
١

  مت التصحيح، : مالحظة

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

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  الفقه 

  الثالث والعشروناجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  سيين الشريازيالسيد حممد احل

  دام ظله

  

  

  

  الصالةكتاب 

  السابعاجلزء 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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

  ٨٢١٢٧٤: ت ـ لبنان  تلفون شوران بريو٦٠٨٠ص ب 



٥

  

  

  

  الصالةكتاب 

  السابعاجلزء 



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

  

  فصل

 يف صالة اآليات

  :أمور وسببها ى،لرجال والنساء واخلناثوهي واجبة على ا

   وخسوف القمر، كسوف الشمس: والثايناألول

  

  فصل{

  }يف صالة اآليات

وهي مجع آية مبعىن العالمة، واخللق كله عالمة اهللا سبحانه، إالّ أن اآليات حيث إا 

  .ملفتة أطلقت عليها اآليات

 علماؤنا كافة على أمجع: بال خالف وال إشكال، بل يف املستند} وهي واجبة{

وجوب الصالة لكسوف الشمس وخسوف القمر، وادعاء اإلمجاع عليه قد استفاض بل 

  . وعن آخر أنه ضروري يف اجلملة وهو ليس ببعيد.)١(تواتر

بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً وضرورةً، وإطالق } على الرجال والنساء واخلناثى{

  .ملصرحة باسم النساءاألدلة تشمل الكل، وهناك بعض الروايات ا

  بال إشكال وال } كسوف الشمس، وخسوف القمر: األول والثاين: وسببها أمور{

                                                

  .١ س٤٣٣ ص١ج:  املستند)١(



٨

، ويدل عليه متواتر أيضاً الف، بل دعوى اإلمجاع عليه متواترة، بل الضرورةخ

  .الروايات

وقت صالة الكسوف : قال) عليه السالم(فقد روى مجيل بن دراج، عن أيب عبد اهللا 

  .)١(ـ وهي فريضة: لـ إىل أن قا

صالة العيدين فريضة، وصالة :  قالأيضاً )عليه السالم(وعنه، عن أيب عبد اهللا 

  .)٢(الكسوف فريضة

  .)٣(صالة الكسوف فريضة: قال) عليه السالم(ويف رواية ثالثة عنه، عن الصادق 

  .)٤(صالة الكسوف فريضة: قال) عليه السالم(وعن أيب أسامة، عن أيب عبد اهللا 

يف حديث صالة الكسوف، قال ) عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وعن حممد بن محران

  .)٥(هي فريضة): عليه السالم(أبو عبد اهللا 

  .)٦(صالة الكسوف فريضة: أنه قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن رسول اهللا 

ى اهللا عليه وآله صل(، عن رسول اهللا )عليه السالم(ويف رواية الكايف، عن أيب احلسن 

  فإذا انكسفتا أو واحدة منهما : ـ يف حديث موت إبراهيم ـ) وسلم

                                                

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح١ الباب ١٤٢ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب صالة الكسوف ح١ الباب ١٤٢ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .٩ من أبواب صالة الكسوف ح١ الباب ١٤٣ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .٨ من أبواب صالة الكسوف ح١لباب  ا١٤٣ ص٥ج:  الوسائل)٤(

  .٧ من أبواب صالة الكسوف ح١ الباب ١٤٣ ص٥ج:  الوسائل)٥(

  .٦ من أبواب صالة الكسوف ح١ الباب ١٤٣ ص٥ج:  الوسائل)٦(



٩

  .)١(ـ أي الشمس والقمر ـ فصلوا، مث نزل فصلى بنا صالة الكسوف

إن اهللا تعاىل إذا أراد ختويف عباده ): عليهما السالم(وعن املقنعة، روى عن الصادقني 

لقمر، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل اهللا تعاىل وجتديد زجره خللقه كسف الشمس وخسف ا

  .)٢(بالصالة

إمنا جعلت للكسوف صالة ألنه من آيات ): عليه السالم(ويف رواية ابن شاذان، قال 

  .)٣(اهللا تبارك وتعاىل ال يدرى أ لرمحة ظهرت أم لعذاب

ساء هل عن الن) عليه السالم(وسألته : قال) عليهما السالم(ويف رواية علي بن جعفر 

على من عرف منهن صالة النافلة وصالة الليل وصالة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ 

  .إىل غريها من الروايات. )٤(نعم): عليه السالم(قال 

  :وهنا أمور

إن الكسوف واخلسوف يطلق كل واحد منهما على تكدر الشمس والقمر : األول

لقمر بني الشمس واألرض يف الكسوف، وحتجب نورمها بالسبب العادي الذي هو حيلولة ا

وحيلولة األرض بني الشمس والقمر يف اخلسوف، كما ذكره القاموس وغريه إالّ أن 

  .األحسن إطالق الكسوف يف الشمس واخلسوف يف القمر

قال يف موت ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(يف بعض الروايات أن رسول اهللا : الثاين

  إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان : ابنه) عليه السالم(إبراهيم 

                                                

  .١ باب صالة الكسوف ح٤٦٣ ص٣ج:  الكايف)١(

  . السطر األخري٣٤ص:  املقنعة)٢(

  .٣الكسوف ح من أبواب الصالة ١ الباب ١٤٢ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح٣ الباب ١٤٥ ص٥ج:  الوسائل)٤(



١٠

  .)١(ملوت أحد وال حلياته

والظاهر أن املراد بأحد، اإلنسان العادي ال مثل النيب واإلمام وأولياء اهللا تعاىل، وذلك 

كما يف ج ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ملا صح من انكساف الشمس يف موت رسول اهللا 

عليه (ويف استشهاد احلسني » )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ملوته وكسفت الشمس«: البالغة

، واملقتل للخوارزمي، والكواكب الدرية، واالحتاف، )٢(كما يف الصواعق احملرقة) السالم

ملا قُتل ) عليه السالم(أن احلسني : وتاريخ اخللفاء، وجممع الزوائد، وكثري من املقاتل

  .انكسفت الشمس

ملا قُتل اسودت السماء اسوداداً ) عليه السالم(إن احلسني : وذكر احلافظ أبو نعيم

  .عظيماً حىت رؤيت النجوم اراً

وانكسفت الشمس حىت ) عليه السالم(إن السماء امحرت لقتل احلسني : ويف الصواعق

  .)٣(بدت الكواكب نصف النهار

فَما بكَت : سبحانهفقد قال . وال مانع من تأثري هذه العظائم يف األمور الكونية: أقول

مما يدل على بكائهما ملوت بعض الناس، إىل غري ذلك من . )٤(والْأرضاُء علَيِهم السم

  .يف األمور الكونية) عليهم السالم(املسلّمات يف تأثري موت األنبياء واألئمة 

                                                

  .١٠ من أبواب صالة الكسوف ح١ الباب ١٤٣ ص٥ج:  الوسائل)١(

  . الفصل الثالث١٩٤ص:  الصواعق احملرقة)٢(

  . املصدر)٣(

  .٢٩اآلية :  سورة الدخان)٤(



١١

 مل يكن فيه كسف أو خسف مل األرضكما أنه إذا كان اإلنسان يف بقعة من : الثالث

 يف بقعة أخرى، كذلك من يكون يف الفضاء أحدمهايكن عليه صالة اآليات، وإن كان 

، ألن احلكم يتبع حصول املوضوع األرض يف أحدمهااخلارجي ال جيب عليه الصالة حبصول 

 مل جتب عليه القضاء، ألنه مل األرض، وإذا رجع إىل األرضوال موضوع ملن يكون خارج 

ة، كما هو كذلك بالنسبة إىل من كان مسافراً فحضر فعلم أنه يكن يف وقتهما يف تلك البقع

 ألنسان مدى عمره إذا كان بأحدمها يف وطنه وال استبعاد يف عدم التكليف أحدمهاوقع 

  .األرضيةذلك اإلنسان خارج الكرة 

الظاهر أن الكسوف واخلسوف قد يكونان لرمحة وقد يكونان لعذاب كما تقدم : الرابع

ذان، وكوما هلما ال ينايف كوما حسب املوازين الفلكية بافك فهما يف يف رواية ابن شا

عقديت الرأس والذنب، إذ من املمكن إن اهللا وقّت وصوهلما ـ منذ اخللقة ـ إىل الرأس 

والذنب حسب علمه باستحقاق الناس الرمحة واستحقاقهم العذاب، مثالً علم أن البشر 

اب يف عاشر حمرم فخلق الكون حبيث يكون يستحقون الرمحة يف نصف رمضان والعذ

  .التالقي بني الشمس والقمر يف العقدتني يف هاذين الوقتني

املراد بالشمس والقمر ما نراه ال سائر الشموس واألقمار ولو رآه اإلنسان : اخلامس

بسبب اآلالت وكان الكسوف هلما يف مساء بإزاء البقعة اليت يسكن هذا اإلنسان فيه، وذلك 

اف األدلة إىل ما نراه دون ما سوى ذلك، وهناك مسائل أخر من هذا القبيل ذكرناها ألنصر

  .يف كتاب املسائل احلديثة



١٢

  . وإن مل حيصل منهما خوف،ولو بعضهما

  ، سبب هلا مطلقاً أيضاً وهي، الزلزلة:الثالث

  

بال إشكال وال } بعضهما{كان املكسوف واملخسوف } ولو{مث الواجب الصالة 

إلطالق النص والفتوى، وما يف } وإن مل حيصل منهما خوف{طالق األدلة خالف، إل

بعض الروايات مما ظاهره أن الصالة ألجل الفزع إىل اهللا مثل ما رواه حممد بن عمارة، عن 

إن الزالزل «: قال) عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم(أبيه، عن الصادق جعفر بن حممد 

من عالمات الساعة، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام والكسوفني والرياح اهلائلة 

  .)١(»القيامة وافزعوا إىل مساجدكم

فإذا كان كذلك ـ أي انكسفت ): عليه السالم(ويف رواية حكم بن املتورد قال 

إىل غريمها، فهو حممول على . )٢(الشمس والقمر ـ فافزعوا إىل اهللا عز وجل مث ارجعوا إليه

  .لة فيه على لزوم اخلوفالعلة ال دال

بال إشكال وال خالف، بل عن اخلالف } الزلزلة، وهي أيضاً سبب هلا مطلقاً: الثالث{

  .واملعترب والتذكرة واملنتهى وشرح اإلرشاد وغريها اإلمجاع عليه

نعم احملكي عن ابن زهرة واإلسكايف واحلليب عدم التعرض هلا، وال يكون ذلك دليال 

  . إلضافة إىل أن األولني ذكرا كل خموفعدم إجيام هلا، با

: وعن احلدائق أنه حكى عن املفاتيح القول باستحباب صالة الزلزة، قال يف املستند

  .)٣(وليس كذلك، بل حكاه يف الرياح وحنوها

                                                

  .٦يات ح من أبواب صالة اآل١ الباب ٣٢٠ ص٦ج: عةي جامع أحاديث الش)١(

  .١ من أبواب صالة اآليات ح١٠ الباب ٣٤٢ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)٢(

  .٦ س٤٣٣ ص١ج:  املستند)٣(



١٣

  :وكيف كان فيدل على احلكم مجلة من الروايات

) عليه السالم(عبد اهللا مثل خرب سليمان الديلمي املروي يف الفقيه والعلل، أنه سأل أبا 

فإذا كان ذلك فما : ـ قلت:  ـ إىل أن قالآية): عليه السالم(عن الزلزلة ما هي؟ فقال 

  .)١(صلّ صالة الكسوف): عليه السالم(أصنع؟ قال 

 كناية عن الصالة لتكرره افزعوا إىل مساجدكموخرب حممد بن عمارة املتقدم، فإن 

  .يف الروايات

يف شهر ) عليه السالم(انكسف القمر وأنا عند أيب عبد اهللا : صري قالففي رواية أيب ب

إنه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إىل : رمضان فوثب وقال

  .)٢(مساجدكم

إن اهللا تعاىل إذا أراد ختويف عباده ): عليهما السالم(وعن املقنعة، عن الصادقني 

قمر، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل اهللا تعاىل وجتديد زجره خللقه كسف الشمس وخسف ال

