  أنه دراكي، مث الظاهراإلهلا نوعاً من اخلشوع  أو أن وع التكويين،خل، اخلشإالشعر والبشر 

خر مذكورة يف الفقيه والدعائم أدعية أهناك ن إ مث، أيضاًقرأ بعض هذا الدعاء كان مستحباً 

، وبعضها يشبه دعاء صحيح زرارة فمن أيضاً يف الركوع أيضاًقراءما وغريمها يستحب 

  .مظاا إىل شاء فلريجع

فلما  :داكما يف صحيح مح) مسع اهللا ملن محده: يقول بعد االنتصاب أن :ابع عشرلرا(

يديه حيال وجهه مث مسع اهللا ملن محده، مث كرب وهو قائم ورفع : استمكن من القيام قال

  .)١(سجد

  .)٢(نت منتصب قائمأقل مسع اهللا ملن محده و: وصحيحة زرارة

هل أاحلمد هللا رب العاملني : ( صحيح زرارةالوارد يف) ليه قولهإيضم  أن بل يستحب(

  جتهر ا ) اجلربوت والكربياء والعظمة، احلمد هللا رب العاملني

                                                

 

 



٢٥٨

  .منفردا أو مأموما أو كان ماماإ

  

  .)١(صوتك، مث ترفع يديه بالتكبري، مث ختر ساجداً

 استحباب السمعلة بعد االنتصاب يف حال  ـ)٢(املشهور ـ كما يف املستندن إ مث

  .ستقراراال

بعد ذكار  األيحال االرتفاع وباقاستحباا ني يوعن ظاهر العماين وصريح احلل

امسع محد من ي اللهم أ الدعاء مسع اهللا ملن محدهاالنتصاب، ومل يعلم مستندهم، ومعىن 

  .حيمدك

مسع  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب ألن  :)عليه السالم(ويف رواية ابن اذينة قال 

. )٣(مسع اهللا ملن محده: جل ذلك قالأالئكة بالتسبيح والتحميد والتهليل فمن ضجة امل

حاديث الشيعة أجامع  إىل فمن شاءها فلريجعمذكورة يف الروايات دعية كثرية أوهناك 

  .وغريه

لو قال السمعلة بقصد الذكر املطلق يف طريق النهوض مل يكن بذلك بأس، بل ال نه إ مث

  .ى الفقيه من باب التسامحلفتويبعد قصد الورود 

كما هو املشهور، بل عن اخلالف واملعترب واملنتهى ) منفرداً أو مأموماً أو كان ماماًإ(

  .احلمد هللا رب العاملني  :املأموم ال يسمعل بل يقول بأن  عليه، وهناك قول آخرمجاعاإل

  .ات الكثرية اليت تقدمت مجلة منهاطالقباإل: استدل للقول االول

  سألت:  مثل صحيحة مجيل بن دراج قال،جبملة من الروايات: الثاينوللقول 

                                                

 

 

 



٢٥٩

  . وهذا غري رفع اليدين حال التكبري للسجود، رفع اليدين لالنتصاب منه:اخلامس عشر

  

: قال مسع اهللا ملن محده؟ قال إذا مام ما يقول الرجل خلف اإل)عليه السالم(با عبد اهللا أ

من صوتهيقول احلمد هللا رب العاملني وخيفض )١(.  

مام مسع اهللا ملن محده، قال الذين خلفه احلمد هللا رب ذا قال اإلإو: ورواية الفقيه قال

  .)٢(ن كان معهم قال ربنا لك احلمدإصوام، وأون ضالعاملني وخيف

، مام مسع اهللا ملن محدهقال اإلإذا  :)عليه السالم(ورواية حممد بن مسلم عن الصادق 

احلمد هللا غريه قال مسع اهللا ملن محده  أو ماماًإن كان وحده إلك احلمد، وقال من خلفه ربنا 

جيهر ا  أنه منما ذكر يف بعض روايات السمعلة  إىل أن ضافةهذا باإل. )٣(رب العاملني

  .ليس للمأموم أنه صوته قرينة على

شهور خبار املأخبار ال تسقط هذه األ فإن مرين للمأموم،لكن الظاهر استحباب كال األ

مثل ما : يف بعض الروايات طالق املتقدمة، وقوة اإلمجاع اإليعن الداللة خصوصاً بعد دعاو

جعلت فداك علمين دعاًء  :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: رواه الكايف عن املفضل قال

  .)٤(يقول مسع اهللا ملن محدهال دعا لك إ يحد يصلأنه ال يبقى إامحد اهللا ف: جامعاً؟ فقال يل

) حال التكبري للسجودرفع اليدين لالنتصاب منه، وهذا غري رفع اليدين : اخلامس عشر(

  ن مومجاعة والفاخر والذكرى عن الصدوقني  يكما هو احملك

                                                

 

 

 

 



٢٦٠

عليه (با عبد اهللا أرأيت :  املتأخرين، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عماريمتأخر

ذا رفع رأسه من إذا سجد وإكوع وذا رفع رأسه من الرإذا ركع وإ يرفع يديه و)السالم

  .)١(السجود

هوى للركوع أيف الرجل يرفع يده كلما  :)عليه السالم(وصحيح ابن مسكان عنه 

. )٢(هي العبودية: )عليه السالم(سجود؟ قال  أو والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع

الرفع  أن نيالظاهر من الصحيح ألن ويكرب عند رفع اليد كما عن حتفة اجلزائري وغريها،

  .نه املنصرف من رفع اليدين يف الصالةإجل التكبري فأل

فَصلِّ «:  يف تفسري قوله تعاىل)عليه السالم(مري املؤمنني أصبغ بن نباتة عن أولرواية 

كبوِلر رحنحرية اليت لما هذه ا«: جلربئيل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال النيب أنه ،)٣(»ان

كربت  إذا ترفع يديك أن حترمت للصالة إذا ليست بنحرية ولكنه يأمرك: القمرين ا ريب؟ أ

صالتنا وصالة املالئكة يف وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنه وإذا ركعت 

  .)٤(رفع األيدي عند كل تكبرية شيء زينة وإن زينة الصالة لكل فإن السماوات السبع

 أن يدين، واستحباب التكبري، بل عن املعتربهذا ولكن املشهور نفوا استحباب رفع ال

ذا إ«يراد ا من  أن خبار حيث ميكننه الستضعاف داللة األأالعدم مذهب علمائنا، وك

  دعاء صبغ سنداً، والأالسجدة الثانية، ولضعف خرب » سجد

                                                

 

 

 

 



٢٦١

. قبله أو يصلي على النيب وآله بعد الذكر أن :السادس عشر

  

  .خبارصحاب عن هذه األعراض األإ

عراض غري حمقق، وضعف سند الرواية ال ظاهرة، واإلالداللة  إذ ما ال خيفى،ويف اجلميع 

انتقل  إذا والتسامح، ويؤيد ما ذكرناه ما ورد من استحباب التكبرييضر بعد التعاضد بغريها 

  .حالة إىل من حالة

اد اجلميع يف حرام، الحتهو الكالم يف تكبرية اإلالكالم يف هذه التكبريات  أن مث ال خيفى

نه إ :ن كان الدليل يف بعض اخلصوصيات خاص ببعض التكبريات، قال يف املستندإاملساق و

يكون الركوع  أن يينبغ أنه  وانتهاء الرفع بانتهاء التكبريقائماًيظهر من استحباب التكبري 

  .)١(رسال اليدينإبعد 

 أبو قالمحزة  أيب ربخل) قبله أو  على النيب وآله بعد الذكرييصل أن :السادس عشر(

صلى اهللا على حممد وآل حممد  :وقيامهمن قال يف ركوعه وسجوده : )عليه السالم(جعفر 

 أيضاًويظهر منه استحبابه حال القيام . )٢(كتب اهللا تعاىل له مبثل الركوع والسجود والقيام

يف اخلرب، مثل بلفظة الوارد الظاهر عدم اخلصوصية  أن كما ،ي مكان من القيامأفيذكرها يف 

اللهم صل على حممد وآل حممد ًله نفس ذلك احلكمأيضا .  

 أيب كان: يقول )عليهما السالم( مسعت جعفر بن حممد: ويؤيده ما رواه مسعدة قال

فاغفر يل ما ال يعلمون وال ظن الناس يب حسن ن إ اللهم: ذر رضي اهللا عنه يقول يف سجوده

 يقول )عليه السالم( أيب ومسعت: قال أن ىلإ، يوبنت عالم الغأتؤاخذين مبا يقولون و

  يا ثقيت ورجائي يف شديت ورخائي صل على حممد وآل حممد: وهو ساجد

                                                

 

 



٢٦٢

نك تلطف ملن تشاء واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا إحوايل فأوالطف يب يف مجيع  

  .)١(هل بيته الطيبني الطاهرين وسلم تسليما كثرياأعلى حممد النيب وعلى 

 عن الرجل يذكر النيب صلى اهللا )عليه السالم(با عبد اهللا أسألت  :وصحيح ابن سنان

 عليه وهو على تلك ي فيصلساجداًما إراكعاً وما إعليه وآله وسلم وهو يف الصالة املكتوبة 

وهي عشر الصالة على نيب اهللا كهيئة التكبري والتسبيح ن إ نعم: )عليه السالم(احلال؟ فقال 

املذكورة يف غريها من الروايات  إىل .)٢(ياهإها غيبليهم أ مثانية عشر ملكاًدرها حسنات يبت

حاديث الشيعة، بل ال يبعد كفاية الصلوات عن الذكر بناًء على أوجامع الوسائل واملستدرك 

  .كفاية مطلق الذكر يف الركوع والسجود على ما تقدم

 أيب ما رواه التهذيب عن إىل افةضالدعاء نوع من الذكر باإل فإن ذكر أنه ويدل عليه

نا أصلى اهللا عليه وآله و على النيب يصلأ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: بصري قال

  .)٣(كربأل سبحان اهللا واهللا ثنعم هو م: ساجد؟ قال

  

                                                

 

 

 



٢٦٣

  :يكره يف الركوع أمور ـ ٢٧ـ مسألة 

  .كذلكفوق  إىل يرفعه أو  رأسه حبيث ال يساوي ظهرهأيطأط أن :أحدها

  

يطأطأ رأسه حبيث ال يساوي  أن :حدهاأ: مورأيكره يف الركوع  ـ ٢٧مسألة ـ (

  .به حنو اليمني واليسارمييل  أو بل) فوق كذلك إىل يرفعه أو ظهره

ت فضع كفيك ركعإذا  :قالأنه  )عليهما السالم( فعن الدعائم عن جعفر بن حممد

كان رسول اهللا صلى اهللا : وقال. وال تصوبهرأسك وال تقنع ظهرك على ركبتيك وابسط 

  .)١(ركع لو صب على ظهره ماء الستقر إذا عليه وآله

يدبح الرجل  أن وى ):وسلمصلى اهللا عليه وآله ( النيب إىل خبار بسندهوعن معاين األ

يطأطأ الرجل رأسه يف الركوع حىت يكون  أن ومعناه:  قاليف الصالة كما يدبح احلمار

:  قالرأسه ومل يقنعهركع مل يصوب  إذا )عليه السالم(وكان : ل قاخفض من ظهرهأ

رفع الرأس قناع على من جسده، ولكن بني ذلك واإلأمل يرفعه حىت يكون  أنه ومعناه

  .)٣(،)٢(» رؤِسِهم مهِطعني مقِْنعي«: شخاصه قال اهللا تعاىلإو

يف يدبح الرجل  أن :لموسصلى اهللا عليه وآله ى النيب : وقال الشهيد بعد روايته

  .)٤(عرفأوالذال واملهملة يروى بالدال ... الصالة

 )عليه السالم(ن علياً إ«سحاق ـ إ ـ بطريق )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنيورو

  .)٥(»ومنكبيه يف الركوع ولكن يعتدلحيد ورأسه  أن كان يكره

                                                

 

 

 

 

 



٢٦٤

.جنبيه إىل يضم يديه أن :الثاين

. اجتنابهحوطى ويدخلهما بني ركبتيه بل األاألخر على يضع إحدى الكفني أن :الثالث

  

 باملدينة )عليه السالم(احلسن  أبو رآين: وعن علي بن عقبة ـ كما يف الكايف ـ قال

  .)١(ال تفعل: يلإرسل أمتدد يف ركوعى، فأبرأسي ونكس أ ويصلأنا أو

 يدل عليه، قف على نصأمل : قال يف املستمسك) جنبيه إىل يضم يديه أن :الثاين(

  .)٢(نه مستفاد مما دل على استحباب التجنيحأوك

: قال، من الصالة )عليه السالم(مه الصادق محاد يف ما علّما يف رواية خصوصاً : قولأ

 متجنحاوكان وال سجود شيء منه يف ركوع من بدنه على شيئاً ومل يضع)٣(.  

 أيب ملا عن) كبتيهويدخلهما بني رى األخرحدى الكفني على إيضع  أن :الثالث(

  .الصالح والشهيد والعالمة يف املختلف من كراهته

  .من حترميهيف بعض كتبهما واحملقق والعالمة ملا عن ابن اجلنيد )  اجتنابهحوطبل األ(

مثل ما رواه حممد  ،ات الواردة يف باب التكفريطالقخذوا ذلك من اإلأولعلهم : قولأ

وحكى اليمىن يضع يده يف الصالة الرجل  :قلت: الق )عليهما السالم( حدمهاأبن مسلم عن 

  .)٤(ذلك التكفري ال تفعل: على اليسرى؟ فقال

                                                

 

 

 

 



٢٦٥

  . قراءة القرآن فيه:الرابع

  

عليه (علي بن احلسني  قال )عليه السالم(خي أ : قال)عليه السالم(وقال علي بن جعفر 

 الصالة ى يف الصالة عمل وليس يفاألخرحدى يديه على إوضع الرجل  :)السالم

  .كفاية الفتوى بالكراهة للتسامح إىل ضافةهذا باإل. )١(عمل

فىت به مجلة من املتأخرين وذلك أالشيخ و إىل كما نسب) قراءة القرآن فيه: الرابع(

  :جلملة من الروايات

فيهما  إمنا يف ركوع وال سجودة ءال قرا«: )عليه السالم(البختري عن علي  أيب كخرب

  .)٢(»باملدحة هللا عز وجل مث اسألوا بعدهافابتدأوا قبل املسألة ، مث املسألة املدحة هللا عز وجل

ويف  سبعة ال يقرأون القرآن الراكع والساجد: )عليه السالم(وخرب السكوين عنه 

  .غريمها إىل .)٣(واجلنب والنفساء واحلائضالكنيف ويف احلمام 

ال تكون  أن من احملتمل قريباً  إذلكن استفادة الكراهة من هذه الروايات، حمل تأمل،

مجلة من وذلك لداللة  ،بل املراد عدم االكتفاء بالقرآن عن التسبيح ،القراءة مكروهة

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيبالصدوق يف املعاينالروايات على ذلك، مثل ما رواه 

يت عن القراإ السجود أما وهللا فيه، فعظموا االركوع أما ة يف الركوع والسجود، فءين قد

  .)٤(يستجاب لكم أن نه قمنإكثروا فيه من الدعاء فأف

  ربئيلج مرينأ: قال )ليه وآله وسلمصلى اهللا ع( وما رواه الراوندي عن النيب

                                                

 

 

 

 



٢٦٦

.  جلسدهجيعل يديه حتت ثيابه مالصقاً أن :اخلامس

  

خر أك روايات وهنا. )١(ه ساجداًبحسأن أمحده راكعاً وأن أ وقرء القرآن قائماًأن أ

 وبني السجود فيصلح فيه القرآن مما ،الفرق بني الركوع فال يصلح القرآن فيهظاهرها 

نه أورد ملا ذكرناه، وك إمنا ن النهىأ على الكراهة، وييوجب ضعف داللة روايات النه

ال قراءة يف ركوع وال نه إ : هذا الباب بقولهثحاديللتردد يف مسألة الكراهة عنون جامع األ

  .مكروه أنه مل جيعل ال أنه ظاهر كالمه فإن بالكراهة،ه ن، ومل يعنو)٢( سجوديف

ات قراءة القرآن على كل حال مثل ما رواه الكليين عن الصادق إطالقويؤيد ذلك 

وعليك بتالوة : )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( يف وصية النيب )عليه السالم(

  .غري ذلك إىل ،)٤(يما رواه الربقومثله . )٣(القرآن على كل حال

نه أ كما ورد يف النص باحلائض والنفساء واجلنب ومن يف الكنيف ويف احلمام عارياًأما 

حوال بني تلك األجل عدم التناسب  فالكراهة فيها أل،ة القرآن، ال مطلقاًءهو املكروه له قرا

 القرآن تكلم اهللا مع قراءة أن ، كما ورد يف احلديثاإلنسانوبني حالة تكلم اهللا مع 

  .اإلنسان

  . واهللا العامل،التأمل والتتبع إىل لة حتتاجأي حال فاحلكم بالكراهة مشكل، واملسأوعلى 

  ذكره غري واحد بل )  جلسدهجيعل يديه حتت ثيابه مالصقاً أن :اخلامس(

                                                

 

 

 

 



٢٦٧

وهذا القدر كاف يف احلكم بالكراهة صحاب، األ إىل نسبتهوغريه عن املسالك 

  . السنن بفتوى الفقيهأدلة للتسامح يف ،املذكورة

 فيدخل يعن الرجل يصللته أس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب يؤيده موثقة عمار عن

ن مل إو ،فال بأسزاراً وسراويل إثوب آخر كان عليه ن إ :)عليه السالم(يده يف ثوبه؟ قال 

وهذا . ؟؟؟)١(فال بأسى األخردخل يداً واحدة ومل يدخل أ فإن يكن فال جيوز له ذلك

  .مجاعبقرينة اإلاحلديث حممول على الكراهة 

ن إ الناس يقولونن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا  أل:ورواية ابن فضال عن رجل قلت

عليه (؟ قال يصلى عرياناً إمنا حملولة ويداه داخلة يف القميص،زراره أصلى و إذا الرجل

  .)٢(ال بأس: )السالم

 وال خيرج يديه من ي عن الرجل يصل:صحيح ابن مسلم. أيضاًاز بل يدل على اجلو

  .)٣(ن مل خيرج فال بأسإ و،خرج يديه فحسنأن إ :)عليه السالم( قال ،ثوبه

ظاهر  أن الإ ن كان ممكناًإووالتقييد  ،فيشمل الواحداجلنس املراد بالثوب  أن ذ الظاهرإ

صحاب الركوع فهم األ أن الإكوع من الرعم أن كانت إومفاد اخلربين واحد، واملوثقة 

 أيضاًفال بأس بالفتوى بالكراهة غري الركوع أما ، يوجب احلكم بالكراهة يف الركوع قطعاً

ظاهرهم ة لالشتراك؟ أعم منه ومن املرأم أكما هو النص وهل احلكم خاص بالرجل فيه، 

  .الثاين

  دة، ولعل ال اليد الواحدخل اليدين أهي فيما  إمنا الكراهة أن وقد عرفت

                                                

 

 

 



٢٦٨

 قربأكان يداه حتت ثيابه الصقة باجلسد كان  إذا ياملصل أن احلكمة يف هذه الكراهة

مالمسة  فإن كان على جسمه ثوب إذا ما خبالف اليد الواحدة، وخبالف مايلعب إىل أن 

  . للقفاز؟ احتماالنكان البساً إذا اجلسد يوجب التهيج للعب به، وهل تعم الكراهة ما

  



٢٦٩

 ،ال فرق بني الفريضة والنافلة يف واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته ـ ٢٨ـ مسألة 

. عدم بطالن النافلة بزيادته سهواًقوى نعم األ، للبطالننقصانه موجباً  وكون

  

 ـ ال فرق بني الفريضة والنافلة يف واجبات الركوع ومستحباته ٢٨مسألة ـ (

، وملا ذكره الفقيه دلةاأل طالقلك إلاملستند وغريه، وذكما صرح بذلك ) ومكروهاته

  .مل يكن دليل على الفرق إذا املستحب إىل حكام الواجب تنسحبأ من كون )١(اهلمداين

مثل  ، تنسحب يف املستحب من باب السالبة بانتفاء املوضوعالحكام ألنعم بعض ا

 أن ها، كماال مجاعة فياملستحبات اليت  إىل باجلماعة بالنسبةلاللتحاق  يف الركوع ياملش

  .يالنافلة اليت يصليها يف حال املش إىل الطمأنينة وحنوها ال تنسحب

فات  إذا نسياناً بطلت النافلة أو  مل يركع ولو سهواًفإذا) وكون نقصانه موجباً للبطالن(

  . فتأمل،حمل الركوع

كما عن مجاعة منهم املوجز والدروس )  عدم بطالن النافلة بزيادته سهواًقوىنعم األ(

  .وغريمها، وذلك جلملة من الروايات العامة واخلاصة

 عن السهو يف النافلة؟ فقال )عليهما السالم(حدمها أصحيح ابن مسلم عن : ولألفعن ا

  .)٢(ليس عليك شيء: )عليه السالم(

  .)٣(قلبىن على األسها يف النافلة  أنه إذا يرو: ومرسلة الكايف قال

                                                

 

 

 



٢٧٠

 إىل )١(وال سهو يف نافلة: )عليه السالم(موم قال مام واملأورواية يونس يف شك اإل

  .ها يشمل املقامإطالق فإن .غريها

 الركعتني يالرجل يصل:  قلت له)عليه السالم(عبد اهللا  أيب خرب الصيقل عن: ومن الثاين

جيلس  :)عليه السالم(؟ قال راكعالتشهد حىت يركع فيذكر وهو من الوتر مث يقوم فينسى 

بعد ما ركع ذكره  إذا ليس قلت يف الفريضةأ :قلت: قال. مث يقوم فيتم من ركوعه يتشهد

: )عليه السالم(قال  السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ مضى يف صالته مث سجد سجديت

  .)٢(ليس النافلة مثل الفريضة

من النافلة مل جيلس بينهما حىت قام فركع سها يف الركعتني  عن الرجل :وحسن احلليب

مث يستأنف الصالة ويسلم ويتشهد يدع ركعة وجيلس : )عليه السالم( فقال ثة؟يف الثال

  .)٣(بعد

 ،فتبطل وبني النقيصة ،بالفرق بني الزيادة فال تبطلوغريه من القائلني ن املصنف أوك

  . اخلاصةأدلة إىل نظروا

وضع  وم،والنقيصةبني الزيادة بطال عدم الفرق يف عدم اإلفظاهرها العامة  دلةاألأما 

  .مبحث اخلللالكالم يف املسألة 

  

                                                

 

 

 



٢٧١

  فصل

يف السجود

  . بقصد التعظيماألرضوحقيقته وضع اجلبهة على 

  

  )يف السجود فصل(

هذا يسمى  أن  يفإشكالال )  بقصد التعظيماألرضوضع اجلبهة على وحقيقته (

جد من ِللَِّه يسو« :ومنهيستعمل السجود يف مطلق اخلضوع  أنه  يفإشكالال   كما،سجوداً

 يال ينبغ أنه ، كما)١(»الْآصاِل وِظاللُهم ِبالْغدو وكَرهاً و طَوعاًاألرض وِفي السماواِت

 ، بقصد التعظيم كوضع الذقناألرضعلى الوجه  يف استعماله يف مطلق وضع شكالاإل

  سواء كان بقصد،جل التقبيل ليس سجوداًاالحنناء أل أن  يفشكالاإل يال ينبغوكذلك 

بقصد احلب مثل تقبيل الزوجة  أو سود والعتبة املقدسة،احلجر األالتعظيم مثل االحنناء لتقبيل 

، ولذا ورد يف األرضعلى شبه، ولو استلزم ذلك السقوط أوما ب والعامل يد األوالولد 

 أن يف )عليه السالم(مام الرضا  استجاز اإليالراو أن ، وورد)٢(مامحاديث تقبيل عتبة اإلاأل

  وورد تقبيل بعض الصحابة . )٣()عليه السالم(جازه أل بساطه، فيقب

                                                

 

 

 



٢٧٢

  .)عليه السالم(مام احلسني رجل الرسول وتقبيل بعض الشهداء رجل اإل

حنوها بقصد التعظيم خاص باهللا سبحانه  أو األرضوضع اجلبهة على  أن نعم ال شك يف

قوله تعاىل تأويل   إىلمر شرعي فال حاجةمر عقلي بل ألوذلك ليس ألال جيوز لغريه، 

مكان إلشبه، أوما  )٢(»خروا لَه سجداً«:  وقوله تعاىل،)١(»اسجدوا ِلآدم«: للمالئكة

 ال جيوز لغري اهللا تعاىل من الوجوه اختالف الشرائع، وما يقال يف وجه كون السجود عقالً

  .االستحسانية ال تكون حجة عقلية

 ومتواتر مجاعواإل تعاىل شرعاً بالضرورة وكيف كان فال جيوز السجود لغري اهللا

  .الروايات

حرمته  إىل ضافة فذلك باإل،سجود له رباًكان ذلك بقصد العبودية واختاذ املأما إذا 

  .شرعاً ممنوع عقالً

صلى اهللا عليه (كان رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن عبد الرمحان عن

 ،)٤( ورغااألرض )٣(مر به بعري فجاء حىت ضرب جبرانه إذ صحابهأ يوماً قاعداً يف )وآله وسلم

ال بل اسجدوا : نفعل؟ فقال أن حقأسجد لك هذا البعري فنحن أ  يا رسول اهللا :فقال رجل

  .)٥(»تسجد لزوجها أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن لو أمرت أحداً: مث قالهللا، 

                                                

 

 

 

 

 



٢٧٣

ل زيد ج، والري والتربوينوثاألورها دجل  أل،على عقلهاعاطفتها املرأة زيدت : أقول

عليها، وليس معىن  ماًاعل الرجل قوولذا ج، ي والعمليداراإلجل دوره عقله على عاطفته أل

 يراد ،ا شرأ أو ا ناقصة،أمن  لشأا، وما ورد يف الروايات تقليالً أو  يف حقهاذلك نقصاً

نقص من السيارة اليت أللمسافر، عت وضقيل السيارة اليت  إذا به بيان هذه احلقيقة، كما

الْخيِر  ونبلُوكُم ِبالشرو« : مثل املراد به يف قوله تعاىلوضعت للشحن، واملراد بكوا شراً

اخللقية، فال بنيته جعل لكل واحد من احلقوق والواجبات مبقدار  وهلذا السبب ،)١(»ِفتنةً

نه جعل على طبق التكوين، وحمل الكالم إ ف،يف ما جعل لكل منهما تشريعاًجمافات للعدل 

  .غري هذا املوضع

يصلح السجود لغري أ  :زنديقا قال لهن إ :)عليه السالم(خرى عن الصادق أويف رواية 

عليه (دم؟ فقال مر اهللا املالئكة بالسجود آلأفكيف :  قالال: )عليه السالم(اهللا؟ قال 

  .)٢(مر اهللاأكان من  إذا  فكان سجوده هللا،مر اهللا فقد سجد هللاأمن سجد بن إ :)السالم

خربين عن أ ):عليهما السالم(احلسن علي بن حممد  أيب سئلة موسى بن حممد عنأويف 

سجود أما : )عليه السالم(احلسن  أبو جابأنبياء؟ فأوهم سجدوا ليوسف أ يعقوب وولده 

 أن ية ليوسف، كماكان ذلك منهم طاعة هللا وحت إمنا مل يكن ليوسف،نه إيعقوب وولده ف

عليه كان ذلك منهم طاعة هللا وحتية آلدم  إمنا آلدمالسجود من املالئكة آلدم مل يكن 

  .غريها من األحاديث الكثرية الواردة يف هذا الباب إىل .، احلديث)٣(السالم

                                                

 

 

 



٢٧٤

 وللتذلل ،وللشكروللتالوة،  ، وللسهو، ومنه قضاء السجدة املنسية، السجود للصالة:وهو أقسام

 ، من األركانسجود الصالة فيجب يف كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ومها معاًأما  ،والتعظيم

  .ا معاًم وكذا بزياد،فتبطل باإلخالل ما معاً

  

نفس سجدة الصالة  ألا ) ومنه قضاء السجدة املنسية،لصالةلالسجود : قسامأوهو (

  .خارجها

دفع نقمة  أو لنعمة) وللشكر(مستحبة  أو واجبة) وللتالوة(نقيصة  أو لزيادة) للسهو(و

 والتعظيم ،د فالتذلل يالحظ فيه ذلة الساج،ومها وجها شيء واحد) وللتذلل والتعظيم(

  .يالحظ فيه عظمة املسجود له

 وال إشكالبال ) سجدتانلة فسجود الصالة فيجب يف كل ركعة من الفريضة والناأما (

 كما سيأيت وضرورة، ويدل عليه متواتر الروايات ،مامكل يف  متواتراًاًإمجاعخالف، بل 

  .مجلة منها

 أنه  كما،مطلقاً) خالل ما معاً، وكذا بزيادما معاًركان، فتبطل باإلومها معا من األ(

  .شاء اهللا تعاىلن إ ، وجه ذلك يف مبحث اخللل ويأيت، ركناًءمقتضى كون الشي

 من اجلمع بني قول املشهور ئعلماء وهو ناش من الةمجل مشهور ذكره إشكالويف املقام 

  .وغريه

  .معاً ركنالسجدتني  أن :ولاأل

جعل الركن ن إ نهإ، فونقيصته عمداً وسهواً مبطالًالركن ما كان زيادته  أن :الثاين

   غريسهواً أنه ا معمجمموع السجدتني، فتركه يتحقق بترك واحدة منه



٢٧٥

 ، وكذا بزيادا،كما أا تبطل باإلخالل بإحدامها عمداً جهالً أو سهواً أو  كانيف الفريضة عمداً

  بنقصان واحدة وال بزيادا سهواًـ  قوىعلى األـ وال تبطل 

  

ن جعل الركن مهية السجود اليت إخبار، وخمل لدى املشهور، ويدل عليه مجلة من األ

املشهور   أن مبطلة معيكون زيادة سجدة واحدة سهواً أن يتحقق يف ضمن الواحدة، فيلزم

  .ال يقولون به

 أن  لكن ال نسلم،جمموع السجدتني ركن: ول ونقولالشق األنا خنتار إ :واجلواب

انتفى  إذا ليس حال املقام حال املركب احلقيقي الذي إذ ،تركه يتحقق بترك واحدة منهما

 ،عط مخس مالك دينارينأقال  إذا  كما،انتفى الكل، بل حاله حال املركب االعتباريجزئه 

انتفى املأمور به رأساً، وعليه فتركه يتحقق  أنه  ال، املأمور بهلانتفى كماانتفى جزئه  إذا نهإف

  .واحد منهما ال بترك ،بترك االثنني معاً

 فمن شاء ، اجلواهر ومصباح الفقيه وغريمها واجلواب مفصالًشكالوقد ذكر اإل

  .ليهمإالتفصيل فلريجع 

 أو )جهالً أو سهواً أو عمداً كانيف الفريضة (نقيصتهما  أو امزياداملطلق املبطل ن إ مث

  ).وكذا بزياداحدامها عمداً إبخالل باإلتبطل (ي الفريضة أ) كما أا(شبه أما  أو غفلةً

ـ  قوىوال تبطل ـ على األ (.الركوعفقد عرفت الكالم فيها يف حبث النافلة أما 

ن إ اخللليف مبحث يف تفصيل كل ذلك م  الكالوسيأيت) وال بزيادا سهواًبنقصان واحدة 

منا ذكره الفقهاء عنوانا إومل يأت يف الروايات » الركن«لفظ  أن شاء اهللا تعاىل، مث ال خيفى

  وقد كثر الكالم مطلقاًموجباً للبطالن لكل ما تكون زيادته ونقصانه 



٢٧٦

  :وواجباته أمور

  .ن والركبتان واإلامان من الرجلني وهي اجلبهة والكفا،األرض وضع املساجد السبعة على :أحدها

  .ركانحول ذلك يف خمتلف األ

نه اسم زمان ومكان إالسجود، فواملراد ا آلة ) وضع املساجد: حدهاأ: مورأوواجباته (

امان من والكفان والركبتان واإل، وهي اجلبهة األرضالسبعة على  (يومصدر ميموآلة 

نقل عن السيد واحللي  أنه  على ذلك، معمجاعادعى مجلة من الفقهاء اإل) الرجلني

 كاخلالف مجاع اإلي ولعل مدع،سكايف القول بتعني السجود على مفصل الزندينواإل

تباعه ملا أ ما نقل عن السيد وةوشرح القواعد وغريهم مل يفهموا منافاوالتذكرة والذكرى 

لكف، ولعل وجه الواجب يف قبال ا أنه باملفصل منتهى حمل السجود الاختاروه فمرادهم 

  .يف النص والفتوى، والكف ال تسمى عظماً» معظُاأل«تعبريهم بذلك ما ورد من لفظ 

عليه (جعفر  أبو وكيف كان فدليل املشهور متواتر الروايات، كصحيحة زرارة قال

م اجلبهة عظُأالسجود على سبعة «: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا :)السالم

الفرض فهذه السبعة، أما رغاماً، إنفك أوترغم ب ،امني من الرجلنيواإلني والركبتواليدين 

  .)١(»رغام باألنف فسنة من النيب صلى اهللا عليه وآله وسلماإلأما و

. )٢(»اليدين«مكان » والكفني«: قال أنه الإزرارة مثله  إىل سنادهإوعن الصدوق ب

على وسجد : له كيفية الصالة قال )عليه السالم(يف تعليم الصادق وصحيحة محاد الواردة 

  نف، وقال  الرجلني واجلبهة واأليامإنامل أوم الكفني والركبتني عظُأمثانية 

                                                

 

 



٢٧٧

 :سبعة منها فرض يسجد عليها وهي اليت ذكرها اهللا يف كتابه، وقال: )عليه السالم(

داًأن واللَِّه أَح عوا معدِللَِّه فَال ت ساِجدالْم)بهة والكفان والركبتان ، وهي اجل)١

  .)٢( سنةاألرضنف على امان، ووضع األواإل

يسجد ابن آدم على سبعة :  قال)عليهما السالم(وخرب القداح عن جعفر بن حممد 

  .)٣(م يديه ورجليه وركبتيه وجبهتهعظُأ

السارق سئل املعتصم عن  أنه ،)عليه السالم(جعفر اجلواد  أيب ويف رواية العياشي عن

صابع صول األأيكون من مفصل  أن القطع جيبن إ :يقطع؟ فقال أن ي موضع جيبأمن 

صلى اهللا عليه قول رسول اهللا : )عليه السالم(قال وما احلجة يف ذلك؟ : فيترك الكف، قال

يده  قطعت فإذاالركبتني والرجلني،  وعضاء الوجه واليدينأالسجود على سبعة : وآله وسلم

الْمساِجد أن و:  يبق له يد يسجد عليها، وقال اهللا تبارك وتعاىلاملرافق مل أو من الكرسوع

، وما كان هللا ال حداًأفال تدعو مع اهللا عضاء السبعة اليت يسجد عليها،  يعىن ا األِللَِّه

  .)٤(يقطع

: قال اهللا:  البنه حممد بن احلنفية)عليه السالم(مري املؤمنني أوعن الفقية يف وصية 

ِللَِّهالْأن و ساِجدم امنيواإلوالركبتني  يعىن باملساجد الوجه واليدين)٥(.  