  .)٣(بالصالة

صلى اهللا عليه وآله (كان رسول اهللا ): عليه السالم(وعن الدعائم، قال الصادق 

  .)٤(اسعوا إىل مساجدكم: إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر قال للناس) وسلم

  ىل املساجدفإشكال املستمسك تبعاً لغريه على خرب عمارة، بأن الفزع إ

                                                

  .٧ من اجلزء الثاين ح٣٤٣ باب ١٥٦، والعلل ص٩ يف صالة الكسوف ح٨١ باب ٣٤٣ ص١ج:  الفقيه)١(

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح٦ الباب ١٤٨ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .السطر األخري ٣٤ص:  املقنعة)٣(

  . يف ذكر صالة الكسوف٢٠٠ ص١ج:  دعائم اإلسالم)٤(



١٤

  .قوىوإن مل حيصل ا خوف على األ

األصفر والظلمة الشديدة والصاعقة  أو األمحر أو ى كالريح األسود أو أرض كل خموف مساوي:الرابع

  والصيحة واهلدة والنار اليت تظهر يف السماء واخلسف وغري ذلك من اآليات

  

  .طعاً ال خيلو من إشكالفيه أعم من الصالة مع أن األمر به حممول على االستحباب ق

وإذا هبت ريح : قال) عليه السالم(ويدل على وجوب الصالة الزلزلة، الرضوي 

صفراء أو سوداء أو محراء فصلّ هلا صالة الكسوف، وكذلك إذا زلزلت األرض فصلّ صالة 

وضعف . )١( إىل آخرهيا من ميسك السماوات: الكسوف، فإذا فرغت منها فاسجد وقل

  .بالشهرة احملققة واإلمجاعات املستفيضةالسند جمبور 

وذلك إلطالق النص والفتوى، ومل أجد من } وإن مل حيصل ا خوف على األقوى{

  .يشعر بذلك) على األقوى: (أوجب الصالة عند اخلوف فقط مع أن قوله

حيث إا } كل خموف مساوي أو أرضي كالريح األسود أو األمحر أو األصفر: الرابع{

بأن يسمع صوت } والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة{لوان من التراب حتمل هذه األ

  .احلاصلة من سقوط جبل عظيم} واهلدة{هائل 

  كالرعد الشديد } والنار اليت تظهر يف السماء، واخلسف، وغري ذلك من اآليات{

                                                

  .٣٣ س١٢ص:  فقه الرضا)١(



١٥

أما اآليات السماوية، فعلى الشمهور شهرة عظيمة يف وجوب الصالة هلا، بل عن 

فالقول باستحباب الصالة بغري الثالثة األوىل كما : إلمجاع عليه، قال يف املستنداخلالف ا

نقله يف الشرائع، وإن قيل إنه مل يعرف قائله، كما يف مصباح الفقيه، أو الترديد يف وجوبه له 

كما فيه، ويف املعترب والنافع أو عدم وجوبه كما هو حمتمل من مل يعترض له كالً أو بعضاً 

ن األصحاب، كما عن املبسوط والنهاية واجلمل وغريها، حيث إم ذكروا كجماعة م

  .، انتهى كالم املستند)١(بعض املذكورات دون مجيعها، ال وجه له

هذا يف املخاوف السماوية، أما املخاوف األرضية، ففي املستند نفي وجوب صالة 

إن :  ويف مصباح الفقيه.اآليات هلا، ونسب عدم الوجوب إىل املفيد واخلالف وبعض األجلة

  .)٢(ظاهر كثري منهم أو صرحيهم عموم احلكم لكل آية ولو أرضية

: أما بالنسبة إىل اآليات السماوية، فالظاهر الوجوب جلملة من الروايات: أقول

هذه الرياح والظلمة اليت ): عليه السالم(كصحيح زرارة وحممد بن مسلم، قلنا أليب جعفر 

كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع ): عليه السالم (تكون هل يصلى هلا؟ فقال

  .)٣(فصل له صالة الكسوف حىت تسكن

إمنا جعل للكسوف صالة ألنه من آيات اهللا تعاىل ال : وكالعلة يف رواية بن شاذان

  ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(يدرى أ لرمحة ظهرت أم لعذاب، فأحب النيب 

                                                

  .١٩ س٤٣٣ ص١ج:  املستند)١(

  . السطر األخري٤٧٨ ص٢ج:  مصباح الفقيه)٢(

  .١١ من أبواب صالة اآليات ح١ الباب ٣٢١ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)٣(



١٦

رامحها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها كما أن تفزع أمته إىل خالقه و

  .)١(حني تضرعوا إىل اهللا عز وجل) عليه السالم(صرف عن قوم يونس 

إذا وقع : قاال) عليهما السالم(وصحيح ابن مسلم وبريد، عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا 

  .)٢(الكسوف أو بعض هذه اآليات فصلّها ما مل تتخوف أن يذهب وقت الفريضة

إن الزالزل والكسوفني والرياح اهلائلة من عالمات : ورواية ابن عمارة املتقدمة

  . )٣(الساعة، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام القيامة وافزعوا إىل مساجدكم

  .املتقدمة) عليه السالم(ورواية فقه الرضا 

لمة تكون يف السماء عن الريح والظ) عليه السالم(سئل الصادق : وصحيح عبد الرمحان

  .)٤(صالا سواء): عليه السالم(والكسوف؟ قال 

وقد ناقش بعض الفقهاء يف داللة الروايات املذكورة على الوجوب مبا يكون أشبه 

باملناقشات العلمية عن كوا مسقطة للظهور، وكأنه أراد بذلك نصرة القول باالستحباب، 

 بعضها ال يضر بعد وجود الصحاح والشهرة لكن الظهور العريف حمكّم، وضعف السند يف

القطعية، بل اإلمجاع املنقول، وأما بالنسبة إىل املخاوف األرضية فالظاهر عدم الوجوب 

  :لألصل بعدم عدم الدليل، إذ ما يستدل به أمور

                                                

  .٣الة الكسوف ح من أبواب ص١ الباب ١٤٢ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب صالة الكسوف ح٥ الباب ١٤٨ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .٦ من أبواب صالة اآليات ح١ الباب ٣٢٠ ص٦ج:  جامع أحاديث الشعية)٣(

  .٢ من أبواب صالة الكسوف ح٢ الباب ١٤٤ ص٥ج:  الوسائل)٤(



١٧

وجود الزلزلة األرضية بني املذكورات ومناطها موجود يف سائر املخاوف : األول

  .ال قطع باملناطإنه : األرضية، وفيه

 يشمل كل األخاويف اإلهلية ألن أخاويف السماء): عليه السالم(إن قوله : الثاين

إنه خالف : وفيه. )١(﴾ما توعدونَ﴿وِفي السماِء ِرزقُكُم و: مصدرها السماء، قال تعاىل

  .الظاهر، بل ظاهره ما يأيت من اخلوف يف جانب السماء

يصلي يف الرجفة : قال) عليه السالم(ئم، عن الصادق عموم مرسلة الدعا: الثالث

والزلزلة والريح العظيمة والظلمة واآلية حتدث، وما كان مثل ذلك، كما يصلي يف صالة 

ال يدري أ لرمحة : ومفهوم العلة الواردة يف خرب الفضل. )٢(كسوف الشمس والقمر سواء

  .ظهرت أو لعذاب

ضافة إىل احتمال أن يراد باآلية اآليات السماوية ضعف السند يف املرسلة، باإل: وفيه

  .فقط ال األرضية

أما الرواية فألا ال تدل على كون ذلك علة تامة، بل هي من قبيل غالب العلل 

املذكورة يف الروايات واليت يصطلح عليها بأا حكمة، ورمبا يتشبث للوجوب بأمور أوهى 

ه يف الفتوى، فالقول بعدم الوجوب كما يظهر من الذي ذكرناه مما ال ميكن االعتماد علي

منهم أنه املشهور هو األقرب، وإن كان األتيان بالصالة هلا أحوط، وهل يشمل ذلك مثل 

تفجر الربكان؟ احتماالن، وإن كان يظهر من سوق استدالالم العدم، أما مثل حترك النمل 

  يف وديان النمل، أو تكثر

                                                

  .٢٢اآلية :  سورة الذاريات)١(

  . الكسوف، يف ذكر صالة٢٠٢ ص١ج:  دعائم اإلسالم)٢(



١٨

  ، ربة بغري املخوف من هذه املذكورات وال ع،املخوفة عند غالب الناس

  

احليات والعقارب مبناسبة تغري يف اجلو، أو سيل املاء اجلارف، أو هجوم اجلراد على 

الزرع واملأكول، أو فيضان البحر مما يوجب غرق البالد، فالظاهر أنه ال يقول أحد 

  .األموربالوجوب ألجلها، فإن اآليات األرضية يف كلمام منصرفة عن أمثال هذه 

ال عربة بغري {قالوا بأنه } و{اشترطوا هذا الشرط } املخوفة عند غالب الناس{

لألصل وعدم الدليل على الوجوب يف غري املخوف، } املخوف من هذه املذكورات

: يف صحيح زرارة) عليه السالم(واإلطالقات مقيدة مبا يظهر منه اشتراط اخلوف، مثل قوله 

كل أخاويف السماء.  

إذا هبت ريح صفراء أو ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(كان النيب ): عليه السالم (وقوله

محراء أو سوداء تغري وجهه واصفر لونه وكان كاخلائف الوجل حىت ترتل من السماء قطرة 

  .)١(قد جاءتكم الرمحة: من مطر فريجع إليه لونه، ويقول

  .الرياح اهلائلة): عليه السالم(وقوله 

 كثرياً ممن ذكروا وجوب الصالة هلذه األمور مل يقيدوا ذا القيد، إن: لكن فيه

والنصوص مطلقة، واإلشعارات املذكورة ال تصلح مقيدة، وإمنا تبني طبيعة كوا هائلة ال 

): عليه السالم(فعلية اهلول، وإالّ فمثل هذه اإلشعارات موجودة يف الكسوفني كقوله 

فافزعوا إىل مساجدكم .ال يكون إالّ عن خوف، وعليه فعدم االشتراط أظهر، فإن الفزع 

  أما وجه اشتراط كون غالب الناس فاملراد غالب من

                                                

  .٢٠ يف صالة الكسوف ح٨١ باب ٣٤٥ ص١ج:  الفقيه)١(



١٩

لألوحدي من  إالّ  وال بانكساف أحد النريين ببعض الكواكب الذي ال يظهر،وال خبوف النادر

  .الناس

  ، للغالب من الناس مل يكن خموفاًإذاوكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض 

  

آلية كما هو واضح، وإمنا ذكروا ذلك من جهة أن خوف اجلميع غري حاصل شهد ا

  .غالباً، فإذا قيدنا األدلة خبوف اجلميع لزم التقييد بالفرد النادر وهو خالف ظاهر األدلة

قالوا النصراف الدليل عنه، فإن اآلية لو كانت خموفة كان الغالب } وال خبوف النادر{

ا من جهة تذكر القيامة، أو من جهة التخوف على النفوس خائفاً، مث إن اخلوف حيصل إم

واملباين من االيار، أما من جهة املفاجأة، فإن املفاجأة أيضاً خموفة، واألول خالف الظاهر، 

والثاين ال ميكن أن يكون ميزاناً، وإالّ لزم الفرق بني الرياح يف املدن القوية فال تكون خموفة، 

نية وحنوها فتكون خموفة، وهذا خالف املنساق من وحدة احلكم، ويف األكواخ والبيوت الطي

  .والثالث كالثاين، وهذا قرينة أخرى على عدم اشتراط اخلوف، فتأمل

} وال بانكساف أحد النريين ببعض الكواكب الذي ال يظهر إالّ لألوحدي من الناس{

 العربة بانكساف كما هو املشهور، إذ ظاهر األدلة االنكساف املتعارف، ومنه يعلم عدم

أحدمها بالقمر أو باألرض إذا كان جزئياً حبيث ال يظهر، إذ املنصرف من األدلة ما كان 

  .ظاهراً

إذا مل {لألصل بعد عدم الدليل على ذلك } وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض{

  أما إذا كان خموفاً وجب، ألنه مشمول} يكن خموفاً للغالب من الناس



٢٠

  ،قوىمتام االجنالء على األ إىل كسوفني هو من حني األخذوقتها ففي ال أما و

  