  عضاء على اجلبهة واليدين أوالسجود على سبعة : )عليه السالم(وعن فقه الرضا 

                                                

 

 

 

 

 



٢٧٨

  فتحصل الزيادة والنقيصة به دون، والركنية تدور مدار وضع اجلبهة

  

  .)١(رغاممنا هو اإلإجود ونف سوليس على األامني من القدمني واإلوالركبتني 

سجد على أ أن امرتأ: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن الغوايل عن النيب 

إذا  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(، وقال )٢(والقدمنيطراف اجلبهة واليدين والركبتني أسبعة 

  .لرواياتغريها من ا إىل .)٣(وقدماهوكفاه وركبتاه سجد العبد سجد معه سبعة وجهه 

 ظهرعلى األمحال للظاهر » الكف«يراد به » اليد«ما ورد يف الروايات من ذكر ن إ مث

رادوا خصوص املفصل فال دليل أن إ تباعهأوما ذكره السيد  أن كمااملطلق على املقيد، أو 

 فمن )عليه السالم(يف رواية اجلواد  ما ماأرادوا ما ذكره غريهم فنعم الوفاق، وأن إعليه، و

يكون على  أن  كما حيتمل،الربهانلزام ال على وجه يكون ذلك على وجه اإل أن تملاحمل

كل القدم مسجداً، وال  أن من احملتمل إذ ،صابع الرجلأبقطع وجه الربهان وال يستشكل 

 فهو حق اهللا،قطع السارق أما ذلك حق الناس، و إذ ، قصاصاً ورجله كذلكبقطع يد اجلاين

هم احلقني أاملثل، وحيث كان القطع حق اهللا يقدم  أو ة رد العنيحق الناس يف السرقفإن 

  .تيةضع السبعة يف املسائل اآلا الكالم يف تفصيل هذه املووهو السجود، وسيأيت

  هة، فتحصل الزيادة والنقيصة به دونبر مدار وضع اجلووالركنية تد(

                                                

 

 

 



٢٧٩

  .سائر املساجد فلو وضع اجلبهة دون سائرها حتصل الزيادة

  .لو وضع سائرها ومل يضعها يصدق تركه  أنهكما

  

وكذلك العالمة الطباطبائي يف واحملقق الثانيني، هيد كما عن الش) سائر املساجد

  .منظومته

وضع أما  هو وضع اجلبهة، والسجود عرفاً أن ووجههال ريب فيه،  أنه ويف اجلواهر

الشارع اخترع أن  فهو واجب ال دخل له يف حقيقة السجود، وال دليل علىعضاء سائر األ

  .صل عدمهمفهوماً جديداً فاأل

ن هذه السبعة فرض فال أم، وعظُأالسجود على سبعة  أن ما ورد يف الروايات علىأما 

ل فقد ذوكل شيء : فيه على خالف املعىن العريف واللغوي، قال يف جممع البحرينداللة 

وضع جبهته على ا  إذخفض رأسه عند ركوعه، وسجد الرجل إذا سجد، ومنه سجد البعري

  . ـ انتهى)١(األرض

وضع اجلبهة، ففي  أنه ظاهرهن إ ويؤيد ذلك ما ورد يف باب سجدة املريض حيث

 )٢(فاسجدوا على املروحة والسواك ؟املريض كيف يسجد أن دة يفرالواصحيحة زرارة 

  .يف ذلكاالرتياب  يوكيف كان فال ينبغ

 أن معا للتالوة يف املكتوبة أولذا ورد ) فلو وضع اجلبهة دون سائرها حتصل الزيادة(

شاء ن إ  الكالم فيهغري معلوم الوجوب، كما سيأيتيف سجدة التالوة عضاء األوضع سائر 

  .اهللا تعاىل، وهذا مؤيد آخر لكون املدار يف الركنية وضع اجلبهة

  وعند املتشرعة   وعرفاًلغةً) يصدق تركهلو وضع سائرها ومل يضعها  أنه كما(

                                                

 

 



٢٨٠

  .يف التسبيحة الكربى يبدل العظيم باألعلى أن  إال، كفاية مطلقهقوى واأل، الذكر:ينالثا

  . الطمأنينة فيه مبقدار الذكر الواجب:الثالث

  

  .اجلبهة على كون املدار وضع أيضاًتدل فصحة السلب 

: قال الفقيه اهلمداين)  كفاية مطلقهقوىالذكر، واأل( : السجودبمن واجبا) الثاين(

 كما صرح به يف املدارك  وخمتاراً واستدالالًوالسجود خالفاًحث يف الركوع يتحد الب

ال فمقتضى إ و،راد الفضيلةأن إ )علىباأليف التسبيحة الكربى يبدل العظيم  أن الإ ()١(وغريه

يقول يف الركوع  أن  كما جيوز،يقول يف السجود بالعظيم أن جيوز أنه كفاية مطلق الذكر

  .علىباأل

 وال خالف، وعن الغنية إشكالبال ) طمأنينة فيه مبقدار الذكر الواجبال: الثالث(

 عليه، بل عن الشيخ يف اخلالف دعوى مجاعوالذخرية واملفاتيح وغريهم اإلترب واملدارك عوامل

، ولذا مجاعا خالف اإلأال إها ـ كما تقدم مثلها عنه يف الركوع ـ تين على ركمجاعاإل

  .اد الشيخ بالركن خالف معناه املصطلحيكون مر أن احتمل يف الذكرى

كصحيحة : مجلة من الرواياتوكيف كان فيدل على وجوب الطمأنينة يف السجود 

: )عليه السالم(؟ فقال  فيه من التسبيحيكم جيزعن الركوع والسجود  :علي بن يقطني

األرضمكنت جبهتك من أ إذا  وجتزيك واحدة،ثالث)٢(.  

   عن الرجل يسجد على احلصى:خيهأعن  )لسالمعليه ا(وصحيحة علي بن جعفر 

                                                

 

 



٢٨١

  أتى به بقصد اخلصوصية إذا أيضاًبل املستحب 

  

 يحىت يتمكن فينححيرك جبهته : )عليه السالم( قال األرضفال ميكن جبهته من 

  .)١(احلصى عن جبهته وال يرفع رأسه

 رضاألجبهتك من ن فمكّ سجدت فإذا: )عليه السالم( عن السجاد وصحيح اهلذيل

  .)٢(وال تنقر كنقر الديك

مث اسجد  ، مث ارفع حىت تطمئن قاعداً،مث اسجد حىت تطمئن ساجداً :ورواية الزرقي

  .غريها من الروايات إىل .)٣(حىت تطمئن ساجداً

 كما يف مجاع وجعل العمدة اإل، يف داللة الروايات على ذلكشكالاإل أن ومنه يعلم

  .غري ظاهر الوجهاملستمسك 

ر هبقدر الذكر، لكن الظان دعوى عدم داللة الروايات على وجوب االطمينان نعم ميك

 اخلطابة، فهم أاطمئن فوق املنرب، واقر قيل للخطيب فإذا ،مرين بني األاملالزمة يف الفهم عرفاً

وبني لزوم الذكر  بني فهم التالزم ة، وال منافا منه لزوم كون اخلطابة يف حالة االطمينانعرفاً

 كل من طالقحدمها، إلأيقدر على مل  إذا طمينان بدون الذكراال أو مينانبدون االط

  .الدليلني

 لكن قد تقدم يف ،ال الذكر املطلق) تى به بقصد اخلصوصيةأ إذا أيضاًبل املستحب (

من دليل واحد فالفرق بينهما غري ظاهر البابني ن إ  املصنف يف ذلك، وحيثإشكالالركوع 

  .الوجه

                                                

 

 

 



٢٨٢

ن إ  وجب التدارك وإن كان سهواً، بطل وأبطلاالستقرار عمداً أو ر قبل الوضعفلو شرع يف الذك

ن إ  ولو كان حبرف واحد منه فإنه مبطل،بعده أو  وكذا لو أتى به حال الرفع،تذكر قبل رفع الرأس

  .ترك االستقرار وتذكر قبل رفع الرأس إذا كان سهوا إالن إ  وال ميكن التدارككان عمداً

  .لرأس منها   رفع:الرابع

  

 يف ذلك إشكالعلى ) بطلأاالستقرار عمداً بطل و أو فلو شرع يف الذكر قبل الوضع(

ويؤيدها صحيح  ،ظاهرة يف عدم البطالنتقدم يف باب الركوع، بل صحيحة علي بن يقطني 

وذلك حتصيال ) تذكر قبل رفع الراسن إ هواً وجب التداركسن كان إو. (علي بن جعفر

  . وغريهال تعاد ث حلديسهواًما فعله  وال يضر ،لالمتثال

كان ن إ نه مبطلإبعده، ولو كان حبرف واحد منه ف أو به حال الرفعوكذا لو أتى (

  .لعدم حصول االمتثال املوجب للبطالن) عمداً

ترك  إذا الإ(ال حمل للذكر بعد رفع الرأس  إذ )كان سهواًن إ وال ميكن التدارك(

مل يتدارك عمداً  فإن ،نه ميكنه التدارك وجيب ذلك عليهإف) ساالستقرار وتذكر قبل رفع الرأ

  .بطل، لعدم االمتثال عمداً املوجب للبطالنأبطل و

اً إمجاعبل  وال خالف، إشكالبال ) رفع الرأس منه(من واجبات السجود :) الرابع(

يبقى يف  أن مكانإالشبهة يف  أن  يعلمهومنويدل عليه متواتر النصوص،  ،يف كلمام متواتراً

صب املاء على النجس مقدار غسلتني، حيث تقدم  إذا السجدة مقدار سجدتني فيكون كما

  . ايعتين أن ييف كتاب الطهارة كفايته، ال ينبغ



٢٨٣

  . االحنناء للسجدة الثانية مثّمطمئناً  اجللوس بعده:اخلامس

  

لمام، ويدل اً متواتراً يف كإمجاع وال خالف، بل إشكالبال ) اجللوس بعده: اخلامس(

ذا رفعت إو: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري عن أيب مثل صحيحة: عليه مجلة من الروايات

ذا إوذا سجدت فاقعد مثل ذلك، إقم صلبك حىت يرجع مفاصلك، وأرأسك من الركوع ف

 حىت ترجع جالساًفاستقم وىل والثانية فرفعت رأسك من السجود كنت يف الركعة األ

  .)١(مفاصلك

صلى اهللا عليه وآله (ول صالة صالها رسول اهللا  أليسحاق بن عمار احلاكإيف خرب و

فخر رسول  ،يا حممد اسجد لربك:  مث قال له)عليه السالم(احلسن موسى  أيب  عن)وسلم

 ففعل ذلك ثالثاً. على وحبمدهقل سبحان ريب األ:  فقال له ساجداً)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  . ـ احلديث)٢(ا حممد ففعلي استوجالساً: فقال

  .)٣(كربأ قال اهللا فلما استوى جالساًمث رفع رأسه من السجود : ويف صحيحة محاد

 مث ارفع حىت ،حىت تطمئن ساجداًمث اسجد : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ويف النبوي 

  .غري ذلك إىل ،وقد تقدم رواية الزرقي يف الثالث من الواجبات.  قائماًيتستو

 مجاعاإل إىل ضافةباإل) مث االحنناء للسجدة الثانيةمطمئناً : (وجه قوله تعرف وبذلك

طمئن عمداً يف يالسجدة الثانية، وعليه فلو مل  إىل والروايات املتواترة بالنسبةوالضرورة 

  الرأس رفع بمل جيلس بل اكتفى  أو اجللوس بني السجدتني،

                                                

 

 

 



٢٨٤

 ،كان عمداًن إ  فلو رفع بعضها بطل وأبطل،ام الذكرمت إىل  كون املساجد السبعة يف حماهلا:السادس

  عمداً، وضعهعدا اجلبهة يف غري حال الذكر مثّ نعم ال مانع من رفع ما ،كان سهواًن إ وجيب تداركه

  .بدونه أو  من غري فرق بني كونه لغرض كحك اجلسد وحنوه،سهواً أو كان

  

نام بني  وأجود الثانية بعد القيام هوى للسأ من السجدة الثانية، مث قام رأساً أو قليالً

 ال تعادن فعل ذلك سهواً مل تبطل حلديث إبطلت صالته، والسجدتني بدون جلوس 

  .وغريه

مل ميكن لواله  إذ ،وكان تركه لوضوحه ،جيب رفع الرأس من السجدة الثانيةنه إ مث

  .فعالتيان ببقية األاإل

تقرارها يف حال الذكر، ولو نقلها من ي اسأ) اهلاكون املساجد السبعة يف حم: السادس(

 آخر  قال سبحان اهللا، مث رفع يده ووضعها مكاناًمثالً ،حال النقلحمل مع السكوت  إىل حمل

لو  إذ ، وال خالفإشكالبال ) ىل متام الذكر، فلو رفع بعضها بطلإ(مث قال التسبيحة الثانية 

 وذلك يوجب البطالن ،لذكررفع كان خالف املأمور به من وضعها يف السجود يف حال ا

  .زيادة عمديةيوجب  ألنه )بطلأو(

أما بطاله، إ يف شكال اإلنعم لو كان الرفع العمدي يف ذكر املستحب فقد عرفت سابقاً

 ألنه )كان سهواًن إ  وجيب تداركه،ن كان عمداًإ( فيه بال خالف إشكالالذكر املطلق فال 

من اجلمع بني نصوص السجدة على هم العرف الظاهر ولو بقرينة ف إذ مل يأت باملكلف به،

حمل الذكر هو حال الوضع موع املساجد،  أن الطمأنينة والذكر،وبني نصوص املواضع 

  . لالمتثالقه حتصيالًي مل يتحقق ذلك وجب حتقفإذا

سهواً،  أو  مث وضعه عمداً كان،يف غري حال الذكرنعم ال مانع من رفع ما عدا اجلبهة (

  يال ينبغ) بدونه أو  اجلسد وحنوه كونه لغرض كحكمن غري فرق بني



٢٨٥

  اخنفاضه أزيد أو  مساواة موضع اجلبهة للموقف مبعىن عدم علوه:السابع

  

صل  فاأل،ال دليل على املنع إذ عاظم،فىت به مجاعة من األأ يف ذلك كله، كما شكالاإل

 عن الرجل يكون :خيهأ عن )عليه السالم(خرب علي بن جعفر  إىل ضافةاجلواز، هذا باإل

سجوده  أو يرفع يده من ركوعه أن  فيحكه بعض جسده هل يصلح لهساجداً أو راكعاً

يفرغ  إىل أن حيكه والصرب أن شق عليه إذا ال بأس: )عليه السالم(فيحكه مما حكه؟ قال 

  .)١(فضلأ

  : بعض الرواياتإطالقبل يشمله 

 إىل أن ينت تصلأباحلصى وتعبث وال : )عليه السالم(محد بن حممد قال أمثل رواية 

  .)٢(نه ال بأس بهإ حيث تسجد فيتسو

 ؟عن الرجل حيتك وهو يف الصالة )عليه السالم(با عبد اهللا أورواية الفقيه سأل احلليب 

  .)٣(ال بأس: قال

 عن الرجل يعبث بذكره يف الصالة )عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : ورواية معاوية قال

  .غريها من الروايات املطلقة إىل .)٤(ال باس :لاملكتوبة؟ فقا

ولذا مل  سجود آخر، ثانياً فوضعها ،رفعها فقد انتهى السجود إذا نهإرفع اجلبهة فأما 

وضعها بعد  فإن ،آخرال لسجود إرفع فال يضعها ن إ  وبعد الذكر،جيز الرفع قبل الذكر

  .يوجب البطالن  ثالثاًسجدتني كان سجوداً

  زيدأاخنفاضه  أو مبعىن عدم علوهواة موضع اجلبهة للموقف مسا: السابع(

  

                                                

 

 

 

 



٢٨٦

  .ةمن مقدار لبن

  

ن على وزن كلم، وجيوز فيها بعض ِبلبنة على وزن كلمة، واجلمع لَ) بنةمن مقدار ِل

  .األخرالوجوه 

رفع من موقفه أال يكون موضع جبهته  أن على مجاعملعترب والتحرير اإلان عالعلو فأما 

  .د بهتبقدر مع

  . على حتديده باللبنةمجاععن املنتهى اإلو

صابع أربع أبصحاب عند األملقدرة اعن اللبنة ال يكون االرتفاع  أن ويف املستند

  ـ)١(بنية بين العباس بسر من رآىأن يف جر املوجود اآل اآلهتقريباً، كما يؤيدمضمومة 

  .انتهى

بنة، وكون اللبنة باملقدار در لقيكون االرتفاع ب أن مرين جوازكال األ أن ال شك: قولأ

يا يف بعض إمجاعصحاب شهرة عظيمة، بل ال بعد يف كوما بني األاملذكور هو املشهور 

على مطلق املرتفع،  املدارك وبعض من تبعه من منعهم عن السجود شكال إلالطبقات، خالفاً

  .مرين يف األصل املشهور هو املتعنيواأل ،باملقدار املذكورولوسوسة بعض يف تقدير اللبنة 

اً، بل مل يظهر خالف معتد به إمجاعشهرة كادت تكون نه املشهور فألقدر اللبنة أما 

 ذلك يف يصحاب، ويكفاأل إىل واملستند ومصباح الفقيه وغريها نسبتهفيه، بل يف احلدائق 

  .التحديد بال شبهة

صالة أ إىل ضافةفيدل عليه باإلبالقدر املذكور  وجواز االرتفاع ةاملساواعدم لزوم أما و

   األرضلته عن السجود على أس) عليه السالم(عبد اهللا  أيب اجلواز خرب عبد اهللا بن سنان عن

                                                

 



٢٨٧

قدر بدنك  عن موضع مرتفعاًكان موضع جبهتك إذا  :)عليه السالم(املرتفعة؟ فقال 

  .)١(لبنة فال بأس

  .ب النسخةاواضطروضعف الداللة شكل يف هذا اخلرب بضعف السند أو

اعتماد ن إ وفيهيثبت حاله، مل املشترك بني الثقة ومن  ين يف طريقة النهدفأل: ولاأل أما

 كما عن تعليقة ،اهليثم الثقة أنه الظاهر بأن ما قيل إىل ضافة باإل،املشهور كاف يف جربه

  .وتبعه غريهالوحيد 

  وفيه،ن املنععم مأس أ والب،ن مفهوم اخلرب ثبوت البأس بالزائد على اللبنةفأل: الثاينأما و

  .ليهإظاهر البأس املنع النصرافه أن 

استدالل ن إ :أوالً :، وفيه»بدنك«بدل » يديك«نه يف بعض النسخ فأل: الثالثأما و

م كانوا يضبطون إ وخصوصاً» بدنك«صحاب ذا اخلرب دليل على ضبط نسخة األ

  .شبه فلم يكونوا يهملواأوما والقراءة جازة خبار باإلاأل

عليه (قال  املرتفعة األرضويف حديث آخر يف السجود على : يف الكايف قالن إ :ثانياًو

 هذا احلديث فإن .)٢(سأ عن رجليك قدر لبنة ال بموضع جبهتك مرتفعاًكان  إذا :)السالم

ن إ، و»رجل«بدل بلفظ أحيث » بدنك« أنه  يفكان هو حديث عبد اهللا كان ظاهراًن إ

بعضها بعضاً، حاديث يعضد األ ألن »بدنك«يث عبد اهللا حدلكون  كان مؤيداًكان غريه 

   )٣(يف نفس نسخة التهذيب بأن أيضاًورمبا يؤيد ذلك 

                                                

 

 

 



٢٨٨

  .»بدنك«نسخة عن » رجليك«هلذا احلديث الراوي 

  :من قال بعدم اجلواز فقد استدل جبملة من الرواياتأما 

موضع جبهة الساجد  عن )عليه السالم(با عبد اهللا أسئل  أنه كصحيح عبد اهللا بن سنان

  .)١(مستوياً ولكن ليكن ،ال: )عليه السالم(رفع من مقامه؟ قال أأيكون 

 يوجهضع أ: قلت له:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وخرب احلسني بن محاد عن

مكان مستو؟ فقال  إىل يوجهحول أعلى شيء مرتفع  أو على حجر يفيقع وجهللسجود 

  .)٢(ترفعه أن  من غرياألرض على نعم جر وجهك: )عليه السالم(

ارفع : )عليه السالم(املرتفع؟ فقال جبهيت على املوضع فتقع اسجد  :خراآلوخربه 

  .)٣(رأسك مث ضعه

على وضعت جبهتك إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو بن عمار قالوصحيح معاوية 

  .)٤(األرضها ولكن جرها على عنبكة فال ترف

نه خالف أنه ال يصدق عليه اسم السجود، وبأصالة االشتغال، وبأكما استدل للمنع ب

صلوا كما : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(املنقولة عن صاحب الشرع بضميمة قوله اهليئة 

  الغض عن املناقشة فيها داللةدبعخبار املذكورة األ إذ ،، ويف الكل نظر)٥(يصلأرأيتموين 

  صل تقييدها به، واألفالالزم عم من خرب عبد اهللا، أ اأسنداً أو 

                                                

 

 

 

 

 



٢٨٩

جبواز ذلك لغري املانع الرباءة ال االشتغال، وعدم صدق السجود واضح املنع، فهل يقول 

غري ظاهر الوجه فمن نه إ :أوالً :اهللا تعاىل؟ وكونه اهليئة املنقولة عن صاحب الشرع، فيه

 سجدوا على) لسالمعليهم ا(ئمة األ أو )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن الذي رأى ونقل

  .رجلهمأموضع مساو ملوضع 

 أو ثبت ـ على سبيل اجلوازن إ  ـي يف جعل التساويرواية عبد اهللا تكفن إ :ثانياًو

مجلة من الروايات من مقام البدن رفع يؤيد جواز السجود على املوضع األنه إ االستحباب، مث

  .)عليه السالم(الواردة يف طني قرب احلسني 

سبحة من دار أمن : قال أنه )عليه السالم( عن الصادق يروخالق األفعن مكارم 

ن إوغريه كتب اهللا له سبعني مرة  أو  مرة واحدة باالستغفار)عليه السالم(تربة احلسني 

ينة ربق» السبحة« إىل بناًء على رجوع الضمري. )١(السجود عليها خيرق احلجب السبع

  .وحدة السياق

عجل اهللا (الزمان صاحب  إىل بن عبد اهللا احلمرييوعن االحتجاج يف كتاب حممد 

ل عن السجدة أوس: قال أن  اىل،اليت سأله عنهامن جوابات مسائله  )تعاىل فرجه الشريف

جيوز ذلك وفيه : )عليه السالم(جاب أعلى لوح من طني القرب وهل فيه فضل؟ ف

  .له غلظة وارتفاعاللوح  أن ال شك إذ .)٢(الفضل

 على ي يصل)عليه السالم( أيب كان:  قال)عليهما السالم(دمها حأوعن محران عن 

 مل تكن مخرة جعل حصى على الطنفسة فإذاويسجد عليها جيعلها على الطنفسة رة اخلم

  .)٣(حيث يسجد

                                                

 

 

 



٢٩٠

 باخلمرة )عليه السالم( أيب دعا: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: وعن احلليب قال

  .)١(فجعله على البساط مث سجد من حصى خذ كفاًأبطأت عليه فأف

 عن الرجل يرفع )عليه السالم(با عبد اهللا ألت أ س:بصري أيب  صحيحأيضاًبل ويدل عليه 

 ي يف موضع قدميضع وجهأ أن حبأين إ: )عليه السالم(يف املسجد؟ فقال موضع جبهته 

  .)٢(وكرهه

ة، وعدم جوازه قدر اللبن إىل حاديث جواز االرتفاعوكيف كان فالظاهر من هذه األ

مقدار لبنة  إىل  فكذلك جيوزضاالخنفا إىل بالنسبةأما  ،العلو إىل فوق ذلك، هذا كله بالنسبة

، ويف املستند )٣( كذا يف مصباح الفقيه،كثر، كما صرح بذلك غري واحدأدون ما كان 

زوا جاأفخرين ول وغريهم، خالفا آلاألواحملقق الثاين والنراقي دين يالشه إىل وغريه نسبه

وبعض ردبيلي  عن األيال خيرج عن صدق السجود، وهو احملك أن كثر بشرطاالخنفاض األ

املستند واختاره ظاهر من تقدم على الشهيد  إىل بلكثر األ إىل من تأخر عنه، بل نسب

  . عليهمجاعبل عن التذكرة اإل ،املتقدمنيظاهر كالم  إىل ونسبته

 لهحيل أ سألته عن املريض :)عليه السالم(هللا عبد ا أيب استدل املانعون مبوثق عمار عن

قل أ أو جرةآ قدر كان الفراش غليظاًإذا  :فقال؟ األرضيقوم على فراشه ويسجد على أن 

  .)٤(كثر من ذلك فالأن كان إ و،األرضيقوم عليه ويسجد على  أن استقام له

                                                

 

 

 

 



٢٩١

  .ستوياوليكن م : يف صحيح ابن سنان)عليه السالم(ويؤيده ما تقدم من قوله 

 يسأله عمن يصل أنه )عليه السالم(خرب حممد بن عبد اهللا عن الرضا  إطالقوما يقيد 

كان وحده فال إذا  :)عليه السالم(سفل من مقامه؟ فقال أموضع سجوده وحده فيكون 

سوة ىل األإو ،ىل املناسبة مع املنع عن االرتفاعإصالة االشتغال، وأ إىل ضافةهذا باإل. )١(بأس

  .عليهم السالمم 

 املدعى يف كالم العالمة، وخرب حممد بن عبد اهللا مجاعصل واإلاستدل اوزون باأل

عن كون نه لعله للفرار أباملستمسك أجاب عنه يف بني املنفرد وغريه  وتفصيله ،املتقدم

  . )٢(مامخفض من مسجد اإلأمسجد املأموم 

 االشتغال، واملناسبة استحسان ال نقول ال الرباءة األصل  بأن ، املنعأدلةعن جابوا أوقد 

يف قل من الشك أ ال ،سوة غري حمققة، وصحيح ابن سنان يف قبال االرتفاع ال مطلقاًبه، واأل

وموثق عمار معرض عنه يكون قرينة وهو صدر الصحيح،  أن ه بعد اكتنافه مبا يصلحإطالق

 من )٣(ما عن السبزواري  إىلضافةعراض والقبول، باإللدى املتقدمني الذين هم معيار اإل

التحرمي بل  االستقامة وهو ال يالزم ييدل على نف ألنه ناهض بالتحرمي، نه غريأاخلدشة فيه ب

  .عم من التحرمي والكراهةأغايته املرجوحية وهي 

ليه صاحب إشار أ غري واردة،  واملناقشة املذكورة،ال غبار عليهاداللة املوثقة : قولأ

  مراألصله من عدم داللة أ مناقشته على املناقش بىنن إ : بقوله)٤(احلدائق

                                                

 

 

 

 



٢٩٢

 وال بأس باملقدار املذكور وال فرق يف ،أربع أصابع مضمومات أو ،موضوعة على أكرب سطوحها

   نعم االحندار اليسري ال اعتبار به فال يضر معه الزيادة على املقدار املذكور.ذلك بني االحندار والتسنيم

  

نه إ  وحيث،عراضإقرب لو مل يكن أبالعدم فالقول رمي، والتح على الوجوب يوالنه

بعدم مراعاة االحتياط يف املسألة  بعد دعوى التذكرة، فالالزم اًعراض خصوصحمتمل اإل

  . واهللا العامل،كثر من لبنةاالخنفاض األ

 أنه  بل الظاهر،إشكالاملنصرف يف مثل املقام بال  ألنه )كرب سطوحهاأموضوعة على (

 واختالف ،بذلككما تقدم يف تقدير اللبنة ) صابع مضموماتأربع أو أ( أيضاً ال خالف فيه

ن إقصاه، وأ إىل املتعارف إىل يرجع أن فلكل. صابع املتعارفة غري ضاراملتعارفة واألاللنب 

  .قل مسكاأصابعه أكانت 

كثر من ذلك كما أاملمنوع كون االرتفاع واالخنفاض  ألن )وال بأس باملقدار املذكور(

  . النص والفتوىيف

 طالقباإل كما نص عليه غري واحد متسكاً) وال فرق يف ذلك بني االحندار والتسنيم(

 إطالقال  إذ قرب،أ وهذا هو ييف االحندارزيد  باألبأساً الغطاء حيث مل ير لكاشف خالفاً

 .موثقة عمار كالنص يف التسنيم أن ، كمايالدفع إىل فةررواية ابن سنان منص فإن ،للدليل

  .بشرط صدق السجودصل اجلواز يف املنحدر وعليه فاأل

 فال يضر ،اليسري ال اعتبار بهنعم االحندار : (عم مما ذكره املصنف بقولهأوما ذكرناه 

 أو اليسري ارتفاعاً إذ النص عن مثله،نه النصراف أك) على املقدار املذكورمعه الزيادة 

ف هو ميزان رالع أن وقد تقدم غري مرة،  ال يضر بصدق اللبنة للتسامح العريفاخنفاضاً

  م كما هم مرجعنص على الدقة، ألال التطبيق من النص فيما 



٢٩٣

 فال يقدح ،اجلبهة إىل  وال بالنسبة، ال بعضها مع بعض، عدم اعتبار ذلك يف باقي املساجدقوىواأل

  .اخنفاضه ما مل خيرج به السجود عن مسماه أو ارتفاع مكاا

  

  . مرجع يف التطبيقيف الفهم، كذلك هم

صابع أحبيث تتساوى يف حال سجوده  اإلنسانيكون  أن ظاهر النص والفتوىن إ مث

ل السجود صعد على  مث يف حااألرضال مبقدار اختالف لبنة، فلو قام على إجبهته رجله مع 

 علىأمنحدر مستو مل يضر ذلك، فاملناقشة فيه لكون موضع اجلبهة  إىل نزل أو دكة مستوية

يكون بني  أن يف إشكالال  أنه ، كمافض من موضع وقوفه حالة الصالة يف غري حملهاخأأو 

نزل منها، كما لو سجد حبيث كانت رجله يف أمنخفض  أو لبنةمن رفع أعلو املسجدين 

  .منهايف طرف آخر طرف بئر وجبهته 

 بصدقال يضر  ألنه ،تكون بطنه على مرتفع يف حال السجود بأن ال بأس أنه والظاهر

يف املقام ال انصراف  إذ كما ذكر يف القيام،االستقالل على ذلك انصراف وال يرد السجود، 

  . قد يكون يف مقام وال يكون يف مقام مشابه لهمر عريفأواالنصراف 

وال مع بعض، ال بعضها  ،يف باقي املساجد(التساوي )  عدم اعتبار ذلكقوىواأل(

ما مل خيرج اخنفاضه  أو ال يقدح ارتفاع مكااف(صدق السجود بشرط ) اجلبهة إىل بالنسبة

بل املشهور بل املعظم  إىل كما نسب: قال يف مصباح الفقيه) به السجود عن مسماه

يف بعض كتبه،  عن ظاهر العالمة ي ملا حكفيه، خالفاً بعدم اخلالف صحاب مشعراًاأل

  . انتهى ـ)١(وبعض من تأخر عنهماوالشهيد 

   ارتفاع املوقف ومسجديف ال ضري: لك حيث قاس ذلكعلكن ظاهر املستند 

                                                

 



٢٩٤

   وما نبت منهااألرض وضع اجلبهة على ما يصح السجود عليه من :الثامن

  

 أن الإ» ره« قال والدى ،عن املقدارزيد باأل املساقط ياخنفاضهما عن باق أو اجلبهة

ن كان إو على العموم، والظاهر عدم ثبوته كما يفهم عن املنتهى والذكرى مجاعيثبت اإل

  .، انتهى كالم املستند)١(وهو كذلك . انتهى، اعتبارهحوطاأل

الدليل على عدم صل بعد باأل :للجواز الذي قواه املصنففقد استدل وكيف كان 

  .العدم

 عن موضع مرتفعاًكان موضع جبهتك إذا  :واستدل للمنع خبرب عبد اهللا بن سنان

ال  أنه وال شكفقط، ل البدن ال الرجلني ، بدعوى ظهوره يف ك)٢(بدنك قدر لبنة فال بأس

ن كانت رجاله مرتفعة بقدر لبنة فموضع إكثر، وأمرتفعة كانت ركبتاه  إذا املفهوميصدق 

يفهم ، ومنه أحوطوهذا القول . يعتمد عليها البدنالستة اليت البدن عبارة عن املساجد 

  .بعضها مع بعض املساجد الستة يالعرفية تساوباملالزمة 

يف  أو ذراع وضع يديه على مكان مرتفع قدر نساناًإ أن حيث لو السرية املتلقاة ويؤيده

 دعوى إىل ضافة باإل، املعهوديالسجوداملتشرعة خالف الوضع مكان منحفض كذلك لرآه 

 )٣(يصلأ صلوا كما رأيتموين وهو بضميمة قطعاًال لنقل إ والشارع مل يفعل كذلكأن 

  .ار لبنةال مبقدإ يكاف يف لزوم التساو

   وما نبت منهااألرضسجود عليه من على ما يصح الوضع اجلبهة : الثامن(

                                                

 

 

 



٢٩٥

.غري املأكول وامللبوس على ما مر يف حبث املكان

  . طهارة حمل وضع اجلبهة:التاسع

. يف الذكرة احملافظة على العربية والترتيب واملواال:العاشر

  

  .أيضاًوقد سبق االستدالل له )  حبث املكانيف غري املأكول وامللبوس على ما مر

كما سبق الكالم فيه مفصال يف كتاب الطهارة ) اجلبهةطهارة حمل وضع : التاسع(

  .فراجع

 يف ذكر الركوعكما تقدم ) على العربية والترتيب واملواالة يف الذكراحملافظة : العاشر(

  .الدليل يف املقامني واحدفإن 

  

  



٢٩٦

 وما بني الرأس وطرف األنف األعلى واحلاجبني طوالًاجلبهة ما بني قصاص شعر  ـ ١ـ مسألة 

.اجلبينني عرضاً

  

 كما مر مثله ، املعتدلاإلنسانيف ) شعر الرأسما بني قصاص  ـ اجلبهة ١مسألة ـ (

  .م وباب الوضوءميف باب التي

خط من آخر  فإذا) طوالواحلاجبني (باجلبهة ي املتصل أ) علىاألنف وطرف األ(

ذكر ذلك غري ) عرضاًاجلبينني وما بني (ذلك طول للجبهة عر كان قصاص الش إىل احلاجب

والطرحيي  كاخلليل والفريوز آبادي ،اشارةما إصراحة وما إوالفقهاء، واحد من اللغويني 

وغريهم على وكشف الغطاء هل اللغة كما ذكره الروض واملسالك أوالفيومي، وغريهم من 

 أن تمسك وغريهم، ومن كل ذلك يعلمواملس ما نقل عنهم اجلواهر ومصباح الفقيه

اجلبني يطلق  أن الظاهر أن بعد منتهى احلاجبني ليسا من اجلبهة، كماالصدغني ومها الواقعان 

  .)١( تعفري اجلبني: على اجلبهة، ولذا ورد يف عالئم املؤمنأيضاً

عليهما (حدمها أكصحيح زرارة عن : ويدل على التحديد املذكور مجلة من الروايات

مس إذا  :)عليه السالم(عمامة؟ فقال  أو قلت له الرجل يسجد وعليه قلنسوة:  قال)مالسال

  .)٢(جزأ عنهأ فيما بني حاجبه وقصاص شعره فقد األرضجبهته 

كلها ما بني قصاص شعر اجلبهة :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عنخراآلوصحيحه 

 جزاك مقدار الدرهمأ األرضإىل  ميا سقط من ذلكأف ،موضع السجوداحلاجبني  إىل الرأس

  .)٣(منلةمقدار طرف األأو 

                                                

 

 

 



٢٩٧

ما : قالسألته عن حد السجود؟ :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب ى عناألخروروايته 

  .)١(جزأكأما وضعت منه موضع احلاجب  إىل بني قصاص الشعر

طرف ىل  إما بني قصاص الشعر: قال أنه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وموثقة عمار عن

  .)٢(جزأكأ منه فقد األرضصاب أ فما ،نف مسجداأل

صبت به أي ذلك أنف األ إىل اجلبهة:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب ريد عنبوخرب 

  .)٣(فضلأجزاك والسجود عليه كله أ يف السجود األرض

خبار األسفل ال بيان كل اجلبهة، فال ينافيان األاملقصود ذين حتديد  أن وال خيفى

اجلبني يطلق على  أن رمبا يؤيدنه إ مث عند انتهاء احلاجبني، يا تنتهأيف سابقة الظاهرة ال

عليه (بيه أعن  )عليه السالم(عن عمار عن جعفر ، ما رواه الشيخ يف االستبصار أيضاًاجلبهة 

ما يصيب نف ال تصيب األ صالة يال جتز: )عليه السالم( يقال عل:  قال)السالم

  .)٤(اجلبني

 )عليه السالم(با عبد اهللا أمن مسع خربىن أ: ا رواه الكايف عن عبد اهللا بن املغرية قالوم

 )٥(»جبهته«لكن جعل بدل النسخة . نفه ما يصيب جبينهأب يملن ال يصال صالة : يقول

  .مكان اجلبني» اجلبهة «ـوىل ب روى الرواية األ)٦(التهذيب أن كما

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٩٨

  صدق السجود على مسماها بل يكفي ،وال جيب فيها االستيعاب

  

كما عن املشهور ) على مسماهاوال جيب فيها االستيعاب، بل يكفي صدق السجود (

عليه، وصرح وغريه االتفاق  اخلالف فيه، وعن احلدائق يالعلية نفبل عن الروض واملقاصد 

 وجوب يواحلل سكايف عن اإلياحملك أن الإ عليه، مجاعباإلومصباح الفقيه املستند 

  وقد نسبه الذكرى،عن الفقيه والدروس والذكرى اعتبار قدر الدرهم يواحملك ،عاباالستي

  .صحابكثري من األإىل 

: املريض كيف يسجد؟ قال أن دة يفرزرارة الواصحيحة ويدل على املشهور 

ن والروايات املتقدمة م. )٢(»وعلى عود وعلى السواك )١(فاسجدوا على املروحة...«

  .ثقة عمار وخرب بريد وغريهازرارة وخربه وموصحيحة 

عليه (جعفر وصحيحة علي بن وىل،  زرارة األ استدل لوجوب االستيعاب بصحيحة

وقع بعض  سجدت فإذاقصتها تطول رأة  عن امل:)عليه السالم(خيه موسى أ عن )السالم

  .)٣(األرضال حىت تضع جبهتها على : قالالشعر؟  وبعضها يغطيها األرضجبهتها على 

قل من أاملقدار الواقع من اجلبهة  أن يراد بالثانية أن وىل ضعيفة، وحيتملة األلكن دالل

 أيب النهي لالحتياط حىت ال حيول الشعر، فيكون مثل رواية عبد الرمحان بن أو أن املسمى،

ال يصيب عن الرجل يسجد وعليه العمامة  )عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : عبد اهللا قال

  .)٤(األرضذلك حىت تصل جبهته ال جيزيه  :؟ قالاألرضوجهه 

   ضافةهذا باإل. )عليه السالم(خيه أعن  )عليه السالم(وقريب منها رواية علي بن جعفر 

                                                

 

 

 

 