حينئذ لألدلة الدالة على وجوب الصالة لكل خموف، وقد تقدم وجه تقييد اآلية 

باملخوفة للغالب، لكن يف حتقق موضوع ذلك يف اخلارج نظر، والظاهر أن تناثر النجوم 

ن وكأن النجوم تتساقط وتصطدم الذي هو عبارة عن متوج اهلواء أمواجاً خاصة فريى اإلنسا

  .بعضها ببعض لتكسر أمواج النور عند الرائي أيضاً من اآليات املخوفة عند غالب الناس

ال } وأما وقتها ففي الكسوفني هو من حني األخذ إىل متام االجنالء على األقوى{

ى إشكال وال خالف يف أن قبل الكسوف ال صالة، وكذلك ليس بعده بفصل، بل ادعي عل

كال األمرين اإلمجاع، لكن الظاهر أنه من الكسوف ما إذا امحر اجلرم قبل أن يسود لدخوله 

  .يف شبه الظل، ألنه من الكسوف عرفاً، وإن كان التأخري إىل الظالم أفضل

مث إم بعد أن اتفقوا يف أن أول وقت الصالة الشروع يف الكسوف اختلفوا يف آخر 

ء كما عن املشهور، بل عن التذكرة نسبته إىل علماء، أو وقته، هل هو الشروع يف االجنال

إىل متام االجنالء كما عن مجاعة من املتقدمني وأكثر املتأخرين ومتأخريهم، األقوى الثاين 

  :جلملة من الروايات

صلى رسول اهللا : ، قال)عليهما السالم(كصحيحة الرهط عن كليهما أو أحدمها 

ناس خلفه يف كسوف الشمس ففرغ حني فرغ وقد اجنلى وال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  فإن الظاهر منه االجنالء الكامل، كما أن الظاهر إن كل . )١(كسوفها

                                                

  .٤ من أبواب صالة الكسوف ح٤ الباب ١٤٦ ص٥ج:  الوسائل)١(



٢١

  .الصالة كان يف الوقت

إن صليت الكسوف إىل أن يذهب : قال) عليه السالم(وموثقة عمار، عن أيب عبد اهللا 

فضل، وإن أحببت أن تصلي الكسوف عن الشمس والقمر وتطول يف صالتك فإن ذلك أ

  .)١(فتفرغ من صالتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز

وقت صالة الكسوف يف الساعة : قال) عليه السالم(وصحيح مجيل عن أيب عبد اهللا 

هي ): عليه السالم(وقال أبو عبد اهللا : قال. اليت تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروا

  . )٢(فريضة

  .)٣(مثله) عليه السالم(، عن أيب عبد اهللا وخرب حممد بن محران

واإلشكال على الصحيحة واملوثقة بأما إمنا يدالن على جواز البقاء يف الصالة وعدم 

وجوب الفراغ منها قبل الشروع يف االجنالء، أما جواز التأخري إىل ما بعد الشروع يف 

بعدم اإلطالق لعدم ورودمها يف االجنالء فال يستفاد منهما، فاإلشكال على اخلربين األخريين 

بيان منتهى الوقت، وإمنا ورد يف مقام عدم الكراهة يف الصالة عند طلوع الشمس أو 

غري وارد، إذ العرف يستفيد من األولني أن كل الصالة يف الوقت وهو مالزم عرفاً . غروا

قت وال لكون ذلك كله الوقت، كما أن صريح األخريين أن الساعة اليت تنكسف كلها و

ينايف ذلك إفادة عدم الكراهة أيضاً، بل هناك مجلة أخرى من الروايات تدل على سعة 

  .الوقت

                                                

  .٧ من أبواب صالة اآليات ح٩ الباب ٣٤٠ ص٦ج: عةي جامع أحاديث الش)١(

  .١ من أبواب صالة اآليات ح٢ الباب ٣٢٣ ص٦ج: عةي جامع أحاديث الش)٢(

  .٢ من أبواب صالة الكسوف ح٤ الباب ١٤٦ص ٥ج:  الوسائل)٣(



٢٢

، أنه سئل عن الكسوف )عليهما السالم(مثل ما رواه الدعائم، عن جعفر بن حممد 

يصلي يف أي وقت كان : حيدث بعد العصر أو يف وقت تكره فيه الصالة؟ قال

  .قدمبالتقريب املت. )١(الكسوف

وتطول الصالة حىت ينجلي فإن اجنلى وأنت يف الصالة ): عليه السالم(والرضوي 

فخففه وإن صليت وبعد مل ينجل فعليك اإلعادة أو الدعاء والثناء على اهللا وأنت مستقبل 

  .فإن الظاهر أن اإلعادة يف الوقت. )٢(القبلة

من صالة )  عليه وآله وسلمصلى اهللا(ففرغ ): عليه السالم(ويف رواية ابن أذينة، قوله 

  .والتقريب ما تقدم يف الصحيحة واملوثقة. الكسوف حني فرغ وقد اجنلى كسوفها

إذا فرغت قبل أن ينجلي ): عليه السالم(ومثلهما يف الداللة رواية معاوية، قوله 

  .)٣(فأعد

لته ، سأ)عليهما السالم(بل ميكن أن يستفاد ذلك من رواية البزنطي وعلي بن جعفر 

  .)٤(مىت أحب): عليه السالم(عن صالة الكسوف ما حده؟ قال 

فإنه ال إشكال يف أن ليس املراد قبل الكسوف وال بعد متام االجنالء، ألن كليهما خمالف 

  .لإلمجاع والنصوص فال بد وأن يراد مىت ما أحب يف وقت الكسوف

                                                

  . يف ذكر صالة الكسوف٢٠٢ ص١ج: سالمدعائم اإل) ١(

  .٢٧ س١٢ص:  فقه الرضا)٢(

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح٨ الباب ١٥٣ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .١٢ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٥٢ ص٥ج:  الوسائل)٤(



٢٣

ن الفقيه والعيون، عن بل ميكن أن يستفاد ذلك من رواية الفضل بن شاذان املروية ع

إمنا جعلت للكسوف صالة ألنه من آيات اهللا تعاىل ال يدرى : قال) عليه السالم(الرضا 

أن تفزع أمته إىل خالقها ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(لرمحة ظهرت أم لعذاب فأحب النيب 

ورامحها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حني 

عوا إىل اهللا عز وجل، وإمنا جعلت عشر ركعات، ألن أصل الصالة اليت نزل فرضها من تضر

السماء أوالً يف اليوم والليل إمنا هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا، وإمنا جعل 

فيها السجود ألنه ال يكون صالة فيها ركوع إالّ وفيها سجود، وألن خيتموا صالم أيضاً 

وإمنا جعلت أربع سجدات ألن كل صالة نقص سجودها عن أربع بالسجود واخلضوع، 

سجدات ال تكون صالة، ألن أقل الفرض من السجود يف الصالة ال يكون إالّ أربع 

سجدات، وإمنا مل جيعل بدل الركوع سجود، ألن الصالة قائماً أفضل من الصالة قاعداً، 

ا غريت عن أصل الصالة اليت وألن القائم يرى الكسوف واالجنالء والساجد ال يرى، وإمن

افترضها اهللا تعاىل، ألنه صلى لعلة تغري أمر من األمور وهو الكسوف، فلما تغريت العلة تغري 

  .)١(املعلول

ظاهران يف أن الوقت متام » يرى الكسوف واالجنالء«: ، وقوله»عند ذلك«: فإن قوله

وائد، وأظهر منها داللة خرب ابن حالة الكسوف، وقد ذكرنا الروايات بطوهلا ملا فيها من الف

  أيب يعفور، 

                                                

  .٣٤ باب ١١٣ ص٢ج: وعيون األخبار .٥سوف ح يف صالة الك٨١ باب ٣٤٢ ص١ج:  الفقيه)١(



٢٤

إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه : قال) عليه السالم(عن أيب عبد اهللا 

ينبغي للناس أن يفزعوا إىل إمام يصلي م، وأيهما كسف بعضه فإنه جيزي الرجل أن يصلي 

  .)١(وحده

وف وكليته إالّ عند انتهائه الذي ال فإنه ال يعلم جزئية الكس: قال يف مصباح الفقيه

  .)٢(يعلم عادة إالّ باحتراق القرص واألخذ يف االجنالء

 إخل، ظاهر يف أن الفزع بعد فانكسف كلها): عليه السالم(فظاهر قوله : أقول

احتراق القرص كله، ومن املعلوم أن ذلك غالباً ـ خصوصاً بعد االجتماع ألجل اجلماعة 

  .الجنالءـ يالزم األخذ يف ا

ومما تقدم يظهر أن دليل هذا القول ليس خاصاً يف الروايات األربع األوىل، وال أن يف 

داللتها نظر، وال حاجة إىل إجراء األصول وحنوه ألجل االستدالل هلذا القول، كما صنع 

  .كل ذلك املستمسك

د النور بأصالة االحتياط، وبأن هذه الصالة شرعت لر: أما القول اآلخر فقد استدل له

فإذا رأيتم ): عليه السالم(وهو حاصل باألخذ يف االجنالء، رمبا يف بعض الروايات من قوله 

  . الظاهر يف التوقيت، مثل إذا طلعت الشمس فأتينذلك فافزعوا

ذكر انكساف القمر : قال) عليه السالم(وبصحيحة محاد بن عثمان، عن أيب عبد اهللا 

  إذا«): عليه السالم(قال أبو عبد اهللا ف: وما يلقي الناس من شدته، قال

                                                

  .٢ من أبواب صالة الكسوف ح١٢ الباب ١٥٧ ص٥ج: الوسائل )١(

  .٣١ س٤٧٩ ص٢ج: مصباح الفقيه )٢(



٢٥

 واألحوط ، يف الوقت املذكور وتكون أداًء،متام االجنالء إىل  مبعىن عدم التأخري،فتجب املبادرة إليها

  عدم التأخري عن

  

  .)١(»اجنلى منه شيء فقد اجنلى

ن ويف الكل ما ال خيفى، إذ األصل ال جمال له مع وجود الدليل، والوجه الثاين استحسا

حمض، واألدلة األولية حاكمة على ظهور التوقيت لو سلّم الظهور، والصحيحة ظاهرها بيان 

إرادة رفع شدة الناس وخوفهم بالشروع يف االجنالء، فال داللة فيها على ترتب األحكام 

  .الشرعية بالشروع يف االجنالء

ألدلة دلت على ألن ا} فتجب املبادرة إليها، مبعىن عدم التأخري إىل متام االجنالء{

التوقيت كما عرفت فال جيوز التأخري، ويدل عليه باإلضافة إىل ما تقدم ما رواه الواسطي، 

إذا انكسف الشمس والقمر وأنا راكب ال أقدر على ) عليه السالم(كتبت إىل الرضا : قال

 فإنه إذا. )٢(صلّ على مركبك الذي أنت عليه: إيلّ) عليه السالم(فكتب : الرتول؟ قال

  .كان واسعاً مل يكن وجه للصالة على املركب املستلزم لإلخالل جبملة من األفعال اختياراً

، أنه سأل عن الكسوف أصاب قوماً وهم )عليه السالم(ورواية الدعائم، عن الصادق 

  .)٣(كان ينبغي هلم أن يصلوا): عليه السالم(يف سفر فلم يصلّوا له؟ قال 

  األحوط عدم التأخري عن {لكن } ور، ووتكون أداًء يف الوقت املذك{

                                                

  .٣ من أبواب صالة الكسوف ح٤ الباب ١٤٦ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح١١ الباب ١٥٧ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  . يف ذكر صالة الكسوف٢٠٢ص ١ج: سالمدعائم اإل) ٣(



٢٦

  .األداء والقضاء على فرض التأخري  وعدم نية،يف االجنالءع الشرو

  اإلتيان ا مبجرد حصوهلا إىل ب املبادرةجت بل ،وأما يف الزلزلة وسائر اآليات املخوفة فال وقت هلا

  

ند الشروع يف ملا تقدم من فتوى مجاعة بأن آخر وقت الصالة ع} الشروع يف االجنالء

  .االجنالء

الحتمال كوا قضاًء حسب فتوى } وعدم نية األداء والقضاء على فرض التأخري{

  .أولئك اجلماعة

وأما يف الزلزلة وسائر اآليات املخوفة فال وقت هلا، بل جتب املبادرة إىل اإلتيان ا {