٢٩٩

على خبار السابقة، بل ويدل حممولة على الفضل بقرينة األا على تقدير الداللة أىل إ

 ى أنه )اهللا عليه وآله وسلمصلى ( النيب يعدم وجوب االستيعاب، ما رواه الشهيد يف مناه

رسال الشعر والثوب حبيث يسجدان إمر بأ ف،م وجيمعيضي أيكف منه الشعر والثياب أن 

  .، وما تقدم من رواية السجود على احلصى)١(معه

على اخلمرة  عن الصالة )عليه السالم(با جعفر أبن عقبة حيث سئل وما رواه ابراهيم 

 خبيوطة وال تصل على ما كان معموال  معموالًصل فيها ما كان: فكتباملدنية؟ 

  .)٢(بسيورة

  . فتأمل،كانت ميتة ألا ن السيورة عيولعل النه

 األرض إىل من ذلكميا سقط أ: بصحيحة زرارة املتقدمةواستدل للزوم قدر الدرهم 

  .منلةمقدار طرف األ أو ك مقدار الدرهمأجزأ

يصيب  أن قل ما جيزىأ:  قال)سالمعليه ال(عن جعفر بن حممد عن الدعائم ومبا 

  .)٣(قدر الدرهم من جبهتك األرض

 يف موضع اجلبهة من قصاص الشعروجيزيك : قال أنه )عليه السالم(ومبا عن فقه الرضا 

املقدار املعتد به  إىل وضع اجلبهة أدلةانصراف  إىل ضافة باإل.)٤(احلاجبني مقدار درهمإىل 

  ىل قاعدة إقدار الدرهم، وال بوضع مإال يتحقق ذلك الذي 

                                                

 

 

 

 



٣٠٠

املذكور   وال يعترب كون املقدار، عدم األنقصحوط واأل،ويتحقق املسمى مبقدار الدرهم قطعاً

كان  إذا  فيجوز السجود على السبحة غري املطبوخة، مع الصدق بل يكفي وإن كان متفرقاً،جمتمعاً

. جمموع ما وقعت عليه اجلبهة بقدر الدرهم

  

ا قدره أوالقول بقل من الدرهم، أمنلة يف الصحيحة األ إذ ،كل نظراالشتغال، ويف ال

خالف الواقع، ولو كانت بقدرها مل يكن وجه معتد به لذكرها معه، خصوصاً وقد قال 

بقرينة  حممولتان على االستحباب سنداًضعفهما  إىل ضافةباإلوالروايتان ، منلةطرف األ

  .ال االشتغالالرباءة صل ألاملتقدمة، واالنصراف ممنوع، واالروايات 

 من خالف من خروجاً) نقص عدم األحوطواأل ،املسمى مبقدار الدرهم قطعاًويتحقق (

 ي بل يكف،جمتمعاًوال يعترب كون املقدار املذكور (وجب، ولظاهر بعض الروايات املتقدمة أ

 إذا وخةبل واملطب)  فيجوز السجود على السبحة غري املطبوخة،ن كان متفرقاً مع الصدقإو

ذا إ(ار وحنوه قكانت مطبوخة بال إذا التراب، كما إىل عليها مانع عن وصول اجلبهةمل يكن 

وجلملة من . أوالًاملفروض وذلك للصدق ) كان جمموع ما وقعت عليه اجلبهة بقدر الدرهم

 ذي اخليوط يوعلى املسواك والعود احلصرياملتقدمة كرواية السجود على السبحة الروايات 

  .الدالة على ذلك ثالثاًوجلملة من الروايات . ثانياً

 عن السجود على )عليه السالم(با عبد اهللا أسأل  أنه سحاق بن الفضل،إمثل رواية 

  اخلمرة وحنوها مع وضوح ومثلها روايات . )١(ال بأس :؟ فقالياحلصر والبوار

                                                

 



٣٠١

  .مرتفعات ومنخفضاتن احلصري والبارية فيهما إ

بطأت عليه أباخلمرة ف أيب دعا :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: لومثل رواية احلليب قا

  .)١(البساط مث سجدخذ كفاً من حصا فجعله على أف

  .تقدم يف كتاب الطهارة جواز السجود على املطبوخنه إ مث

  

                                                

 



٣٠٢

 أو حائل عليه أو فلو كان هناك مانع ، يشترط مباشرة اجلبهة ملا يصح السجود عليه ـ ٢ـ مسألة 

  ها وجب رفعه حىت مثل الوسخعلي

  

 وال خالف، إشكالبال  )ملا يصح السجود عليه ـ يشترط مباشرة اجلبهة ٢مسألة ـ (

الروايات متواترة بذلك، منها ما تقدم، مما دل  أن  املتواترة، كمامجاع اإليبل عليه دعاو

 والسبحة واحلصىواخلمرة والعود والسواك  واحلصري األرضعلى على وجوب السجود 

 عن يالنهظاهرها املباشرة، ومنها مجلة من الروايات الدالة على  فإن ولوح القرب وطينه،

نبتت، ومنها بعض الروايات الدالة على ذلك يف موارد أ وما األرضغري على السجود 

  .متفرقة

 عن الرجل يسجد )عليه السالم(با عبد اهللا أ سألت :يمثل صحيح عبد الرمحان البصر

ذلك حىت تصل ال جيزيه : )عليه السالم(؟ قال األرض يصيب وجهه وعليه العمامة ال

  .)١(األرض إىل جبهته

 أو الرجل يسجد وعليه قلنسوة:  قلت له)عليهما السالم(حدمها أوصحيح زرارة، عن 

وقصاص بني حاجبيه  فيما األرضمس شيء من جبهته إذا  :)عليه السالم(عمامة؟ فقال 

  .)٢(جزأهأشعره فقد 

وال تسجد على كور : قال أنه )عليهما السالم(ة الدعائم، عن جعفر بن حممد ورواي

  .)٣(غريها من الروايات إىل .العمامة احسر عن جبهتك

  وجب رفعه حىت مثل الوسخعليها  أو حائل عليه أو فلو كان هناك مانع(

                                                

 

 

 



٣٠٣

 وكذا ، عنهمتفرقا خالياً هلا حبيث مل يبق مقدار الدرهم منها ولو كان مستوعباً إذا الذي على التربة

 إزالة الطني الالصق حوطبل األ .شعر املرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه باملقدار الواجب إىل بالنسبة

   رفعهاحوطاأل فإن لصقت التربة باجلبهة إذا باجلبهة يف السجدة األوىل وكذا

  

  خالياًنها ولو متفرقاًمحبيث مل يبق مقدار الدرهم  هلا كان مستوعباً إذا الذي على التربة

القليل الذي هو كاللون أما حيول بني اجلبهة وبني التربة،  حبيث  كثرياًوكان وسخاً) عنه

  .فقط فال حيول مل يكن به بأس

جبهته، وقد تقدم  أو )الواقع على جبهتها(الرجل  أو )شعر املرأة إىل وكذا بالنسبة(

 يف كون بعض إشكالوال ) الواجبفيجب رفعه باملقدار (ذلك يف صحيح علي بن جعفر 

منها على ما يصح، وال الواجب كون املقدار الالزم  ألن غري ما يسجد عليه،اجلبهة على 

املتقدمة الدالة على السجدة مجلة من الروايات  إىل ضافةدليل على منع ما سوى ذلك، باإل

  .ريمها وغ،كان بعض شعر الرأس يف املسجد إذا وعلى ما ،على احلصري ذي اخليوط

لصقت التربة  إذا وكذا ،وىليف السجدة األباجلبهة الالصق زالة الطني إ حوطبل األ(

 كالمه، ورمبا نقل عن يالغطاء يف حمكفقد جزم بذلك كاشف )  رفعهاحوطاأل فإن باجلبهة

واحد من اجلواز، بل قال شيخنا ا، بل عن غري  للعالمة والشهيد وغريمهخالفاً ،أيضاًالشيخ 

 عدم ىيف البيان والذكراملبسوط  إىل يظهر من اقتصار نسبة اخلالفنه إ :محه اهللاملرتضى ر

  ذيل كالم  أن اخلالف عن غريه، وقد عرفت



٣٠٤

  .حنوها أو األرضتوقف صدق السجود على  إذا  وجوب رفعهاقوىبل األ

  

الشيخ أشكل جهة  فإن ،وكالمه متني.  انتهى)١(الشيخ يف اخلالف يشعر لعدم املخالفة

  . العمامة وحنوها ملبوساً فال يصح السجود عليها، ال من جهة عدم انفصاهلا عن اجلبهةكون

ما كان  إىل الغطاء بانصراف السجودالصحة استدل لكاشف  فالظاهر ،وكيف كان

 حال اتصال التربة مثال باجلبهة، األرضعلى املوضوع  إذ قبل السجود، عن املسجد منفصالً

 املنع عن :على ذلك حمذور آخر، وهو عدم تعدد السجود، وفيه ويترتب ،التربة ال اجلبهة

 فإن  كذلك لغري اهللا تعاىل،اإلنسانيسجد  أن باملنع من وهل جيوز القائل ،عدم الصدق

يكون  أن املعلوم، وقد شرط الشارع ذا املقدار اإلنسان ينحين أن  من السجدةاملفهوم عرفاً

ن كانت جبهته إ وهو حاصل حني ما تقوس، ووجهه حال ذاك على ما يصح السجود عليه،

نه أ، وكثانياًالتعدد بالرفع والوضع  ومنه يعلم حصول ،ملصقة بشيء مما يصح السجود عليه

عليه عن اجلبهة، قبل ما يصح السجود انفصال شبه عدم اعتبار فاأل: لذا قال الفقيه اهلمداين

  .صنفن تردد بعد ذلك واحتاط كما احتاط املإو. )٢(وضعها عليه

  .وكيف كان فاالحتياط على ما ذكرناه غري الزم

) حنوها أو األرضتوقف صدق السجود على  إذا  وجوب رفعهاقوىبل األ: (قولهأما 

ال يتوقف الصدق،  إذ  فلم يظهر وجهه،عليه  من نباااألرضي صدق السجود على حنو أ

 لصق جببهته جزء من ما إذ ال يتوقف صدقه على رفعها قط: ولذا قال السيد الربوجردي

، نعم رفعها لعله األرضساجد على  أنه فبحدوث هيئة السجود منه يصدق األرض

  .)٣(أحوط

                                                

 

 

 



٣٠٥

   .لصق ا تراب يسري ال ينايف الصدق فال بأس بهأما إذا و

. سائر املساجد فال يشترط فيها املباشرة لألرضأما و

  

الفرع السابق  يف شكالاإل إذ )هالصدق فال بأس بينايف تراب يسري ال لصق ا أما إذا و(

  .شكالإل ل حتقق الصدق مل يكن موردفإذا ،كان من جهة عدم الصدق

 بل ، وال خالفإشكالبال ) رضسائر املساجد فال يشترط فيها املباشرة لألأما و(

الدين، ويدل عليه  أو  املذهبيضرورنه إ  بل يف اجلواهر،اً متواتراً نقل يف كلمامإمجاع

  :واياتمتواتر الر

على اخلمرة جيعلها  ييصل أيب كان: )عليهما السالم(حدمها أكصحيح محران، عن 

 .)١( مل تكن مخرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجدفإذاعلى الطنفسة ويسجد عليها 

  .كان على الطنفسةما عدا اجلبهة  أن ظاهرهفإن 

 وبني كفيك وبني تسجد أن ال بأس: )عليه السالم(جعفر  أبو محزة، قال أيب وخرب

  .)٢( ثوبكاألرض

ي اليدين ـ ثوب أحتتهما ـ كان ن إو: )عليه السالم(جعفر  أيب وصحيح زرارة عن

  .)٣(فضلأ فهو األرض إىل ن افضيت ماأ و،فال يضرك

سألته عن الرجل يسجد :  قال)عليه السالم(خيه موسى أوروى علي بن جعفر عن 

  .)٤(ال بأس: )عليه السالم( قال فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له؟

  وال بأس بالقيام ووضع الكفني والركبتني : )عليه السالم(ويف الرضوي 

                                                

 

 

 

 



٣٠٦

  .)١(األرضواالامني على غري 

الشعر  ال بأس بالقيام على املصلى من: )عليه السالم(ويف رواية الفضيل، قال 

  .غري ذلك إىل .)٢(األرضعلى كان يسجد  إذا والصوف

 بل سائر األرضعلى فضل كون اليدين األ أن  يف باب مستحبات السجودوسيأيت

  .املساجد

بني  األرضنه ال يلزم انفصاهلا عن أبغري اجلبهة  يف سائر املساجد إشكالال نه إ مث

 بني السجدتني، األرضا الصقة بأفلوضوح امني الركبتني واإل إىل بالنسبةأما السجدتني، 

  . رفعهما مث وضعهماومل يدل دليل على وجوب

 أو كم أو  وغلبة كون اليد حتت عبائه األصلفيدل عليهموضع اليدين  إىل بالنسبةأما و

  .خراجهما عند السجودإيف قفاز، ومع ذلك مل تنبه الروايات على لزوم 

سألته عن الرجل يسجد :  قال)عليه السالم(البزنطي صاحب الرضا بل وظاهر رواية 

ذلك نقص يف :  بل يسجد الثانية هل يصلح ذلك؟ قالرضاألمث ال يرفع يديه من 

  .)٣(صالته

ظاهر النقص  فإن ،)٤()عليه السالم(خيه موسى أومثلها رواية علي بن جعفر عن 

  .جل استحباب رفع اليدين من جهة التكبريالكراهة ال البطالن، ولعل الكراهة أل

  

                                                

 

 

 

 



٣٠٧

  اريشترط يف الكفني وضع باطنهما مع االختي ـ ٣ـ مسألة 

  

وعن  ،كما هو املشهور)  ـ يشترط يف الكفني وضع باطنهما مع االختيار٣مسألة ـ (

جد نقل أالذي اختاره املتأخرون، بل مل  هذا هووظاهر علمائنا،  إىل حكام نسبتهاية األ

 إىل حيث نسب الباطنظاهر الذكرى  أن الإال عن السيد املرتضى وتبعه املستند، إخالف 

  . قالوا جبواز وضع الظاهرالكثري أن كثر،األ

املنصرف من الكف والراحة يف  ألنه ليه املشهور هو املتعني،إوكيف كان فما ذهب 

  . ـ احلديث)١(عظم على الكفنيأوسجد على مثانية :  محادةمثل رواي

  .)٢(رغم على راحتيكاو: والرضوي

  . )٣(والكفان: والدعائم

: يب محزةأ، و)٥(ومثله رواية السكوىن. )٤(رضاألفليباشر بكفيه : وامساعيل بن مسلم

 ثوبكاألرضوبني كفيك وبني  .  

  .ي كفيكأ. )٧(ن كان حتتهماإو: وزرارة. )٦(ووضع الكفني: والرضوي

مام مواضع السجود من اإل إىل  نظروا:)عليه السالم(ويؤيده رواية الدعائم، عن الباقر 

 إىل .)٨( وجبهته قد غلظت من أثر السجوديه وظاهر قدميه وبطن كفحني غسله يف ركبتيه 

  .غري ذلك

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



٣٠٨

  .ومع الضرورة جيزي الظاهر

  

 خضب كفه أو جرحت كفهقيل  أنه إذا نه ال شكإال وجه هلا فوالشبهة يف االنصراف 

ندر أالكف على الظاهر فقط من  إطالقشبه انصرف الباطن، بل لعل أما  أو ضرب كفهأو 

صلى (قوله  الذي رواه غري واحد من العلماء، وبضميمة يلتأسا إىل ضافةاازات، هذا باإل

ىل السرية القطعية، وهذا هو مراد إو. )١(يصلأ صلوا كما رأيتموين: )له وسلماهللا عليه وآ

 )عليهم السالم(ئمة  واأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(املعهود من فعل النيب نه إ :املستند بقوله

  .)٢(واملسلمني

خبار، اليد الواردة يف مجلة من األ إطالق فقد استدل ب،فاية الظاهرمن قال بكأما 

  .عدم خصوصية الكفصالة أو

ما ذكره  أن  البد من تقييده مبا ذكرنا، وال خيفىلو مل يكن منصرفاً طالقاإلن إ :وفيه

من االجتزاء بالسجود وابن اجلنيد مقابل قول املشهور، قول املرتضى  أن  من)٣(املستمسك

  : يف املقام نزاعني ألن ي،ل الكفني، ليس كما ينبغعلى مفص

  .الكف دون املفصل: ولاأل

ول فراجع كلمام، والسيد ال األالظاهر دون الباطن، والكالم هنا يف الثاين : الثاين

  .خالف يف املقامنياملرتضى 

االستدالل لذلك مبا يف مصباح أما ، امليسور عرفاً ألنه ) الظاهريجيزومع الضرورة (

  :مكان ال مطلقا، ففيههو مع اإل إمنا الكف إىل انصراف اليد أن  من)٤(الفقيه

                                                

 

 

 

 



٣٠٩

 ،األقرب من الكف فاألقرب إىل لغري ذلك ينتقل أو مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أنه كما

.من الذراع والعضد

  

معىن آخر، فال لفظ ل يف معىن خاص، فليس لكون اللفظ ظاهراًن معىن االنصراف إ

  .ناه يف وقت هذا ويف وقت ذاكيكون مع

قرب من األ إىل لغري ذلك ينتقل أو مكانه لكونه مقطوع الكفإمع عدم  أنه كما(

نه ليس أهنا، بلقاعدة امليسور، والشبهة يف القاعدة ) قرب، من الذراع والعضدالكف فاأل

 ظهرلو مل يقدر مل ير العرف ختضيب نه إ ب كفه حيثخض: لو قال أنه  بدليلميسوراً

ميسوراً ، فإنه رمبا يكون شيء حكامتالزم األال يالزم  إذ الكف والذراع والعضد، غري تامة

نظر العرف بعد مالحظة  إىل يف مكان وال يكون ميسوراً يف مكان آخر، وذلك عائد

  .وقرائن احلال واملقاماملناسبات 

  



٣١٠

  .ظاهرمها أو ال جيب استيعاب باطن الكفني ـ ٤ـ مسألة 

    

كما هو املشهور، وعن ) ظاهرمها أو  استيعاب باطن الكفنيال جيبـ  ٤مسألة ـ (

الفقيه عن مل ينقل فيه خالف، بل يف مصباح واملدارك واحلدائق جممع الربهان والذخرية 

على كفاية االسم وعدم اعتبار االستيعاب،  مجاعالفوائد امللية واملقاصد العلية، دعوى اإل

  .باالستيعاب بعض املتأخريناالحتياط  أو  الترددلكن عن املنتهى التردد، وتبعه يف

ضع قال  أو  وقام،األرضقال وضع يده على  إذا نهإ، فبالصدق العريف: ولاستدل لأل

ن الكف مثل أصل عدمه، وبواأل ،ذلك، مل يفهم منه االستيعابشبه أما  أو يدك على احلائط

 مجاعاد السياق يف اجلميع، وباإلريد بتلك الحتأال ما إيراد ا ال والركبة والقدم اجلبهة 

 يف )عليه السالم(، وبرواية اجلواد ليس خالفاًواالحتياط  والتردد ،املدعى من غري خالف

، )عليه السالم(صبع لزم نقض كالمه لو كان الواجب وضع حىت اإل إذ قطع يد السارق،

  .كلها إىل االحتياط انصراف الكف أو ووجه التردد

سجدت فابسط إذا  : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن،بصري أيب وخرب

  .)١(األرضكفيك على 

 األرضسجدت فلتكن كفاك على إذا  :قال أنه )عليه السالم(عن جعفر وخرب الدعائم 

  .)٢(مبسوطتني

سجد بسط إذا  : يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أيت أر: وخرب مساعة بن مهران قال

  .)٣(كما يسجد الوجهما يسجدان إصابعه ويقول أج بني ر وفاألرضيديه على 

                                                

 

 

 



٣١١

  .ولو باألصابع فقط  بل يكفي املسمى

  

 األرضفيبسطهما على : قال أن  اىل،)عليه السالم(با احلسن أى أر أنه :ورواية مساعة

  .)١(بسطا

كفاية البعض، وعلى الروايات م، بل املنصرف نه غري تاأبشكل على االنصراف ألكن 

مع ضعف  محلها على االستحباب ي يقتضاألرضتقييدها ب إذ ا ال تدل على الوجوب،أب

 أنه ال دليل على إذ  ال يدل على الوجوب)عليه السالم(مام ن فعل اإلأ و،السند يف بعضها

  .)صلى اهللا عليه وآله(منا ذلك يف النيب إ و)عليه السالم(مام  كما صلى اإلييصل أن يلزم

صحاب عن ظاهرها مانع األعراض إ أن وغريه منا يف املستمسك م إىل ضافةهذا باإل

ما رواه عدم االستيعاب ن كان رمبا يؤيد إيف االستيعاب، وعن العمل ا، وعليه فاالحتياط 

يسجد فيضع يده على نعله لته عن الرجل أس:  قال)عليه السالم(خيه أعلي بن جعفر، عن 

عدم حصول من الواضح  إذ .)٢(بأسال  :)عليه السالم(هل يصلح ذلك له؟ قال 

  .االستيعاب بذلك

سجد مث حيرك ثالث إذا  :مساعيل ـ املذكور يف باب القواطع ـإومثل ما رواه ابن 

  .)٣(نه يعد التسبيحأ ك خفيفاًبعه واحدة بعد واحدة حتريكاًاصأصابع من أ

ها وحنو األرضوضع يده على  أنه لصدق) فقطصابع املسمى ولو باألبل يكفى (

رواية  أن  من)٤(ما يف املستمسكو ،انصرافا أو حقيقةجزء من الكف صابع األ فإن بذلك،

  صول أيكون من مفصل  أن جيبالقطع  أن  من)عليه السالم(مام اجلواد اإل

                                                

 

 

 

 



٣١٢

كما ال جيزي لو ضم أصابعه وسجد . س األصابع مع االختياروؤ نعم ال جيزي وضع ر.أو بعضها

.عليها مع االختيار

  

لو كان الواجب السجود على بعض  إذ  ينافيه، ليس يف حمله،،بع فيترك الكفصااأل

واالمام من الزند قطعت  إذا منا ال يبقى شيءإصابع، واألقطعت  إذا الكف يبقى البعض

  . كالم فقهاء العامة كما ال خيفىي كان يف صدد نف)عليه السالم(

غري  إىل ردة يف الروايات لكنه مشكل جداً النصراف الكف الوا/للصدق) و بعضهاأ(

  .فقط لالنصراف املذكورصابع ذلك، بل يشكل األ

ال تسمى كفا، س االصابع ون رؤوأل) مع االختيارصابع س األو وضع رؤينعم ال جيز(

  .وضع طرف اليدين إذا عنها حمكماً، ومثله ماولو سلم الصدق كان االنصراف 

ن إكما صرح به غري واحد و) ارصابعه وسجد عليها مع االختيأ لو ضم يكما ال جيز(

  .األرض بعض الكف الصقاً بين بقإ وجازه بعضهم، وذلك لعدم الصدق،أ

 إشكالجزاء عليها ففي اإلكفه وسجد  إىل صابعهأولو ضم : قال يف حمكى التذكرة

  . انتهى ـ)١(ه املنعبقرأ

مة على مقدالذراع  أن مقدم على الذراع والعضد، كما أنه فالظاهراالضطرار مع أما و

بني املضمومة مر مراتب امليسور حمفوظة كما يفهم من دليله، ولو دار األ ألن العضد،

  .ول األييقتضن كان االحتياط إ، ويالتساووظهرها فالظاهر 

  

                                                

 



٣١٣

  .وال جيب االستيعاب  جيزي وضع املسمى منهماأيضاًيف الركبتني  ـ ٥ـ مسألة 

. الساق والفخذ فهي مبرتلة املرفق من اليد والركبة جممع عظمي،ويعترب ظاهرمها دون الباطن

  

بال ) املسمى منهما وال جيب االستيعابجيزي وضع  أيضاًيف الركبتني  ـ ٥مسألة ـ (

ال االستيعاب  أن  وبال خالف كما يف املستمسك، بل الظاهر،كما يف مصباح الفقيةشبهة 

استيعاب  أن ، كمافرش لني حبيث تغوصان فيه أو وضعها على تراب ناعم إذا الإميكن 

الدليل ورد على طبق الكيفية  ألن منا نقول بعدم وجوب االستيعابإاجلبهة كذلك، و

  .املتعارفة وليس فيها استيعاب

وهذا من ، اإلنسانما كان منهما خلف املراد بالباطن ) ويعترب ظاهرمها دون الباطن(

يف ) املرفق من اليدرتلة  مبي الساق والفخذ فهيجممع عظموالركبة (قبيل توضيح الواضحات 

كبة الر:  ويف امع)١(عايل الساقأطراف الفُخذ وأسافل أأا موصل ما بني : القاموس

  .)٢(بالضم ما بني أطراف الفخذ والساق

حال  يفينبغلليدين جلني كاملرفقني الِر إىل ما بالنسبةأالظاهر : وقال يف اجلواهر

يف تعليم  )عليه السالم( كما فعله الصادق ، اجلملةيفولو بالتمدد السجود وضع عينيهما 

  . ـ انتهى)٣( حيصل االمتثاليمحاد ك

  نقص،  أو زاد فيه أو صحة السجود سواء توسط يف التمديدالظاهر : قولأ

                                                

 

 

 



٣١٤

  .حوال الثالثة يقع السجود على الركبةن يف كل هذه األأل

 )عليه السالم(نه إ :حيثيف صحيحة محاد يف رواية الفقيه الواقعة عني الركبة أما و

 معاينمن  فإن ،فاملراد ا الركبة عظم اجلبهة والكفني وعني الركبتنيأسجد على مثانية 

العني  إطالق فإن بالركبة من طرفيها،حتيطان املراد ا النقرتان اللتان  أن العني الركبة، ال

طراف أغ وبلّومتكن راحتيك من ركبتيك  «:ن صح كما يف صحيحة زرارةإعليها و

  .)١(»صابعك عني الركبةأ

ريد ما من أ، ولو األرضعلى ال تقعان  إذ ،لكن ليس املراد بالعني هنا هذا املعىن قطعاً

، ويدل على األرضبينهما على رادة ااز بوضع ما إفالالزم يامها ـ فرضا ـ إاحلديث 

 أنه يصدق إذ عيار،الصدق الذي هو امل إىل ضافةباإل حوال الثالثةبكل األحصول السجود 

  .بعض الروايات يف اجلملةسجد على ركبتيه 

  .)٢(األرضبلصق ركبتيك أواذا قعدت يف تشهدك ف: مثل صحيحة زرارة

قبل اليدين مث ذا سجدت بدأت بالقعود وبالركبتني إو: دة يف آداب املرأةروروايته الوا

  .فلهاساما يدالن على مشول الركبة ألإ ف)٣(األرضبتسجد الطئة 

  .ن سجد جمتمعاإو بل يصدق ،على التمدد فال يتوقف صدق السجود ،وكيف كان

  

                                                

 

 

 



٣١٥

  .الباطن أو يف اإلامني وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر حوط ـ األ٦ـ مسألة 

  

 أو امني وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر يف اإلحوط ـ األ٦مسألة ـ (

  :قوالأ، يف املسألة )الباطن

 يوهذا هو احملك ،امنيعلى طرف اإلا ذكره املصنف من وجوب السجود م: ولاأل

  .حكام النساء للمفيد، ومجلة من كتب الشيخ والكايف وغريهاأعن كتاب 

كما عن املنتهى واحملقق ام الظاهرة والباطنة طراف اإلأاالجتزاء بكل من : الثاين

  . واملدارك وكشف اللئام وغريهمالثانينيوالشهيد 

  .كما عن املوجز ،صابعلزوم وضع ظاهر األ: ثالثال

بل عن مجل احلليب  ووالنهايةكما عن الشيخ يف املبسوط  ،صابع الرجلنيأجعل : الرابع

  . عليهمجاعالقاضي اإل

 وضع شيء من الرجل قال به بعض ي بل يكف،صالأصابع عدم لزوم وضع األ: اخلامس

  .املعاصرين

 الرجلني، يامإنامل أسجد على  )عليه السالم( أنه من )١(بصحيح محاد: ولاستدل لأل

حكاية عمل نه إ مثاالنصراف ممنوع، ن إ :وفيه. منلة من اللفظبناًء على انصراف طرف األ

  .امنيعني اإلعند ذكر الواجب  إمنا  خصوصاً،فال داللة فيه على اخلصوصية

  .)٢(امنيواإل :ام ىن الروايات، ففي رواية زرارةات اإلإطالق: وللثاين

                                                

 

 



٣١٦

  

لولده حممد بن  )عليه السالم(ورواية محاد ووصية علي ، )١(وكذلك يف فقه الرضا

  .غريها إىل ،)٢(احلنفية

منلة، رأس األاملنصرف منه غري  فإن »طرافاأل«من ذكر ما يف بعض الروايات : وللثالث

والركبتني دين اسجدوا على سبعة الي: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فعن الغوايل، عن النيب 

على تقدير التسليم ال داللة هلا على الظاهر نه إ :وفيه. )٣(واجلبهةصابع الرجلني أطراف أو

  .فقط

 أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ى عنه األخربرواية الغوايل املتقدمة، وروايته : وللرابع

بل . )٤(اجلبهة واليدين والركبتني والقدمني: طرافأسجد على سبعة أ أن مرتأ: قال

  . كما ستأيتأيضاًوروايات القول اخلامس 

 أو ام على االستحباب،بالروايات اليت فيها ذكر القدم بعد محل روايات اإل: وللخامس

سجد العبد سجد معه سبعة وجهه إذا  :الفرد الغالب، مثل ما يف رواية الغوايل أنه على

 ورواية ،)ى اهللا عليه وآله وسلمصل(وروايته السابقة عنه . )٥(وركبتاه وقدماهوكفاه 

  .)٦(والكفان والقدمان والركبتان: الدعائم

  ، ويؤيده ما دل على)٧( يف قصة السارق والرجلني)عليه السالم(ويف رواية اجلواد 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٣١٧

ولو قطع  .أصابعه  يضع سائركان قصرياً أو ء  وإن مل يبق منه شي،ومن قطع إامه يضع ما بقي منه

.  مالحظة حمل اإلامحوط واألوىل واأل،ا بقي من قدميهمجيعها يسجد على م

  

 كما تقدم يف املسئلة )١(كان يسجد على ظاهر قدميه) عليه السالم(مام السجاد ن اإلأ

صابع، وكان حكمه القطع يف األ أو املو كان الواجب اإل أنه ويؤيدهغري ذلك  إىل الثالثة،

 ألن ال تقطع كف السارق أنه  يف)ليه السالمع(مام اجلواد كان نقضاً لكالم اإلالسرقة 

  .)٢(املساجد هللا

ضعفها  أن الإ لكان الالزم القول به ،لو مل تكن روايات هذا القول ضعيفة: قولأ

  . هو القول الثاينقوىجد قائال به فيبقى األأوجب التوقف خصوصاً ومل أ

نه إف ،امضع اإلو طالقلقاعدة امليسور، بل إل) امه يضع ما بقي منهإومن قطع (

 وغريمها، خالفاًواملستمسك على ما عرفت، وهذا القول اختاره املصباح ام يشمل كل اإل

  .وال وجه واضح لهثبوت القاعدة هنا، اجلواهر حيث استصعب  شكالإل

وما لدليل امليسور ) صابعهأ يضع سائر قصرياً(الباقى ) كان أو ن مل يبق منه شيءإو(

  .ابعصتقدم من روايات األ

وما تقدم من روايات  ،لدليل امليسور)  من قدميهييسجد على ما بقولو قطع مجيعها (

  .القدم

، ولو قطعت ويلاألالواجب  إىل قربأ ألنه )امحمل اإل مالحظة حوطواألوىل واأل(

  الرجل، ولو مل تكن له ركبة  ولداللة ،امليسور ألنه القدم وضع الرجل،

                                                

 

 



٣١٨

مل  إذا  كان عظماً ممتداً، وضعه لدليل امليسور، وكذلكمكن وضع مكاا ولوأخلقة، و

الرجل سقط الوجوب، وال يلزم وضع قدم، ولو قطعت رجله من الفخذ  أو صابعأتكن له 

لكنه  ،ا مثل خرقة اجلبريةإ يقال أن الإالعارية لعدم الدليل، وال يشملها دليل امليسور، اللهم 

العارية مثل الكالم يف اليد  والكالم ،لى القدم العاريةحد باملسح عأ ولذا ال يظن التزام ،بعيد

  .يف رجلها

  



٣١٩

  .مبعىن إلقاء ثقل البدن عليها  االعتماد على األعضاء السبعةحوطاأل ـ ٧ـ مسألة 

   عدم وجوب أزيد من املقدار الذي يتحقق معه صدق السجودقوىوإن كان األ

  

) لقاء ثقل البدن عليهاإمبعىن  ةعضاء السبع االعتماد على األحوط ـ األ٧مسألة ـ (

ن أعضاء، وباملنصرف من السجود على هذه األنه أ واستدل له ب،كما عن الذكرى وغريها

  .ال بذلكإالطمأنينة ال حتصل 

مكنت جبهتك أ إذا جيزيك واحدة: )عليه السالم(وخبرب علي بن يقطني، عن الكاظم 

  . يعىن تسبيحة،)١(األرضمن 

 يف الرجل يسجد على احلصى وال ميكن :)عليه السالم(خيه أ وخبرب علي بن جعفر، عن

 احلصى عن جبهته وال يرفع يحيرك جبهته حىت يتمكن فينح: ؟ قالاألرضجبهته من 

  .)٢(رأسه

) يتحقق معه من صدق السجودزيد من املقدار الذي أ عدم وجوب قوىاألكان ن إو(

حصول عدم  أن صراف ممنوع كما بذلك، واالن العريفق بعد الصددلة األإطالقصل ولأل

زيد من صدق السجود وعدم أال يدالن على ن اال باالعتماد، غري تام، واخلربإالطمأنينة 

  .التحرك

املذكور، وكالمها ال يتوقفان على االعتماد  ،الواجب الصدق والطمأنينةن إ :واحلاصل

  ،  ولذا ال جيوز ذلك لغري اهللا تعاىل،بل ال يبعد الصدق مبجرد املماسة

                                                

 

 



٣٢٠

   وال عدم مشاركة غريها معها من سائر األعضاء كالذراع وباقي،وال جيب مساواا يف إلقاء الثقل

. أصابع الرجلني

  

 تبعاً، )١(عليهعلى االعتماد السجود على عضو يتوقف  أن الظاهر بأن :فقول املستمسك

 حمل تأمل، ،)٢(سبعةعلى المر بالسجود خالف ما يتبادر من األنه إ :الفقيه الذي قالملصباح 

  .أحوط أنه نعم ال شك يف

 الروايات الدالة على بأن صل، والقول واألطالقلإل) لقاء الثقلإيف مساواا وال جيب (

داللتها على م ال نسلّ إذ غري ظاهر،تدل على لزوم املساواة، عظم أالسجود على سبعة أن 

  .ذلك

) صابع الرجلنيأ يوباقراع كالذعضاء وال عدم مشاركة غريها معها من سائر األ(

 سليب للحديث،وال عقد على السبعة يصدق السجود  فإن صل،واأل طالقوذلك لإلوالبطن، 

وتوقف اجلواهر يف ذلك لدعوى ظهور النصوص يف ، ما عداه يثبات الشيء ال ينفإفإن 

رأة امل ما دل على افتراش هحمل منع، ويؤيدهذه السبعة على ثقله كونه حال السجود واضعاً 

  .ذراعها يف السجود

يف صحة شكل أ، األرض إىل منلةحبيث التصل األامه طويال إظفر إلو كان نه إ مث

  .منلةنفس األيصال إمن النص والفتوى لزوم الظاهر  ألن سجوده،

 أنه لصدق ،صبع مل يكن به بأسفيما كان واضعاً ظاهر اإلظفر نعم لو سجد على اإل

تعد جزًء من  ألا ،إشكالن خرج منها الروح بال إوثفنة الوال بأس بوضع منلة، وضع األ

  .البدن

  يف موضع سجوده آثار ناتيه  أيب كان: قال أنه )عليه السالم(مام الباقر فعن اإل

                                                

 

 



٣٢١

  .)١( ذا الثفنات لذلكي فسم، يف كل مرة مخس ثفنات،وكان يقطعها يف السنة مرتني

من السجاد السجود مواضع  إىل نظره أن )عليه السالم(عن الباقر ويف بعض الروايات 

ثر السجود حىت أوظاهر قدميه وبطن كفيه وجبهته قد غلظت من  يف ركبتيه )عليه السالم(

  .)٢(البعريصارت كمبارك 

غري  إىل .)٣(بلثر السجود كمربك اإلأكان  )عليه السالم(يف جبهة علي  أن :وقد روى

  .ذلك

  

                                                

 

 

 



٣٢٢

 كفاية وضع املساجد قوىوإن كان األ ،يئة املعهودة كون السجود على اهلحوطاأل ـ ٨ـ مسألة 

  .أيضاً بل ومد رجله األرضألصق صدره وبطنه ب إذا  كما،السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود

 لكن قد يقال ، مع وضع املساجد بشرط الصدق املذكوراألرض ببل ولو انكب على وجهه الصقاً

. نه من النوم على وجههأبعدم الصدق و

  