نقل عن : واهر، أما يف الزلزلة فقد ذهب املشهور إىل ذلك، بل يف اجل}مبجرد حصوهلا

املقاصد العلية والنجيبية اإلمجاع عليه، ونسبه أيضاً إىل إشعار الذكرى، خالفاً للمحكي عن 

لكن الظاهر هو األول لظاهر . املدارك حيث ناقش يف ثبوت الفورية متمسكا بإطالق األمر

  :الروايات

ـ :  أن قالإن الزالزل والكسوفني ـ إىل: يف رواية ابن عمارة) عليه السالم(كقوله 

  .)١(فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إىل مساجدكم

  .)٢(وكذلك إذا زلزت األرض فصلّ صالة الكسوف: والرضوي

صل ): عليه السالم(فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال : ورواية الفقيه، عن الزلزلة، قلت

  .)٣(صالة الكسوف

                                                

  .٤ من أبواب صالة الكسوف ح٢ الباب ١٤٥ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٣٣ س١٢ص:  فقه الرضا)٢(

  .٩ يف صالة الكسوف ح٨١ باب ٣٤٣ ص١ج:  الفقيه)٣(



٢٧

الظاهر من اجلميع الفورية العرفية، ولو سلم وجود إطالق يف ، فإن )١(ومثلها رواية العلل

  .املقام كما ذكره السيد فال بد من تقييده

وأما يف سائر اآليات املخوفة، فاحملكي عن كثري من القائلني بالوجوب هو التوقيت 

بوقت اآلية، وعن الدروس وغريها التفصيل بني ما يقصر زمانه عن أداء الصالة فال توقيت 

  .، وبني غريه فوقته وقت الفعلفيه

أما املصنف فقد ذهب إىل أا كالزلزلة ال وقت هلا، بل جتب املبادرة كما يف الزلزلة، 

  .وهذا هو احملكي عن ظاهر أكثر القدماء واملتأخرين، وهذا هو األقرب، ملا ذكرناه يف الزلزلة

يف صحيح زرارة ) المعليه الس(أما من قال بالتوقيت بوقت اآلية، فكأنه استدل بقوله 

كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صالة الكسوف : وحممد بن مسلم

  .التوقيت مبا قبل السكون» حىت يسكن«بتقريب أن ظاهر  ،)٢(حىت يسكن

إما غاية للمادة أي الصالة، فيكون املعىن االستمرار يف الصالة إىل » حىت«إن : وفيه

 للهيئة أي الوجوب فيكون املعىن الوجوب باق إىل السكون، أو علة وقت السكون، أو غاية

غائية للوجوب أي إن الصالة إمنا وجبت لكي تسكن، والكل ال ميكن األخذ به، إذ ال جيب 

االستمرار يف الصالة إىل وقت السكون قطعاً، وال يبقى الوجوب بعد االمتثال بال إشكال 

  وإن مل تسكن، وكونه غاية 

                                                

  .٧ من اجلزء الثاين ح٣٤٣ باب ٥٥٦ص:  علل الشرائع)١(

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح٢ الباب ١٤٤ ص٥ج:  الوسائل)٢(



٢٨

  .آخره إىل  مهما أتى ا وتكون أداًء،آخر العمر إىل فبعدهوإن عصى 

   فهي ركعتان:وأما كيفيتها

  

خمالف اإلمجاع على ثبوت املشروعية وجوباً أو استحباباً وإن علم بأنه ال يسكن، 

وحيث سقط إمكان التمسك بالذيل لإلمجال كان حال الصالة يف سائر اآليات حاهلا يف 

  .م فيهاالزلزلة بالتقريب املتقد

ومما تقدم يعرف الوجه يف تفصيل الدروس، فكأنه يرى انصراف صحيح زرارة وحممد 

إىل ما كان زمان اآلية متسعاً ألداء الصالة، أما إذا مل يكن الزمان متسعاً ألدائها فالالزم 

  .األخذ فيه مبقتضى القاعدة اليت ذكرناها

  .ألدلة القضاء} وإن عصى فبعده إىل آخر العمر{

إنه خالف ظاهر وجوب : ففيه} وتكون أداًء مهما أتى ا إىل آخره{: قولهوأما 

الواردة يف » إذا«): عليه السالم(الفورية عند اآلية، كما ذكرنا أنه الظاهر من قوله 

  .الروايات، والتمسك باالستصحاب ال وجه له بعد الظهور املزبور

راد أن يف كل ركعة مخسة بال إشكال وال خالف، وامل} وأما كيفيتها فهي ركعتان{

  .ركوعات، ولذا يعرب أيضاً بعشر ركعات، فالتعبريان باعتبارين

صلى اهللا عليه (انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا : ففي خرب عبد اهللا بن سنان

  .)١(فصلى ركعتني) وآله وسلم

إن صالة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر : ويف صحيحة الرهط

  .إىل غريمها. )٢(بع سجداتركعات وأر

                                                

  .٢٤٥ص:  الذكرى)١(

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٤٩ ص٥ج:  الوسائل)٢(



٢٩

 فيكون اموع عشر ، وسجدتان بعد اخلامس من كل منهما،يف كل منهما مخس ركوعات

  ، وسجدتان بعد العاشر، وسجدتان بعد اخلامس،ركوعات

  

أنه ) عليه السالم(نعم بعض الروايات خمالفة لذلك، فعن أيب البختري، عن أيب عبد اهللا 

صلى يف كسوف الشمس ركعتني يف أربع سجدات وأربع ) معليه السال(إن علياً «: قال

ركعات، قام فقرأ مث ركع مث رفع رأسه مث قرأ مث ركع مث قام فدعا مثل ركعتيه مث سجد 

  .)١(»سجدتني مث قام ففعل مثل ما فعل يف األوىل يف قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء

انكسف القمر فخرج ): لسالمعليه ا(قال أبو عبد اهللا : وعن يونس بن يعقوب قال

. )٢(أيب وخرجت معه إىل املسجد احلرام فصلّى مثان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتني

  ).رمحه اهللا(فالظاهر إما حمموالن على التقية ملوافقتهما مذهب العامة، كما عن الشيخ 

يف كل منهما مخسة ركوعات، وسجدتان بعد اخلامس من كل منهما، فيكون {

بال إشكال وال }  عشر ركوعات، وسجدتان بعد اخلامس، وسجدتان بعد العاشراموع

  :خالف، بل إمجاعاً متواتراً نقله، بل ضرورة، ويدل عليه متواتر الروايات

عن صالة ) عليه السالم(سألنا أبا جعفر : ففي صحيح زرارة وحممد بن مسلم قاال

  عشر ركعات ): المعليه الس(الكسوف كم هي ركعة هي وكيف نصليها؟ فقال 

                                                

  .١٥ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٣٣ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(

  .٥ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٥٠ ص٥ج:  الوسائل)٢(



٣٠

وأربع سجدات تفتتح الصالة بتكبرية وتركع بتكبرية وترفع رأسك بتكبرية إالّ يف 

 فيها، وتقنت يف كل ركعتني قبل مسع اهللا ملن محده: اخلامسة اليت تسجد فيها، وتقول

الركوع وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود، فإن فرغت قبل أن 

فاقعد وادع اهللا تعاىل حىت ينجلي قبل أن تفرغ من صالتك فأمت ما بقي وجتهر ينجلي 

إن قرأت سورة يف كل ركعة ): عليه السالم(قلت كيف القراءة فيها؟ فقال : قال. بالقراءة

فاقرأ فاحتة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت، وال تقرأ فاحتة 

ن يقرأ فيها الكهف واحلجر إالّ أن يكون إماماً يشق على من وكان يستحب أ: قال. الكتاب

خلفه، وإن استطعت أن تكون صالتك بارزاً ال جينك بيت فافعل، وصالة كسوف الشمس 

  .)١(أطول من صالة كسوف القمر ومها سواء يف القراءة والركوع والسجود

) عليه السالم (ويف صحيح الرهط، أي الفضيل وزرارة ويزيد بن معاوية، عن الباقر

إن صالة : ـ) عليهما السالم(ـ ومنهم من رواها عن أحدمها ) عليه السالم(والصادق 

كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صالها رسول اهللا 

والناس خلفه يف كسوف الشمس ففرغ حني فرغ وقد اجنلى ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 الصالة يف هذه اآليات كلها سواء وأشدها وأطوهلا كسوف الشمس كسوفها، ورووا أن

تبدأ فتكرب بافتتاح الصالة مث تقرأ أم الكتاب وسورة مث تركع، مث ترفع رأسك من الركوع 

فتقرأ أم الكتاب وسورة مث تركع الثانية، مث ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب 

  وسورة، مث تركع الثالثة 

                                                

  .٣ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٢٨ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(



٣١

من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، مث تركع الرابعة، مث ترفع رأسك مث ترفع رأسك 

مسع اهللا : من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، مث تركع اخلامسة فإذا رفعت رأسك قلت

: قال. ، مث ختر ساجداً فتسجد سجدتني، مث تقوم فتصنع مثل ما صنعت يف األوىلملن محده

أجزأه أم ): عليه السالم(ركعات نفرقها بينها؟ قال وإن قرأ سورة واحدة يف اخلمس : قلت

القرآن يف أول مرة وإن قرأ مخس سور قرأ مع كل سورة أم الكتاب وقنوت يف الركعة 

الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة مث تقرأ يف الرابعة مثل ذلك مث يف السادسة مث يف 

  .)١(الثامنة مث يف العاشرة

عن صالة الكسوف كسوف ) عليه السالم(ل أبا عبد اهللا وصحيح احلليب، أنه سئ

عشر ركعات وأربع سجدات، تركع مخساً مث تسجد يف اخلامسة، مث : الشمس والقمر؟ قال

تركع مخساً مث تسجد يف العاشرة، وإن شئت قرأت سورة يف كل ركعة، وإن شئت قرأت 

ة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة يف كل ركعة، فإذا قرأت سورة يف كل ركعة فاقرأ فاحت

نصف سورة أجزأك أن ال تقرأ فاحتة الكتاب إالّ يف أول ركعة حىت تستأنف أخرى، وال 

تقل مسع اهللا ملن محده يف رفع رأسك من الركوع إالّ يف الركعة اليت تريد أن تسجد 

  .)٢(فيها

لرابعة مث روي أن القنوت يف الركعة الثانية قبل الركوع مث يف ا: وعن عمر بن أذينة قال

  وإن مل يقنت : يف السادسة مث يف الثامنة مث يف العاشرة، مث قال

                                                

  .١ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٢٧ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(

  .٧ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٣١ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)٢(



٣٢

 يرفع رأسه ويقرأ  مثّ يركع مثّ، يقرأ احلمد وسورة مثّ، للنيةوتفصيل ذلك بأن يكرب لإلحرام مقارناً

  يقوم للركعة الثانية مثّ، فيسجد بعد اخلامس سجدتني يركع وهكذا حىت يتم مخساً مثّ،احلمد وسورة

  . يتشهد ويسلم إىل العاشر فيسجد بعده سجدتني مثّ وهكذا، يركع مثّ،فيقرأ احلمد وسورة

  ،تغايرها أو وال فرق بني احتاد السورة يف اجلميع

  

  .إىل غريها من الروايات الكثرية. )١(إالّ يف اخلامسة والعاشرة فهو جائز لورود اخلرب به

كما يف كل صالة حيث حتتاج إىل النية } ةوتفصيل ذلك بأن يكرب لإلحرام مقارناً للني{

ويقول ذكر } مث يقرأ احلمد وسورة، مث يركع{وإىل تكبرية اإلحرام، كما تقدم يف اليومية 

سواء السورة السابقة أو } مث يرفع رأسه، ويقرأ احلمد وسورة{الركوع كسائر الصلوات 

يسجد بعد {امسة إذا رفع رأسه من اخل} مث يركع وهكذا حىت يتم مخساً فـ{غريها 

على الكيفية اليت ذكرت يف سجدة اليومية من حيث اآلداب والشرائط } اخلامس سجدتني

العاشر {الركوع } مث يقوم للركعة الثانية فيقرأ احلمد وسورة، مث يركع، وهكذا إىل{

على اآلداب والشرائط هلما، اليت تقدمت يف } فيسجد بعده سجدتني مث يتشهد ويسلّم

  .اليومية

  إلطالق األدلة وتنكر}  فرق بني احتاد السورة يف اجلميع أو تغايرهاوال{

                                                

  .٢ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٢٨ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(



٣٣

  .وجيوز تفريق سورة واحدة على الركوعات

  

السورة يف صحيح زرارة وحممد بن مسلم والرهط وغريهم ال يدل على املغايرة، وإن 

 لْعسِر يسراً مع ا﴿فإن: سلم أن التنكر يدل على املغايرة يف اجلملة، كما ذكروا يف قوله تعاىل

 وذلك ألن املقام حيث وقع الكالم يف مقابل توزيع سورة واحدة )١(﴾مع الْعسِر يسراًن إ* 

ال داللة للتنكر على املغايرة، هذا باإلضافة إىل اإلمجاع على جواز تكرار سورة واحدة، وإىل 

  .أشبهقرؤوا سورة واحدة أو ما ) عليهم السالم(الروايات الدالة على أم 

أنه صلى بالكوفة صالة الكسوف ) عليه السالم(فعن املقنعة، روي عن أمري املؤمنني 

فقرأ فيها بالكهف واألنبياء ورددها مخس مرات وأطال يف ركوعها حىت سال العرق على 

  .)٢(أقدام من كان معه وغشي على كثري منهم

ها ـ أي صالة يستحب أن يقرأ في): عليه السالم(ويف رواية ابن مسلم، قوله 

إىل غريمها من . )٣(الكسوف ـ بالكهف واحلجر إالّ أن يكون إماماً يشق على من خلفه

  .الروايات

بال إشكال وال خالف، ويدل عليه ما } وجيوز تفريق سورة واحدة على الركوعات{

تقدم من صحاح احلليب والرهط وزرارة وحممد، إىل غريها من الروايات، وله احلق يف أن 

آيات يف ركعة وآية يف ركعة أو يقرأ يف ركعة آيات أكثر من اآليات اليت يقرأها يف يقرأ 

  ركعة أخرى، إلطالق النص والفتوى، فال 

                                                

  .٦ و٥اآلية : نشراح سورة اال)١(

  .٨ س٣٥ص:  املقنعة)٢(

  .٣ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٢٨ ص٦ج: حاديث الشيعة جامع أ)٣(



٣٤

  .أكثر أو أقل أو  يقرأ بعدها آية من سورة مثّ، الفاحتةاألوىل من الركعة األولفيقرأ يف القيام 

  

  .يلزم تساوي األبعاض

كعة األوىل الفاحتة، مث يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو فيقرأ يف القيام األول من الر{

أما األكثر فال إشكال فيه وال خالف، ويدل عليه ما رواه احلليب ـ كما يف الفقيه } أكثر

. )١(وإن شئت قرأت سورة يف كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة يف كل ركعةـ 

  .ن الرواياتومن املعلوم أن نصف سورة أكثر من آية، إىل غريه م

وأما األقل فهو الذي ذكره العالمة الطباطبائي، ومال إليه صاحب اجلواهر، وتبعهما 

غريمها، وذلك إلطالق النصوص الدالة على التفريق املوجبة حلمل الرواية السابقة على املثال، 

 يقرأ ال أنه يشترط قراءة النصف بالضبط، وهل له أن يقرأ بعض اآلية مما يرتبط بالبقية، مثال

يف ركعة؟ احتماالن، من اإلطالق، ومن االنصراف إىل » هو اهللا أحد«يف ركعة، » قل«

  .البعض الكامل

أما لو قرأ بعض الكلمة يف ركعة فال ينبغي اإلشكال يف عدم الصحة النصراف األدلة 

رى فال عنه قطعاً، لفوات املواالة املوجبة لبطالن الكلمة، أما اآليتان املرتبطة إحدامها باألخ

  .ينبغي الشبهة يف صحة قراءة آية يف ركعة وآية يف أخرى لإلطالق

  مث إن قراءة احلمد واجبة نصاً وإمجاعاً، كما ادعاه بعضهم، ونسبه احلدائق

                                                

  .٢٥ يف صالة الكسوف ح٨١ باب ٣٤٦ ص١ج:  املقنعة)١(



٣٥

 إىل  وهكذا، آخر يرفع ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ويركع مثّمثَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً

  اخلامس حىت يتم سورة

  

املشهور، يف قبال ما حيكى عن احللي أنه يوجب القراءة يف ما إذا ركع عند إكمال إىل 

  .سورة، بل استحبها واستدل لذلك بأن الركعات كركعة واحدة

انكسفت الشمس على : قال) عليه السالم(وبرواية عبد اهللا بن سنان، عن الصادق 

رأ سورة مث ركع فأطال فصلى ركعتني فق) صلى اهللا عليه وآله وسلم(عهد رسول اهللا 

الركوع، مث رفع رأسه فقرأ سورة مث ركع، فعل ذلك مخس مرات قبل أن يسجد، مث سجد 

  .)١(سجدتني مث قام يف الثانية ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات وأربع سجدات

لكن الظاهر أن الرواية مل تذكر احلمد اعتماداً على ظهوره، كما مل تذكر ذكر الركوع 

  . مل يقرأها) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ال أنه والسجود،

  . وغريه)٢(ال صالة إالّ بفاحتة الكتاب): صلى اهللا عليه وآله وسلم(ويؤيده قوله 

أما دليله األول، فهو خالف ظاهر النصوص والفتاوى، فإا كوا كركعة واحدة ال 

 عن املعترب يف رد احللي أنه تنايف وجوب قراءة احلمد مهما انتهت السورة، ولذا كان احملكي

عليهم (وقوله ـ أي احللي ـ خالف فتوى األصحاب واملنقول عن أهل البيت : قال

  .)٣()السالم

من حيث قطع كما يأيت } مث يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة{

  ويركع، مث يرفع ويقرأ بعضاً آخر، وهكذا إىل اخلامس حىت {

                                                

  .٢٤٥ص:  الذكرى)١(

  .٢ ح١٩٦ ص١ج:  عوايل اللئايل)٢(

  .٦ س٢١٧ص:  املعترب)٣(



٣٦

 الفاحتة األول فيقرأ يف القيام ،الركعة الثانيةإىل بعده   يقوم مثّ، بعده سجدتني يسجد مثّ، يركعمثّ

 ، فيسجد بعده سجدتني،العاشر إىل األوىل يركع ويقوم ويصنع كما صنع يف الركعة  مثّ،وبعض السورة

 ، وسورة تامة مفرقة على الركوعات اخلمسة مرة، فيكون يف كل ركعة الفاحتة مرة،مويتشهد ويسلّ

  جيب إمتام سورة يف كل ركعةو

  

وسيأيت الكالم يف أنه هل جيب إمتام السورة يف اخلامس، أو جيوز أن يؤخر } يتم سورة

  .بعضها للركوع السادس

كما تقدم أا } مث يركع، مث يسجد بعده سجدتني، مث يقوم بعده إىل الركعة الثانية{

أيضاً باعتبار كل ركعتان يف كل ركوع مخس سجدات، وإن صح إطالق عشر ركعات 

  .ركوع ركعة

إن بقي بعضها من الركعة السابقة، أو } فيقرأ يف القيام األول الفاحتة وبعض السورة{

  .أراد قراءة بعض السورة، وإالّ جاز له أن يقرأ سورة كاملة، لإلطالقات والفتاوى

مث يركع ويقوم ويصنع كما صنع يف الركعة األوىل إىل العاشر، فيسجد بعده {

  .بال إشكال وال خالف يف وجوما، لإلطالقات وغريها} ني، ويتشهد ويسلّمسجدت

فيكون يف كل ركعة الفاحتة مرة، وسورة تامة مفرقة على الركوعات اخلمسة مرة، {

نسب ذلك إىل املشهور، ويف احلدائق أنه ظاهر األخبار } وجيب إمتام سورة يف كل ركعة

  واألصحاب، لكن عن كشف اللثام يف وجوب 



٣٧

سورة من ركعة كل صالة واجبة نظر، ويف املستند ال يبعد وجوب إمتام السورة يف كل 

ركعة من الركعتني حىت ال خيلو ركعة عن سورة تامة، أو إمتام سورتني يف الركعتني حىت ال 

خيلو جمموع الصالة عن السورتني، وأما ما عدا ذلك فلم يثبت وجوبه فليعمل فيه باألصل، 

  . )١(إخل

األقرب أنه جيوز أن يقرأ يف اخلمس :  هو ظاهر العالمة يف حمكي كالمه فقالبل هذا

سورة وبعض أخرى، فإذا قام إىل الثانية ابتدأ باحلمد وجوباً، ألنه قيام من سجود، فوجب 

  .)٢(فيه الفاحتة، إىل آخره 

بصحيحة رهط، حيث ظاهره إما تكرار احلمد والسورة يف كل ركعة، : استدل لألول

: قلت: الجتزاء بسورة واحدة مفرقة يف اخلمس ركوعات مع قراءة الفاحتة يف األولوإما ا

أجزأه أم ): عليه السالم(وإن هو قرأ سورة واحدة يف اخلمس ركعات ففرقها بينها؟ قال 

ورمبا أيد ذلك . )٣(القرآن يف أول مرة وإن قرأ مخس سور قرأ مع كل سورة أم الكتاب

  .، بضميمة ارتكاز أن كل ركعة فيها محد وسورة كاملةبارتكاز أن اآليات ركعتان

وإن نقصت من السورة : بإطالق صحيحة زرارة وحممد بن مسلم: واستدل للثاين

  .)٤(شيئاً فاقرأ من حيث نقصت

                                                

  .٤ س٤٣٧ ص١ج:  املستند)١(

  .٢٠ س١٦٣ ص١ج:  التذكرة)٢(

  .١ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٢٧ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)٣(

  .٣ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٢٨ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)٤(



٣٨

فصلّ عشر ركعات وأربع سجدات بتسليمة واحدة تقرأ يف كل ركعة : وما يف املقنع

السورة يف كل ركعة فال تقرأ يف ثانيتها احلمد واقرأ منها بفاحتة الكتاب وسورة، فإن بعض 

السورة من املوضع الذي بلغت ومىت أمتمت سورة يف ركعة فاقرأ يف الركعة الثانية 

  .)١(احلمد

وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن ال تقرأ فاحتة الكتاب إالّ يف : وما يف رواية احلليب

  .)٢(أول ركعة حىت تستأنف أخرى

وإن قرأت سورة يف ركعتني أو ثالث فال تقرأ بفاحتة الكتاب حىت : زنطيوما رواه الب

  .إىل غريها. )٣(ختتم السورة

إن يف أصل وجوب سورة كاملة يف كل ركعة نظر : وأما ما ذكر من االرتكاز، ففيه

كما تقدم يف اليومية، وعلى هذا فاحلكم املذكور يف املنت بوجوب إمتام السورة يف كل ركعة 

، كما أم اختلفوا يف وجوب قراءة احلمد يف الركعة الثانية، فاملشهور الوجوب، بل احتياط

ادعى عليه اإلمجاع وعدم اخلالف، لكن عن احللّي وحمتمل الروضة عدم وجوب احلمد 

زيادة على مرة يف كل من الركعة األوىل أو الثانية مطلقا، ولو أكمل السورة أو أمتها يف كل 

، ويف احلدائق وحمتمل العالمة ضعيفاً من جواز ترك الفاحتة يف السادسة ركوع، بل استحباها

  .فيما لو ركع اخلامسة عن بعض سورة

                                                

  .٩ س١٢ص: كتاب املقنع،  اجلوامع الفقهية)١(

  .٧ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٣١ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)٢(

  .١٢الة اآليات ح من أبواب ص٤ الباب ٣٣٢ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)٣(



٣٩

  ،وإن زاد عليها فال بأس

  

وإن شئت قرأت سورة يف كل ركعة، وإن شئت : استدل املشهور بصحيحة احلليب

 الكتاب، وإن قرأت نصف سورة يف كل ركعة، فإذا قرأت سورة يف كل ركعة فاقرأ فاحتة

قرأت نصف السورة أجزأك أن ال تقرأ فاحتة الكتاب إالّ يف أول ركعة حىت تستأنف 

  .فإن ظاهرها وجوب القراءة فيهما، فتأمل. أخرى

إن : أما احللي فقد استدل له باألصل وبعمومات أنه ال فاحتة إالّ إذا أى السورة، وفيه