مر املنصرف من األ ألا ) كون السجود على اهليئة املعهودةحوطاأل ـ ٨مسألة ـ (

  . كما ذكره غري واحدقوىولذا كان هذا هو األواملتلقاة من الشريعة، بالسجود 

 )دام يصدق السجود ي هيئة كان ماأبالسبعة  كفاية وضع املساجد قوىن كان األإو(

 بقصد األرضعلى نفسه سقط أ إذا ، الصدق يفإشكالاخلضوعي فال راد الصدق أن إ

املعهودة نه ال يصدق بغري الكيفية إاملتلقى فللسجود راد الصدق أن إو ،ولو انبطحاخلضوع 

  . فال يصحإشكالبال 

والصدر البطن لصاق إنعم ) أيضاً رجله  بل ومداألرضلصق صدره وبطنه بأ إذا كما(

  .املعهودةمكن ـ ال يضر بالكيفية أ إذا ـ

املذكور الصدق بشرط  مع وضع املساجد األرض ولو انكب على وجهه الصقاً ببل(

اه احلدائق فولذا ن، قوىوهذا هو األ) نه من النوم على وجههإلكن قد يقال بعدم الصدق و

  .وغري واحد من املعلقنيواملستمسك ومصباح الفقيه 



٣٢٣

يضع  أن مر بني دار األ ولو،وغريهاجمز يف حال الضرورة لقاعدة امليسور  أنه نعم الظاهر

كان  إذا الإقدم ما شاء، بعضها مع بعضها ولو دار بني  ،املساجد قدم اجلبهةسائر  أو اجلبهة

واحد مر بني ولو دار األامليسور، نه يقدم ذلك لدليل إ ف،صدق السجود إىل قربأبعضها 

ال  إىل أنه شارة اإل، وقد تقدمتلزمكثر على األقدر فكلما واجبة،  ألا قدم االثننيواالثنني 

 أو مستلقياً أو جالساً أو صلى قائماً إذا األرضالستة على يلزم وضع شيء من املساجد 

ميسور من السجود  ألنه  منهايفال يبعد وجوب وضع احملك صلى منبطحاًأما إذا ، مضطجعاً

  .عرفا



٣٢٤

  ، أصابع مضموماتلو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من املقدار املغتفر كأربع ـ ٩ـ مسألة 

   كما جيوز جرهاثانياً جاز رفعها ووضعها كان االرتفاع مبقدار ال يصدق معه السجود عرفاًفإن 

  

ربع أاملغتفر كزيد من املقدار أعلى موضع مرتفع لو وضع جبهته  ـ ٩مسألة ـ (

 جاز رفعها كان االرتفاع مبقدار ال يصدق معه السجود عرفاً فإن صابع مضموماتأ

جمرد  فإن مل يسجد بعد، ألنه  يف ذلكشكالال ينبغى اإل)  كما جيوز جرهاثانياًووضعها 

القصد ارد كالفعل ارد  إذ ،السجودن قصد إو ،وضع اجلبهة على شيء ال يسمى سجوداً

  .ال يتحقق السجودبدون القصد 

فريفع قبل هذا الوضع فهو كحاله ال شرعاً،  وعرفاًبه ليس سجوداً ما أتى  أن :واحلاصل

 واحتمالاملكان املالئم،  إىل جير رأسه أن جيوز له أنه رأسه ويضعه على املكان املالئم، كما

من زاد يف صالته فعليه «فيشمله يوجب زيادة عمل قبل السجود الرفع  ألن جيب اجلرأنه 

ه  ألنال جيوز اجلر، أنه زيادة عمدية، كاحتمال أنه الإ فهو وان مل يكن سجوداً )١(»اإلعادة

جبهته يضع  بأن الإنشاء وال يتحقق اإله ؤنشاإ» اسجد«ظاهر  إذ جر مل ينشأ السجود،إذا 

لصقت  إذا شكلوا ـ كما تقدم ـ يف ماأولذا  ،حململ يكن على  أن على احملل املالئم بعد

  .بني السجدتني، غري واردباجلبهة التربة 

اخلاصة الن، بل الزيادات البطليس كل زيادة توجب  أنه :ولألاذ يرد على االحتمال ا

  .وما حنن فيه ليس منها

  السجدة عليه،نشاء إال نسلم عدم صدق  أنه :كما يرد على االحتمال الثاين

                                                

 



٣٢٥

  . اجلر لصدق زيادة السجدة مع الرفعحوط فاأل السجدة عرفاًاوإن كان مبقدار يصدق معه

  

  .وىلل السجدة األقب أو باجلبهة بني السجدتنييف لصوق التربة  شكالوقد سبق عدم اإل

جيوز كل من الرفع واجلر،  أنه الظاهر) معها السجدة عرفاً فـوان كان مبقدار يصدق (

 فإذاوحيث مل يتحقق  ،ن حتقق السجود العريفإمل يتحقق السجود الشرعي، ونه فألالرفع أما 

مل  أنه )١(بل يف مصباح الفقيهالققهاء،  مل تكن زيادة، وهذا هو املشهور بني ثانياًرفع ووضع 

  .تأخر عنهوبعض من ال من املدارك إيعرف اخلالف يف املسألة 

يب عبد اهللا قلت أل: بن محاد قالما تقدم خرب احلسني  إىل ضافةباإلويدل على احلكم 

ارفع رأسك : )عليه السالم(فقال د فتقع جبهيت على املوضع املرتفع؟ سجأ :)عليه السالم(

  .)٢(مث ضعه

فيشمله ما دل ) لصدق زيادة السجدة موضع الرفع(وذلك ) ر اجلحوطاأل(وان كان 

 أبو قال: عمار قالبن معاوية صحيحة  إىل ، مضافاًاإلعادةمن زاد يف صالته فعليه  أن على

ولكن جرها على  فال ترفعها )٣(وضعت جبهتك على نبكةإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا 

  .)٤(األرض

 :قلت له:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنيضاًأخرى للحسني بن محاد أىل رواية إو

  مكان مستو؟ إىل ل وجهيحوأ ،على موضع مرتفع أو ضع وجهي على حجرأ

                                                

 

 

 

 



٣٢٦

.اإلعادة اإلمتام وحوطولو مل ميكن اجلر فاأل

  .)١(ترفعه أن  من غرياألرضنعم جر وجهك على : )عليه السالم(فقال 

ال زيادة نه إ : السند فال يعارضهما، لكن فيهرواية حسني بن محاد السابقة ضعيفةهذا و

املنصرف من قوله  فإن بطاال،إرفية ال توجب  والزيادة الع،ول سجوداًليس األ إذ شرعية،

ورواية احلسني جمبورة بالشهرة . الشارع زيادةالزيادة اليت يعتربها  من زاد :)عليه السالم(

مع بينهما وبني الروايتني حبملهما على اجلكما صرح به الفقيه اهلمداين وغريه، فالالزم 

صدق  إذا ومحلهما على ماالسجود حبملها على ما مل يكن يصدق اجلمع أما االستحباب، 

مكانه إتعذر اجلر ومحلهما على صورة محلهما على صورة  أو  كما عن املعترب،السجود عرفاً

 من اجلر والرفع جائز ليه، وعلى هذا فكلإفذلك تربع يف اجلمع ال يصار كما عن الشيخ، 

  . اجلر استحباباًحوطن كان األإو

من أما عند من يرى االحتياط يف اجلر، ) اإلعادةمتام و اإلحوطولو مل ميكن اجلر فاأل(

مر دائر بني زيادة األ إذ بطال الصالة،إفالالزم عندهم  بذلك كاملدارك ومن تبعه يفيت

  .رفع ومل يضعن إ ونقيصتها ،رفع ووضعن إ السجدة

  

                                                

 



٣٢٧

وال جيوز رفعها  لو وضع جبهته على ما ال يصح السجود عليه جيب عليه اجلر ـ ١٠ـ مسألة 

  .اجلر ذلك  السجدة وال يلزم من الستلزامه زيادة

  

كاملسألة  أنه فالظاهر)  ـ لو وضع جبهته على ما ال يصح السجود عليه١٠مسألة ـ (

السجود الشرعي ذلك لعدم حتقق رفع واجلر له، ولمرين من االسابقة يف جواز كل من األ

  . كما تقدم يف املسألة السابقة،الذي هو امليزان

ونسب هذا القول ) جيب عليه اجلر وال جيوز رفعها( إىل أنه ذهب هنا مجاعةلكن 

، لكن صاحب )من اجلر ذلكزيادة السجدة وال يلزم الستلزامه (كثر وذلك األ إىل املستند

صاحيب ال من إفيه خالف يعرف من غري صحاب األ إىل الرفع نسبهجاز أ أن بعداحلدائق 

الفاضلني بوجوب لتصريح النسبة غري ثابتة  بأن شكل عليه اجلواهرأن إو، والذخريةاملدارك 

  .اجلر يف املقام

يف املسئلة اجلر وبفحوى ما دل على اجلر بالزيادة، لوجوب فقد استدل  ،وكيف كان

الرفع، مبا عن كتاب جهني، ورمبا يستدل جلواز يف كال الو شكالاإلوقد عرفت السابقة، 

 إىل بن جعفر احلمرييكتب حممد بن عبد اهللا : محد قالأواالحتجاج عن حممد بن الغيبة 

بالسجادة يغلط  سجد فإذا، الليل يف ظلمة يكون يف صالة ييسأل عن املصلالناحية املقدسة 

م ال أ هل يعتد ذه السجدة  رفع رأسه وجد السجادةفإذانطع،  أو ويضع جبهته على مسح

: وقوله. )١(ما مل يستو جالساً فال شيء عليه يف رفع رأسه لطلب اخلمرة: اجلوابيعتد ا؟ 

 ستو جالسايما ملمسوقة  فالشرطية ، لطلب اخلمرة غري ضاررفع الرأس قليالً أن  لبيان

  لبيان حتقيق املوضوع

                                                

 



٣٢٨

األسهل وحنو  أو  لطلب األفضليضاًأومن هنا جيوز له ذلك مع الوضع على ما يصح 

  .ذلك

  . على عدم هذا التفصيلمجاعكان هلا مفهوم مل يضر بعد اإل إذا  وحىت،وال مفهوم هلا

ن إكالمه وول أقرب، ولذا قواه الفقيه اهلمداين يف أ الرفع فالقول جبواز ،وكيف كان

باطبائي يف منظومته العالمة الط واحتاط بعدم الرفع، وكذلك قوى جواز الرفع خرياًأتردد 

  :قال

  مل يسجد إذ ل جاز الرفعيوق

  ال صورة التعددإوليس 

  وهو قوي وعلى الفضل محل

    )١(و طلب منع قد نقلأ

ما رواه التهذيب عن احلسني بن السابقة  ويدل عليه يف املسألة ،ويؤيده جواز الرفع هنا

عليه ( احلصى؟ قال عن الرجل يسجد على )عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : محاد قال

  .)٢(يرفع رأسه حىت يستمكن: )السالم

 على )عليه السالم(خيه موسى أوذه الرواية حتمل رواية علي بن جعفر عن 

: ؟ قالاألرضلته عن الرجل يسجد على احلصى وال ميكن جبهته من أس: االستحباب، قال

 احلصى عن جبهته وال يرفع رأسه يجبهته حىت يتمكن فينححيرك)٣(.  

 أيضاًمع الوضع على ما يصح (اجلر ) جيوز له ذلك(الذي ال يضر اجلر ) ومن هنا(

) سهلو األأ(ة سالتربة املقد أو األرضراد أفكان على حصري  إذا كما) فضللطلب األ

  .من اخلطر مثالكالبعد ) وحنو ذلك(جلبهته مالئمة كثر كاملكان األ

  قى جمال ملا فرغ املصنف علىال يب ومبا اخترناه من جواز الرفع اختياراً

                                                

 

 

 



٣٢٩

 وإن كان ،اإلعادة  اإلمتام مثّحوطكان االلتفات إليه قبل متام الذكر فاأل فإن وإذا مل ميكن إال الرفع

.أيضاً اإلعادة حوطبعد متامه فاالكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان األ

  

ليه قبل متام إكان االلتفات  فإن  الرفعالإذا مل ميكن إو: (بعدم جواز الرفع، بقولهفتواه 

 كما لو التفت بعد ين كان بعد متامه فاالكتفاء به قوإ و،اإلعادةمتام مث  اإلحوطالذكر فاأل

كثر اجلواهر والشيخ املرتضى ره أوقد ) أيضاً اإلعادة حوطن كان األإرفع الرأس و

  .) اهللامرمحه(هم ليإ فلريجع ،الكالم حول املسألة فمن شاء التفصيلواملستمسك 

  



٣٣٠

مل يستوعبها وأمكن سجوده على املوضع السليم  فإن  غريه أو من كان جببهته دمل ـ ١١ـ مسألة 

  .سجد عليه

  األرضوإال حفر حفرية ليقع السليم منها على 

  

مكنه أ فإن كموضع جرح وحنوه،) غريه أو  ـ من كان جببهته دمل١١مسألة ـ (

ن مل إف(ن مل ميكنه إيف املستند، واً كما  إمجاعبل السجود عليه سجد عليه بال خالف 

مكان  وال خالف إلإشكالبال ) مكن سجوده على املوضع السليم سجد عليهأيستوعبها و

ات الدالة على وجوب مجاعواإل، كما تشمله الفتاوى دلةفتشمله األالسجدة االختيارية 

  . ملن متكن منهيالسجود االختيار

 أن ، كماما يصح السجود عليه أو )األرضمنها على لسليم حفر حفرية ليقع ا الّإو(

كثر من لبنة أال تكون  أن مثال بشرطعلبة يسجد على  أن صح واأل،احلفرية من باب املثال

كما صرح  إشكاللة ال خالف فيها وال أكما ال خيفى، واملسفيما ميكنه سائر الشرائط 

  . عليهمجاعدعوى اإلبذلك غري واحد، بل عن بعض 

 :مصادفخرب  وكونه مقتضى القاعدة مجاعات واإلطالقاإل إىل ضافةدل عليه باإلوي

عليه (ثره فقال أ )عليه السالم(عبد اهللا  أبو سجد على جانب فرأىأخرج يب دمل فكنت 

فقال . سجد منحرفاأمنا إفجل الدمل أمن سجد أ أن ال استطيع: ؟ فقلتما هذا: )السالم

فرية حىت تقع حلذلك ولكن احفر حفرية واجعل الدمل يف اال تفعل :  يل)عليه السالم(

  .)١(األرضجبهتك على 

دمل  أو ،كان يف جبهتك علة ال تقدر على السجودفإن  :)عليه السالم(والرضوي 

  .)٢( سجدت جعلت الدمل فيهافإذافاحفر حفرية 

                                                

 

 



٣٣١

  . سجد على أحد اجلبيننيأيضاًمل ميكن حيفر احلفرية  أو وإن استوعبها

  

يكون ) أيضاً(شبه أما  أو وقتلضيق ) حيفر احلفرية أن مل ميكن أو ن استوعبهاإو(

 عليه مجاعاإلدعوى بال خالف، بل عن غري واحد ) حد اجلبيننيأسجد على ( أنه حكمه

  . كما يف مصباح الفقيه،ظاهراً أو صرحيا

  :مورأواستدل لذلك بيف بدلية اجلبني،  شكالاإلام ثنعم عن كشف الل

خاص حبال االختيار فيكون  والتقييد باجلبهة ،طلقات السجود على الوجهم: ولاأل

  .املرجع يف حال االضطرار املطلقات

  .وعدم معروفية مصرح باخلالفبالشهرة احملققة املؤيدة ات املنقولة مجاعاإل: الثاين

 رجل بني عينيه :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: سحاق بن عمار قالإموثقة : الثالث

مل يقدر سجد  فإن ،يسجد ما بني طرف شعره:  قال؟يسجد عليها أن قرحة ال يستطيع

على ذقنه؟ : قلت. مل يقدر فعلى ذقنه فإن يسر،فعلى األيقدر مل  فإن مين،على حاجبه األ

  .)٢()١(يِخرونَ ِللْأَذْقاِن سجداً: تقرأ كتاب اهللا عز وجلأما نعم : قال

جلها فاسجد على أى جبهتك علة ال تقدر على السجود من ن كان علإو: والرضوي

 على ظهر كفك،فاسجد مل تقدر عليه  فإن ،تعذر عليه فعلى قرنك األيسر فإن ،األمينقرنك 

 ِإنَّ الَّذين أُوتوا الِْعلْم ِمن قَبِلِه:  يقول اهللا عز وجل،مل تقدر عليه فاسجد على ذقنكفإن 

   بناًء )٤()٣(و يزيدهم خشوعاً: قوله إىل رونَ ِللْأَذْقاِن سجداً علَيِهم يِخ يتلىإذا 

                                                

 

 

 

 



٣٣٢

  .املراد بالقرنني اجلبينان أن على

مكان إجل ألاه  إمنا )عليه السالم(مام اإل أن بتقريبخرب مصادف املتقدم : الرابع

  .على اجلانبجاز السجود مل متكن احلفرية  أنه إذا احلفرية، فيدل على

 يف يتكفعلى اجلبهة، وهذه الوجوه جمموعة ميسور عرفاً من السجود نه إ :اخلامس

يوجب السجدة  إىل أن ضافةن كان يورد عليها، باإلإاحلكم، ويف تقدمي اجلبني على الذقن، و

ال جمال هلا بعد التقييد، املطلقات  بأن ام،ثاحنراف الوجه عن القبلة كما عن كاشف الل

غري معلوم، بل عن املبسوط والنهاية والوسيلة  إىل أنه ضافةستناد باإل حمتمل االمجاعواإل

غري على احلاجب السجدة  إذ واجلامع اخلالف يف املسألة، واملوثقة دالة على خالف ذلك،

القرن يف الرأس مكان قرن  إذ والرضوي ضعيف السند فاقد الداللة،على اجلبني، السجدة 

صال، وقاعدة أبوجه ال داللة له على اجلواز رب مصادف وخة ال يف اجلبهة واجلبني، بالدا

  .العمل ومل يعمل ا يف املقام إىل حتتاجامليسور 

العمل خال عن الوجه،  إىل  يف قاعدة امليسور واحتياجهاإشكالال  أنه الظاهر: قولأ

خذاً من أكفاية ما يسمى ميسوراً  يكما ذكرناه يف موضع آخر من هذا الشرح وهي تقتض

  .كل ذلك يسمى ميسوراً عرفاً ألن ،القرن إىل جباحلا

نكر اجلواهر وغريه خمالفة أعن فتوى املشهور، وقد يف عدم التخلف نعم االحتياط 

 وتبعه ياهلندثبتها الفاضل أن إ فراجع كالمهم، ومجاعالشيخ وابن محزة وابن سعيد لإل

  .م الأم خمالفون أتأملوا يف وجه كالم الثالثة، وهل  أو بعض،

بعد تعذر السجود على ما على الدمل اجلبني يكون  إىل االنتقال أن يبقى شيء وهو هل

  من العصابة



٣٣٣

  . تقدمي األمين على األيسر وإن تعذر سجد على ذقنهحوطمن غري ترتيب وإن كان األوىل واأل

  

 أن من: مكن السجود على اجلبهة املعصبة؟ احتماالنأن إاجلبني وجيب  أو وحنوها،

الوجه فالعصابة احنراف يوجب اجلبني  أن ومن، العصابةا مقدمة على أنفس البشرة واجلبني 

واحنراف الوجه ذا املقدار سائر الرجل، مع ظهور بشرة املسح على املرارة  ويؤيده ،مقدمة

 كما نبه عليه الفقيه ،حوال الصالةأيف سائر احنراف الوجه عن القبلة مكروه  ألن غري ضار،

  .اهلمداين

ن الترتيب، وأل على عدم اشتراط مجاعلإل) من غري ترتيب(على اجلبني السجود ن إ مث

) يسرعلى األمين  تقدمي األحوطوىل واألن كان األإو(على حد سواء دليل امليسور يشملهما 

 ودليل مجاعسحاق، لكن اإلإوملوثقة املتقدم من القول بذلك للرضوي ملا عن الصدوقني 

  .داللة واملوثقة سنداًالرضوي لضعف جياب الترتيب  إلال يدعان جماالًامليسور 

ويدل  ،اً كما عن اخلالفإمجاع وال خالف بل إشكالبال ) ن تعذر سجد على ذقنهإو(

  .سحاق والرضويإموثق عليه 

يقدر على  عمن جببهته علة ال )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئس: ومرسل الكايف قال

يِخرونَ ِللْأَذْقاِن : اهللا عز وجل يقولن إ األرض على ذقنهيضع  : السجود عليها؟ قال

  :على ذلك وقد يستشكل )١(،سجداً

  . تقدميه على الذقنييقتضفدليل امليسور  ،اجلبهة إىل قربأسائر الوجه  بأن :أوالً

                                                

 



٣٣٤

. فإن تعذر اقتصر على االحنناء املمكن

  .اخلر على الذقن ال يسمى سجوداًن إ :ثانياًو

  .يية باملقام خفاآلفربط  ية مل يكن اضطرارياًالذين ذكرهم اآلسجود ن إ :وثالثا

 اإلنسان فإن ذقان،على األالسجود  أن ذقان، الاخلر لأل أن يةظاهر اآلن إ :ورابعا

  .مث يسجدقبل نزول جبهته رض ألا  إىليرتل ذقنه إذ  على ذقنهأوالًخير الساجد 

الكف على قدما السجود على ظهر الصدوقني فإن  ، يف املسألةإمجاعال  أن :وخامساً

نف على السجود تقدمي السجود على األام عن بعض ثالسجود على الذقن، وعن كشف الل

  .على الذقن

 وخالف الصدوقني شاذ ال جمال للكالم مجاعبعد النص واإل إذ ويف الكل ما ال خيفى،

  .امثاملخالف الذي نقله كاشف اللكما مل يعرف 

الصدوقني ـ كما يف ال معىن حمصل لكالم  أنه وغريه منمع املقاصد ما ذكره جاأما 

فال فرق بني الكالم يف تعذر السجود على اجلبهة  أن جلنه ألأكاملستمسك وغريه ـ 

  .السجود على ظهر الكف وغريه

 األرضجل خشونة كان تعذر وضع اجلبهة أل أنه مراد الصدوقني أن لكن الظاهر

د على ظهر الكف الناعم قدم ذلك على السجود على الذقن، مكن رفعه بالسجوأوحنوها و

  .عدم العمل بهوجب ألكن ضعف سنده . ما اتبعا ما تقدم روايته عن الفقه الرضويأوك

مياء يف اإلنه لفحوى أكما هو املشهور، وك) ن تعذر اقتصر على االحنناء املمكنإف(

الظاهر كما يف  أن الإدليل امليسور، من ال يقدر على السجود وللة أالسابقة يف مسالروايات 

 ألنه مكن ذلك،أي مكان من الوجه أاملستمسك تقدمي السجود على مصباح الفقيه وتبعه 

  مياء بعد ميسورية الوجه،امليسور عرفا وميسورية اإل



٣٣٥

على مقدمه بعد تعذر الوجه، لو سجد  أنه الإامليسور مل يذكروه  من أيضاًوهل الرأس 

كما تقدم حاله حال وضع الرجل واليد نوع من امليسور  ألنه مياء وزيادةفقد كان مطلق اإل

  .الكالم فيهما

 وضع يبل يكف، األرضيضع بشرة الذقن على  أن ال يلزم للرجل املشعر أنه مث الظاهر

القول بوجوب  أن ، ومنه يعلمدلة األطالقإلفىت به املستند أن حال الشعر كما إالذقن و

شبه سائر شرائط أما  أو الذقن أو يعترب عند وضع اجلبني أنه ظاهرالكشف ال وجه له، وال

دلتها أ طالقوغريها إل وعدم احلائل ووضع سائر املساجد األرضالسجدة من كونه على 

  .منظور فيهصل ما يسجد عليه، لألبعدم اشتراط فقول املستند 

  



٣٣٦

جبهته  إىل مع رفع املسجدبالقدر املمكن   احنىن عجز عن االحنناء للسجود إذا  ـ١٢ـ مسألة 

  ووضع سائر املساجد يف حماهلا

  

 مع رفع املسجدبالقدر املمكن احنىن عجز عن االحنناء للسجود  إذا  ـ١٢مسألة ـ (

 مجاعاإل :، وصريح املنتهى والتذكرةبل عن ظاهر املعترب ،وال خالف إشكالبال ) جبهتهإىل 

  .مما تقدموالسجود مياء للركوع إلاما دل على ولفحوى  ،عليه، وذلك لقاعدة امليسور

 إىل القيام رجل شيخ كبري ال يستطيع :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ي، عنوخرب الكرخ

ن كان إمياًء وإليؤم برأسه : )عليه السالم(؟ فقال وال ميكنه الركوع والسجودالصالة لضعفه 

  .)١(مل ميكنه ذلك فليؤم برأسه فإن فليسجدله من يرفع اخلمرة 

على يسجد : عن املريض؟ قالسألته :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب خرب زرارة عنو

ال إو األرضمتكن فعلى ن إ ومعناه.  ـ احلديثسواك يرفعهعلى  أو على مروحة أو األرض

  .مروحة أو فعلى ما يرفعه من سواك

على : لفقاكيف يسجد؟ عن املريض لته أس:  قال)عليه السالم(ويف روايته الثانية، عنه 

فاسجدوا على املروحة وعلى  :قال أن ىلإ )٢(على سواك يرفعه أو على مروحة أو مخرة

  .)٣(عودالسواك وعلى 

الشامل حلال وجوب وضع املساجد دليل  طالقإل) يف حماهلاسائر املساجد ووضع (

   فيكون حال تعذر وضع اجلبهة يف وجوب وضع سائر احملال،املرض

                                                

 

 

 



٣٣٧

 له رفع املسجد مع حوط واأل، وإن مل يتمكن فبالعينني، برأسهأناء أصال أوموإن مل يتمكن من االحن

 وإن مل ، وضع ما يتمكن من سائر املساجد يف حماهلاحوط وكذا األ،متكن من وضع اجلبهة عليه إذا ذلك

   وإن مل يتمكن من مجيع ذلك ينوي بقلبه، برأسه وإال فبالعيننيأيتمكن من اجللوس أوم

  

وضع  أدلةمن  لكن الظاهر ،يف وجوب وضع الباقيحدى املساجد إحال تعذر وضع 

لو  إىل أنه ضافةباإلاليد شغال ال مل يكن وجه إلإو ،وضع سائر احملالال جيب  أنه املسجد

الواردة يف الكثرية يف الروايات فيما يغفل عنه العامة، وضع سائر احملال لزم التنبيه كان واجباً 

 :يتاآليف الفرع وقال يف املستمسك عدم البيان دليل العدم، ف ،مياًءإباب سجود املريض 

حال السجود على هو وجوبه   ـوجوب وضع سائر املساجد ـ الظاهر من دليل وجوبه 

.  انتهىـ)١(ال تقتضى ذلك مياء الذي هو البدل والبدلية فال يشمل حال اإلاهليئة اخلاصة 

  .وهو كالم متني

يف املتقدمني  للنص والفتوى إشكالبال ) مأ برأسه أوصالأمن االحنناء وان مل يتمكن (

متكن من وضع  إذا  له رفع املسجد مع ذلكحوطواأل ،ن مل يتمكن فبالعيننيإو(باب القيام 

كما تقدم الكالم )  وضع ما يتمكن من سائر املساجد يف حماهلاحوطاجلبهة عليه، وكذا األ

  . املساجد يف حماهلاوضعال يلزم  أنه يف ذلك يف باب القيام وقد عرفت

ن مل يتمكن من مجيع ذلك إو ،ال فبالعيننيإومأ برأسه وأن مل يتمكن من اجللوس إو(

  حني القدرةكان واجباً  أنه  ومن،ميسور أنه ملا سبق من)  بقلبهيينو

                                                

 



٣٣٨

.  اإلشارة باليد وحنوها مع ذلكحوط واأل،يتمكن من اجللوسن إ قائماً أو جالساً

  

  .بالقلب فقطالقدرة  إىل الناقصةقدرة حني الالتامة فكذلك 

شارة كاإل) شارة باليد وحنوها اإلحوطواأل ،يتمكن من اجللوسن إ قائماً أو جالساً(

القيام، ورمبا يستأنس كما تقدم يف حبث ) مع ذلك(شارة باليد مل يتمكن من اإل إذا باجلسد

عن املريض الذي ال لته سأ: قال )عليه السالم(خيه موسى ألذلك مبا رواه علي بن جعفر عن 

وجهه ويضع  إىل يرفع مروحة :مياء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قالوال اإلالقعود يستطيع 

مياء اإل أن خصوصاً بقرينة ذكر اجلبني ال اجلبهة،الظاهر  فإن .)١(ويكرب هوعلى جبينه 

  .لتكبرية االحرام

  

                                                

 



٣٣٩

 أعاد وإن كان سهواً ،ة احتياطا أعاد الصالحرك إامه يف حال الذكر عمداً إذا  ـ١٣ـ مسألة 

لو حرك أصابع يده مع وضع الكف أما و ، وكذا لو حرك سائر املساجد،مل يرفع رأسهن إ الذكر

  بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف

  

 ألن )احتياطاعاد الصالة أعمداً امه يف حال الذكر إحرك  إذا  ـ١٣مسألة ـ (

زيادة عمدية فيكون يف حاله، لعدم االستقرار مل يقع جزًء  به بقصد اجلزئية تىأالذي الذكر 

  ينايفثحبيكان التحرك تقييد ذلك مبا لكن الالزم كما سبق، والزيادة العمدية مبطلة 

ولعل ال يضر، االستقرار لصدق  اليسري غري املنايفال فالتحرك إو.  املستفاد وجوبهاالستقرار

ام للطمأنينة الواجبة، اإلحركة من جهة احتمال عدم منافاة ال بطشكل يف اإلأاملصنف 

  .يف سائر حاالت الصالةكما ال يضر حتركه 

حوال ولذا ال يضر حترك الرأس يف سائر األلكن الظاهر الفرق بني السجود وغريه، 

  .ويضر يف حال السجود

ن إ(باب الركوع من كما تقدم يف املسألة الرابعة عشرة ) عاد الذكرأن كان سهواً إو(

  .اإلعادةال فقد مضى موضع إو) مل يرفع رأسه

املقدار  إىل بالنسبةوالطمأنينة  االستقرار حركة تنايف) وكذا لو حرك سائر املساجد(

  .نه ال يضر حترك غريهإ فلو كان املقدار الواجب مطمئناًأما ، األرضالواجب وضعه على 

عدم البأس به لكفاية ا فالظاهر مع وضع الكف بتمامهصابع يده ألو حرك أما و(

  كما تقدميف اجلملة وضع الباطن الواجب  بأن قلنان إ نعم) بقية الكفاطمينان 



٣٤٠

  . الرجلصبع إنعم لو سجد على خصوص األصابع كان حتريكها كتحريك إام 

  

  .بل اطمينان بعضها كافبقية الكف، اطمينان يف الصحة الكالم فيه مل يلزم 

 ألنه )صبع الرجلإام إكتحريك كان حتريكها صابع صوص األعلى خنعم لو سجد (

  شيئاً واضعاًقاعداً أو مل يستقر حال السجود، وهل حال حتريك اجلبهة يف ما لو سجد قائماً

 فيه حكم دل فيأيتب أنه من: على جبهته حال حتريكها يف السجود االختياري، احتماالن

 ، فيستصحب عدم الضررلقيام مل يكن ضاراًحتريك الرأس يف حال ا أن املبدل منه، ومن

  . عدم التحريكحوطواأل

  



٣٤١

أمكن حفظها عن  فإن ، قبل اإلتيان بالذكراألرض من ارتفعت اجلبهة قهراً إذا  ـ١٤ـ مسألة 

  . حسبت سجدةثانياًالوقوع 

  

فال بالذكر تيان بعد اإلكان  فإن )األرضمن اجلبهة قهراً ارتفعت  إذا  ـ١٤مسألة ـ (

من الواجب رفع الرأس  بأن  فيهشكالواإلمنا حتسب سجدة واحدة، إفيه، و إشكال

غري ال بالقصد، إ يالتعبدحتقق الواجب لعدم  اياختياركان  إذا الإوذلك ال يتحقق السجدة، 

عن فلو رفع رأسه ، ول الكالمأ تعبدياًواجبا والسجود كون رفع الرأس من الركوع  إذ ،تام

  .شبه مل يضرأما  أو بدون اختيار أو كراهإ أو جلرب أو الةليس يف الص أنه بظنحدمها أ

ما أليشكل الصحة سجد بدون اختيار  أو ركع إذا نعم يف عكس املسألة وهو ما

ظاهر النص  خالف السجود أو الواجب الكون يف الركوع أن واحتمالواجبان تعبديان، 

 ـ من املستفاد ـ عرفاً أن الإ أيضاً يف الرفع منهما ن كان موجوداًإمر ما، والنص وألوا

صل ذا شك يف ذلك فاألإ و،الرفع ليس لنفسه بل لغريه، فيكون مقدمياً أن النص يف املقام،

  . فتأمل،عدم التعبدية

عن الوقوع مكن حفظها أن إف(الواجب ) تيان بالذكرقبل اإل(كان الرفع القهري أما إذا 

وقد ترك  يف ضمن واجب، ال واجباًإلتحقق مسماها، والذكر ليس )  حسبت سجدةثانياً

  :ويف املقام احتماالن آخران، )١(ال تعادبدون االختيار فيشمله حديث 

الذي هو اكتفى مبا فعل فقد ترك الذكر الواجب ن إنه إ حيثبطالن الصالة : ولاأل

  املشروط عدم عند عدم شرطه، إذ جدنه مل يسأشرط يف السجود، فك

                                                

 



٣٤٢

  قهراًاألرض إىل  وإن عادت،كانت الثانيةن إ  ويكتفي ا،نت األوىلكان إ ىاألخرفيجلس ويأيت ب

.  بهىفاموع سجدة واحدة فيأيت بالذكر وإن كان بعد اإلتيان به اكتف

  

  .خرى فقد زاد يف صالتهأتى بسجدة أن إو

مل يكمل  ألنه  بالذكر ويأيتثانياًالسجدة  إىل يرجع بأن ةلزوم تكميل السجد: الثاين

من زاد يف صالته حديث زيادة، بل تكميل فال يشمله ال تعد مثل هذه السجدة والواجب 

  ومثله الكالم فيمن قام عن الركوع قهراً،قرب عرفاًأ، وهذا االحتمال )١(اإلعادةفعليه 

على ما اختاره بناًء ) كانت الثانيةن إ  ايوىل ويكتفكانت األن إ ىاألخر بفيجلس ويأيت(

 ويأيتالثانية  أو وىلاأللتكميل السجدة  إىل يرجع أن لى ما قربناه يلزمبناًء عأما املصنف، 

  .بالذكر

ال فرق  إذ هذا يؤيد ما ذكرناه،)  قهراً فاموع سجدة واحدةاألرض إىل ن عادتإو(

ن مل يكن إو ،كان ختلل الرفع ضاراًن إ اختيار، وأتكون عن قهر  أن الزيادة بنييف صدق 

  .أيضاًالسابق فرع ضاراً لزم الرجوع يف ال

من رواية االحتجاج ملا ذكرناه مبا تقدم يستأنس ورمبا )  بالذكرفيأيت(وكيف كان 

  .)٢(ما مل يستو جالساً فال شيء عليه يف رفع رأسه لطلب اخلمرة: )عليه السالم(حيث قال 

السجود لتكميل  إىل يرجععلى املختار  أنه فتحصل) تيان به اكتفى بهن كان بعد اإلإو(

  ن أتى بالذكر ملإ و،ضبط نفسهقدر على  إذا مل يأت بالذكر،ن إ السابقة

                                                

 

 



٣٤٣

عليه ن أتى بالذكر فهو وال شيء اك فإن االختيار،وقعت رأسه بدون أما إذا يرجع،  

 وصحت صالته على كل ،ن مل يكن أتى بهإ وغريه، وال تعاد حلديث ثانياًيف وقوع رأسه 

ال تبعد دعوى صدق السجدة (: هذا حيث قالىل  إ مييلأيضاًاملستمسك تقدير، ولعل 

  .)١()وىللأل الثانية بقاًء وعد على جمموع السجدتني الواحدة عرفاً

  

                                                

 



٣٤٤

مثل الفراش يف حال التقية وال جيب   وحنوهااألرضال بأس بالسجود على غري  ـ ١٥ـ مسألة 

 يصلي على البارية بأن ة نعم لو كان يف ذلك املكان مندوح،مكان آخر إىل بالذهابيف التفصي عنها 

.حنوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارهاأو 

  

عليه  مما جيوز السجود ) وحنوهااألرض ـ ال بأس بالسجود على غري ١٥مسألة ـ (

 أيب  التقية، وخصوص روايةأدلةلعمومات  وذلك ،إشكالبال ) مثل الفراش يف حال التقية(

 عن الرجل يسجد على املسح والبساط؟ فقال )المعليه الس(با عبد اهللا ألت أس: بصري قال

  .)١(كان يف حال تقية فال بأس بهإذا  :)عليه السالم(

 عن الرجل يسجد )عليه السالم(لت ابا احلسن املاضي أس: ورواية علي بن يقطني قال

كذا رواه يف . كان يف حال تقية إذا ال بأس: )عليه السالم(على املسح والبساط؟ فقال 

وال بأس بالسجود على الثياب يف حال : )٤( وزاد يف الفقيه)٣( واالستبصار)٢(يبالتهذ

  .التقية

الشامل لصورة  التقية أدلةلعموم ) مكان آخر إىل عنها يف الذهاب يوال جيب التفص(

  . الظاهر يف الكفايةأيضاًللعموم عادة الصالة إوجود املندوحة، وال جيب بعد ذلك 

  حنوها مما يصح  أو  على الباريةلييص بأن مندوحةكان نعم لو كان يف ذلك امل(

                                                