  .ظاهر صحيحة احلليب حاكم عليهما

وإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ : ئق فقد استدل بصحيحة زرارة وحممدوأما احلدا

  .من حيث نقصت وال تقرأ فاحتة الكتاب

  .)١(وال تقرأ سورة احلمد إالّ إذا انقضت السورة: والرضوي

  .فال تقرأ فاحتة الكتاب حىت ختتم السورة: وصحيحة البزنطي وعلي بن جعفر

وسية كوما ركعتني، واحتياج كل ركعة إىل فاحتة وأشكل عليه بعدم اإلطالق ملغر

الكتاب، ويف اإلشكال نظر، لكن ال شك أنه أحوط بعد ما ادعى من تسامل األصحاب 

وعدم اخلالف واإلمجاع إالّ ما من احتمال العالمة وقول احلدائق، ومن شاء تفصيل الكالم 

اشرة، ومسألة قراءة احلمد يف يف هاتني املسألتني، مسألة تتميم السورة على اخلامسة والع

  .الثانية قبل الركوع السادس، فلريجع إىل املفصالت

  كما هو املشهور، بل املخالف احتمال الذكرى } وإن زاد عليها فال بأس{

                                                

  .٢٤ س١٢ص:  فقه الرضا)١(



٤٠

   وجوب القراءة عليه من حيث قطعقوىواألحوط األ

  

  .وإن شئت قرأت نصف سورة: فقط، ويدل على املشهور صحيح احلليب

وإن قرأت سورة يف الركعتني أو ثالث ): عليه السالم(لبزنطي وابن جعفر وصحيحا ا

  .فال تقرأ بفاحتة الكتاب

بل وإطالقات مجلة من الروايات اليت تقدم بعضها، ومنع يعلم أن ما ذكره الذكرى 

حيتمل أن ينحصر ازي يف سورة واحدة أو مخس ألا إن كانت ركعة وجبت : (بقوله

  .خال عن الوجه.  انتهى)١()ت مخساً فاخلمس وليس بني ذلك واسطةالواحدة وإن كان

مث الظاهر إنه جيوز له أن يقرأ أكثر من سورة يف كل ركوع، إلطالق األدلة، وقد 

عرفت يف حبث السورة يف اليومية جواز قراءة أكثر من سورة يف ركعة، ويؤيده يف املقام ما 

عشر ركعات وأربع : ن صالة الكسوف؟ فقالع) عليه السالم(سألته : رواه أبو بصري قال

سجدات تقرأ يف كل ركعة مثل يس والنور ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل 

فليقرأ ستني آية يف كل ): عليه السالم(فمن مل حيسن يس وأشباهها؟ قال : قلت. ركوعك

فإن أغفلها ): سالمعليه ال(، قال ركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع فال يقرأ بفاحتة الكتاب

  .)٢(أو كان نائماً فليقضها

كما أفىت بذلك مجاعة، } واألحوط األقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع{

  :واستدلوا لذلك بأنه املنصرف من األدلة، وخصوص صحيحة احلليب

                                                

  .١٥ س٢٤٥ص:  الذكرى)١(

  .٨ من أبواب صالة اآلية ح٤ الباب ٣٣١ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)٢(



٤١

   عدم مشروعية الفاحتة حينئذقوىاألحوط واأل أن كما

  

تقرأ فاحتة الكتاب حىت ختتم السورةوإن قرأت سورة يف ركعتني أو ثالث فال .  

وإن نقصت من السورة فاقرأ من حيث نقصت وال تقرأ : وصحيحة حممد بن مسلم

  .فاحتة الكتاب

خالفاً ملا عن الشهيدين من جواز القراءة من أي موضع شاء منها، وجواز رفضها 

  . وقراءة غريها

  . ع وبني قراءة غريها من السوروملا عن املبسوط من التخيري بني القراءة من حيث قط

  .بإلطالق األدلة، وباملناط يف اليومية، حسب ما تقدم: واستدلوا لذلك

  .وإن شئت قرأت نصف سورة: وخبصوص صحيح احلليب

  .»فليقرأ ستني آية«: وبرواية أيب بصري

واألقرب وإن كان جواز قراءة ما شاء إالّ أن األحوط ما ذكره املصنف، وكأنه ملا 

جواز القراءة من وسط السورة أو آخرها يف القيام ) ره(اه استظهر شيخنا املرتضى ذكرن

  .األول بعد الفاحتة

أي حني مل يكمل السورة، } كما أن األحوط واألقوى عدم مشروعية الفاحتة حينئذ{

كما نسب إىل ظاهر األكثر، خالفاً آلخرين حيث ذكروا أن عدم القراءة للحمد رخصة، 

  .وهذا هو األقرب إىل الذهن من سياق األدلة) ره(ند والشيخ املرتضى واختاره املست

  :استدل لكون عدم القراءة عزمية بالنهي عنه يف مجلة من الروايات

فإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت وال تقرأ : كصحيحة زرارة وحممد

  .فاحتة الكتاب



٤٢

 وهكذا كلما ،يه يف القيام بعد الركوع قراءة الفاحتةه لو أكملها وجب علفإن ، أكمل السورةإذاإال 

  ،ركع عن متام سورة وجبت الفاحتة يف القيام بعده

  

وإن قرأت سورة يف الركعتني أو ثالث فال تقرأ : وصحيحيت البزنطي وابن جعفر

  .بفاحتة الكتاب

ال إن النهي عن القراءة مع عدم إكمال السورة يف مقابلة األمر ا مع إكم: وفيه

  .السورة يف السابق، فال يدل على العزمية

وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن ال تقرأ فاحتة الكتاب إالّ يف : ويؤيده صحيحة احلليب

  .)١(أول ركعة حىت تستأنف أخرى

وإن هو قرأ سورة واحدة يف اخلمس ركعات يفرقها بينها؟ : وصحيحة الرهط، قلت

 يف أول مرة، فإن قرأ مخس سور قرأ مع كل سورة أم أجزأه أم القرآن): عليه السالم(قال 

فما يف مصباح الفقيه من أن . فإن ظاهر لفظ اإلجزاء جواز قراءة احلمد أيضاً. )٢(الكتاب

سوق األخبار الناهية يشعر بإرادة التوظيف ال حمض الرخصة يف الترك، حمل نظر فإن لفظ 

  .زمية يف العال تقرأاإلجزاء أقوى يف مدلوله من لفظ 

} إالّ إذا أكمل السورة، فإنه لو أكملها وجب عليه يف القيام بعد الركوع قراءة الفاحتة{

} وهكذا كلّما ركع عن متام سورة وجبت الفاحتة يف القيام بعده{كما تقدم الكالم يف ذلك 

  إذا ختمت سورة: ففي صحيحي البزنطي وابن جعفر

                                                

  .٧ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٣١ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(

  .١ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٢٧ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)٢(



٤٣

حيث قطع وال يعيد احلمد   ه يقرأ منفإن ،ع عن بعضها بل رك، مل يركع عن متام سورةإذاخبالف ما 

  .كما عرفت

 وجوب احلمد بعد القيام للركعة قوىنعم لو ركع الركوع اخلامس عن بعض سورة فسجد فاأل

  ورة التفريق جيوز قراءة أزيد من سورة يف كل ركعةص ويف ، القراءة من حيث قطع مثّ،الثانية

  

  . )١(وبدأت بأخرى فاقرأ فاحتة الكتاب

  . )٢(ومىت أمتمت سورة يف ركعة فاقرأ يف الركعة الثانية احلمد: ويف املقنع

إىل غريها . )٣(وإن قرأ مخس سور قرأ مع كل سورة أم الكتاب: ويف صحيحة الرهط

  .من ما يشمل املقام

خبالف ما إذا مل يركع عن متام سورة، بل ركع عن بعضها، فإنه يقرأ من حيث قطع {

  .من أن عدم اإلعادة عزمية أو سنة} مد كما عرفتوال يعيد احل

نعم لو ركع الركوع اخلامس عن بعض سورة فسجد، فاألقوى وجوب احلمد بعد {

  .وقد عرفت اإلشكال يف ذلك من احلدائق} القيام للركعة الثانية، مث القراءة من حيث قطع

  .على إشكال أيضاً تقدم بيانه) مث القراءة من حيث قطع(

  كما تقدم}  التفريق جيوز قراءة أزيد من سورة يف كل ركعةويف صورة{

                                                

  .٩٩ص: سنادوقرب اإل .١٣ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٥٣ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .١١ س١٢ص:  كتاب املقنع، اجلوامع الفقهية)٢(

  .١ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٢٧ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)٣(



٤٤

. مع إعادة الفاحتة بعد إمتام السورة يف القيام الالحق

  

ولو جاء يف ركوع بأزيد من } مع إعادة الفاحتة بعد إمتام السورة يف القيام الالحق{

  .سورة فإن قرأ سورتني مثالً فال إشكال يف صحة إعادة الفاحتة

سورة ونصفاً، فهل يعيد الفاحتة مبالحظة أنه قرأ بعض السورة وركع، أو ال أما لو قرأ 

يعيدها مبالحظة أنه أمت سورة؟ احتماالن، وإن كان األول أقرب، أما لو قرأ بعض سورة 

  .وسورة فاألظهر أنه يعيد احلمد، ألنه ركع عن متام سورة

  



٤٥

  :صورـ نا كما استفيد مما ذكر ـ  لكيفية صالة اآليات:  ـ١ـ مسألة 

 ، وسورة تامة يف كل من الركعتني،يقرأ يف كل قيام قبل كل ركوع بفاحتة الكتاب أن :األوىل

  . ويسجد بعد الركوع اخلامس والعاشر سجدتني،فيكون كل من الفاحتة والسورة عشر مرات

  ،يفرق سورة واحدة على الركوعات اخلمسة يف كل من الركعتني أن :الثانية

  

تسعة، } يفية صالة اآليات ـ كما استفيد مما ذكرنا ـ صورلك:  ـ١مسألة ـ {

ألنه إما أن يكرر يف األوىل، أو جيمع، أو يفرق، ومع كل ففي الثانية أما أن يكرر أو جيمع 

ثالث منها يتفق فيها الركعتان يف الكيفية، وهي اجلمعان . أو يفرق، فالصور تسع

  .والتكراران والتفريقان، وست منها ختتلف فيها

أن يقرأ يف كل قيام قبل كل ركوع بفاحتة الكتاب، وسورة تامة يف كل من : األوىل{

الركعتني، فيكون كل من الفاحتة والسورة عشر مرات، ويسجد بعد الركوع اخلامس 

وسأله ما لو قرأ يف كل ركعة سورة وجزء سورة أو سورتني أو أكثر ملا } والعاشر سجدتني

ا بالنسبة إىل من ال يرى ذلك ليكون عنده اجلواز بالنسبة تقدم من استظهار جواز ذلك، أم

إىل الضحى وأمل نشرح، والفيل وإليالف، ألنه قد تقدم يف حبث القراءة يف اليومية أما يف 

  .حكم الواحد يف باب القراءة، وإن كانت سورتني بالنسبة إىل سائر األحكام

   يف كل من الركعتنيأن يفرق سورة واحدة على الركوعات اخلمسة: الثانية{



٤٦

 ، من الثانيةاألول ومرة يف القيام ،األوىل من الركعة األول مرة يف القيام :نيكون الفاحتة مرتتف

  .ني مرت أيضاًوالسورة

  . وبالركعة الثانية كما يف الصورة الثانية،األوىل كما يف الصورة األوىليأيت بالركعة  أن :الثالثة

  . عكس هذه الصورة:الرابعة

بعض القيامات من  فيجمع بني إمتام السورة ،يأيت يف كل من الركعتني بأزيد من سورة أن :مسةاخلا

  كون الفاحتة يف كل ركعةت ف،وتفريقها يف البعض

  

مرة يف القيام األول من الركعة األوىل، ومرة يف القيام األول من : فتكون الفاحتة مرتني

جبواز سورة واحدة يف كل الصالة، أو فرق إالّ إذا قيل } الثانية، والسورة أيضاً مرتني

  .السورتني خمتلفاً، مثال جعل السورة األوىل لست ركوعات، والثانية ألربع ركوعات

أن يأيت بالركعة األوىل كما يف الصورة األوىل، وبالركعة الثانية كما يف : الثالثة{

  .فتكون ست فاحتات وست سور مثال} الصورة الثانية

بأن يأيت يف الركعة األوىل بالتفريق، ويف الركعة الثانية }  الصورةعكس هذه: الرابعة{

  .بالتكرار، والنتيجة أيضاً ستة فاحتات وستة سور

أن يأيت يف كل من الركعتني بأزيد من سورة، فيجمع بني إمتام السورة يف : اخلامسة{

  بعض القيامات وتفريقها يف البعض، فتكون الفاحتة يف كل ركعة



٤٧

  . أمت السورة وجب يف القيام الالحق قراءانه إذاإ  حيث،أزيد من مرة

  .  وبالثانية كما يف اخلامسة،األوىل كما يف الصورة األوىليأيت بالركعة  أن :السادسة

  .لكذ عكس :السابعة

  .  وبالثانية كما يف اخلامسة، كما يف الصورة الثانيةاألوىليأيت بالركعة  أن :الثامنة

  ، عكس ذلك:التاسعة

  

وتكون هذه } زيد من مرة، حيث إنه إذا أمت السورة وجب يف القيام الالحق قراءاأ

الصورة من التكرار يف كلتا الركعتني، وال فرق فيها بني أن يقرأ احلمد يف كل ركعة مرتني 

  .أو أزيد

وبالثانية كما يف {بالتكرار } أن يأيت بالركعة األوىل كما يف الصورة األوىل: السادسة{

  .بالتلفيق} ةاخلامس

  .فيأتى باألوىل تلفيقاً، وبالثانية تكراراً} عكس ذلك: السابعة{

وبالثانية كما يف {بالتفريق } أن يأيت بالركعة األوىل كما يف الصورة الثانية: الثامنة{

  .بالتلفيق} اخلامسة

فيأيت باألوىل تلفيقا، وبالثانية تفريقا، وإن شئت إذا أتى يف } عكس ذلك: التاسعة{

وىل بالتكرار أتى يف الثانية إما بالتكرار أو باجلمع أو بالتفريق، وإذا أتى يف األوىل باجلمع األ

  أتى يف الثانية إما باجلمع أو بالتكرار أو بالتفريق 



٤٨

. األوىل اختيار الصورة األوىلو

  

  .وإذا أتى يف األوىل بالتفريق أتى يف الثانية إما بالتفريق أو باجلمع أو بالتكرار

لألمر بذلك ابتداًء يف صحيحة الرهط، ورواية املقنع } األوىل اختيار الصورة األوىلو{

  .والدعائم والرضوي

مث إنه ظهر مما سبق أن ما ذكرناه أنه ال يشترط أن تكون السورة املوزعة مخس آيات، 

ل بل جيوز أن يقرأ يف كل ركعة نصف آية، وقد كان الوالد حيتاط بأن ال يقرأ يف الركعة أق

من آية، وكأنه لالنصراف، لكنه حمل تأمل، وعليه فيمكن أن يوزع سورة إنا أعطيناك 

  .الكوثر يف مخسة ركوعات

  



٤٩

واألذكار الواجبة  يعترب يف هذه الصالة ما يعترب يف اليومية من األجزاء والشرائط ـ ٢ـ مسألة 

.املندوبةو

  

 من األجزاء والشرائط  ـ يعترب يف هذه الصالة ما يعترب يف اليومية٢مسألة ـ {

واملوانع والقواطع، وذلك ملا ذكرناه غري مرة من أنه إذا ثبت } واألذكار الواجبة واملندوبة

شيء بالنسبة إىل عمل مث ذكر ذلك العمل كان الالزم اشتراطه بنفس ذلك الشيء، وإن 

ستحباب أو كان العمل املذكور ثانياً خيتلف عن العمل األول يف الكيفية أو يف الوجوب واال

غري ذلك، بل ظاهرهم إرسال ذلك إرسال املسلمات، ولذا ال يشكون يف انسحاب أحكام 

اليومية إىل اآليات والطواف والصلوات املستحبة، وكذلك بالنسبة إىل أقسام احلج وأقسام 

  .الصوم وغريها، وعلى هذا ال جيوز قراءة العزمية يف اآليات كما ال جيوز قراءا يف اليومية

  



٥٠

فيكون يف جمموع ،  يستحب يف كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ـ ٣ـ مسألة 

 ، والثاين قبل العاشر، قبل الركوع اخلامسأحدمها وجيوز االجتزاء بقنوتني ،الركعتني مخس قنوتات

.وجيوز االقتصار على األخري منهما

  

كما يف } كوع قنوت ـ يستحب يف كل قيام ثان بعد القراءة قبل الر٣مسألة ـ {

  .صحيح زرارة وحممد بن مسلم ويف صحيح الرهط ويف رواية املقنع والدعائم وغريها

وجيوز االجتزاء بثالثة وأربعة، ألنه } فيكون يف جمموع الركعتني مخسة قنوتات{

  .مستحب كما تقدم يف اليومية، وال دليل على االرتباطية يف املقام

. ملا ذكرناه}  قبل الركوع اخلامس، والثاين قبل العاشروجيوز االجتزاء بقنوتني أحدمها{

إن القنوت يف الركعة الثانية قبل الركوع مث يف : روى عمر بن أذينة: ولرواية الفقيه قال

الرابعة مث يف السادسة مث يف الثامنة مث يف العاشرة، وإن مل تقنت إالّ يف اخلامسة والعاشرة فهو 

  .)١(جائز لورود اخلرب به

وبناًء على ما ذكرناه يصح أن يؤتى ما يف الثانية والرابعة، أو يف إحدامها : لأقو

  .والسادسة، إىل غريها من الصور

بل على واحدة أيضاً يف أي مكان من اخلمس } وجيوز االقتصار على األخري منهما{

  .كما عرفت وجهه

  

                                                

  .٢٦ يف صالة الكسوف ح٨١ باب ٣٤٧ ص١ج:  الفقيه)١(



٥١

. وكل رفع منه  يكرب عند كل هوي للركوع أن يستحب ـ ٤ـ مسألة 

  

وكذا }  ـ يستحب أن يكرب عند كل هوي للركوع وكل رفع منه٤مسألة ـ {

بالنسبة إىل سائر االنتقاالت، ملا تقدم يف اليومية، بضميمة ما عرفت من وحدة احلكم فيهما، 

تفتتح الصالة بتكبرية وتركع بتكبرية وترفع رأسك : باإلضافة إىل صحيحة زرارة وحممد

  .)١(مسع اهللا ملن محده:  تسجد فيها وتقولبتكبرية إالّ يف اخلامسة اليت

ومما ذكرناه تعرف استحباب التكبريات الست قبل الشروع، وحبول اهللا عند : أقول

  .نعم ليس هلا أذان وال إقامة، كما تقدم وجهه يف باب اإلذان واإلقامة. القيام، إىل غري ذلك

  .)٢(لناس الصالة جامعةوال يؤذن هلا وال يقام ولكن ينادى با: ويف رواية الدعائم

  

                                                

  .٦ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٥٠ ص٥ج:  الوسائل)١(

  . يف ذكر صالة الكسوف٢٠١ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٢(



٥٢

. بعد الرفع من الركوع اخلامس والعاشرمسع اهللا ملن محده :يقول أن يستحب ـ ٥ـ مسألة 

  

 بعد الرفع من الركوع مسع اهللا ملن محده:  ـ يستحب أن يقول٥مسألة ـ {

إلطالقات ذلك يف اليومية اليت عرفت أن حكم اآليات هو حكمها، } اخلامس والعاشر

افة إىل صحاح البزنطي وابن جعفر وزرارة وحممد واحلليب وأخبار الدعائم والرضوي باإلض

  .واملقنع

  



٥٣

  شك يفإذا  هذه الصالة حيث إا ركعتان حكمها حكم الصالة الثنائية يف البطالن ـ ٦ـ مسألة 

  . ركوعات يف كل ركعةة وإن اشتملت على مخس،الثانية أو األوىليف أنه 

  الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية يف أنه عدد يف شك إذانعم 

  

كما تقدم يف مجلة من الروايات }  ـ هذه الصالة حيث إا ركعتان٦مسألة ـ {

وذلك } حكمها حكم الصالة الثنائية يف البطالن إذا شك يف أنه يف األوىل أو الثانية{

 إىل هذه الصالة، لبطالن الثنائية ذا الشك، وقد عرفت أن كل أحكام اليومية منسحبة

  .وبعض الروايات معللة مما يشمل املقام بالعموم

واجلمعة أيضاً إذا سها فيها اإلمام فعليه أن يعيد الصالة ألا : مثل موثق مساعة

  .)١(ركعتان

وأيب عبد اهللا ) عليه السالم(وكذلك يشمله إطالق خرب ابن أيب يعفور، عن أيب جعفر 

إىل غري ذلك مما سيأيت . )٢(تدر واحدة صليت أم اثنتني فاستقبلإذا مل : قال) عليه السالم(

  .يف مباحث اخللل إن شاء اهللا تعاىل

إذ هذه الركوعات مبرتلة األفعال } وإن اشتملت على مخسة ركوعات يف كل ركعة{

كما يظهر من ارتكاز أا ركعتان، ومن عدم البسملة يف كل قيام، ومن وجود أربع 

  . ذلكسجدات هلا، إىل غري

  نعم إذا شك يف عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية يف أنه {

                                                

  .١٨ من أبواب اخللل ح١ الباب ٣٠٢ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٦ من أبواب اخللل ح١٩ الباب ٥٩٢ ص٥ج:  جامع أحاديث الشيعة)٢(



٥٤

  . وال تبطل صالته بالشك فيها،ن جتاوزإ  وعلى اإلتيان،مل يتجاوز احمللن إ  على األقليبين

السادس فيكون أول الثانية بطلت الصالة  أو ،األوىلاخلامس فيكون آخر الركعة  أنه نعم لو شك يف

. الشك يف الركعات إىل عهمن حيث رجو

  

ألصالة عدم اإلتيان باملشكوك وقاعدة الشك يف } ينيب على األقل إن مل يتجاوز احملل

  .احملل

لقاعدة الشك بعد التجاوز، وكذا إن شك بعد الصالة } وعلى اإلتيان إن جتاوز{

  .ألنه ال وجه للبطالن فاألصل الصحة} وال تبطل صالته بالشك فيها{لقاعدة الفراغ 

نعم إذا كان شكه طرفاً للعلم اإلمجايل املبطل كال طرفيه، كما إذا علم أنه أتى يف 

األوىل بثالت أو ست مثال ميكن القول بالبطالن لعدم االمتثال، لكن الظاهر عدم البطالن 

 بعد عدم مشول الركوع فيها للركوعات يف املقام، بل حديث الرفع أيضاً ال تعادلقاعدة 

  .يبه يف السابقكما عرفت تقر

نعم لو شك يف أنه اخلامس فيكون آخر الركعة األوىل، أو السادس فيكون أول {

وكذا لو شك فيما يرجع إىل الركعتني، كما لو شك يف أنه الرابع من األوىل أو } الثانية

بطلت الصالة من حيث رجوعه إىل الشك يف {األول من الثانية مثال، إىل غري ذلك، 

   وجتري يف} الركعات



٥٥

 وغريها من القواعد املذكورة يف اليومية ال تعادمسائل صالة اآليات اخلللية قاعدة 

  .كما سيأيت يف باب اخللل إن شاء اهللا تعاىل

  



٥٦

. كاليومية وسهواًتبطل بزيادا ونقصها عمداً  ،الركوعات يف هذه الصالة أركان ـ ٧ـ مسألة 

  