 

 

 

 



٣٤٥

لعدم حتقق موضع التقية حينئذ، والكالم يف تفصيل التقية ) السجود عليه وجب اختيارها

يف كتاب الطهارة وكتاب الصوم من هذا الكالم فيها بعض  إىل شرناأحمله، وقد  إىل موكول

  . فراجع،الشرح

  



٣٤٦

 ،إحدامها وتذكر قبل الدخول يف الركوع وجب العود إليها أو نسي السجدتني إذا  ـ١٦ـ مسألة 

 ،كان اثنتنين إ  وتبطل الصالة،كان املنسي واحدة وقضاها بعد السالمن إ الركوع مضى وإن كان بعد

كان املنسي ن إ  وإن تذكر بعد السالم بطلت الصالة،موإن كان يف الركعة األخرية يرجع ما مل يسلّ

.دة قضاها وإن كان واح،اثنتني

  

حدامها وتذكر قبل الدخول يف الركوع إ أو  السجدتنيينس إذا  ـ١٦مسألة ـ (

فلو مل يأت ليه، إمر املوجه  لألا امتثاالًتيان فالالزم اإل ،لبقاء احملل) ليهاإوجب العود 

) يكان املنسن إ الركوع مضى(دخل يف  أن )ن كان بعدإو(وذهب للركوع بطلت صالته 

  .اًإمجاع ونسيان السجدة الواحدة ال يضر نصاًفإن  )واحدة(سجدة 

من سجدات  أو وال فرق يف ذلك بني نسيان سجدة من ركعة) وقضاها بعد السالم(

  .املوجب للبطالنلترك الركن ) اثنتني (ياملنس) كانن إ وتبطل الصالة(ركعات 

ما مل  (ليهاإ) خرية يرجعيف الركعة األ(سجدتني  أو  سجدة واحدةياملنس) ن كانإو(

  .تيان ابعد اإل ويعيد التشهد ،ن تشهدإو) يسلم

) ن كان واحدة قضاهاإو ، اثنتنييكان املنسن إ ن تذكر بعد السالم بطلت الصالةإو(

ذلك  إىل موكولفيها فالتفصيل من مسائل اخللل هذه املسألة ن إ وصحت صالته، وحيث

  .احملل

  



٣٤٧

 واملخدة من ،كالقطن املندوف  ار املساجد عليهال جيوز الصالة على ما ال تستق ـ ١٧ـ مسألة 

  .كدائس احلنطة وحنوها أو ، والكومة من التراب الناعم،الريش

  

على ما ال تستقر املساجد عليها كالقطن املندوف ال جيوز الصالة  ـ ١٧مسألة ـ (

من تقدم وذلك ملا ) وحنوهاكدائس احلنطة  أو من الريش والكومة من التراب الناعمواملخدة 

سجد استقر مبقدار الذكر الواجب مل يضر عدم  إذا ولو كان ،السجوديف  راشتراط االستقرا

  .دل على وجوبه حال الذكر كما سبق إمنا الدليل إذ ،أوالًال السجود حاالستقرار 

صح مبا  ،كان يف صحراء فيها رمل النفود إذا ال كذلك كماإ مل جيد حمالً إذا نعم

آت يف القيام حال  شرط االستقرار أن ذر فقد سقط، وال خيفىتع إذا الشرط ألن ،مكنأ

حرام وحال الذكر يف الركوع وحال التشهد والسالم، كما تقدمت القراءة وحال تكبرية اإل

  .البحث فيه ألن منا خص السجود بالذكر هناإدليله، و إىل شارةاإل

 أن  كذلك مث اتفقول، فلو صلىمن األاملراد بعدم جواز الصالة، ليس البطالن ن إ مث

  .ة مل يضر كما هو واضحمتكن من االستقرار حال السجد

  



٣٤٨

 وبني األرض بني وضع اليدين على ،دار أمر العاجز عن االحنناء التام للسجدة إذا  ـ١٨ـ مسألة 

 األرضإحدامها عن  أو تقدمي الثاين فريفع يديه فالظاهر ،رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على اجلبهة

. وحيتمل التخيري، يصح السجود عليه على جبهتهليضع ما

  

على  بني وضع اليدين ،التام للسجدةمر العاجز عن االحنناء أدار  إذا  ـ١٨مسألة ـ (

وضع  ألن )تقدمي الثاينفالظاهر ووضعه على اجلبهة وبني رفع ما يصح السجود عليه  األرض

لكن هذا بناًء على وجوب  ، خبالف وضع اليدين،على ما يصح السجود عليه مقدماجلبهة 

نه ال جيب وضع أقلنا ب أو قلنا بعدم وجوب وضع اليدين يف هذا احلال،أما إذا  ،مرينكال األ

مرين يف كال األمياء فال جمال هلذه املسألة، وقد تقدم الكالم منا يكفى اإلإشيء على اجلبهة، و

  .فراجع

يف مل حيتج  إذا )األرضا عن حدامهإ أو فريفع يديه(: على ما ذكره املصنفبناًء أما 

ذا متكن من إو) عليه على جبهتهما يصح السجود ليضع (حدامها إ إىل الإالوضع على اجلبهة 

حينئذ يتمكن  ألنه ، قدم على رفع اليدذلكحنوه، وقلنا بكفاية  أو هته بشدلصاق التربة جببإ

  .ووضع اليدوضع اجلبهة من كال الواجبني 

 ي منهما، فال دليل على الوجوب حىت تصل النوبةأ وجوب للشك يف) وحيتمل التخيري(

  .هم من املهم، واهللا العاملاألترجيح إىل 

  



٣٤٩

  فصل

  يف مستحبات السجود

  :وهي أمور

  .قاعداً أو  التكبري حال االنتصاب من الركوع قائماً:األول

  

  ) السجوديف مستحبات فصل(

  :)مورأوهي (

كان صلى قاعداً  إذا )قاعداً أو ع قائماًالتكبري حال االنتصاب من الركو: ولاأل(

خمري  أنه  والظاهر،وجبه كما تقدم يف مبحث الركوعأخالفا ملن هو االستحباب، واملشهور 

واملنتهى  كما صرح بذلك اخلالف يحال اهلو أو يكرب حال القيام والقعود، أن بني

على كونه حال  مجاع من اإليوغريهم، وبه يسقط ما ادعوالذكرى واملستند واحلدائق 

  .املشهور ذلكن كان إيف التسامح، و فتوى الفقيه ياالنتصاب فتكف

 صحيحة زرارة عن: خبار، فمن روايات املشهورويدل على اجلواز بني طائفتني من األ

وكرب مث اركع تركع وتسجد فارفع يديك  أن اردتإذا  : قال)عليه السالم(جعفر أيب 

  .)١(واسجد

  .)٢(بالتكبري وختر ساجداًترفع يديك مث : وصحيحته الثانية

                                                

 

 



٣٥٠

 ورفع يديه ،مث كرب وهو قائم: )عليه السالم(وصحيحة محاد احلاكية لفعل الصادق 

  .)١(حيال وجهه مث سجد

   .بالتكبري وخر ساجداًتسجد فارفع يديك  أن ردتأ فإذا: زرارة الثالثةوصحيحة 

شكل يف أن إوحال االنتصاب كان يف التكبري  أن الثالثةالظاهر من الصحاح فإن 

  .داللتها على ذلك بعض

 : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ما رواه املعلى بن اخلنيس: ومن الطائفة الثانية

كان  أنه وظاهره. )٢(هوى ساجداً أنكب وهو يكرب إذا كان علي بن احلسني: مسعته يقول

ن كان البد من هذا التأويل يف إ و،يدرادة بعاإل إىل تأويل الفعل إذ ،ييكرب يف حال اهلو

كونه محل التكبري على  إذ .)٣( اللهم لك سجدت: فكرب وقلتسجدإذا  :صحيح احلليب

  .ردت السجود فكرب مث قل يف السجودأ إذا دعية السجود بعيد جداً، فاملرادأمن 

اب صحبني األملخالفته للمعروف اجلواهر خلرب املعلى استضعاف  أن ومما تقدم يعلم

وعن . )٤()فضل لكنه جائزفلو كرب هاويا فقد ترك األ(: ضعيف، قال يف مصباح الفقيه

 ولعله ،)٥(ه بالتكبري مع مستقره ساجداًؤ ويكون انتهاقائماً بالتكبري أيبد: قال أنه العماين

  .واحلليبراد اجلمع بني روايات زرارة واملعلى أ

                                                

 

 

 

 

 



٣٥١

  . رفع اليدين حال التكبري:الثاين

  .السجود إىل  عند اهلوياألرض إىل لسبق باليدين ا:الثالث

  

غري ذلك  أو مضطجعاً أو صلى مستلقياً إذا هذا التكبري فيمااستحباب مث الظاهر 

  .دلتهأ طالقإل

الرفع  وتقدم احتمال استحباب ،كما سبق الكالم فيه) حال التكبريرفع اليدين : الثاين(

 أو صلى نائماً إذا آت فيماهذا املستحب ن  أحدى اليدين، والظاهرإرفع  أو بدون التكبري

حال التكبري بني الرجل واملرأة، رفع اليدين ال فرق يف استحباب  أنه كما ،طالقغري ذلك لإل

  .طالقوات لإللويف كل الص

 ة فسيأيتأاملرأما  ،للرجل) السجود إىل ي عند اهلواألرض إىل السبق باليدين: الثالث(

 يف ةت املدعاامجاعاإل إىل ضافة، ويدل على احلكم باإلليهاإاستحباب العكس بالنسبة 

  :متواتر النصوصحكام وغريها واية األاخلالف واملنتهى والتذكرة 

  يضع يديه قبل ركبتيه)عليه السالم(با عبد اهللا أرأيت : كصحيح حممد بن مسلم قال

  .)١(قبل يديهيقوم رفع ركبتيه  أن رادأذا إو ،سجدإذا 

قبل  األرض عن الرجل يضع يديه على )عليه السالم(سئل : الى قاألخروروايته 

  .)٢(  يعىن يف الصالةنعم: ركبتيه؟ قال

 عن الرجل يضع )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : العالء قال أيب ورواية احلسني بن

  .)٣(»نعم«: يديه قبل ركبتيه يف الصالة؟ قال

                                                

 

 

 



٣٥٢

ي علة توضع اليدان على أل: )يه السالمعل(يب عبد اهللا قال أل أنه يوخرب طلحة السلم

  .)١(اليدين مها مفتاح الصالةألن  : يف السجود قبل الركبتني؟ قالاألرض

 أوالًتواضعهما حرام فالالزم  الصالة يف تكبرية اإلأما تبدن إ املراد حيث أن والظاهر

  . خضوعاًاألرضبالسقوط على 

 أبدأوبالتكبري وخر ساجداً رفع يديك تسجد فا أن ردتأإذا  :الطويلةوصحيحة زرارة 

افتراش السبع  وال تفرش ذراعيك ،تضعهما معاً قبل ركبتيك األرضفضعهما على بيديك 

وال تلزق كفيك ولكن جتنح مبرفقيك  ،وفخذيكذراعيك على ركبتيك  وال تضعن ،ذراعيه

تيك، برك وال جتعلهما بني يدى ،بني ذلك حيال منكبيكمن وجهك وال تدما بركبتيك 

ن كان إ و،ليك قبضاًإ بسطاً واقبضهما األرضوابسطهما على ولكن حترفهما عن ذلك شيئاً 

صابعك أفضل، وال تفرجن بني أفهو  األرض إىل فضيت ماأن إ و،حتتهما ثوب فال يضرك

  .)٢(ولكن ضمهن مجيعاًيف سجودك 

سجد ذا  إ)عليه السالم(كان علي  «: قال)عليه السالم(وخرب حفص عن الصادق 

حال تكون يتجنح  أنه حال بروكه ال أريد بذلك إذا .)٣(»يتخوى البعري الضامريتخوى كما 

  .ظاهرها الثاين أن لبيان حالة السجود، معالرواية 

 إذا ي تنضامأز صلت املرأة فلتحتفإذا  :قال أنه )عليه السالم( عن علي يويؤيده ما رو

  وهذه الروايات. )٤(لوالتتخوى كما يتخوى الرجسجدت ذا إ و،جلست

                                                

 

 

 

 



٣٥٣

  ، استيعاب اجلبهة على ما يصح السجود عليه:الرابع

  

  . قام على عدمهمجاعاإل أن الإن كان ظاهرها الوجوب إو

 ضافة باإل:وفيهبوجوب وضع اليدين قبل الركبتني، مايل القول نعم عن الصدوق يف األ

 بصري عن أيب قرينة موثقة بهمر عن ظاهرالالزم صرف األ أن  اخلالفإمجاعحمفوف بإىل أنه 

 قبل األرضيضع ركبتيه على  أن صلى الرجل إذا ال بأس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب 

  .)١(يديه

عن الرجل ركع، مث سألته :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بنوصحيحة عبد الرمحان 

ي ذلك أال يضره ب :)عليه السالم(م ركبتيه؟ قال أ األرض فيضع يديه على أرفع رأسه يبد

  .)٢( هو مقبول منهأبد

عن علي بل يف بعض الروايات ما يظهر منه استحباب االبتداء باليدين، فعن اجلعفريات 

 األرضسجد يستقبل  إذا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كان رسول اهللا : قال )عليه السالم(

  .)٣(قبل يديهبركبتيه 

  .  كما ال خيفىيوجه الفعل خمف ألن تعارضا  إذلكن الظاهر تقدمي القول على الفعل

مث يضع يديه جيلس  أن  ال، بوضع اليد بادئاًاألرض إىل يسقط أن املستحب أن مث الظاهر

  . قبل ركبتيهاألرضعلى 

 أيب ويدل عليه موثق بريد عن) استيعاب اجلبهة على ما يصح السجود عليه: الرابع(

جزأك أيف السجود  األرضصبت به أي ذلك أنف األ إىل اجلبهة: )عليه السالم(جعفر 

  .)٤(فضلأوالسجود عليه كله 

                                                

 

 

 

 



٣٥٤

  .بل استيعاب مجيع املساجد

   اإلرغام باألنف:اخلامس

  

املستوية حالة السجود ال  األرضاملراد بالنص والفتوى املقدار الذي يالمس  أن والظاهر

نه إ ف،األرضن متامها على فيكو حبيث تغوص فيه اجلبهة  ناعماً مكاناًأيهي بأن زيد من ذلك،أ

  .خالف املنصرف من النص والفتوى

ام بل لعل االستيعاب ال دليل على استيعاب الركبة واإل) مجيع املساجدبل استيعاب (

، األرضقل من املمكن على أيريد ما يقابل وضع  أن الإاللهم ال بالعالج، إمتعذر فيهما 

املتعارف وضع املقدار  إذ ليه،إلنص والفتوى حينئذ انصراف اعلى االستيعاب ويكون الدليل 

مرة ببسط حاديث اآلاستيعاما من األاستحباب فيفهم الكفان أما قل، ون جاز األإاملمكن و

  .بسطهما ظاهر يف استيعاما فإن ،الكفني

واملعترب والغنية بل عن اخلالف  ،وال خالف إشكالبال ) نفرغام باألاإل: اخلامس(

ينقل عن الفقيه يف اهلداية  ملن  عليه، خالفاًمجاعوغريها اإلوجامع املقاصد  واملنتهى والتذكرة

قال السجود على  أن بعدنه إ أحيثيف النسبة بعض، والفقيه من القول بوجوبه، لكن ناقش 

آداب  وقال يف باب ،)١(نف سنة من تركها مل يكن له صالةباألرغام واإل: عظم، قالأسبعة 

 فإن ،)٢( فال صالة لههنفه يف سجودأ من مل يرغم ب،رغام سنةاإلن  فإنفكأ وترغم ب:الصالة

نه تعبري أداب، ويف مجلة اآلرغام يف العبادة الثانية عظم وذكر اإلأجعل السجود على سبعة 

  .ال يريد الوجوب أنه  كلها شواهد على، يف موثقة عمارعن لفظ النص، كما سيأيت

                                                

 

 



٣٥٥

رغام غري واحد من دل على استحباب اإل فهو شاذ، ويبراد الوجوأ فإن ،وكيف كان

  :الروايات

صلى اهللا عليه وآله ( قال رسول اهللا :)عليه السالم(جعفر  أبو زرارة قالكصحيحة 

امني من الرجلني وترغم واإلوالركبتني عظم اجلبهة واليدين أالسجود على سبعة : )وسلم

صلى اهللا عليه (نف فسنة من النيب رغام باألاإلأما الفرض فهذه السبعة، و أما ،ماًارغإنفك أب

  .)١() وآله وسلم

 إىل .)٢( سنةاألرضنف على ووضع األ: )عليه السالم(وصحيحة محاد املشهورة، قال 

  .غريمها من الروايات

عليه (قال علي :  قال)عليه السالم(بيه أاستدل للوجوب مبوثقة عمار، عن جعفر، عن 

  .)٣(األنف ما يصيب اجلبنيمن ال يصيب  صالة يال جيز: )السالم

ال صالة ملن :  يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أخربين من مسع أ: ومرسلة ابن املغرية قال

  .)٤(نفه ما يصيب جبينهأمل يصب 

بل  ،، وعدم ذكره يف كثري من الرواياتمجاعبقرينة اإلمحلهما على التأكيد لكن الالزم 

خر من الروايات، وبعض أيف مجلة يف االستحباب اهرة ة الظنوالتعبري بالسذكر السبعة فقط، 

  .الناصة يف عدم الوجوبالروايات 

السجود إمنا  : يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أ مسعت :كخرب حممد بن مصادف قال

  .)٥(نف سجودوليس على األ ،على اجلبهة

                                                

 

 

 

 

 



٣٥٦

.على ما يصح السجود عليه

  

منا إنف سجود ووليس على األ: قالن  أىلإ عضاءأوالسجود على سبعة : والرضوي

  .)١(رغامهو اإل

نف طرف األ إىل ما بني قصاص الشعر أن لعدم الوجوب مبا دل علىاالستدالل أما 

فال فيه على عدم غريه، وكيف كان يف مقام بيان مسجد اجلبهة فال داللة  أنه :مسجد، ففيه

غري تراب  أو نا كتراباً) عليهعلى ما يصح السجود (رغام  الشبهة يف عدم وجوب اإليينبغ

معهودية  إىل ضافة كاملوثق واملرسل، باإلدلة مجلة من األطالقعليه إلمما يصح السجود 

م كانوا أ و،)عليهم السالم(ئمة  واأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اخلمرة يف عصر النيب 

  .)٢(ا سنةأخبار يسجدون عليها، ففي بعض األ

 على اخلمرة جيعلها على ييصل أيب كان: )عليهما السالم(ا حدمهأويف خرب محران، عن 

معمولة من السعف، وعلى هذا فاحتمال واخلمرة عبارة عن سجادة صغرية . )٣(الطنفسة

رغام الوارد ن استدل له بلفظ اإلإو يف تأدية السنة بعيد، األرضنف على يكون األ أن لزوم

تراب ورغام وثرى «: لتراب، قال يف النصابنه مأخوذ من الرغام بالفتح وهو اإيف النص ف

  .»ـ خاك وطني گل

 أن ويؤيد ما ذكر، األرضنف على كما استدل له بصحيح محاد الناص على وضع األ

نف ما صابة األإنف، وثالثة بخرى بالسجود على األأ و،رغاميف صحيحة محاد عرب تارة باإل

  ضعه على ما أدى السنة بوتت: )٤(ضوولذا قال يف الر ،يصيب اجلبني

                                                

 

 

 

 



٣٥٧

 لحيص أنه فضل، وقال غريه مثله، بل الظاهرأن كان التراب إيصح السجود عليه، و

ن مل يكن مما يصح السجود عليه، فحاله حال سائر إنف على شيء ما، ورغام بوضع األاإل

  وقال هو،املتأخرين وقد نقل احتمال ذلك احلدائق عن بعض مشاخيه ،املساجد غري اجلبهة

اجلمود على ظواهر خالف ما يقتضيه  أنه وما ذكره الفقيه اهلمداين من ،غري بعيدنه إ

نف على األرغام وضع من اإلاملنصرف  إذ  حمل نظر،)١(والفتاوى فيشكل التعبد بهالنصوص 

كفاية ما يصح  إىل ولذا ذهب املشهور، األرضه على ضعو األصل ن كان يفإشيء ما و

على يف النص والعرف رغام  اإلإطالقعلى ذلك رضاً، ويدل أن مل يكن إالسجود عليه، و

  .غريها أو رضأشيء من  إىل يصالاإلمطلق 

وارغم على  األرضعلى وضع جبينك اسجد مث : ) عليه السالم(ففي الرضوي 

يراد  أن ال جيب يف الراحتني ما يصح السجود عليه، بل ال يبعد أنه مع. )٢( اخلراحتيك

مراداً ا  لكثرة ورودها يف الروايات ،عليه وما ال يصحعم من ما يصح السجود األ األرضب

  .غري ذلك إىل من قبل الركبتني األرض  ـي بالكفنيـ أويبادر ما عم مثل األ

 أو سفلهأ أو  احلاجبيعاله مما يلأنف رغام حيصل بوضع شيء من األاإل أن مث الظاهر

نف ي موضع من األأ ف،دلة األطالقإلكثر غريمها كالوسط، وهذا هو الذي اختاره األ

 للسيد يف مجل العلم والعمل، واحللي يف السرائر فقاال باالول، والبن وضعه كفى، خالفاً

  .اجلنيد فقال بالثاين

  عليه (احلسن موسى  أيب عبد اهللا دخل علين إ :استدل للسيد خبرب العيون

                                                

 

 



٣٥٨

  ، بسط اليدين مضموميت األصابع:السادس

  

نفه من أيأخذ اللحم من جبينه وعرنني سود بيده مقص أالم بغنا أ فإذا: قال )السالم

  .علىنف األالعرنني طرف األ أن بتقريب. )١(كثرة السجود

  .نفيف وسط األاملرتفع نف وهو املوضع العرنني يف وسط األن إ :أوالً :وفيه

  .ال يدل على التعينينه إ :ثانياًو

  .وص مكان خاص منه ال خص،االنفعلى نفس ما اً يطلق كثرينه إ :وثالثا

االنصراف حبيث ن إ :نف، وفيهسفل من األاستدل بانصراف األنه أفكابن اجلنيد أما 

  .طالقيصرف اإل

  :لغري واحد من الروايات) صابع األمضموميتبسط اليدين : السادس(

  .)٢(فابسط كفيكسجدت إذا  :بصري أيب مثل خرب

حيال ابع بني ركبتيه ص األمث سجد وبسط كفيه مضموميت: ة محادويف صحيح

  .)٣(وجهه

سجد بسط يديه  إذا )عليه السالم(با عبد اهللا أرأيت : ما عن مساعة بن مهران قالأما 

  .)٤(كما يسجد الوجهن اما يسجدإ: صابعه، ويقولأوفرج بني  حبذاء وجهه األرضعلى 

 احلسن باأرأى  أنه نفسه، ولذا روى مساعة ،مستحب أنه جل جوازه، الفلعله كان أل

  ضعهما معي قبل ركبتيه واألرض إىل ويبادر ما: قال أن ىلإ ي،يصل )عليه السالم(

                                                

 

 

 

 



٣٥٩

  .القبلة إىل األذنني متوجها ماحيال حىت اإلام 

  .طرف األنف حال السجود إىل  شغل النظر:السابع

  

 وال :قال أن ىلإ صابع كلها ويفرج بني األبسطاً األرضالوجه حبذائه فيبسطهما على 

  .)١(األرضذا بسطهما على إوال يف الركوع والسجود إصابع يفرج بني األ

استحباب سكايف  كما يف املعتمد مث نقل عن اإليوفاقصابع ضم األن إ :قال يف املستند

القول  ألن ال تفيد االستحباب )عليه السالم(مساعة عن الصادق رواية ن إ :التفريق، مث قال

  . ـ انتهى)٢(مقدم على الفعل عند التعارض

حىت (: قاللذا والروايات السابقة،  طالق تكون مضمومة إلأيضاًام اإلن إ مث الظاهر

حيال الوجه املأمور نه يكون حينئذ إف) ذننيحذاء األ(لئال يتوهم خروجها عن املراد ) اماإل

  .به

  هذا.)٣(وضعها مستقبل القبلةصابعك أوضم : للرضوي) القبلة إىل متوجها ما(

  .القبلة إىل التوجه إىل االنصراف إىل ضافةباإل

 ما تقدم من كوما حيال  ال ينايفبني يدي ركبتيه :ما يف صحيحة محادن إ مث

وقوله  ،مشاهلما أو امميينه إىل الوجه، فاملراد يضعهما حيث يقابل الركبتني من غري جتاوز

 إىل قربأ الوجه ال يث حياذي حيأ لبيان جهة الطول ،)٤(حيال الوجه: )عليه السالم(

 وال تلزق كفيك بركبتيك: القبلة، وقد تقدم يف صحيحة زرارة إىل الركبة من الوجه وال

  .ـ احلديث ـ دقايق كيفية وضع اليد

  كما هو املشهور،) نف حال السجودطرف األ إىل شغل النظر: السابع(

                                                

 

 

 

 



٣٦٠

 ، ولك أسلمت، وبك آمنت، سجدتاللهم لك :يقول بأن  الدعاء قبل الشروع يف الذكر:الثامن

واحلمد هللا رب العاملني، وشق مسعه وبصره، سجد وجهي للذي خلقه، وأنت ريب،وعليك توكلت ، 

  .تبارك اهللا أحسن اخلالقني

  

وبني  ،نفكأ إىل ويكون بصرك وقت السجود: )عليه السالم(ملا يف فقه الرضا 

  .)١(وكذلك يف وقت التشهدالسجدتني يف حجرك 

 على ذلك م مل جيدوا غري الرضوي دليالًألظاهر من احلدائق واملستند واملتسمسك وا

التسامح، وال فتوى املشهور بضميمة  إىل ضافة، باإلم استدلوا به فقط، وكفى به دليالأل

 رادأ فإذابواب وجوب القيام ـ أبراهيم ـ من إيبعد التخيري بينه وبني الغمض ملا رواه ابن 

  .)٢( غمض عينيه مث يسبح)يه السالمعل(يسجد أن 

ما رواه احلليب يف الصحيح عن ) يقول بأن الدعاء قبل الشروع يف الذكر: الثامن(

منت، ولك آسجدت وبك اللهم لك ": ر وقلسجدت فكبإذا  :)عليه السالم(الصادق 

ه، واحلمد ه وبصرسجد وجهي للذي خلقه، وشق مسعنت ريب، أوعليك توكلت، و سلمتأ

خرى مذكورة يف كتب أدعية أ وهناك ،)٣("حسن اخلالقنيأ رب العاملني، تبارك اهللا هللا

قال بعد  أن  اىل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن احلليب عن مثل ما رواه فالح السائل ،الدعاء

سلمت أاللهم لك سجدت وبك آمنت ولك  «:خرىأ وفيه زيادة برواية ،الدعاء املتقدم

  ريب سجد لك مسعيوأنت وعليك توكلت 

                                                

 

 

 



٣٦١

  . تكرار الذكر:التاسع

  . اخلتم على الوتر:العاشر

  .تسبيعها أو ختميسها أو  اختيار التسبيح من الذكر والكربى من التسبيح وتثليثها:احلادي عشر

  

للذي خلقه  سجد وجهي البايل الفاين ،وبصري وشعري وعصيب وخمي وعظامي

١(»القنيحسن اخلأره وشق مسعه وبصره تبارك اهللا وصو(.  

  .كما تقدم يف باب الركوع) تكرار الذكر: التاسع(

  .كما سبق يف باب الركوع) اخلتم على الوتر: العاشر(

 ختميسها أو  وتثليثها،من التسبيح والكربى ،اختيار التسبيح من الذكر: احلادي عشر(

  .فضلأكثر كان أ بل كلما كان ،كما تقدم تفصيله يف باب الركوع) تسبيعهاأو 

صلى (تيت قرب رسول اهللا أفمررت باملدينة فحججت : ي رواية منصور الصيقل قالفف

 ساجد )عليه السالم(يب عبد اهللا أنا بأ فإذافسلمت عليه مث التفت  )اهللا عليه وآله وسلم

 ،وحبمده سبحان ريب العظيم : فقلت،داًجسادام  ماسبحن فجلست حىت مللت مث قلت أل

  .)٢(وستني مرة فرفع رأسه مث ض مثائة مرة ونيفاً ثالليهإتوب أاستغفر اهللا ريب و

 يتخلل بساتني الكوفة )عليه السالم(با عبد اهللا أرأيت : ويف رواية حفص بن غياث قال

  حصيت يف سجوده مخسمائةأكع وسجد فعندها مث رخنلة فتوضأ  إىل فانتهى

                                                

 

 



٣٦٢

  .ب بل التراب دون مثل احلجر واخلشاألرضيسجد على  أن :الثاين عشر

   موضع اجلبهة مع املوقفة مساوا:الثالث عشر

  

ا واهللا النخلة اليت قال إ: النخلة فدعا بدعوات مث قال يا حفص إىل تسبيحة مث استند

  .)٢(»)١(هزي ِإلَيِك ِبِجذِْع النخلَِة تساِقطْ علَيِك رطَباً جِنياو«: اهللا عز وجل ملرمي

ا بنفسها بقيت كرامة  أوأحفاد نفس تلك النخلة، أ أو جنس النخلة،ما إاملراد : قولأ

  .)عليهما السالم(ملرمي وعيسى 

بل (اجلبهة كما تقدم الكالم فيه يف مسجد ) األرضيسجد على  أن :الثاين عشر(

من ركبتيك يديك  اسبغ الوضوء وامأل: لصحيح معاوية) دون مثل احلجر واخلشبالتراب 

  .)٣(الة مودعوعفر جبينيك يف التراب وصل ص

يباشر جببهته  أن ي للمصليينبغ: قال أنه )عليه السالم(عن الصادق ويف رواية الدعائم، 

  .)٤(كبار لهمن التذلل هللا عز وجل واإل ألنه  ويعفر وجهه يف التراباألرض

 يف )عليه السالم(ملا تقدم من قوله ) مع املوقفمساواة موضع اجلبهة : الثالث عشر(

  .)٥(»مستوياًولكن ليكن  «صحيح ابن سنان

 وتبعه على )٦(خفضية كما يف الشرائع فال دليل على رجحانهاألأما و: قال يف املستند

  .ذلك املستمسك

                                                

 

 

 

 

 

 



٣٦٣

  . مجيع املساجدةبل مساوا

  . الدعاء يف السجود:الرابع عشر

  

صلوا كما من الشارع بضميمة املتلقاة الكيفية  ألنه لعله) بل مساواة مجيع املساجد(

  .)١(يصلأ موينرأيت

مكان السجود مجيعه ال  إىل »وليكن«ما ذكره اجلواهر من احتمال عود ضمري أما 

 ومبثله ال يثبت االستحباب، ولذا مل يذكر هذا ،خالف الظاهرنه إ :خصوص املسجد، ففيه

  .االستحباب غري واحد من الفقهاء

عليهما ( جعفر يبقلت أل:  قاليالعجلفعن بريد ) الدعاء يف السجود: الرابع عشر(

: والسجود؟ فقالطول اللبث يف الركوع  أو القراءةكثرة فضل يف الصالة أيهما اأ ):السالم

تسمع لقول اهللا تعاىلأما  ،كثرة اللبث يف الركوع والسجود :»هِمن رسيا ما تؤوا  وفَاقْرأَقيم

يهما أ ف:قلت: قال. السجودقامة الصالة طول اللبث يف الركوع وإمنا عىن بإو ،)٢(»الصالةَ

قُلْ ما يعبؤا  :تسمع لقوله تعاىلأما كثرة الدعاء، : كثرة الدعاء؟ قال أو ةءالقرافضل كثرة أ

كُمعاؤال د ي لَوبر ِبكُم)٣()٤(.  

يا من عال فال :  يقول يف سجوده)عليه السالم(احلسن  أيب مسعت: براهيم قالإوعن 

  .)٥(صحايب اغفريل وأل، فال شيء دونهدنا ويا من ،شيء فوقه

   يقول)عليه السالم(مسعت الرضا : الاحلسن الصائغ عن عمه ق أيب وعن

                                                

 

 

 

 

 



٣٦٤

  .ةخراآلأو األخري مبا يريد من حاجات الدنيا و

  

 وال صنع يل وال لغريي ،عصيتكن إ  وال حجة يل،طعتكأن إ لك احلمد: يف سجوده

 يا كرمي اغفر ملن يف ، من حسنة فمنكصابينأ ما ،سئتأن إ  وال عذر يل،حسانكإيف 

  .)١(من املؤمنني واملؤمنات ومغارا األرضمشارق 

، ن تعارف يف زماننا ذلكإجده يف النصوص، وأفلم ) خريو األأ: (قول املصنفأما و

 ـ )٢(خرياألوالذي عثرت عليه من النصوص خال عن ذكر السجود : قال يف املستمسك

  .انتهى

 )عليه السالم(با جعفر أمسعت : ، قاللكل سجود دعاء :نعم يف صحيحة احلذاء

 بدلت سيآيت الّإ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حبق حبيبك حممد سألك أ :يقول وهو ساجد

صلى اهللا (سألك حبق حبيبك حممد أ: يف الثانية  مث قال يسرياًحساباً حسنات وحاسبتىن

أسألك حبق : ، وقال يف الثالثةهول دون اجلنة كفيتين مؤنة الدنيا وكل الّإ )عليه وآله وسلم

من من الذنوب والقليل وقبلت  ملا غفرت يل الكثري )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حبيبك حممد 

 ملا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أسألك حبق حبيبك حممد : مث قال يف الرابعة  اليسرييعمل

ن سفعات النار برمحتك وصلى اهللا على حممد  م من سكاا وملا جنيتيننة وجعلتيندخلتىن اجلأ

  .)٣(وآله

 إىل أيب شكوت: ففي خرب عبد اهللا بن هالل قال) ةخراآلت الدنيا وامبا يريد من حاج(

 نت ساجد،أوعليك بالدعاء : موالنا وما دخل علينا؟ فقالأ تفرق )عليه السالم(عبد اهللا 

  ،اهللا تعاىل وهو ساجد إىل قرب ما يكون العبدأفإن 

                                                

 

 

 



٣٦٥

صلى (نعم قد فعل ذلك رسول اهللا : ؟ فقال حاجيتيمسأودعو يف الفريضة أف: قلت 

 )عليه السالم(وفعله على  ،مساء آبائهمأمسائهم وأ فدعى على قوم ب)اهللا عليه وآله وسلم

  .)١(بعده

وقد كانت ضاعت بصري بطريق مكة، فقال وهو ساجد  أبو صلى بنا: رواية حممدأما 

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب فدخلت على: قال حممدفالن ناقته، رد على اللهم  :ناقة جلماهلم

عليه (قال فأعيد الصالة؟ أ: قلتفسكت، : نعم، قال:  فقلت،قد فعل: خربته، فقالأف

قد «: )عليه السالم(قوله ن إ حيث ،مجالهفيه على املرجوحية إل فال داللة ،)٢( ال:)السالم

 بصري، بل ميكن  أو إىل أيب،ي رد الناقةأ ،اهللا تعاىل إىل يعودأنه  غري واضح الضمري هل» فعل

كان  إذا الإنه دعا، أبخبار الراوي إال جمال للسؤال بعد نه إ حيثظهر أول األيكون أن 

  .وهو خالف ظاهر االستفهامعلى سبيل االستنكار 

 يف السجود رمبا يشعر بنوع كراهة يف الدعاءهذا احلديث  بأن )٣(وعليه فقول املستند

 ماماإبصري فلعله من جهة كونه  أيب استنكار عمل إىل راجع أنه حمل نظر، ولو سلم

  .مام ختفيف الصالةويستحب لإل

والسجود يطول الركوع  أن ومن كان يقوى: ففي حديث مساعة املروي يف التهذيب

 فإن ،والتضرعيده والدعاء جذلك يف تسبيح اهللا وحتميده ومتما استطاع يكون فليطول 

  قام أ إذا نهإمام فاإلأما ربه وهو ساجد، ف إىل قرب ما يكون العبدأ

                                                

 

 

 



٣٦٦

 ارزقين وارزق عيايل ، ويا خري املعطني،يا خري املسئولني: يقول بأن وخصوص طلب الرزق احلالل

  .من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم

 فخذه األيسر جاعال جيلس على أن  وهو، التورك يف اجللوس بني السجدتني وبعدمها:اخلامس عشر

  .ظهر القدم اليمىن يف بطن اليسرى

  

رسول اهللا  فإن ومن له احلاجةيف الناس الضعيف  فإن يطول م أن يبالناس فال ينبغ

  .)١(صلى بالناس خف م إذا  كان)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

ليه ع(جعفر  أيب  عن،ما يف خرب زيد الشحام) يقول بأن طلب الرزق احلاللوخصوص (

ملسؤولني ويا خري املعطني، يا خري ا(ة وانت ساجد بادع يف طلب الرزق يف املكتبو: )السالم

خرى للسجود أدعية أوهناك  )٢()الفضل العظيم نك ذوإ من فضلك ف وارزق عيايلارزقين

  .مظاا إىل فلريجعرادها أحاديث الشيعة، وغريه فمن أمذكورة يف كتاب جامع 

 وال خالف بل إشكالبال ) بني السجدتني وبعدمها اجللوس  التورك يف:اخلامس عشر(

 يسر جاعالًجيلس على فخذه األ أن وهو(من الفقهاء  على ذلك غري واحد مجاعادعى اإل

حيث  أنه الإكما ورد التفسري بذلك عن الشيخ ومجاعة ) ظهر القدم اليمىن يف بطن اليسرى

 وال عربة بصدق اسم التورك، ،كر يف النصمل يكن يف النص ذا اللفظ، فالالزم اتباع ما ذ

  .ذلك الفقيه اهلمداين وغريه إىل شارأكما 

                                                

 

 



٣٦٧

  :غري واحد من الرواياتوكيف كان فيدل على هذا املستحب 

مين على باطن يسر قد وضع قدمه األمث قعد على فخذه األ: ففي صحيحة محاد قال

  .)١( وهو جالس مث كرب،ليهإتوب أ استغفر اهللا ريب و:يسر، وقالقدمه األ

 وفرج ،األرضب ركبتيك قلصأ قعدت يف تشهدك ففإذا: ةوصحيحة زرارة الطويل

 وظاهر قدمك اليمىن على باطن ،األرضبينهما شيئاً، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على 

ياك والقعود إ و،األرضامك اليمىن على إوطرف  ،األرضليتك على أ و،ك اليسرىمقد

قعد بعضك على بعض  إمنا فتكون األرض على وال تكن قاعداً ،على قدميك فتتأذى بذلك

  .)٢(فال تصرب للتشهد والدعاء

جلست يف الصالة فال جتلس على إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب وخرب

  .)٣(واجلس على يساركميينك 

:  قال)السالمعليه (بصري املروية عن زيارات التهذيب، عن الصادق  أيب ما يف روايةأما 

 يف الصالةقوما قد عذبوا بنقض االصابع والتورك  فإن صابعك وال توركأوال تنقضن)٤( .

 فانه حالة ال ةريد به وضع اليد على الورك معتمدا عليها كما يفعله بعض العجزأفلعله 

  .القادر إىل مباالة بالنسبة

ليها ومنه جاءت فاطمة معتمداً ع تورك الصىب جعله على وركه :قرب املواردأقال يف 

  .)٥()عليه السالم( متوركة احلسن )اهللاعليها سالم (

                                                

 

 

 

 

 



٣٦٨

  .أستغفر اهللا ريب وأتوب إليهيقول يف اجللوس بني السجدتني  أن :السادس عشر

 والتكبري للسجدة الثانية ، التكبري بعد الرفع من السجدة األوىل بعد اجللوس مطمئنا:السابع عشر

  .وهو قاعد

  

  .)١()يضع يديه على وركيه يف الصالة وهو قائم أن وهو(: بحرينويف جممع ال

  .اًإمجاعوكيف كان فال يراد ذا احلديث املعىن الذي ذكرناه يف تورك الصالة نصاً و

كما ) ليهإتوب أستغفر اهللا ريب وأ :بني السجدتنييقول يف اجللوس  أن :السادس عشر(

واضح فقد ورد يف هه ني التكبريتني، ووج ب:تقدم يف صحيح محاد، قال يف املستند وغريه

 مث قعد على ،كربأاهللا : قالاستوى جالساً من السجود فلما مث رفع رأسه : صحيحة محاد

اليسرى، وقال استغفر اهللا ريب اليمىن على باطن قدمه ظاهر قدمه يسر ووضع جانبه األ

  .)٢(ليه مث كرب وهو جالس وسجد الثانيةإتوب أو

ولو مل اب التكبري ولو بدون االستغفار، وكذا استحباب االستغفار استحبمث ال يبعد 

ية صيغة كانت كما يدل أمطلق االستغفار ب وال يبعد استحباب ،حدمهاأكرب  أو صال أيكرب

  . من دعاء بني السجدتنيعليه ما سيأيت

ري والتكب ،وىل بعد اجللوس مطمئناالتكبري بعد الرفع من السجدة األ: السابع عشر(

  :كما تقدم يف صحيح محاد، ويف صحيح زرارة) جدة الثانية وهو قاعدللس

                                                

 

 



٣٦٩

  . التكبري بعد الرفع من الثانية كذلك:الثامن عشر

  . رفع اليدين حال التكبريات:التاسع عشر

  . اليمىن على اليمىن واليسرى على اليسرى، وضع اليدين على الفخذين حال اجللوس:العشرون

  

يديك وكرب مث اركع واسجدرفع تركع وتسجد فا أن ردتأذا إ)١(.  

  .)٢(خرى فعليه التكبريأحالة  إىل تقل من حالةان إذا نهإف: ويف رواية االحتجاج

 ،فىت به غري واحد من الفقهاءأكما ) من الثانية كذلكالتكبري بعد الرفع : الثامن عشر(

كرب  أنه إذا الًمرسويدل عليه ما تقدم من رواية االحتجاج، وما رواه السيد يف مصباحه 

قال ، )٣(نفصال عنهوللخروج بعد اإلحال ابتدائه يف فعل من الصالة ابتدأ بالتكبري للدخول 

تكبريات الصالة  بأن املصرحة الروايات ،ويؤيده أي استحباب التكبري يف املقام(: ويف املستند

  . فتأمل)٤()مخس وتسعون

عليه (ة كما تقدم، قال علي زين ألنه )حال التكبرياترفع اليدين : التاسع عشر(

 عند كل ييدرفع األن زينة الصالة إلكل شيء زينة وفإن  :صبغ يف حديث األ)السالم

  .)٥(تكبرية

 اليمىن على اليمىن واليسرى على ،الفخذين حال اجللوسوضع اليدين على : العشرون(

  بعدواستدل له يف حمكى التذكرة ـ للتسامح بعد فتوى الفقهاء بذلك، ) اليسرى

                                                

 

 

 

 

 



٣٧٠

  .األرض التجايف حال السجود مبعىن رفع البطن عن :احلادي والعشرون

  

قعد يدعو،  إذا كان) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  بأن فتوى علمائنا ـ إىل نسبته

  .)١(صبعهأ ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشري ب،يضع يده اليمىن على فخذه اليمىن

  . مبا حنن فيهيال فال ربط للمروإ و،بذلكنه فهم املناط من أك: قولأ

كما عن ) األرضمبعىن رفع البطن عن التجايف حال السجود : احلادي والعشرون(

 إذا والرجل: التسامح لفتوى املشهور، مرسلة ابن بكري إىل ضافةاملشهور، ويدل عليه باإل

  .يوروايات التخو. )٢(سجد يفتح

سجد  إذا )عليه السالم(ان علي ك«: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن حفص، عن

  .)٣(»يتخوى كما يتخوى البعري الضامر يعىن بروكه

 إذا ضام ـنصلت املرأة فلتحتفز ـ اي تإذا  :)عليه السالم(خرى عن علي أويف رواية 

  .)٤(كما يتخوى الرجل واذا سجدت ال تتخوى ،جلست

 ورفعها األرضي جاىف بطنه عن أ سجد خوىإذا  :وعن ابن االثري يف احلديث 

 من ما الفهم العريف إىل قربأهنا  يه حىت خيوى بني ذلك، وما ذكروجاىف عضديه عن جنب

  . لذلك بعضين استدل بالتخوإ، وي من التخويرادة وقت اهلوإتقدم من استظهار 

                                                

 

 

 

 



٣٧١

 مفرجا بني األرضيرفع مرفقيه عن  بأن  التجنح مبعىن جتايف األعضاء حال السجود:الثاين والعشرون

  . يديه كاجلناحني يديه عن بدنه جاعالًديه وجنبيه ومبعداًعض

  

اخلاصة بالنسبة  لوجود الروايات يحالة اهلو إىل بالنسبةهذه الروايات  إىل نعم ال حاجة

  .ليهإ

عن يرفع مرفقيه  بأن عضاء حال السجود األالتجنح مبعىن جتايف: الثاين والعشرون(

 إشكالبال )  يديه كاجلناحنييديه عن بدنه جاعالً ومبعداًعضديه وجنبيه  بني مفرجاً األرض

، ومن صحيحة زرارة، وال خالف، كما يستفاد من مجلة من الروايات املتقدمة يف التجايف

  .)١(األرضوكان جمنحاً مل يضع ذراعيه على : وصحيح محاد

 ،السبع ذراعيهذراعيك كما يبسط سجدت فال تبسط إذا  :ورواية جامع البزنطي

 كان جينح ما حىت يرى بياض )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  فإن نح ما،ولكن ج

  .)٢(بطيهإ

  . واحداًمجلة من الفقهاء جعلومها مستحباً أن معاملصنف جعل هذين مستحبني ن إ مث

 وابن ي التخو، واستدل له برواييت البطن مستحباً مستقالًجتايفجعل نعم يف املستند 

ظاهر  إىل قربأصحاب، ولعل توحيدمها فتوى األ إىل عىن الذي ذكرهبكري، مث نسب امل

يداً للتكبري دون رفع  إذا مثل مابعضه دون بعض،  ي ويكون حال فعل املصل،دلةاأل

   من امثال هذه املستحبات اليت تكون عرفاًاملستفاد  إذ ى،األخر

                                                

 

 



٣٧٢

  .يصلي على النيب وآله يف السجدتني أن :الثالث والعشرون

  . برفع ركبتيه قبل يديهيقوم سابقاً أن : والعشرونالرابع

   اللهم اغفر يل:يقول بني السجدتني أن :اخلامس والعشرون

  

  .ا ليست ارتباطيةأمور، أمجلة 

كما ذكرناه يف باب )  على النيب وآله يف السجدتنيييصل أن :الثالث والعشرون(

املقام  فيشمل ، ذلك مطلقاً عني للنهالركوع، ولو صلى على النيب وحده كان مكروهاً

  .أيضاً

 وال خالف، بل إشكالبال )  برفع ركبتيه قبل يديهيقوم سابقاً أن :الرابع والعشرون(

  : عليه متواترة، ويدل عليه مجلة من الرواياتمجاع اإليدعاو

 إذا يديه قبل ركبتيه يضع )عليه السالم(با عبد اهللا أرأيت : مثل صحيح ابن مسلم قال

احلسن موسى  أيب  عنيوخرب زيد النرس. )١(يقوم رفع ركبتيه قبل يديه أن رادأ ذاإ و،سجد

جلس جلسة، مث ض خرية رفع رأسه يف صالته من السجدة األ إذا كان :)عليه السالم(

  .)٢( قبل ركبتيهاألرض إىل ما ذا سجد بادرإ و، قبل يديهاألرضمن للقيام وبادر بركبتيه 

 .)٣(على كفيكفاعتمد األولتني قمت من الركعتني إذا  :ضرمياحلبكر  أيب روايةأما 

  .يفهم منه املناط أن الإعن السجدة منها حالة القيام ال حالة الرفع فالظاهر 

عليه (عبد اهللا  أيب ما رواه احللىب عن) يقول بني السجدتني أن :اخلامس والعشرون(

  يل  للهم اغفرا( : رفعت رأسك فقل بني السجدتنيفإذا:  قال)السالم

                                                

 

 

 



٣٧٣

  .من خري فقري تبارك اهللا رب العاملني  إيلّملا أنزلتين إ ،وارمحين وأجرين وادفع عين

 اللهم :يقول أو ، حبول اهللا وقوته أقوم وأقعد:يقول عند النهوض للقيام أن :السادس والعشرون

.حبولك وقوتك أقوم وأقعد

  .)١() فقري تبارك اهللا رب العاملنيمن خري إىل نزلتأين ملا إجرين وادفع عين أوارمحين و

وعافين واعف جرين واهدىن أويل وارمحين  اللهم اغفر :قل بني السجدتني: ويف الفقيه

  .غري ذلك إىل ،)٢(يل وارمحين اللهم اغفر : وجيزيك،عين

مري أكان  :ما رواه سعد اجلالب) يقول عند النهوض للقيام أن :السادس والعشرون(

 )٣()قعدأقوم وأحبول اهللا وقوته : ( يربأ من القدرية يف كل ركعة ويقول)لسالمعليه ا(املؤمنني 

ملا يف صحيحة ابن ) قعدأقوم وأاللهم حبولك وقوتك : و يقولأ(خر، أوهكذا يف روايات 

 اللهم حبولك وقوتك :قمت من السجود قلتإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سنان عن

ليهما ملا إال حاجة » سجدأركع وأ« أن رأىن املصنف أ، وك)٤(سجدأركع وأقعد وأقوم وأ

قمت من إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ى عناألخررواه ابن سنان يف صحيحته 

، )٥(ركع واسجدأو: ن شئت قلتإقعد، وأقوم وألك وقوتك اللهم ريب حبو: السجود قلت

ولعل  ،قدرته:  واملراد بقوته تعاىل،حالإىل  شياء من حالكونه حيول األ: واملراد حبوله تعاىل

  عطائه إصل أاملراد 

                                                

 

 

 

 

 



٣٧٤

مكان وجود القدرة والقوة بدون الفعلية، مثل من يقدر ولكن ال اإلوكوا فعلية القدرة 

ي أظهارها إوالقدرة على  ،ي وقوتهأصل القدرة أ أن الوجود، فاملراد إىل يظهر قدرته

القدرة من  بأن م قائلونذلك يف قبال القدرية، ألكالمها من اهللا سبحانه، وكون  ،احلول

  .اإلنسان

 كما صرح به املشهور، ويدل عليه مجلة من ،حالة النهوضحمل هذا الذكر ن إ مث

  :النصوص

ض  إذا يكان عل:  يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت : مثل صحيحة رفاعة قال

  .)١(قعدأقوم وأحبولك وقوتك : ولتني قالمن الركعتني األ

ولتني األقمت من الركعتني إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو ورواية احلضرمي قال

 كان يفعل )عليه السالم(علياً  فإن قعد،أقوم وأ حبول اهللا وقوته :فاعتمد على كفيك وقل

  .)٢(ذلك

جلست يف إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ويف صحيحة حممد بن مسلم عن

  .)٣(قعدأقوم وأ حبول اهللا وقوته :فتشهدت مث قمت فقلولتني األ الركعتني

ن كان يف هذه إالسابقة يؤيد استحباب هذا الذكر يف كل الركعات و الروايات إطالقو

  .نه لتوكد الذكر يف هذه الركعاتأال يف الركعات الثالث، وكإالروايات مل يذكر 

  يرى استحباب هذا الذكره  أن: عن املعترب)٤(وكيف كان فقد استظهر الذكرى

                                                

 

 

 

 



٣٧٥

 األرض أي ال يقبضهما بل يبسطهما على ،ال يعجن بيديه عند إرادة النهوض أن :السابع والعشرون

  . عليهما للنهوضمعتمداً

  

ن إ :على االستظهار املذكور، وقالشكل أيف جلسة االستراحة، لكن الفقيه اهلمداين 

  .)١(كالم املعترب ال يدل على ما ذكره

م ال كما أكما قال به املفيد الثالثة  إىل ل يستحب التكبري بعد التشهد قبل القيامهنه إ مث

  .قال به املدارك

 إىل كتب أنه  لرواية االحتجاج عن حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي،ولالظاهر األ

 ولاألقام من التشهد  إذ يعن املصلبعض الفقهاء  يسألين )عجل اهللا فرجه(صاحب الزمان 

 ي ال جيب عليه التكبري وجيز:صحابناأ قال بعض ،يكرب أن هل جيب عليهالركعة الثالثة إىل 

أما ، فيه حديثنين إ :يف اجلواب )عليه السالم(فكتب قعد؟ أقوم وأيقول حبول اهللا وقوته أن 

رفع  إذا ينه روإى فأما األخرخرى فعليه التكبري، وأ إىل انتقل من حالة إذا نهإحدمها فأ

 ،يف القيام بعد القعود تكبري السجدة الثانية وكرب مث جلس مث قام، فليس عليهرأسه من 

  .)٢(خذت من باب التسليم كان صواباًأيهما أوب هذا ارى يول جيراألوكذلك التشهد 

وحممد بن مسلم للعدم،  ابن سنان استدالل املدارك للعدم، بصحيحيت أن ومنه يظهر

 يف خرب االحتجاج بضعف السند غري شكالواإل ما عداه، يثبات الشيء ال ينفإ إذ حمل نظر،

رمحه ( فيه مثل فتوى املفيد يمثله يف باب التسامح بضميمة التسامح، بل يكف وارد، لكفاية

  .)اهللا

بل ي ال يقبضهما أ ،رادة النهوضإ بيديه عند نال يعج أن :السابع والعشرون(

  نأال ) عتمداً عليهما للنهوضم(يكون  أن أيضاًكما يستحب ) األرضيبسطهما على 

                                                

 

 



٣٧٦

  . عند اهلوي للسجود، عكس الرجل، وضع الركبتني قبل اليدين للمرأة:الثامن والعشرون

  

  . احلكمني مشهورانيقوم بدون اعتماد عليهما وكال

  :ويدل عليهما مجلة من الروايات

 أن ادرأسجد الرجل مث إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ففي صحيح احلليب، عن

مقعدته على يضع  أن  ولكن يبسط كفيه من غرياألرضيف بيديه ينهض فال يعجن 

  .)١(األرض

ردت القيام من السجود فال تعجن أإذا  :)عليه السالم(وخرب الدعائم، عن الصادق 

  .)٢(بسطهما بسطاً واعتمد عليهماأ يعىن تعتمد عليهما ومها مقبوضتان ولكن ،بيديك

 ، ال مثل القيام معتمداًاألرض، االعتماد على اليد، وبسطهما على ةأربعداب فاآل: قولأ

  .رادة القيامإ عند األرض، وعدم العجن، وعدم وضع مقعدته على على ظهرمها مثالً

) للسجود ي اهلودللمرأة عكس الرجل عنقبل اليدين وضع الركبتني : الثامن والعشرون(

  :كما هو املشهور جلملة من الروايات

ليتيها أ جلست فعلى فإذا: يف املرأة )عليه السالم(جعفر  أيب  عن، زرارةففي حسنة

مث قبل اليدين ت بالقعود وبالركبتني أذا سقطت للسجود بدإليس كما جيلس الرجل، و

 ،األرضمن ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها  كانت يف جلوسها فإذا، األرضبتسجد الطئة 

  .)٣(أوالًا عجيز وال ترفع ذا ضت انسلت انسالالًإو

                                                

 

 

 



٣٧٧

ها وكذا ئ وتضم أعضااألرضوكذا يستحب عدم جتافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها ب

.عدم رفع عجيزا حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدال

   إطالة السجود:التاسع والعشرون

  .)١(ذراعيهابسطت املرأة سجدت إذا  :يعفور أيب وصحيحة ابن

  .)٢(سجدت تفتح إذا  والرجل،تضممتسجدت  إذا املرأة: ومرسل ابن بكري

املربوط مور منها يف مطلق األم فهموا أ وك،يف املستند وغريهاستدل ذه املرسلة 

  .بالسجود الشاملة ملا حنن فيه

التضمم بل شرع للمرأة كان هناك رجل،  إذا مبااحلكم ليس خاصاً  أن وال خيفى

  .ةأ حال املرأيضاًحال الصبية  أن الظاهروواالحتفاظ يف مطلق احلاالت، 

 أن الظاهر) األرضبطنها بوتلصق وكذا يستحب عدم جتافيها حاله بل تفترش ذراعيها (

لصاق البطن إعم منه، بل أا أ مع الطئةمن  األرضلصاق البطن بإاملصنف استفاد 

 ،األرضعلى نه يوجب عدم وضع عني الركبة أيف حال السجود صعب، و األرضب

  .األرضبلصاق البطن إعدم استحباب ظهر خالف التضمم فاأل إىل أنه ضافةباإل

وكذا عدم رفع عجيزا حال النهوض (كما تقدم يف مرسل ابن بكري ) هاءعضاأوتضم (

  .كما يف النص والفتوى) للقيام بل تنهض وتنتصب عدالً

  ملأموممل يرغب ا إذا فيمامام لغري اإل) طالة السجودإ: التاسع والعشرون(

                                                

 

 



٣٧٨

  .واإلكثار فيه من التسبيح والذكر

  

  . عليهمامجاعمتواتر الروايات، بعد الشهرة واإلذلك، ويدل على كال احلكمني 

عليكم بتقوى اهللا والورع :  يقول)عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت : سامة قالأ أيب فعن

 إىل ونوا دعاة وك،ة وحسن اخللق وحسن اجلوارنماداء األأوواالجتهاد وصدق احلديث 

 وعليكم بطول الركوع والسجود، ،اًن وال تكونوا شي وكونوا زيناً،لسنتكمأنفسكم بغري أ

طاع وعصيت أبليس من خلفه وقال يا ويله إطال الركوع والسجود هتف أ إذا حدكمأفإن 

  .)١(بيتأوسجد و

الورع  )عليهم السالم(ن من دينهم إو: املأمون إىل )عليه السالم(ويف كتاب الرضا 

وطول الرب والفاجر  إىل مانةداء األأواالجتهاد ووالصالح واالستقامة والعفة والصدق 

  . ـ اخلرب)٢(السجود

با حممد عليك بالورع أيا : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: القبصري  أيب وعن

 فإن مانة وحسن الصحابة ملن صحبكم وطول السجودداء األأواالجتهاد وصدق احلديث و

  .)٣(وابون هم التوابوناأل: ، وقال مسعته يقولوابنيذلك من سنن األ

حىت  ساجد فجلست )عليه السالم(يب عبد اهللا أنا بأ فإذا: ويف حديث منصور الصيقل

 استغفر اهللا ريب ،وحبمدهسبحان ريب العظيم : ، فقلتسبحن مادام ساجداُمللت مث قلت أل

  .)٤(ني مرة، فرفع رأسه مث ض وستمثائة مرة ونيفاًتوب اليه ثالأو

  مث ركع: قال أن ىلإ )عليه السالم(با عبد اهللا أرأيت : ويف رواية حفص قال

                                                

 

 

 

 



٣٧٩

  . بالكفنياألرض مباشرة :الثالثون

  .)١(تسبيحةيف سجوده مخسمائة حصيت أوسجد ف

كان يسجد من طلوع  )عليهما السالم(موسى بن جعفر ن إ :ويف رواية العيون

من غريها  إىل .)٢(تغيب الشمس إىل أن  صلى الظهرين سجدفإذاوال، الز إىل الشمس

 ،طالتهإومطلق السجود ىل استحباب إطالة سجود الصالة، وإخبار الظاهرة يف استحباب األ

  . يف مبحث صالة اجلماعةاجلماعة فستأيتمسألة أما و

نفس  أن  وغريهااملتقدمةمن الروايات املستفاد  فإن )كثار فيه من التسبيح والذكرواإل(

  . والذكر والتسبيح فيه حمبوب آخر،ولو بدون الذكر حمبوبالسجود 

عدم كونه ن كان ال يبعد إطالة سجود الفريضة بدون الذكر، وإ يف شكالنعم ميكن اإل

  .م الأوالسجود يف الركوع هل يكره قراءة القرآن  أنه وقد تقدم البحث حول، ضاراً

مساعيل بن مسلم عن إبذلك، فعن لتواتر الروايات ) ني بالكفاألرضمباشرة : الثالثون(

 لعل اهللا األرضحدكم فليباشر بكفيه أسجد إذا  :قال أنه بيهأ عن )عليه السالم(الصادق 

  .)٣(يدفع عنه الغل يوم القيامة

صلى اهللا ( عن رسول اهللا )عليهم السالم( عن آبائه )عليه السالم(ويف حديث آخر عنه 

ما يسجدان كما يسجد إالوجه فضعوا اليدين حيث تضعون : قالأنه  )عليه وآله وسلم

  .)٤(الوجه

                                                

 

 

 

 



٣٨٠

.د زيادة متكني اجلبهة وسائر املساجد يف السجو:الواحد والثالثون

  

 فهو األرض إىل فضيت ماأن إن كان حتتهما ثوب فال يضرك وإو: ويف رواية زرارة

  .)١(فضلأ

فضل من وضعهما على ما ال يصح أ رضاألوضعهما على ما يصح غري  أن والظاهر

إذا  :قال أنه )عليه السالم(عن الصادق املذكورة، ولرواية الدعائم للتعليل يف الروايات 

واخرج يديك من كميك  :قال أن ىلإ  مبسوطتنياألرضكفاك على سجدت فلتكن 

  .)٢(ما تصل عليه أو األرضما  وباشر

 ،، وبعدها ما يصح السجود عليهاألرض على بل الظاهر استحباب كون سائر املساجد

 بل ويستفاد من ،كل املساجد تسجد أن  بضميمة ما ورد،للتعليل يف احلديث الثاين

  .)٣(األرضامني على غري وال بأس بالقيام ووضع الكفني والركبتني واإل: الرضوي

غري واحد ه ذكر) وسائر املساجد يف السجودزيادة متكني اجلبهة : الواحد والثالثون(

  :ويدل عليه مجلة من الروايات

ن جبهتك سجدت فمكّإذا  : قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فعن الغوايل، عن النيب 

  .)٤(نقراً وال تنقر األرضمن 

  ى عن أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب يوعن جمموعة الشهيد يف مناه

                                                

 

 

 

 



٣٨١

  .)١(مئن فيهال يتمكن من السجود وال يط أن  نقرة الغراب

من ن جبهتك فمكّ سجدت فإذا: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عنه ويف رواية اهلذيل

  .)٢(األرض

  .)٣(حيرك جبهته حىت يتمكن: )عليه السالم(ويف رواية علي بن جعفر، قال 

  .)٤(حىت يستمكن :ويف رواية محاد

  .)٥(األرضمث اسجد ممكنا جبهتك من : وايلغويف رواية ال

 والكاظم )عليه السالم(السجاد  أن سائر املساجد فيدل عليه الروايات الدالة علىما أو

 إىل ،)٦(مرتني أو منهما يف كل عام مرةات مواضع السجود نثفيقطعان كانا ) عليه السالم(

  .غري ذلك

  

                                                

 

 

 

 

 

 



٣٨٢

  يكره اإلقعاء يف اجللوس ـ ١ـ مسألة 

  

  :مورأالثة يف املقام ث ،)قعاء يف اجللوسيكره اإل ـ ١مسألة ـ (

  .قعاءمعىن اإل: ولاأل

  .كراهته: الثاين

  .قعاء املكروهمكان اإل: الثالث

 ويدل عليه ، عليهمجاعالغنية دعوى اإل بل عن ، فيه وال خالفإشكالكراهته فال أما 

ال تقع بني : قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري عن أيب ففي موثقة: مجلة من الروايات

  .)١(قعاًءإالسجدتني 

ال تقع يف الصالة بني «:  قال)عليه السالم(عنه واحلليب،  ،وخرب ابن عمار، وابن مسلم

  .)٢(»قعاء الكلبإكالسجدتني 

  .)٣(ال حتتفز وال تقع على قدميك: )عليه السالم(قال ويف رواية زرارة 

 قال :قال أنه )عليه السالم( ويف اخلرب العامي املروي عن علي ،)٤(ويف رواية حريز مثله

قال  أن ىلإ يحب لنفسأحب لك ما أيا علي : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

  .)٥(ال تقع بني السجدتني: صلى اهللا عليه وآله وسلم

رفعت رأسك من السجود  إذا :قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نس عنه أويف خرب 

  .)٦( الكلبيفال تقع كما يقع

  لصحيحة احلليب عن . حممولة على الكراهةالروايات هذه  أن  يفإشكالوال 

                                                

 

 

 

 

 

 



٣٨٣

  .)١(السجدتنييف الصالة فيما بني قعاء باإلس أال ب:  قال)عليه السالم(يب عبد اهللا أ

 فيما بني ال باس باإلقعاء: الق أنه )عليه السالم(جعفر  أيب وصحيحة زرارة، عن

  .)٢(جبالسوليس املقعى يف اجللوس  التشهد إمنا قعاء يف التشهدين اإليوال ينبغ ،السجدتني

بني ال بأس باالقعاء يف الصالة : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال،وخرب عمرو بن مجيع

 يف ماماإلجلسك أذا إوالثالثة والرابعة، الركعة والثانية، وبني وىل وبني الركعة األالسجدتني 

 ألن من علة، الّإالتشهدين ضع قعاء يف موتقوم فيه فتجاىف، وال جيوز اإل أن موضع جيب

على عقبيه يف ليتيه أيضع الرجل  أن قعاء واإل،جلس بعضه على بعض إمنا ليس جبالساملقعى 

كل أ قد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  ألن  فال بأس به،مقعياًكل األأما تشهديه، ف

  معاينهه الرواية يف كتاب هلذيالراومن كالم الصدوق  أو وهل الذيل من الرواية. )٣(مقعيا

  .خبار؟ احتماالناأل

جيلس الرجل يف  أن ىأنه  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رواية الغوايل، عن النيب أما 

 عن مطلق يا أ فهي جمملة مل يعرف املراد منها، وهل ،)٤(الصالة وهو معتمد على يديه

 إىل دون ما سواه، هذا كله بالنسبة قعاء عن االعتماد مثل اإلي أو االعتماد على اليد

  .الكراهة

  األرضيعتمد بصدور قدميه على  بأن رفس: ففي املستند قالقعاء معىن اإلأما 

                                                

 

 

 

 



٣٨٤

 وجيلس على عقبيه كما األرضيعتمد بصدور قدميه على  أن  وهو،أيضاًبل بعدمها   بني السجدتني

جيلس على أليتيه وينصب ساقيه  أن  وهو،أيضاًاللغويني  إىل  املنسوبخراآل بل باملعىن .فسره به الفقهاء

. ظهره كإقعاء الكلب إىل ويتساند

  

وينصب ساقيه ليتيه أجيلس على  بأن  أوره به الفقهاء،وجيلس على عقبيه كما فس

والقاموس  عن اللغويني، وبه فسره يف الصحاح يقعاء الكلب كما حكإظهره ك إىل ويتساند

املنري وابن القطاع والعمر بن املثىن والقاسم بن سالم صباح واملواملغرب والنهاية االثريية 

  .انتهى ـ )١(وغريهم

بصدر قدميه على يعتمد  أن ، وهوأيضاًبني السجدتني بل بعدمها (مكانه فهو أما و

 احلدائق واجلواهر وغريمها مجلة من منهم)  وجيلس على عقبيه كما فسره به الفقهاءاألرض

لييه على عقبيه بني أيضع  أن  وعن لسان العرب هو،ذا املعىنقعاء اإلالفقهاء فسروا 

 بأن  فسره الفقهاء:، وعن تاج العروس والصحاح واملغرب)٢(وهذا تفسري الفقهاءالسجدتني 

  .)٣(لييه على عقبيه بني السجدتنيأيضع 

وينصب ساقيه ليتيه أجيلس على  أن ، وهوأيضاًاللغويني  إىل  املنسوبخراآلبل باملعىن (

 األرضيذكر وضع اليدين على  أن وكان على املصنف) قعاء الكلبإظهره ك إىل يتساندو

نه من باب أمن مل يذكره منهم كالقاموس فكأما كثرياً من اللغويني ذكروا ذلك، ألن 

  املراد كما هي عادة اللغويني كثرياً إىل التفسري مبا يشري

                                                

 

 

 



٣٨٥

  .قعاءع اليدين ليس من مفهوم اإلضو أن رادأ أنه الإ

قعاء يف كل جلوسات  اإليكراهة كال قسمولو من باب التسامح وكيف كان فالظاهر 

وكذا يف حال  ،ملن جيلس مث يسجد كاملرأةقبلهما  أو بعدمها، أو  بني السجدتني،،الصالة

 أيب موثقة طالقغري التشهد فإل إىل بالنسبةما أالصالة جالساً، ويف التشهد والسالم، وذلك 

املعىن  إىل  بالنسبةالكلب يف النصقعاء إ عن ي القسمني، وصراحة النهبصري الشاملة لكال

  .ياملعىن الفقهائ إىل  على الكراهة بالنسبةمجاع، ودعوى الفقهاء اإلياللغو

عليه  النصوص الدالة يكراهة املعىن الفقهائ فيدل على ،التشهد إىل بالنسبةأما و

 فإن خبار،األ يحة زرارة، وخرب معاينوصح ،على القدمنيقعاء الناهية عن اإلكالصحيحة 

باملعىن قعاء اإل ألن يئاملعىن الفقهااملقعى ليس جبالس يدل على  بأن خريينالتعليل يف األ

 املناط يالكراهة باملعىن اللغوفال يناسبه هذا التعليل، ويدل على من مصاديق اجللوس اللغوي 

حول راد تفصيل الكالم أومن . فتأملنس بضميمة التسامح أاملروى عن املرسل  إىل ضافةباإل

  .واجلواهر ومصباح الفقيهاحلدائق واملستند  إىل فلريجعاملسألة 

  



٣٨٦

  يكره نفخ موضع السجود ـ ٢ـ مسألة 

  

 ليه غري واحد، بل عن املنتهى نسبتهإذهب )  ـ يكره نفخ موضع السجود٢مسألة ـ (

  :علمائنا ويدل عليه مجلة من الرواياتإىل 

يف  الرجل ينفخ : قلت له)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  مسلم، عنكصحيح حممد بن

  .)١(ال: )عليه السالم(الصالة موضع جبهته؟ فقال 

ال ينفخ الرجل يف موضع : )عليه السالم(ربعمائة، عن علي ويف حديث األ

  .)٢(سجوده

 يلرقيكره النفخ يف ا: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو ويف حدث احلسني بن مصعب، قال

  .احلديث ـ )٣(والطعام وموضع السجود

يوجب الضرر  ألنه يشبه السحرة، ويف موضع الطعام ألنه ييف الرقولعل كراهة النفخ 

  .دابخالف اآل ألنه السجودالنفس حيمل ما يسمى بالكربون، ويف موضع ن إ حيث

 يف طعام ينفخ أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ى أنه  :وعن الفقيه يف حديث املناهى

  .)٤(ينفخ يف موضع السجود أو شرابأو 

  .)٥(وال تنفخ يف موضع سجودك: وعن الرضوي

صلى ( عن النيب )عليهم السالم(ويف حديث عبد اهللا بن احلسني، عن الصادق عن آبائه 

   وعشرين خصلة واكمربعاً أمة يتها األأاهللا كره لكم ن إ :)اهللا عليه وآله

                                                

 

 

 

 

 



٣٨٧

  .)١(وكره النفخ يف الصالة :قال أن ىلإ نهاع

  .)٢( ى عن النفخ يف الصالة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(أنه  :وعن الدعائم

يف موضع وكره النفخ .. )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن اخلصال، عن احلسني عنه 

  .)٣(الصالة

 ،هغري أو  سواء كان يف موضع السجود،يف الصالةال يبعد كراهة مطلق النفخ : قولأ

  .دبخالف األ أنه خرية، وقد عرفتخبار األ األطالقإل

ردت النفخ فليكن قبل دخولك أ فإذا تنفخ يف موضع سجودك، وال: ويف مرسلة الفقيه

  .)٤(وعلى الطعام احلار يوعلى الرقنه يكره ثالث نفخات يف موضع السجود إيف الصالة ف

 ،ولو كان بارداً  الطعام مطلقاًيف الروايات السابقة كراهة النفخ إطالقمقتضى : قولأ

  .يكسر شدة برودته أن جلألأو 

 والشواهد يف نفس مجاعاإل إىل ضافةوكيف كان فيدل على عدم حرمة ذلك باإل

  : مجلة من الروايات،روايات املنع

يف موضع  فينفخ ي الرجل يصل:)عليه السالم(يب عبد اهللا مثل صحيح ليث، قلت أل

  .)٥(جانبه إىل من ييؤذ أن يكره ذلك إمنا ،ليس به بأس: )عليه السالم(جبهته؟ فقال 

   )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : سحاق بن عمار، عن رجل من بين عجيل قالإوخرب 

                                                

 

 

 

 

 



٣٨٨

 بني األرض وكذا يكره عدم رفع اليدين من ،وإال فال جيوز بل مبطل للصالة ، إذا مل يتولد حرفان

. السجدتني

  

ال : )عليه السالم(ردت السجود؟ فقال أ إذا نفخهأبار فعن املكان يكون فيه الغ

  .)١(بأس

يف ال بأس بالنفخ :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بكر احلضرمي، عن أيب ورواية

  .)٢(حداًأالصالة يف موضع السجود ما مل يؤذ 

ي نفخ موضع ـ أيكره ذلك إمنا  :قال أنه )عليه السالم( عن الصادق ،ن الفقيهوع

  .)٣(جانبه إىل  منييؤذ أن  خشية ـلسجودا

صل الكراهة أذية، وع األشدة الكراهة م بني هاتني الطائفتني اجلمع العريف أن والظاهر

  .بدون ذلك

  .ماًا كان النفخ حرذية حمرمةكانت األ إذا نعم

بل (يف الفريضة ) ال فال جيوزإو(» فوت«: قال إذا كثر كماأف) ذا مل يتولد حرفانإ(

  .تعاىلاهللا شاء ن إ  يف حبث مبطلية الكالم كما سيأيتمطلقاً) لصالةلمبطل 

البزنطي، عن اً، ملا رواه إمجاع)  بني السجدتنياألرضمن عدم رفع اليدين وكذا يكره (

 بل يسجد األرضسألته عن الرجل يسجد مث ال يرفع يديه من :  قال)عليه السالم(الرضا 

  .)٤(ذلك نقص يف الصالة: )لسالمعليه ا(الثانية هل يصلح له ذلك؟ قال 

والقرائن الداخلية . )٥(خيهأ عن )عليه السالم(وقريب منه ما رواه علي بن جعفر 

  . على الكراهةيواخلارجية توجب محل النه

  

                                                

 

 

 

 

 



٣٨٩

. كما كان يكره يف الركوع ة القرآن يف السجودءيكره قرا ـ ٣ـ مسألة 

  

قد تقدم )  كان يكره يف الركوعة القرآن يف السجود كماء ـ يكره قرا٣مسألة ـ (

  .)١(بالكراهة فراجعيشكل احلكم  أنه الكالم يف

  

                                                

 



٣٩٠

وهي اجللوس بعد السجدة الثانية يف الركعة   عدم ترك جلسة االستراحةحوطاأل ـ ٤ـ مسألة 

. بل وجوا ال خيلو عن قوة،األوىل والثالثة مما ال تشهد فيه

  

 وهي اجللوس بعد السجدة الثانية ،احة عدم ترك جلسة االسترحوط ـ األ٤مسألة ـ (

لكن البد من ، نه جيلس تلقائياًإما فيه التشهد فأما ) مما ال تشهد فيهوالثالثة وىل يف الركعة األ

مث  ،نه جائزأل ، حلاجةرأساًيقوم من السجود  أن ال جيوز بأن أيضاًليه إانسحاب احلكم 

  .لتشهدلجيلس 

الكالم يف منا إوجلسة االستراحة،  رجحان ال شك يف) ال خيلو عن قوةبل وجوا (

والناصريات،  عن االنتصار يمن الفقهاء كما حكمجاعة الوجوب  إىل فقد ذهبوجوا 

وابن اجلنيد والسرائر، عقيل  أيب ابن بابويه واملراسم وابنمن املقنعة ورسالة وقد يستظهر 

كثر كما يف املستند بل  لأل خالفاًمجاعواحلدائق، بل عن السيد اإلم ثاليه كشف اللإومال 

 مجاعاخلالف اإلاملشهور كما يف غريه فقالوا بعدم الوجوب، بل عن كشف احلق وتلخيص 

على عدم الوجوب، بل نوقش يف نسبة الوجوب اليت تقدمت عن غري واحد من القدماء، 

 بصري، أيب موثق: خبار فمما يدل على الوجوباملذكور الختالف األ االختالف أمنا نشإو

وىل الثانية من الركعة األرفعت رأسك يف السجدة إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

  .)١( مث قمجالساًتقوم فاستو  أن حني تريد

رفعت رأسك من آخر إذا  : قال)عليه السالم(احلسن  أيب ورواية النرسي، عن

   األرض إىل تقوم فاجلس جلسة، مث بادر بركبتيك أن سجدتك يف الصالة قبل

                                                

 



٣٩١

 ،اخلاشع لربهذلك وقار املؤمن  فإن ك عليهما، مث قمتوا قبل يديك وابسط يديك بسطاً

  .)١(قشابالقيام كما يطيش هؤالء األ إىل مبادراًمن سجودك وال تطش 

رفع رأسه من السجدة  إذا )عليه السالم(با عبد اهللا أرأى أنه  وصحيح عبد احلميد،

  .)٢(مث يقوم حىت يطمئن جلسوىل من الركعة األالثانية 

عليهم ( عن آبائه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري وحممد بن مسلم، عن أيب وعن

حىت تسكن جوارحكم اجلسوا يف الركعتني :  قال)عليه السالم(مري املؤمنني أ عن )السالم

  .)٣(ذلك من فعلنا فإن مث قوموا

رفع رأسه من السجود قعد حىت   إذا)عليه السالم(مري املؤمنني أكان : صبغأوعن 

سهم ورفعوا رؤ إذا بكر وعمر أبو كان من قبلكمري املؤمنني أيا :  فقيل له،مث يقوميطمئن 

يفعل  إمنا :)عليه السالم(بل؟ فقال قدامهم كما تنهض اإلأمن السجود ضوا على صدور 

  .لرواياتغريها من ا إىل .)٤(ةهذا من توقري الصالن إ من الناسهل اجلفاء أذلك 

خمالفة للمشهور ا أىل إ و،فيهاوجود شواهد الكراهة  إىل ضافةباإللكن هذه الروايات 

ا من ال يقول بالوجوب، وهي الثانية اليت استدل ـ كما عرفت ـ معارضة بالطائفة 

وكراهة وىل على استحباب جلسة االستراحة محل األوىل مما يوجب األصرح من الطائفة أ

  .تركها

                                                

 

 

 

 



٣٩٢

رفعا  إذا )عليه السالم(با عبداهللا أ و)عليه السالم(با جعفر أرأيت :  زرارةكموثقة

وبني صحيحة عبد بينهما وال معارضة . )١(ضا ومل جيلسارؤسهما من السجدة الثانية 

 كان يفعل تارة هكذا وتارة هكذا )عليه السالم(مام اإل أن ال مانع من إذ  السابقةداحلمي

التعارض بني مام دائما فال وجه جلعل املستمسك يالزما صالة اإلمل الروايتني  أن لوضوح

  .الروايتني

صليت  إذا راكأجعلت فداك : )عليه السالم(يب احلسن الرضا قلت أل :ورواية رحيم

كما  جالساً مث تقوم فتصنع يوتستووىل والثالثة رفعت رأسك من السجود يف الركعة األ

  .)٢( اصنعوا كما تؤمرون،ناأصنع أما  إىل اال تنظرو: )عليه السالم(فقال تصنع؟ 

 بل هو ،فيه على عدم الوجوب ممنوعنه ال داللة أب وقول املستند ،وضعفه جمبور بالعمل

الفعل ال  ألن بالقول أخذ لو تعارض الفعل والقول، أنه م مناملسلّ األصل كما يبني ما هو

 ما :التقية فيهما، وفيهحتمال باشكل بعض على اخلربين أفيه على اخلصوصيات، وقد داللة 

ال إليها إمر به رعاية للتقية مع عدم مسيس احلاجة  األإطالق بأن ذكره الفقيه اهلمداين

 أقوىوامره من أب من يأمتر بني )عليه السالم(حيانا، وكذا تعارفه واشتهاره يف عصر الرضا أ

ضرورة ملجئة اليه، بل هو خالل ا بال ليس من املهمات اليت ال جيوز اإل أنه الشواهد على

  . انتهى ـ)٣(مكنأ رعايتها مهما يداب اليت ينبغمن اآل

                                                

 

 

 



٣٩٣

فخر ساجدا : ذينةأ مثل رواية ابن ،األخربل يؤيد عدم الوجوب مجلة من الروايات 

وحى اهللا إليه أ ثالثاً فأيضاًح أمر به فسب نفسه ال ألمر من تلقاء )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  . حيث مل يذكر اجللوس)١(انتصب قائماً

رأسها من   ـاملرأة ـ ذا رفعتإو :دابمن اآلورواية جابر يف باب ما خيتص باملرأة 

وفق بالستر أ ألنه ةأمن آداب املر أنه ظاهرها فإن .)٢(القيام إىل السجود جلست مث ضت

، ولذا مر االحتياطاألغاية بل غري ذلك، وعليه فالفتوى بالوجوب مشكلة،  إىل والصيانة،

االستحباب  أن  كما،واجلمال يف جعل ذلك فتوىالسيدان الربوجردي على املصنف شكل أ

  .أيضاًقول املستمسك  أو هو ميل

  

                                                

 

 



٣٩٤

. ما مل يدخل يف الركوع لو نسيها رجع إليها ـ ٥ـ مسألة 

  

جزاء كسائر األ ألنه )لركوعليها ما مل يدخل يف اإ ـ لو نسيها رجع ٥مسألة ـ (

ن إملثله و دلةمشول األيدخل يف الركن، لكن يشكل  أن نسيها قبل إذا يؤتى ااملنسية اليت 

 قام فقد فإذا ،اطمينانيقوم بدون  أن الشارع مل يرد أن دلةالظاهر من األ إذ قلنا بوجوبه،

ن تذكرها قبل الركوع، هذا إ و،نسيهان إ ال يصح له القعود أنه فات حمله، ولذا فالظاهر

ظهر، واهللا العاملأمر على القول بعدم الوجوب فاألأما ا، كله على تقدير وجو.  

  



٣٩٥

  فصل

يف سائر أقسام السجود

. كما سيأيت مفصال يف أحكام اخللل جيب السجود للسهو ـ ١ـ مسألة 

  

  )يف سائر أقسام السجود فصل(

 )حكام اخلللأ(مبحث )  يف مفصالً ـ جيب السجود للسهو كما سيأيت١مسألة ـ (

  .تعاىلشاء اهللا ن إ

  



٣٩٦

مل ترتيل عند أوهي ،   إحدى آياته األربع يف السور األربعأجيب السجود على من قر ـ ٢ـ مسألة 

 اقرء باسموهي سورة ـ  والنجم والعلق »تعبدونَ« وحم فصلت عند قوله »وال يستكِْبرونَ«قوله 

  عند ختمهما

  

ربع يف األ(يات السجود ي آأ) حدى آياتهإ ـ جيب السجود على من قرأ ٢مسألة ـ (

وحم فصلت (آخر آية السجدة ) )١(»ال يستكِْبرونَ«مل ترتيل عند قوله أربع، وهي السور األ

)  عند ختمهماقرأ باسماالنجم والعلق ـ وهي سورة ( كذا ) و،)٢(»تعبدونَ«عند قوله 

 فيه إشكال يف هذه السجدات فالصل وجوب السجدة أأما  هناك، يالسجدة تنتهن إ حيث

عن الشيخ والعالمة والشهيد واحملقق الثاين واملدارك ات املتواترة مجاع بل عليه اإل،وال خالف

  .واجلواهر وغريها ويف املستند ،ام واحلدائقثوكشف الل

  .ويدل عليه متواتر الروايات

 عن الرجل يعلم السورة من :)عليه السالم(جعفر  أيب كصحيح حممد بن مسلم، عن

يسجد كلما مسعها وعلى الذي  أن عليه: يف املقعد الواحد؟ قالفتعاد عليه مراراً العزائم 

  .)٣(يسجد أن أيضاًيعلم 

يقرأ الرجل السجدة وهو على غري  :)عليه السالم(يب عبد اهللا وصحيح احلليب، قلت أل

  .)٤(كانت من العزائم إذا دجيس: )عليه السالم(وضوء؟ قال 

ربع باسم األالعزائم ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وصحيح داود بن سرحان

  ربك 

                                                

 

 

 

 



٣٩٧

  .)١(ة وحم السجد، وترتيل السجدة، ووالنجم،الذي خلق

من قرأت شيئاً إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وصحيح عبد اهللا بن سنان، عن

ربع أالعزائم و ،ولكن تكرب حني ترفع رأسك ،العزائم اليت يسجد فيها فال تكرب قبل سجودك

  .)٢(وترتيل والنجم واقرء باسم ربكحم السجدة 

مل ترتيل أالعزائم :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنوعن جممع البيان، عن ابن سنان، 

مسنون وليس آن يف مجيع القر وما عداها ،هوى واقرء باسم ربك إذا وحم السجدة والنجم

  .)٣(مبفروض

فريكع  يفيها السجدة فنس  بالسورةأته عن الرجل يقرلأس: وعن حممد بن مسلم قال

 امل ترتيل :والعزائم أربع ،كان من العزائم إذا يسجد«: مث يذكر بعد؟ قالويسجد سجدتني 

 أن يعجبه )عليهما السالم(وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك، وكان علي بن احلسني 

  .اياتغريها من الرو إىل .)٤(»يسجد يف كل سورة فيها سجدة

رسله غري واحد أيات فهو املشهور، بل يكون بتمام اآل إمنا كون وجوب السجدةأما و

  .ماترسال املسلّإ

، وعن الذكرى )٥(يظهر من غري واحد منهم عدم اخلالف فيه: ويف مصباح الفقيه

  . عليه، وهذا القدر كاف يف االستداللمجاع اإل:والبحار ومفتاح الكرامةواحلدائق 

                                                

 

 

 

 

 



٣٩٨

 ذلك عن ي وحك)١( واسجدوا هللا:موضعه يف حم السجدة أن ترب واملنتهىنعم عن املع

مما مل نه إ ية، بل قيلعقيب اآل أنه يف، لكن يف املستند كالم اخلالف صريح أيضاًاخلالف 

  .)٢(حد من املسلمنيأيقل به 

كصحيحة احلليب :  املدعى، وجبملة من الرواياتمجاعباإلويستدل ملقالة املشهور : قولأ

  .)٣(يسجد: )عليه السالم(لرجل يقرأ بالسجدة يف آخر السورة؟ قال عن ا

  .)٤(تركع ا أن جزأكأكان آخر السورة السجدة إذا  :وخرب وهب

  .)٥(فليسجدا ختمها إذقرأ باسم ربك فامن قرأ : وموثق مساعة

موضع السجود  أن : عن ابن عباس وقتادة وابن املسيبياملرو: وقال يف جممع البيان

  .وهم ال يسأمونعند قوله 

 وهو اختيار عمر بن ياه تعبدونإكنتم ن إ عند قولهنه إ :وعن ابن مسعود واحلسن

  .)٦()عليهم السالم( عن ائمتنا يالعالء وهو املرو

مل أربع يف أمن سجود القرآن العزائم : قال أنه )عليه السالم(وعن الدعائم عن الباقر 

   ويف اقرأ باسم ربك كال ال تطعه،ويف النجم ، ويف حم السجدة،ترتيل السجدة

                                                

 

 

 

 

 

 



٣٩٩

  .السامع على األظهرووكذا جيب على املستمع هلا بل 

دجاسوو ِرب١(اقْت(قال فهذه العزائم البد من السجود فيها ،)٢(.  

صلى اهللا عليه ( سجد النيب »اقْتِرب وواسجد«: ملا نزلت قوله تعاىل أنه وعن الغواىل،

  .)٣( اخل)وآله

 أن  ومنه يعلم.)٤(ياه تعبدونإكنتم ن إ ويف حم السجدة: آخر من الدعائمموضع ويف 

من ن املتبادر أيسجد فوراً وب أن مر على الفور فالالزماالستدالل لقول الفاضلني بداللة األ

هو الوجوب عند لفظ استماعها،  أو قراءا أو عند مساع السجدةوجوب السجود 

 أو وهلاأمل يقرأ  بأن ماإية  مل يتم اآلفإذا ، والنص يدفعان ذلكمجاعإلا إذ السجدة، غري تام،

 ولو شك يف ،السجدةن قرأ لفظ إو ، آخرها مل جتب السجدةأمل يقر أو وسطهامل يقرأ 

  .ةءالرباصل الوجوب فاأل

 واحد ريعليه غويدل اً، إمجاعوال خالف بل  إشكالبال ) وكذا جيب على املستمع هلا(

كثر، كما عن غري واحد، بل يف احلدائق عليه األ) ظهرعلى األل والسامع ب(من النصوص 

 والسامع لكن عن غري واحد عدم ئالقول بالوجوب على القار إطالقوعن السرائر 

الوجوب كما عن الشيخ واحملقق والعالمة يف بعض كتبهما كالشرائع واملنتهى والقواعد 

 وعن كشف ،كثرمذهب األ أنه املليةفوائد  بل عن ال،وغريهوذيب النفس، ويف املستند 

  . عليهمجاعوالتذكرة اإلاملشهور، بل عن اخلالف  أنه اللثام

                                                

 

 

 

 



٤٠٠

  .مر بالسجود بالسماعلألمجلة من النصوص املتضمنة  إطالقاستدل املوجبون ب

 عن الرجل يكون يف صالة مجاعة فيقرأ :)عليه السالم(خيه أكخرب علي بن جعفر عن 

  .)١( برأسهييوم: )عليه السالم(صنع؟ قال انسان السجدة كيف ي

  .)٢(مياًءإفيؤمي برأسه : خراآل هويف خرب

ربع األقرء بشيء من العزائم إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب وخرب

  . ـ اخلرب)٣(كنت على غري وضوءن إو فسمعتها فاسجد

مسعت  إذا واحلائض تسجد: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب وموثق

  .)٤(السجدة

 عن الطامث تسمع )عليه السالم(با جعفر ألت أس: احلذاء قالعبيدة  أيب وصحيحة

  .)٥(مسعتها إذا فلتسجدكانت من العزائم ن إ :السجدة؟ قال

 السجدة وعنده أفيمن قر:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وخرب نوادر البزنطي، عن

  .)٦(يسجد:  قالرجل على غري وضوء؟

مسعها سجد  أو  السجدةأمن قر: قال أنه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وخرب الدعائم، عن

  .)٧(ي وقت كانأ

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٤٠١

  موضعاً ويستحب يف أحد عشر

  

 )عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : بصحيحة عبد اهللا بن سنان قال: استدل للقول الثاين

تصلى  أو  لقراءته مستمعاً هلامنصتاًيكون  أن الإال يسجد : عن رجل مسع السجدة؟ قال

  .)١(خرى فال تسجد ملا مسعتأيف ناحية  ييكون يصلأما أن  ف،بصالته

 ئارقمسعها من  أو  السجدةأمن قر: قال أنه )عليه السالم(وخرب الدعائم، عن الصادق 

  .)٢(قراءته فليسجديقرأها وكان يستمع 

استمع إذا  :قال أنه )عليه السالم( عن علي ورواية اجلعفريات على بعض النسخ،

  .)٣( صالته مث يسجديحىت يقض مل يسجد يوهو يصلالرجل يقرأ السجدة 

باخلربين تقييد املؤيدة بني الروايات السابقة، وبني الصحيحة مقتضى اجلمع  أن وال خيفى

هلا على ضعف الداللة الشتما أو  يف الصحيحة بضعف السند،شكال تلك ذه، واإلإطالق

ال غبار عليه، وعلى فرض ضعف داللة ذيلها سنده  إذ محلها على التقية غري وارد، أو الذيل،

  .شكالفصدرها خال عن اإل

 مقدم على الداليلاجلمع  إذ مكان اجلمع،إال بعد عدم إليه إيصار  واحلمل على التقية ال

ن كان إو قوىألهو ار، وكما حقق يف حمله فما ذكره املشهور واجلمع من جهة الصد

  .أيضاً السجدة للسماع حوطاأل

 على ذلك مجاع اإلي بل ادع، وال خالفإشكالبال ) حد عشر موضعاًأويستحب يف (

  واحلدائق والتذكرة وشرح القواعدغري واحد كالذكرى واملدارك 

                                                

 

 

 



٤٠٢

 ويف النحل »الْآصاِلووِظاللُهم ِبالْغدو « ويف الرعد عند قوله »ولَه يسجدونَ« األعراف عند قوله يف

  عند قوله

  

 بعض الروايات منطوقاًداللة  إىل ضافة عن بعضهم، باإليواملستند وغريهم على ما حك

  . على ذلكمفهوماًأو 

ن شئت مل إشئت سجدت ون إ نت باخليارأوسائر القرآن : بصري السابق أيب كخرب

  .)١(تسجد

:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ن عن جممع البيان، عيان املرونبن سوخرب عبد اهللا 

 وما عداها يف مجيع القرآن امل ترتيل، وحم السجدة، والنجم، واقرء باسم ربك، العزائم

  .)٢(مسنون وليس مبفروض

وانت يف غريها باخليار : )عليه السالم(ربع قال ويف الدعائم بعد ذكر السجدات األ

وكان علي بن احلسني : )ه السالمعلي(قال .  تسجدن شئت فالإن شئت فاسجد وإو

  .)٣(يسجد فيهن كلهن أن  يعجبه)عليه السالم(

رسال إمرسلني هلا صحاب هي اليت ذكرها األاملواضع اليت ذكرها املصنف ن إ مث

 )٥(»ولَه يسجدونَ«عراف عند قوله يف األ (: وهي)٤( الدعائمأيضاًمات، وقد ذكرها املسلّ

   ويف النحل عند قوله)٦(»الْآصاِل واللُهم ِبالْغدوِظو«ويف الرعد عند قوله 

                                                

 

 

 

 

 

 



٤٠٣

خروا و« ويف مرمي عند قوله »ويِزيدهم خشوعاً« ويف بين إسرائيل عند قوله »ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ«

 »فْعلُوا الْخيرا« وعند قوله »ما يشاُءاهللا يفْعلُ « ويف سورة احلج يف موضعني عند قوله »سجداً وبِكيا

 ويف ص عند قوله »رب الْعرِش الْعِظيِم«ل عند قوله م ويف الن»وزادهم نفُوراً«ويف الفرقان عند قوله 

 بل األوىل السجود عند كل آية فيها ،»َءوِإذا قُِر« ويف اإلنشقاق عند قوله »خر راِكعاً وأَناب«تعاىل 

.أمر بالسجود

  

عند قوله  (أيضاًسراء  وهي ما تسمى باإل) ويف بين اسرائيل،)١(»ا يؤمرونَويفْعلُونَ م«

»وعاًوشخ مهزيد٢(»ي(، داً« ويف مرمي عند قولهجوا سرا وخِكيب«)يف  ويف سورة احلج ،)٣

 :بد اهللاقال ع) )٥(»افْعلُوا الْخير «: وعند قوله)٤(»ما يشاُءاهللا يفْعلُ «موضعني عند قوله 

مخس عشرة سجدة منها ثالث يف املفصل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا ينأقرأ 

ل عند قوله م ويف الن،)٧(»وزادهم نفُوراً«ويف الفرقان عند قوله  ()٦(وسجدتان يف احلج

يف االنشقاق  و،)٩(»أَناب وخر راِكعاً« ويف ص عند قوله تعاىل ،)٨(»رب الْعرِش الْعظيِم«

  .)١٠(علَيِهم الْقُرآنُ ال يسجدونَ )قُِرئإذا و: عند قوله

ومجاعة آخرين كما عن الصدوقني ) مر بالسجودأوىل السجود عند كل آية فيها بل األ(

  يسجد  أن يعجبه )عليهما السالم(كان علي بن احلسني بن مسلم الصحيح 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٠٤

  .)١(يف كل سورة فيها سجدة

 ،ال سجدإ نعمة هللا عليه ر ما ذك)عليهما السالم(علي بن احلسني أن أيب  :وخرب العلل

  .)٢(ال سجدإ آية من كتاب اهللا تعاىل عز وجل فيها سجدة أوال قر

مر أن مل يكن إوالظاهر من الروايتني استحباب السجدة لكل مكان فيه لفظ السجدة، و

 ،مر بالسجدةأ كل سورة فيها نقل عن الصدوق استحباب السجدة يفا، لكن يف املستند 

 غري )٣(»الْمساِجد ِللَِّهأن و«مثل » املسجد«وهل الروايتان تشمالن املكان الذي فيه لفظ 

 وحنوه فهو )٤(»خروا لَه سجداًو«مثل أما  ا رجاًء، يأيت بأن ولو استبعد ذلك ال بأسبعيد، 

  .مشمول للرواية

  

                                                

 

 

 

 



٤٠٥

فال جيب على من  ،  واملستمع والسامع لآلياتئستحباب بالقارخيتص الوجوب واال ـ ٣ـ مسألة 

. أخطرها بالبال أو شاهدها مكتوبة أو تصورها أو كتبها

  

) يات واملستمع والسامع لآلئ ـ خيتص الوجوب واالستحباب بالقار٣مسألة ـ (

 فال جيب على من كتبها(بعض الروايات املتقدمة  ويدل عليه ، وال خالفإشكالفقط بال 

ال يف مثل إ، اللهم إشكالبال خالف وال ) خطرها بالبالأ أو شاهدها مكتوبة أو تصورهاأو 

ذلك  أن الظاهر فإن ،بدونه أو بعقد القلب مع حتريك اللسانته ءس الذي تكون قرااألخر

  .ذلك قراءته ألن يوجب عليه السجدة، وكذا يستحب له يف موارد االستحباب

  



٤٠٦

.ة بعضها ولو لفظ السجدة منهائفال جيب بقرا يةالسبب جمموع اآل ـ ٤ـ مسألة 

  

ملا ) ية فال جيب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها ـ السبب جمموع اآل٤مسألة ـ (

ية مقطعة  اآلأ قرفإذاية، وعليه الوجوب بقراءة كل اآل أن  علىمجاعتقدم من النص واإل

من قراءا، قراءا على النحو املنصرف  فإن ية اآلأمل يقر ألنه بتقدمي وتأخري مل جتب

مل تصدق  إذا  دون ماصدقت القراءة عرفاً إذا ها غلطا فالظاهر الوجوبألو قرأما املتعارف، 

  .القراءة لشدة الغلط

  



٤٠٧

 بل وكذا ،تذكر إذا فال جيوز التأخري نعم لو نسيها أتى ا  وجوب السجدة فوري ـ ٥ـ مسألة 

لو تركها عصيانا

  

بال خالف كما يف احلدائق، )  فال جيوز التأخرييب السجدة فور ـ وجو٥مسألة ـ (

منها املنصرف  فإن وامر السجودأويدل عليه  عليه، مجاعبل عن املدارك وجامع املقاصد اإل

مر  معلال يف بعضها باأل)١(يف الفريضةاملانعة عن قراءة العزائم الفورية، وكذلك النصوص 

نه لو مل يكن الوجوب إ ف)٣(يف املكتوبةالسجود زيادة ن  بأ، ويف بعضها)٢(مياء لو مسعهاباإل

  .مياءاإل إىل  الصالة بدون احلاجةيقرأ ويستمع مث يسجد بعد أن  كان لهفورياً

 يف الرجل يسمع السجدة يف الساعة اليت :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب موثق عمار عنأما 

ال : )عليه السالم(جر؟ فقال فيها قبل غروب الشمس وبعد صالة الفالصالة ال يستقيم 

وقات، حممول على التقية لفتوى العامة بكراهة الصالة يف هذه األ أنه فالظاهر. )٤(يسجد

  . ـ انتهى)٥(اتمجاعلإل ال جمال للعمل به بعد خمالفته :ويف املستمسك

 أنه ؟ احتماالن منمل يتمكن من السجود فوراً إذا يقرأ آية السجدة أن وهل جيوز له

 حتت اختياره، ومنة ءالقرا أن الإن مل يكن التأخري بيده إو ألنه تأخري السجدة عمداًسبب 

 غري ريمتكن وليس يف التأخ إذا  اوحيث ال يتمكن من السجدة فوراً يأيتة جائزة ءالقراأن 

  .قربأ حترمي، ولعل االحتمال الثاين ياالختيار

  )تذكر إذا تى اأ(احلكم  أو جهل املوضوع أو )نعم لو نسيها(

                                                

 

 

 

 

 



٤٠٨

من مقتضى القاعدة فـ  ألنه  يف صورة النسيان، وذلكي حمكمجاع، بل اإلإشكالال  ب

  .)١(فاتته فريضة فليقضيها ا كما فاتته

فينساها عن الرجل يقرأ السجدة  ):عليهما السالم(حدمها أولصحيح ابن مسلم عن 

  .)٢(ت من العزائمكان إذا ذكر إذا يسجد: )عليه السالم(حىت يركع ويسجد؟ قال 

  . تعدد املطلوبدلةاملستفاد من األ ألن جرباً أو كرهاً أو )بل وكذلك لو تركها عصياناً(

  

                                                

 

 



٤٠٩

. اإلتيان بالسجدةحوطفاأل خراآل بعض اآلية ومسع بعضها ءلو قر ـ ٦ـ مسألة 

  

) تيان بالسجدةاإل حوط فاألخراآلية ومسع بعضها  ـ لو قرأ بعض اآل٦مسألة ـ (

مل يكن كل من القراءة والسماع مما يظهر منه وجوا للجامع بينهما، لكن حيث لوجوا ب

 كان مقتضى مل يكن جمال للفتوى، ولو شك يف الوجوب  قطعياًدلةفهم العرف ذلك من األ

  .العدماألصل 

 أو  قرأها حروفاً مقطعة،فإذاكانت قراءة، وكانت مبواالة،  إذا الوجوب أن مث الظاهر

ى مما يوجب عدم صدق القراءة فال جتب األخر عن الكلمة اصل زماينقرأ كل كلمة بف

  .السجدة

  



٤١٠

.أيضاً السجدة حوطفاأل ها غلطاًأمسعها ممن قر أو ها غلطاًأقر إذا  ـ٧ـ مسألة 

  

بل ) أيضاً السجدة حوطها غلطاً فاألأمسعها ممن قر أو غلطاًقرأها  إذا  ـ٧مسألة ـ (

كان الغلط حبيث ال  إذا وال احتياط ، ملثلهدلة األطالقإلة عرفاً ءصدقت القرا إذا قوىاأل

 )١(»اقْتِرب وواسجد«قرأ  إذا خبالف ما» فاسجد واقترح«قرأ  إذا كماتصدق القراءة عرفا، 

  .مثال

  

                                                

 



٤١١

  . االختالف أو السماع أو يتكرر السجود مع تكرر القراءة ـ ٨ـ مسألة 

  قرأها مجاعة بأن بل وإن كان يف زمان واحد

  

ة ءقرا) االختالف أو السماع أو ةءمع تكرر القرايتكرر السجود  ـ ٨مسألة ـ (

 عدم األصل  فإن ،سجدةتكون لكل قراءة  ألن  املوجبةدلةاأل طالقومساعاً وذلك إل

  .التداخل

من م السورة علَّسألته عن الرجل ي:  قال)عليه السالم(ابن مسلم، عن الباقر ولصحيح 

يسجد كلما مسعها وعلى الذي  أن عليه: راً يف املقعد الواحد؟ قالالعزائم فتعاد عليه مرا

  .)١(يسجد أن أيضاًيعلمه 

 سألته عن الرجل يتعلم سورة من : قالأيضاً )عليه السالم( عنه ى،األخروروايته 

  .)٢(نعم: )عليه السالم(عيدت عليه؟ قال أالعزائم فيعاد عليه مراراً يسجد كلما 

 ،مل يسجد أو لقراءة والسماع سبب سواء سجد بعد كل قراءةا أن والظاهر منهما

ولو مع عدم ختلل السجود يف التكرار   ـي الصحيحـ أيف ظهوره "فقول املستمسك 

  . مشكل)٣("إشكال

نسان آخر وجبت إ خراآلوبعضها نسان إ بعضها أقر بأن ية اثنان اآلألو قر أنه مث الظاهر

 إىل ال دليل عليها، واالنصراف ئوحدة القار و،االستماعالسجدة على السامع لصدق 

  .ي الواحد بدوئالقار

  حبيث مسعهم كلهم ال مسع ) ها مجاعةأقر بأن بل وان كان يف زمان واحد(

                                                

 

 

 



٤١٢

.حوطته على األءها شخص حني قراأأو قر

  

ول دون الثاين، فكل استماع يف األ فقط، وذلك لصدق تعدد السماع  واحداًصوتاً

  .سجدة إىل حيتاج

نه جتب السجدة إمسعها ف إذا قوىبل األ) حوطها شخص حني قراءته على األأ قروأ(

ال دليل على اشتراط  إذ مرين،بعد حتقق األوللسماع وال وجه لوحدة السجدة للقراءة 

  .اختالف الزمان

  



٤١٣

كان  إذا  كالصغري وانون  غريه أو ال فرق يف وجوا بني السماع من املكلف ـ ٩ـ مسألة 

. ة القرآنءقراقصدمها 

  

) وانونغريه كالصغري  أو من املكلف ـ ال فرق يف وجوا بني السماع ٩مسألة ـ (

قراءة آية السجدة  إذ ال وجه له) ا قراءة القرآنذا كان قصدمهإ: (وقوله ،دلة األطالقإل

ن مل يقصد بل إ ملن قرأه وينبة شعر املتءقرام ال كصدق أذلك  ئسواء قصد القار ةصادق

وجبت والطري واملسجل النائم والسكران  قرأها فإذا وعليه ،نفسهنشاء إمن  أنه هموأ

  .أيضاًالسجدة 

  



٤١٤

.وسجد بعد الصالة وأعادها  للسجودأقرأها أوم أو لو مسعها يف أثناء الصالة ـ ١٠ـ مسألة 

  

 للسجود وسجد أومأو قرأها أ(الواجبة ) ثناء الصالةأ ـ لو مسعها يف ١٠مسألة ـ (

عادة إلوال لزوم العزائم، كما تقدم الكالم يف ذلك يف حبث قراءة ) عادهاألصالة وبعد ا

  .ثنائهاأفال تضر السجدة يف املستحبة الصالة أما ، أحوطن كان إالصالة و

  



٤١٥

 الوضع وال يكفي جيب رفع الرأس منه مثّ قرأها يف حال السجود أو مسعها إذا  ـ١١ـ مسألة 

.مكان آخرىل  إ بل وال اجلر،البقاء بقصده

  

 )الوضعجيب رفع الرأس منه مث ها يف حال السجود أقر أو مسعها إذا  ـ١١مسألة ـ (

املقصود من  ألن بقاءكفاية اإلواحتمال  ،بقائهاإال حداث السجود إ دلةمن األالظاهر إذ 

  .يف ذلك كما سبق الكالم ،دلةوهو حاصل، خالف ظاهر األالسجود التواضع 

، ولو حداثاًإليس  ألنه )مكان آخر إىل  بل وال اجلر،بقصده( حاله يف) البقاءوال يكفى (

عادا بعد إال جتب  أنه ، والظاهرأومأاملستمع غري قادر على السجود  أو ئكان القار

  .البدل قائم مقام املبدل منه ألن مكاناإل

  

  



٤١٦

 بل يكفي ،ه بنيتهليكون اهلوي إلي  القيام أو الظاهر عدم وجوب نيته حال اجللوس ـ ١٢ـ مسألة 

.  لهنيته قبل وضع اجلبهة بل مقارناً

  

ليه إالقيام ليكون اهلوى  أو نيته حال اجللوس ـ الظاهر عدم وجوب ١٢مسألة ـ (

 ، نيته قبل وضع اجلبهةيبل يكف(يتحقق مبجرد وضع الرأس يئة الساجد السجود  إذ )بنيته

قيل بوجوبه ـ فغري  إذا عضاء ـألوضع سائر اأما حبيث يصدق احلدوث، )  لهبل مقارناً

  .لة عدم رفع اليدين بني السجدتنيأالصدق ال يتوقف عليه، وقد مرت مس ألن ،مهم

  



٤١٧

فلو تكلم ، نيةآة بقصد القرءيعترب يف وجوب السجدة كون القرا أنه الظاهر ـ ١٣ـ مسألة 

مسعها  أو ها حال النومأر وكذا لو مسعها ممن ق،نية ال جيب السجود بسماعهآشخص باآلية ال بقصد القر

 السجود يف حوط وإن كان األ، بل وكذا لو مسعها من صندوق حبس الصوت،من صيب غري مميز

. اجلميع

  

بقصد وجوب السجدة كون القراءة يف يعترب (ال ) نهأ ـ الظاهر ١٣مسألة ـ (

صد  يقوملعلم  إذا  مبانه قرآن فكيفأن مل يعلم بإوذلك لصدق قراءة القرآن و) القرآنية

نه جيوز للنفساء واحلائض واجلنب أ، وهل يقول املصنف الذي يعترب القصد، بكونه قرآناً

على ذلك، ة القرآن ءا قرآن، وما يف املستمسك من توقف قراأبدون قصد قراءة العزائم 

  .حول هذه املسألةغري ظاهر، وقد تقدم الكالم 

مل  لكنه ،علم أو قرآن أنه يعلم) ال(سواء ) ية ال بقصد القرآنيةشخص باآلفلو تكلم (

  .ئكما جيب السجود على نفس القار) جيب السجود بسماعه(بقصده ه أيقر

 من جمنون غري مميز أو ) غري مميزمسعها من صيب أو وكذا لو مسعها ممن قرأها حال النوم(

ة ال جيب عليهما السجدكانا مميزين  إذا  وانونشبه، نعم نفس الصيبأما  أو سكرانأو 

  .مساعه لعدم التكليف أو بقراءته

ن كان إو(صدق االستماع يف الكل ل) بل وكذا لو مسعها من صندوق حبس الصوت(

السجود يف (القراءة بالقصد  بعدم الوجوب الشتراطه عند املصنف الذي يفيت) حوطاأل

الت وغريها من اآلوالراديو والتلفزيون من التلفون وكذا جتب السجدة باالستماع ) اجلميع

  .شبهأما  أو طرياً أو نساناًإفيها  ئسواء كان القار



٤١٨

فمع مساع اهلمهمة ال جيب السجود ،  يعترب يف السماع متييز احلروف والكلمات ـ ١٤ـ مسألة 

.أحوطوإن كان 

  

ال متييز احلروف والكلمات، فمع مساع اهلمهمة  ـ يعترب يف السماع ١٤مسألة ـ (

لو قرأ بنفسه  أنه  كما،نه منصرف عن مثلهإفية،  لآلليس استماعاً ألنه )جيب السجود

ليس نه إ يقال أن ، بل ميكندلةال قراءة كاملة مل جتب السجدة النصراف األمههمة كذلك 

ن إو. (هو بقراءة الكل إمنا وجوب السجدة أن وقد تقدمكلها، ية وال استماع ة كل اآلءقرا

 أو الكالم يف لسانهيتقطع  إذا ل ذلكالتعظيم، ومث إىل قربأ ألنه )أحوط(السجود ) كان

مسع  أنه ، ولو شك يفعن مساع الكل من هواء وحنوها لعائق  متقطعاً مساعاًئيسمع القار

  . الستصحاب العدم، مل جتب؟م الأالكل 

  



٤١٩

.وإن كان املقصود ترمجة اآلية مساعها أو ة ترمجتهاءال جيب السجود لقرا ـ ١٥ـ مسألة 

  

ن كان املقصود ترمجة إومساعها  أو ترمجتهاالسجود لقراءة  ـ ال جيب ١٥مسألة ـ (

عليها ال يترتب ولذا ليست تلك، والترمجة  ،يةعلى مساع اآلاحلكم معلق  أن لوضوح) يةاآل

 إذا  لقراءته،ضاجلنب واحلائالقراءة وحرمة قراءة حكام القرآن من استحباب أي حكم من أ

 املركب من أن غري ذلك، ومنه يعرف إىل ،كانت ترمجة للعزمية، وحرمة مس احملدث هلا

متها وجبت أ أنه إذا  كلمة وترجم فالظاهرأقر إذا نعم، أيضاًوالترمجة ال حيكم حبكمه األصل 

  .يةالسجدة لصدق قراءة اآل



٤٢٠

 وعدم علو ،النية إباحة املكان إىل يعترب يف هذا السجود بعد حتقق مسماه مضافا ـ ١٦ـ مسألة 

  جدا وضع سائر املسحوط واأل، أصابعأربعة مبا يزيد على املسجد

  

ال بدون حتققها  إذ العريف) يعترب يف هذا السجود بعد حتقق مسماه ـ ١٦مسألة ـ (

عبادة  ألا )النية إىل مضافاً(مع وجود املانع  أو ا سجود بدون الشرطأصال ال أسجود 

ذلك يف كتاب  حبث كما تقدمواخللوص، يف العبادة من النية ما يشترط فيشترط فيها 

بنية شيء آخر  أو صالًأالطهارة ويف باب النية من هذا الكتاب، فالسجود بدون النية 

سقاط شبه ال حيقق االمتثال املوجب إلأما  أو ضميمة، أو بالرياء حمضاً أو كالشكر،

  .ي مكان املصليف على التفصيل الذي مر) باحة املكانإ( ،التكليف

هو  إمنا مر بالسجودالظاهر من األ ألن )صابعأ أربعةد على علو املسجد مبا يزيوعدم (

 أربعةسفل من أ أو علىأيكون  أن بعدم جوازالسجود املعهود، الذي حدد يف الصالة 

لته أس: قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  صحيح ابن سنان عنإطالق إىل صابع، هذا مضافاًأ

عن موضع بدنك  مرتفعاًموضع جبهتك ن كاإذا  :؟ فقال املرتفعةاألرض عن السجود على

ال ذكر الفقهاء إ ال دليل عليه  بالسجود الصاليتكون ذلك خاصاً فإن .)١(قدر لبنة فال بأس

نه ال أ لكن رمبا يقال ب،نظرالصالة، ويف داللة ذلك على اخلصوصية له يف باب سجود 

 غري بعيد، وعليه  وهذاعنه السجود الصاليتاملنصرف  إذ ،طالقمن احلديث اإليستفاد 

  .يقطع أنه صابع الأربع أمبقدار  عدم التفاوت يفاالحتياط يقتض

  السجود على سبعة أن  ما تضمنطالقإل)  وضع سائر املساجدحوطواأل(

                                                

 



٤٢١

  . وال يعترب فيه الطهارة من احلدث وال اخلبث،ووضع اجلبهة على ما يصح السجود عليه

  

  . يوجب كون احلكم احتياطاًالسجود الصاليت إىل  لكن انصرافه،)١(عظمأ

  :يف بعض الرواياتالتعليل  إطالقلقوة ) على ما يصح السجود عليهع اجلبهة ضوو(

عما جيوز خربين أ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: مثل صحيح هشام بن احلكم قال

نبتت أعلى ما  أو األرضال على إالسجود ال جيوز : عليه وعما ال جيوز؟ قالالسجود 

السجود ألن  :قاليف ذلك؟ جعلت فداك ما العلة : فقلت. لبس أو كلأال ما إ رضاأل

بناء الدنيا عبيد ما أ ألن ،ويلبسيكون على ما يؤكل  أن يخضوع هللا عز وجل فال ينبغ

يضع جبهته يف  أن يفال ينبغوالساجد يف سجوده يف عبادة اهللا عز وجل ويلبسون يأكلون 

  .)٢(تروا بغرورهاغايا الذين بناء الدنأسجوده على معبود 

شبه، أرض وللخشب وما بناء الدنياء عبيد لألأال فإو ،العلة تقريبيةن إ :لكن فيه

  .أيضاً يبذلك احتياطفاحلكم  ،اف املتقدمراالنص إىل ضافةباإل

ويف مصباح  وال خالف، إشكالبال ) وال يعترب فيه الطهارة من احلدث وال اخلبث(

 ضافةويدل عليه باإل ، خمالفة بعض الفقهاء عليه، ويأيتمجاعاملنتهى اإلالفقيه بال تأمل، وعن 

  :صالة عدم اشتراطها مجلة من الرواياتأإىل 

 شيء من ئقرإذا  :)عليه السالم(والتهذيب، قال عن الكايف  يبصري املرو أيب كخرب

ت ن كانإ و،ن كنت جنباإ و،وضوء ن كنت على غريإفاسجد وربع فسمعتها األالعزائم 

  .)٣(ن شئت مل تسجدإشئت سجدت ون إ فيه باخليارنت أ وسائر القرآن ي،املرأة ال تصل

                                                

 

 

 



٤٢٢

  .)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب روايته عنن مستطرفات السرائر عو

وعنده رجل على غري  السجدة أ فيمن قر: قال)عليه السالم(خرى عنه أويف رواية 

  .)١(يسجد: وضوء؟ قال

السجدة وهو على قرأ الرجل  :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: احلليب قالويف صحيح 

  .)٢(كانت من العزائم إذا يسجد: غري وضوء؟ قال

  .)٣(ن كان على غري طهارةإيسجد و: ورواية الدعائم

كانت من ن إ :)عليه السالم(احلذاء عن الطامث تسمع السجدة؟ قال  أيب وصحيحة

  .)٤(مسعتها إذا العزائم فلتسجد

  .)٥(مسعت السجدة إذا واحلائض تسجد: بصري أيب وموثقة

، لكن أيضاًمالزمان غالباً لنجاسة البدن واللباس باخلبث احليض واجلنابة  أن ومن املعلوم

  :هناك روايات خمالفة هلذه الروايات

لته أس: قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عبد اهللا، عن أيب مثل صحيحة عبد الرمحان بن

  .)٦( وال تسجدأتقر:  قال؟مسعت السجدة إذا عن احلائض هل تقرء القرآن وتسجد سجدة

                                                

 

 

 

 

 

 



٤٢٣

  ، وكذا اجلنب، وندبا عند سبب الندب،فتسجد احلائض وجوبا عند سببه

  

 يال تقض:  قال)عليه السالم( عن علي )عليهما السالم(بيه أ عن جعفر عن يواملرو

  .)١(لسجدةمسعت ا إذا احلائض الصالة وال تسجد

  :مورأبوقد وجهت هذه الطائفة 

  .محلها على التقية كما يف الوسائل احتماله: ولاأل

  .ي كيف قرأ وال تسجدأ ،نكارمحلها على اإل: الثاين

 أال تقر«بـ الشيخ روى الصحيحة  أن يدهؤمحلها على الكراهة يف العبادة، وي: الثالث

  .)٢(»وال تسجد

ال تسجد  أن فيجوز للحائض: الشيخلترك، كما عن محلها على الرخصة يف ا: الرابع

  .على االستحباب أو والروايات السابقة تدل على اجلواز ،ية السجدةآل

هلها، كما عن املقنعة والنهاية وعن أ إىل وىلاأل علم الطائفة رد العمل ا و: اخلامس

  .مياًءإالقبلة  إىل  بالسجوديود فليؤمجمسع موضع الس إذا اهرطغري ال أن حكام النساءأ

اجلمهور القول باشتراط الطهارة، كثر أعن  ياحملك إذ ،ال يبعد احلمل على التقية: قولأ

رأى  إذا كذلك أنه مقدم، فيه اجلمع الداليل بأن الفقيه وغريه، والقولكما يف مصباح 

  . واملقام من قبيل املستثىن ال املستثىن منه،ال فالإ ومجع داليل أنه العرف

  )  عند سبب الندب، وكذا اجلنب عند سببه، وندباًائض وجوباًفتسجد احل(

                                                

 

 



٤٢٤

  ،وكذا ال يعترب فيه االستقبال

  

وىل اعتبار الطهارة احلدثية بل  نعم األ،ثوبه خبث أو والنفساء وسائر من كان على بدنه

  .واخلبثية

املشهور، ويف مصباح الفقيه عن مجاعة من  كما هو) وكذا ال يعترب فيه االستقبال(

بل عن ظاهر التذكرة واملنتهى . ، انتهى)١(صحابناأاستظهار عدم اخلالف فيه بني فحول ال

  . عليهمجاعوكشف اللثام وغريها اإل

مل  فإن من مسع موضع السجود: قال أنه حكام النساءأ عن املفيد يف كتاب ينعم حك

  . وظاهره لزوم القبلة،)٢(القبلة إىل ي بالسجودم فليمويكن طاهراً

  . املتقدممجاع واإل األصل :اشتراط االستقبالعدم  ويدل على

سألته عن :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب االستدالل لالشتراط بصحيح احلليب عنأما 

 يسجد حيث توجهت به: )عليه السالم(ته؟ قال ب السجدة وهو على ظهر داأالرجل يقر

ناقته وهو مستقبل املدينة يقول  على ي كان يصل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا فإن 

  .)٤()٣(فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَِّهاهللا عز وجل 

نت جالس أوقرأت السجدة إذا  :قال أنه )عليه السالم( عن الباقر ،وبرواية الدعائم

رسول اهللا  فإن حيث توجهتنت راكب فاسجد أوذا قرأا إ و،القبلة إىل متوجهاًفاسجد 

  املدينة إىل  على راحلته وهو متوجهي كان يصل)اهللا عليه وآله وسلمصلى (

                                                

 

 

 

 



٤٢٥

  فضال عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً، وال ستر العورة،وال طهارة موضع اجلبهة

   نعم،جلد ميتة أو ذهباًأو 

  

ا فَثَم وجه فَأَينما تولُّو«: ويف ذلك قول اهللا عز وجليعىن النافلة . بعد انصرافه من مكة

  .)١(»اللَِّه

مر  فإن :قولهفضل من الدعاء أقراءة القرآن يف الطواف  أن بابيف يوب أويف رواية 

  .)٢(الكعبة إىل  برأسهييؤم: )عليه السالم(بسجدة وهو يطوف؟ قال 

على محلها لكن هذه الروايات على تقدير متامية السند والداللة فيها، كان الالزم 

ضعيفة الداللة، والصحيحة فكيف  على عدم وجوب االستقبال، مجاععد اإلاالستحباب ب

يوب أورواية ضعيف السند، رجحان القبلة ال وجوا، والدعائم على  الإا ال تدل إف

  .كان ـ فهو يف غاية الضعفن إ بالوجوب ـوعليه فالقول ، ظاهرة يف السجدة املستحبة

بعد صل وذلك لألاالشتراط املستند وغريه، كما صرح بعدم ) هارة موضع اجلبهةطوال (

فحال موضع اجلبهة يف املقام غري ظاهر،  إىل حكم سجود الصالة وانسحاب ،عدم الدليل

  .املقام حال سائر املساجد يف الصالة

 عن صفات الساتر من الطهارة وعدم فضالً(بعد عدم الدليل صل لأل) وال ستر العورة(

  .املرأة إىل ومنه يعلم عدم اشتراطها بستر اجلسد بالنسبة) ةيتجلد م أو ذهباً أو كونه حريراً

  األرضينبطح ويضع جبهته على  أن يالسجود فال يكفصدق الظاهر لزوم ) نعم(

                                                

 

 



٤٢٦

.  فيه تصرفاًكان السجود يعد إذا ال يكون لباسه مغصوبا أن يعترب

  

صيل املتقدم يف ال لدى التعذر على التفإماكن الوجه أكما يلزم وضع اجلبهة دون سائر 

  .الصالة ـ احتياطا ـسجدة 

على التفصيل )  فيه تصرفاًعدكان السجود ي إذا ال يكون لباسه مغصوباً أن يعترب(وكذا 

  . فراجعيالذي ذكرناه يف باب لباس املصل

  



٤٢٧

نعم يستحب التكبري ،  فتتاحال اةليس يف هذا السجود تشهد وال تسليم وال تكبري ـ ١٧ـ مسألة 

.  عدم تركهحوطه بل األللرفع من

  

 وال خالف، بل إشكالبال )  ـ ليس يف هذا السجود تشهد وال تسليم١٧مسألة ـ (

ولو كان التشهد ، دلة األإطالقصل وعليه، وذلك لأل مجاعيف كلمات مجلة منهم دعوى اإل

  .ةتيرواية الدعائم اآل إىل ضافةواجباً وجب التنبيه عليه، فعدم التنبيه دليل العدم، باإل

اً كما يف كلمات مجاعة منهم إمجاع وال خالف بل إشكالبال ) وال تكبرية االفتتاح(

  :ات مجلة من الرواياتطالقواإل األصل  إىلضافةويدل عليه باإل

فيها فال تكرب قبل اليت يسجد قرأت شيئاً من العزائم إذا  :مثل صحيح ابن سنان

  .)١(سجودك ولكن تكرب حني ترفع رأسك

قرأت السجدة فاسجد وال إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: ة قالوموثق مساع

  .)٢(تكرب حىت ترفع رأسك

فيمن يقرأ السجدة : )عليه السالم(جعفر  أيب ورواية املعترب، عن حممد بن مسلم، عن

غريها مما  إىل .)٣(حني يسجد، ولكن يكرب حني يرفع رأسه من العزائم فال يكربمن القرآن 

  .سيأيت

جمالس الصدوق  حملتمل كما هو املشهور خالفاً) نعم يستحب التكبري للرفع منه(

وجبوا التكبري، ويدل أوالذكرى والبيان وغريها حيث واخلالف وجامع الشرائع واملبسوط 

  املتقدمة، والرواية صل رجحان التكبري بعض الروايات أعلى 

                                                

 

 

 



٤٢٨

كما يدل على عدم . )١(مث يكرب: )عليه السالم(يف دعاء السجدة، حيث قال االتية 

كيف قرأ العزائم  إذا  عن الرجل)عليه السالم(با عبد اهللا أل أس أنه وجوبه موثق عمار،

سجدت  إذا قمت، ولكن إذا والسجدت  إذا ليس فيها تكبري: )عليه السالم(يصنع؟ قال 

  .)٢(قلت ما تقول يف السجود

مسعها سجد  أو ومن قرأ السجدة: قاله  أن)عليه السالم(ورواية الدعائم، عن الصادق 

 ، وعند طلوع الشمس وعند غروا،ال جتوز أو ي وقت كان ذلك مما جتوز الصالة فيهأ

يف ذلك رفع وليس  إذا ذا سجد فال يكرب وال يسلمإ و،ن كان على غري طهارةإويسجد و

  .)٣(غري السجود ويسبح ويدعو يف سجوده مبا تيسر من الدعاء

خروجاً )  عدم تركهحوطبل األ(وامر ممنوع  بالوجوب لظاهر بعض األوعليه فالقول

  .وجبأمن خالف من 

  

                                                

 

 

 



٤٢٩

 ويكفي يف ،فال جيب فيه الذكر وإن كان يستحب، يكفي فيه جمرد السجود ـ ١٨ـ مسألة 

 عن  ال مستكرباً،اقّ وِرسجدت لك تعبداً :يقول أن  ولكن األوىل،وظيفة االستحباب كلما كان

 ال إله إال اهللا حقاً :يقول أو ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجري، وال مستعظماًتنكفاًعبادتك وال مس

  ، ورقا سجدت لك يا رب تعبداً،اقّ ال إله إال اهللا عبودية وِر، وتصديقا ال إله إال اهللا إمياناً،حقا

  

 وال إشكالبال )  يكفى فيه جمرد السجود، فال جيب فيه الذكرـ ١٨مسألة ـ (

 من مصباح الفقيه وغريمها أيضاً عليه، بل هو الظاهر مجاع يف املستند دعوى اإلخالف، بل

 ، األصلالوجوبمر به يف مجلة من الروايات، ويدل على عدم لأل) ن كان يستحبإو(

  .محل العرف هلا على االستحبابواختالف الروايات الواردة يف الذكر مما يوجب 

ال  أنه ما يدل عليه موثق عمار بضميمةك) ويكفى يف وظيفة االستحباب كلما كان(

  .جيب يف السجود ذكر خاص كما تقدم يف ذكر السجود، ورواية الدعائم املتقدمني

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عناحلذاء ابن عبيدة ما يف صحيحة ) يقول أن وىلولكن األ(

 ال داً ورقاًسجدت لك تعب: (فليقل يف سجودهمن العزائم حدكم السجدة أقرأ إذا  :قال

أو ، )١(نا عبد ذليل خائف مستجريأ، بل  عن عبادتك وال مستنكفاً وال مستعظماًمستكرباً

له إله اال اهللا حقاً حقا، ال إلال (يقول يف سجدة العزائم  أنه يرو: ما ذكره الفقيه قال) يقول

  ، اًقّ تعبداً وِر، سجدت لك يا رباًقّعبودية وِرال اهللا إله إ، ال  وتصديقاًمياناًإال اهللا إ

                                                

 



٤٣٠

 ،إهلي آمنا مبا كفروا :يقول أو  بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجري، وال مستكرباًال مستنكفاً

صلى اهللا عليه (يقول ما قاله النيب  أو  إهلي العفو العفو،ما دعوا إىل  وأجبناك،وعرفنا منك ما أنكروا

أعوذ و ،ن عقوبتكم ومبعافاتك ،ن سخطكأعوذ برضاك م: يف سجود سورة العلق وهو )وآله وسلم

  ،بك منك

  

 ما رواه الشهيد )١()يقول أو نا عبد ذليل خائف مستجريأ بل  وال مستكرباًال مستنكفاً

منك منا مبا كفروا، وعرفنا آاهلي (يقول يف سجدة اقرء  أنه يرونه إ :يف شرح النفلية قال

 ىالذكر إىل يف بعض الكتب نسبته )٢()وهلي العفو العفإ ،ما دعوا إىل جبناكأو ،نكرواأما 

 يف كون هذا ذكراًيطلق املصنف  أن وجبأيف ذكر السجود ، وكان عدم اخلصوصية أيضاً

 أومن قر: قال أنه لسجدة اقرأ، لكن عن الفقيهحيث ذكراه  للكتابني، مطلق السجدة خالفاً

  .)٣(آخره إىل هليإربع فليسجد وليقل األ من العزائم شيئاً

كما رواه )  يف سجود سورة العلق)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ول ما قاله النيب و يقأ(

صلى ( سجد النيب )٤(اقْتِرب واسجد و:ملا نزلت قوله تعاىل أنه  يف احلديثيرو: الغوايل قال

  : وقال يف سجوده)اهللا عليه وآله

)عوذ بك منك،أعافاتك من عقوبتك، وعوذ برضاك من سخطك، ومبأ  

                                                

 

 

 

 



٤٣١

.  أنت كما أثنيت على نفسك، عليكصي ثناًءال أح

  

يقول ما يقول يف سجود  أو )١()ثنيت على نفسكأنت كما أحصى ثناًء عليك، أال 

 دليل طالقإليف هذه السجدة الصالة كما تقدم يف بعض الروايات، وهل يشترط الطمأنينة 

صل م ال لألأ ،ةيف سجود الصال املتقدمة األخر وبعض الروايات )٢(»نقر كنقر الغراب«

ي أ، وعلى أحوطول  واأل،قربأ الثاين ،سجود الصالة؟ احتماالن إىل دلةوانصراف تلك األ

وجب ذا مل يسجدها إن كان عمداً، وإثنائها وأتقدير فال يبطل هذه السجدة رفع الرأس يف 

  .فات ماها لدليل ؤقضا

واجب تركه فالالزم  أنه ، ومن األصل من: يقضى عنه؟ احتماالن أن جيب أنه هلأما 

مث  ، القضاءحوط واأل،حبال احلياةه عنه كسائر الواجبات اليت ال دليل على اختصاصه ؤقضا

  .ول كما هو كذلك يف باب الصوم وغريهول فاألال يلزم تعيني األ أنه الظاهر يف القضاء

  

                                                

 

 



٤٣٢

يف التكرار  ءاالكتفابجيوز له   وشك بني األقل واألكثرة مكرراًءمسع القرا إذا  ـ١٩ـ مسألة 

  .باألقل

.نعم لو علم العدد وشك يف اإلتيان بني األقل واألكثر وجب االحتياط بالبناء

  

يف كثر جيوز له باالكتفاء قل واألمسع القراءة مكرراً وشك بني األ إذا  ـ١٩مسألة ـ (

كما ذكروا يف باب من شك يف عدد صالة الرباءة عن وجوب الزائد أل) قلالتكرار باأل

  .ض اليت عليهالفرائ

تى أ أنه هل) كثرقل واألتيان بني األوشك يف اإل(نه عشرة مثال أب) نعم لو علم العدد(

صالة  باملكمل أل فيأيتأيضاًقل على األ) وجب االحتياط بالبناء(بكلها  أو بتسعة منها

  .االشتغال

  



٤٣٣

 مثّ،  ضاألريف صورة وجوب التكرار يكفي يف صدق التعدد رفع اجلبهة عن  ـ ٢٠ـ مسألة 

 وإن كان ، بل وال يعترب رفع سائر املساجد، الوضععترب اجللوس مثّ وال ي،ىاألخرالوضع للسجدة 

.أحوط

  

عن  يف صدق التعدد رفع اجلبهة ي ـ يف صورة وجوب التكرار يكف٢٠مسألة ـ (

لصدق التعدد بدون ذلك ) ى، وال يعترب اجللوس مث الوضعاألخرللسجدة ، مث الوضع األرض

  .يل على اجللوسوال دل

الحتمال ) أحوطن كان إو(للصدق بدون ذلك ) بل وال يعترب رفع سائر املساجد(

من كالم وضحك مبطالت الصالة ن إ مث لكنه احتياط ضعيف، ، للتعددكون الرفع حمققاً

 مع قجمرد سجدة وهي تتحق أنه صل بل قد عرفت لأل،وبكاء وغريها ال تبطل هذه السجدة

  .موركل تلك األ



٤٣٤

  

  حملتوياتا

  

  ٧.................. ـ استحباب الجهر بالبسملة في الظهرین٢١مسألة 

  ١٢............................خفات ـ الجهر في موضع اإل٢٢مسألة 

  ١٤....................الجاهل قبل الركوع أو  ـ تذكر الناسي٢٣مسألة 

  ١٥..............خفات ـ صور الجاهل بالحكم في الجهر واإل٢٤مسألة 

  ١٨....................النساء إلى  بالنسبةخفات ـ الجهر واإل٢٥مسألة 

  ٢٢.................................خفاتجهر واإل ـ مناط ال٢٦مسألة 

  ٢٧............................... ـ المناط في صدق القراءة٢٧مسألة 

  ٢٨...................... ـ الجهر المفرط الخارج عن المعتاد٢٨مسألة 

  ٣٠........ ـ قراءة الحمد والسورة في المصحف، واتباع الملقن٢٩مسألة 

  ٣٣........ ـ حكم من كانت في لسانه آفة ال تمكنه من التلفظ٣٠مسألة 

  ٣٤...................................ساألخر ـ كیفیة قراءة ٣١مسألة 

  ٣٦.................ال یحسن القراءة ـ وجوب التعلم على من ٣٢مسألة 

  ٣٩....................................... ـ القراءة بالملحون٣٣مسألة 

  ٤١.................. ـ حكم القادر على التعلم لو ضاق وقته٣٤مسألة 

  ٤٨...... على تعلیم واجبات الصالة ومستحباتها أخذ األجرة ـ٣٥مسألة 

  ٥٠...... ـ وجوب الترتیب والمواالة، بین آیات القرآن وكلماتها٣٦مسألة 

  ٥٢...............خالل والتبدیل بشيء من الكلمات اإل ـ حكم٣٧مسألة 

  ٥٤................ثبات همزة القطعٕا ـ حذف همزة الوصل، و٣٨مسألة 

  ٥٥.................. ـ ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون٣٩مسألة 



٤٣٥

  ٥٦........................ ـ وجوب العلم بحركة آخر الكلمة٤٠مسألة 

  ٥٧.................. ـ المناط صدق الحرف في عرف العرب٤١مسألة 

  ٥٩........................................... ـ المد الواجب٤٢مسألة 

  ٦٢..........................حكم المد األزید من المتعارف ـ ٤٣مسألة 

  ٦٣............................................. ـ مناط المد٤٤مسألة 

  ٦٤................ حروف كلمة واحدةبین ـ لو حصل فصل ٤٥مسألة 

  ٦٥............................... ـ صور من انقطاع النفس٤٦مسألة 

  ٦٦................................. ـ صور من التلفظ الغلط٤٧مسألة 

  ٦٨........................................دغام الواجب ـ اإل٤٨مسألة 

  ٦٩...................................واجبالدغام غیر  ـ اإل٤٩مسألة 

  ٧١..............................هج العربي ـ القراءة على الن٥٠مسألة 

  ٧٩.............................دغام الواجب ـ صور من اإل٥١مسألة 

  ٨١........................دغام غیر الواجب ـ صور من اإل٥٢مسألة 

  ٨٢...............شباعمالة واإل ـ عدم وجوب المحسنات كاإل٥٣مسألة 

  ٨٣............................ ـ ما یجب مراعاته في القراءة٥٤مسألة 

  ٨٤............... ـ التمییز بین الكلمات حتى ال تتولد مهملة٥٥مسألة 

  ٨٥.......................................اءة ـ من قواعد القر٥٦مسألة 

  ٨٧............................ تصح فیهما قراءتانن ـ موردا٥٧مسألة 

  ٩٠..........................بعدة وجوه» كفؤ« ـ جواز قراءة ٥٨مسألة 

  ٩١......................عراب وكیفیة اللفظ ـ وجوب تعلم اإل٥٩مسألة 

  ٩٢........الصحیح أنه  ـ البقاء مدة على الوجه الغلط باعتقاد٦٠مسألة 

  فصل

  يف الركعات األخرية

  ١٣٤ ـ ٩٣



٤٣٦

  ١٠٤............. في الركعتین األولتین ـ ما لو نسي قراءة الحمد١مسألة 

  ١٠٧............... ـ أفضلیة التسبیحات األربع على قراءة الحمد٢مسألة 

  ١١٥...................حدى األخیرتینإ ـ جواز قراءة الحمد في ٣مسألة 

  ١١٦.................. في الركعتین األخیرتینخفات ـ وجوب اإل٤مسألة 

  ١٢٢.......................ً ونسیاناً وجهالً عمدارجها ـ حكم اإل٥مسألة 

  ١٢٣.................خرىأ إلى  والعدول ـ العزم على قراءة سورة٦مسألة 

  ١٢٤.......................... ـ سبق اللسان المخالف للمقصود٧مسألة 

  ١٢٦.............حدى األولتینإفي  أنه  ـ قراءة الحمد تخیال منه٨مسألة 

  ١٢٨................................ ـ نسیان القراءة والتسبیحات٩مسألة 

  ١٣١.................... ـ الشك في قراءتهما بعد الهوي للركوع١٠مسألة 

  ١٣٢.......................... ـ زیادة التسبیحات على الثالث١١مسألة 

  ١٣٣......... ـ االقتصار على قصد القربة لو أتى بالتسبیحات١٢مسألة 

  فصل

  يف مستحبات القراءة

  ١٨٤ ـ ١٣٥

  ١٦٠....... ـ كراهة ترك سورة التوحید في جمیع الفرائض الخمس١مسألة 

  ١٦١............ ـ كراهة قراءة الحمد والسورة والتوحید بنفس واحد٢مسألة 

  ١٦٢..................... ـ كراهة قراءة سورة واحدة في الركعتین٣مسألة 

  ١٦٤............... ـ جواز تكرار اآلیة في الصالة وجواز البكاء٤ مسألة

  ١٦٦...الظهر في یوم الجمعة أو عادة الجمعةإ ـ موارد استحباب ٥مسألة 

  ١٦٨.............................. ـ قراءة المعوذتین في الصالة٦مسألة 

  ١٧٠.................... ـ الحمد سبع آیات، والتوحید أربع آیات٧مسألة 

  ١٧٣...............................نشاء الخطابإ ـ جواز قصد ٨مسألة 

  ١٧٤.....................................ال القراءة ـ السكوت ح٩مسألة 



٤٣٧

  ١٧٦........................ثناء القراءةأ ـ الصالة على محمد ١٠مسألة 

  ١٧٧............................. ـ الحركة القهریة حال القراءة١١مسألة 

  ١٧٨.......................كلمة أو  ـ ما لو شك في قراءة آیة١٢مسألة 

  ١٧٩.................. ـ جواز االقتصار على التسبیحة الواحدة١٣مسألة 

  ١٨٠.......................شباع كسر الهمزةإ ـ جواز القراءة ب١٤مسألة 

  ١٨١................مخرج حروفها أو لشك في حركة كلمة، ـ ا١٥مسألة 

  ١٨٣..................................... ـ حد القراءة الجهریة١٦مسألة 

  فصل

  يف الركوع

  ٢٧٠ ـ ١٨٥

  ٢٠٥.......تین حال الركوعب ـ عدم وجوب وضع الیدین على الرك١مسألة 

  ٢٠٦......................االنحناء أو  ـ عدم التمكن من الركوع٢مسألة 

  ٢٠٩....................بدال الركوع االضطراریةأ ـ الدوران بین ٣مسألة 

  ٢١٠..................... ـ حصول التمكن من الركوع االختیاري٤مسألة 

  ٢١٣..........................یمائي ـ زیادة الركوع الجلوسي واإل٥مسألة 

  ٢١٤............................ ـ كیفیة ركوع من یكون كالراكع٦مسألة 

  ٢١٧................................ ـ دوران االنحناء مدار النیة٧مسألة 

  ٢١٩.................................ـ صور في نسیان الركوع ٨مسألة 

  ٢٢١  السجود إلى هوي ـ االنحناء بقصد الركوع، فالنسیان في األثناء، وال٩مسألة 

  ٢٢٥...................................... ـ كیفیة ركوع المرأة١٠مسألة 

  ٢٢٦........................................ ـ تسبیحة الركوع١١مسألة 

  ٢٣٠.............................تیان بالذكر أزید من مرة ـ اإل١٢مسألة 

  ٢٣٢........الضرورةقتصار على الصغرى في حال  ـ جواز اال١٣مسألة 



٤٣٨

  ٢٣٣...................................... ـ وقت ذكر الركوع١٤مسألة 

  ٢٣٥...........یرهغ أو  ـ مع عدم التمكن من الطمأنینة لمرض١٥مسألة 

  ٢٣٦........................ ـ ترك الطمأنینة في الركوع أصال١٦مسألة 

  ٢٣٧............ ـ جواز الجمع بین التسبیحة الكبرى والصغرى١٧مسألة 

   إلى  ـ الشروع في التسبیح بقصد الصغرى والعدول١٨مسألة 

  ٢٣٨...............................................................الكبرى

  ٢٣٩..................................... ـ شرائط ذكر الركوع١٩مسألة 

  ٢٤٠....................»ربي العظیم«شباع بقراءة  ـ جواز اإل٢٠مسألة 

  ٢٤١.................... ـ التحرك في حال الذكر بسبب قهري٢١ مسألة

  ٢٤٢............ ـ جواز الحركة الیسیرة التي ال تنافي االستقرار٢٢مسألة 

  ٢٤٣............................................. ـ حد الركوع٢٣مسألة 

  ٢٤٤.....................می ـ بعض صور الشك في تلفظ العظ٢٤مسألة 

  ٢٤٦................................. ـ كیفیة الركوع الجلوسي٢٥مسألة 

  ٢٤٨...................................... ـ مستحبات الركوع٢٦مسألة 

  ٢٦٣......................................وع ـ مكروهات الرك٢٧مسألة 

  ٢٦٩...... ـ عدم الفرق بین الفریضة والنافلة في واجبات الركوع٢٨مسألة 

  فصل

  يف السجود

  ٣٤٨ ـ ٢٧١

  ٢٧١...................................................واجبات السجود

  ٢٩٦..................... ـ حد الجبهة وحد السجود على الجبهة١مسألة 

  ٣٠٢................................... ـ مباشرة الجبهة للمسجد٢مسألة 

  ٣٠٧........... ـ وضع باطن الكفین ـ في السجود ـ مع االختیار٣مسألة 



٤٣٩

  ٣١٠............................. ـ حد وضع الكفین في السجود٤مسألة 

  ٣١٣........................... ـ حد وضع الركبتین في السجود٥مسألة 

  ٣١٥..........................بهامین في السجود ـ حد وضع اإل٦مسألة 

  ٣١٩.............. ـ االعتماد على األعضاء السبعة في السجود٧مسألة 

  ٣٢٢............................ ـ السجود على الهیئة المعهودة٨مسألة 

  ر  ـ وضع الجبهة على موضع مرتفع أزید عن المقدا٩مسألة 

  ٣٢٤...............................................................المغتفر

  ٣٢٧............ ـ وضع الجبهة على ما ال یصح السجود علیه١٠مسألة 

  ٣٣٠........................................... ـ دمل الجبهة١١مسألة 

  ٣٣٦............................. ـ صور السجود االضطراري١٢مسألة 

  ٣٣٩...........ًسهوا أو عضاء السجود عمداأ ـ حكم من حرك ١٣مسألة 

  ٣٤١....... قبل االتیان بالذكراألرض من ً ـ ارتفاع الجبهة قهرا١٤مسألة 

  ٣٤٤.................................السجود في حال التقیة ـ ١٥مسألة 

  ٣٤٦..........................حداهماإ أو  ـ لو نسي السجدتین١٦مسألة 

  ٣٤٧..... ـ عدم جواز الصالة على ما ال تستقر المساجد علیها١٧مسألة 

  ٣٤٨................. ـ الدوران بین صور السجود االضطراري١٨مسألة 

  فصل

  يف مستحبات السجود

  ٣٩٤ ـ ٣٤٩

  ٣٨٢..............اقعاء في الجلوس بین السجدتین، وبعدهم ـ اإل١مسألة 

  ٣٨٦..................................... ـ نفخ موضع السجود٢مسألة 

  ٣٨٩........................... ـ كراهة قراءة القرآن في السجود٣مسألة 

  ٣٩٠.................................... ـ ترك جلسة االستراحة٤مسألة 

  ٣٩٤.................................. ـ نسیان جلسة االستراحة٥مسألة 



٤٤٠

  فصل

  يف سائر أقسام السجود

  ٤٣٣ ـ ٣٩٥

  ٣٩٥............................................السهو ـ سجود ١مسألة 

  ٣٩٦............................................ ـ سجود التالوة٢مسألة 

  ٤٠٥..................... والمستمعئود بالقار ـ اختصاص السج٣مسألة 

  ٤٠٦........................ ـ توجب السجدة بقراءة مجموع اآلیة٤مسألة 

  ٤٠٧...................................... ـ سجود التالوة فوري٥مسألة 

  ٤٠٩......................خراآل ـ لو قرأ بعضها وسمع بعضها ٦مسألة 

  ٤١٠...........................اسمعها غلط أو  ـ لو قرأ السجدة٧مسألة 

  ٤١١.............................. ـ تكرر السجدة بتكرار القراءة٨مسألة 

  ٤١٣.....................راءة غیر المكلف ـ سجود التالوة عند ق٩مسألة 

  ٤١٤........................ثناء الصالةأقرأها  أو  ـ لو سمعها١٠مسألة 

  ٤١٥........................قرأها اثناء السجود أو  ـ لو سمعها١١مسألة 

  ٤١٦.................القیام أو  ـ عدم وجوب نیته حال الجلوس١٢مسألة 

  ٤١٧...... ـ اعتبار كون القراءة بقصد القرآنیة في سجود التالوة١٣مسألة 

  ٤١٨.........................من تمییز ـ ما یعتبر في السماع ١٤مسألة 

  ٤١٩..................... ـ عدم وجوب السجود لقراءة ترجمتها١٥مسألة 

  ٤٢٠................................... ـ شرائط سجود التالوة١٦مسألة 

  ٤٢٧.............................. ـ ما لیس في سجود التالوة١٧مسألة 

  ٤٢٩................................ ـ الذكر في سجود التالوة١٨مسألة 

  ٤٣٢.......... ـ لو سمع القراءة مكررا وشك بین األقل واألكثر١٩مسألة 

  ٤٣٣.................................. ـ صورة وجوب التكرار٢٠مسألة 

  

  

  