ن، تبطل بزيادا ونقصها عمداً  ـ الركوعات يف هذه الصالة أركا٧مسألة ـ {

وذلك ألا ركوعات فيشملها الدليل الدال على بطالن الصالة بزيادة } وسهواً كاليومية

ال يعيد : يف صحيح منصور) عليه السالم(، وقوله ال تعادالركوع ونقصه، مثل حديث 

  .ابلتها للسجدةبناًء على أن املراد ا الركوع ملق. )١(صالة من سجدة ويعيدها من ركعة

هذا ولكن األقرب عدم البطالن بالزيادة والنقيصة سهواً حلديث الرفع بالتقريب الذي 

، فإن املنصرف منه الركوع املقدم للركعة ال كل ال تعادذكرناه غري مرة، وحديث 

ركوع، وهكذا املنصرف من حديث منصور وغريه، ولذا مسي ركعة، وعلى هذا فاالحتياط 

 إذا مل يعارض باحتياط لزوم كون الصالة يف وقت الكسوف، وإال أمت ما بيده، أن يتم ويعيد

  .ألنه مقتضى األدلة كما عرفت

نعم لو قلنا بأنه ال إمجاع يف حرمة اإلبطال يف املقام، وحصرنا دليل حرمة اإلبطال يف 

ال اإلمجاع ـ كما فعله بعض ـ كان االحتياط يف اإلبطال مث اإلعادة، لكن قد سبق أنه 

  .ينحصر دليل حرمة اإلبطال يف اإلمجاع

  

                                                

  .٢ من أبواب الركوع ح١٤ الباب ٩٣٨ ص٤ج:  الوسائل)١(



٥٧

 إذابل وكذلك ،  أدرك من وقت الكسوفني ركعة فقد أدرك الوقت والصالة أداًءإذا ـ ٨ـ مسألة 

  ،بقدر الركعة إالّ وقتهما  مل يسع

  

}  ـ إذا أدرك من وقت الكسوفني ركعة فقد أدرك الوقت والصالة أداًء٨مسألة ـ {

  .لوقت فقد أدرك الوقتلعموم من أدرك ركعة من ا

ال من جهة من أدرك، إذ ظاهره } بل وكذلك إذا مل يسع وقتهما إالّ بقدر الركعة{

صورة صالحية الوقت إلدراك أكثر من ركعة، بل ألن أدلة الكسوف ظاهرة يف الوجوب 

مطلقاً سواء أدرك الصالة كلها أو بعضها يف حال الكسوف، ومنه يعرف أن ذهاب غري 

 الوجوب إذا مل يسع الوقت الستحالة التكليف بشيء يف وقت أضيق منه حمل واحد إىل عدم

منع، ال ملا ذكره احلدائق من أن التعويل على مثل هذه القواعد العقلية يف مقابل إطالق 

األخبار فاسد، إذ يرد عليه ما ذكره املستند من أن استحالة التكليف بعبادة يف وقت ال 

 يقبل االرتياب، فإنه تكليف مبا ال يطاق، ولو عزل العقل عن يسعها من البديهيات اليت ال

  .، انتهى)١(أمثال هذه األحكام فبأي شيء يثبت حجية األخبار

ورمبا صحح كالم احلدائق بأنه ال جمال للعقل يف الشرعيات أصوالً وفروعاً، ولذا ال 

 واضح، إذ فرق بني ما يدرك العقل كنه اخلالق وال األزلية واألبدية وما أشبه ذلك، وفيه نظر

ال يدركه العقل وبني ما يدرك العقل استحالته، فإنك إذا سألت من العقل هل تدرك حقيقة 

ولو سألت منه هل ميكن أن يكون . لكن العقل موجود: ال، مث يردف العقل: العقل؟ يقول

  . ال: العقل ال عقل؟ يقول

                                                

  .٢٠ س٤٣٤ ص١ج:  املستند)١(



٥٨

. أيضاً قصر عن أداء الركعةإذابل وكذا 

  

ن ذلك مستحيل الوجود، أي ال ميكن وجود النقيضني، وذا أجاب علماء فإ: مث يردف

أي فرق بني املسلم الذي ال يدرك حقيقة اإلله وبني : اإلسالم املسيحي املثلث، فإنه قال

املسيحي الذي ال يدرك أنه كيف ميكن أن يكون اإلله واحداً وثالثة يف أن واحد، فإن 

يستحيله العقل، بل يراه بديهي الوجود، ألن لكل اجلواب عن ذلك واضح، إذ األول ال 

شيء حقيقة، وأما الثاين فإنه بديهي االستحالة، وهذا املبحث خارج عن املقام، وإمنا ذكرناه 

استطراداً، ولعل صاحب احلدائق أراد ما ذكرناه من أن اإلطالق يقتضي الوجوب فالالزم أن 

عدم التوقيت فيما إذا كان الكسوف أقصر من يوجه حبيث ال يستلزم االستحالة، فإنه يكون ب

  .الصالة

فإن حاله } بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً{: ومما ذكرناه يعرف الوجه يف قوله

  .حينئذ مثل الزلزلة مما يقصر غالباً عن أداء الركعة

  



٥٩

.اخلسوف وأمهل حىت مضى الوقت عصى ووجب القضاء أو  علم بالكسوفإذا ـ ٩ـ مسألة 

 مل يعلم ما حىت خرج الوقت الذي هو متام االجنالء إذا وأما ، نسي وجب القضاءإذا علم مثّكذا و

  ، وإن مل حيترق كله مل جيب، وجب القضاء كان القرص حمترقاًفإن

  

}  ـ إذا علم بالكسوف أو اخلسوف وأمهل حىت مضى الوقت عصى٩مسألة ـ {

  .رورةً كسائر التكاليف الواجبةألنه ترك الواجب عمداً، وذلك موجب للعصيان ض

  .إلطالق دليل القضاء ملن فاتته فريضة، باإلضافة إىل األدلة اخلاصة} ووجب القضاء{

  .كما سيأيت وجهه} وكذا إذا علم مث نسي وجب القضاء{

ملا سبق من أن الصالة } وأما إذا مل يعلم ما حىت خرج الوقت الذي هو متام االجنالء{

وجب القضاء، وإن مل {كله } فإن كان القرص حمترقاً{ل اجنالًء تاماً أداء ما دام مل ينج

وهذا القول وهو التفصيل بني العلم به يف وقته فيجب القضاء مطلقاً، } حيترق كله مل جيب

  :وبني اجلهل فيجب القضاء إن احترق كل القرص، الذي مرجعه إىل ثالثة أمور

  .إنه مع الكلية تقضى مطلقاً: األول

  . إنه مع اجلزئية والعلم به ويف وقته تقضى:الثاين

  إنه مع اجلزئية وعدم العلم به يف وقته ال تقضى، وهو املشهور، : الثالث



٦٠

أما األول فعن مجاعة التصريح بعدم اخلالف يف األول، بل عن التذكرة وإطالق عباريت 

  .االنتصار واخلالف اإلمجاع عليه

  .ه، بل إطالق عباريت االنتصار واخلالف يشملهفعن السرائر نفي اخلالف في: أما الثاين

  .فعن التذكرة نفي اخلالف فيه، بل عن القاضي اإلمجاع عليه: وأما الثالث

  :ويف املسألة أقوال أخر

عدم القضاء يف احتراق البعض وإن علم به، وهذا هو احملكي عن مجل السيد : األول

  .ب واحللي والروضة واملداركومصباحه ومسائله املصرية الثالثة والشيخ يف التهذي

إنه جيب القضاء يف احتراق البعض وإن مل يعلم به، وهذا هو احملكي عن : الثاين

الصدوقني واإلسكايف واحلليب والديلمي واملقنعة واالنتصار واخلالف، وعن ظاهر األخريين 

  .اإلمجاع عليه

ويدل على ما عدم وجوب القضاء مع احتراق القرص كله إذا مل يعلم به، : الثالث

  :ذكرناه من التفصيل اجلمع بني طوائف ثالث

  .ما تدل على التفصيل: األوىل

  .ما تدل على نفي القضاء مطلقا: الثاين

ما تدل على ثبوت القضاء مطلقا، فإنه حيمل الثانية والثالثة على األوىل، وذلك : الثالثة

  . اخترناهألنه مقتضى اجلمع العريف بني الطوائف الثالثة، يظهر وجه ما



٦١

إذا : قال) عليه السالم(صحيح زرارة وحممد بن مسلم، عن أيب عبد اهللا : فمن األوىل

انكسفت الشمس كلها واحترقت ومل تعلم مث علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن مل 

  .)١(حتترق كلها فليس عليك قضاء

نسي أن يصلي إذا علم بالكسوف و :ويف رواية أخرى: وقال الكليين بعد هذه الرواية

  .)٢(فعليه القضاء، وإن مل يعلم به فال قضاء عليه هذا إذا مل حيترق كله

أ ): عليه السالم(قلنا أليب جعفر : وصحيح حممد بن مسلم وفضيل بن يسار أما قاال

إن كان ): عليه السالم(تقضى صالة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال 

  .)٣( قضيت، وإن كان إمنا احترق بعضهما فليس عليك قضاؤهالقرصان احترقا كالمها

إذا انكسف القمر ومل تعلم به حىت ): عليه السالم(ورواية حريز، قال أبو عبد اهللا 

أصبحت مث بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وإن مل يكن احترق كله فال قضاء 

  .)٤(عليك

عن صالة الكسوف ) عليه السالم(عبد اهللا سألت أبا : خرب احلليب قال: ومن الثانية

  .)٥(ليس فيها قضاء وقد كان يف أيدينا أا تقضى): عليه السالم(تقضى إذا فاتتنا؟ قال 

                                                

  .٢ من أبواب صالة الكسوف ح١٠ الباب ١٥٥ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٦ باب صالة الكسوف، ذيل احلديث ٤٦٥ ص٣ج:  الكايف)٢(

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح١٠ الباب ١٥٤ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .٤ من أبواب صالة الكسوف ح١٠ الباب ١٥٥ ص٥ج:  الوسائل)٤(

  .٩ب صالة الكسوف ح من أبوا١٠ الباب ١٥٦ ص٥ج:  الوسائل)٥(



٦٢

) عليه السالم(، عن أخيه موسى بن جعفر )عليهما السالم(وصحيحة علي بن جعفر 

ك فليس عليك إذا فاتت«: سألته عن صالة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: قال

  .)١(»قضاء

  .)٢(حنوه) عليه السالم(وعن البزنطي، عن الرضا 

انكسفت الشمس وأنا يف احلمام : قال) عليه السالم(وخرب زرارة، عن أيب جعفر 

  .)٣(فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض

إذا انكسف القمر : قال) عليه السالم(مرسل حريز، عن أيب عبد اهللا : ومن الثالثة

رجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصالة، وإن مل يستيقظ ومل يعلم فاستيقظ ال

  .)٤(بانكساف القمر فليس عليه إالّ القضاء بغري غسل

عشر ركعات وأربع سجدات : سألته عن صالة الكسوف؟ قال: وخرب أيب بصري قال

  .)٥(ـ فإذا أغفلها أو كان نائما فليقضها: ـ إىل أن قال

 أن القول األول بعدم القضاء يف احتراق البعض غري تام، وإن استدل له ومما ذكرنا يعلم

باألصل وبإطالق صحيحة علي بن جعفر ورواية احلليب وصحيحة زرارة وحممد وصحيحة 

إذا احترقت القرص : قال) عليه السالم(حممد والفضيل املتقدمات، ويؤيد القضاء الرضوي 

   كلها فاغتسل، وإن انكسفت الشمس والقمر

                                                

  .٧ من أبواب صالة الكسوف ح١٠ الباب ١٥٦ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .١١ من أبواب صالة الكسوف ح١٠ الباب ١٥٦ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .٨ من أبواب صالة الكسوف ح١٠ الباب ١٥٦ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .٥ من أبواب صالة الكسوف ح١٠ الباب ١٥٥ ص٥ج:  الوسائل)٤(

  .٨ من أبواب صالة اآليات ح٤ الباب ٣٣١ ص٦ج: لشيعة جامع أحاديث ا)٥(



٦٣

ومل تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حىت تصبح فاغتسل وصل 

  .)١(وإن مل حتترق القرص فاقضها وال تغتسل

كما ويعلم أيضاً مما ذكرنا أن القول الثاين بالقضاء يف احتراق البعض إن مل يعلم به 

  .إلمجاع املدعىأيضاً غري تام، وإن استدل له بالعمومات والرضوي املتقدم وا

وكذلك علم أن القول الثالث بعدم وجوب القضاء يف احتراق كل القرص إذا مل يعلم 

به غري تام أيضاً، وإن استدل له باألصل وبإطالقات عدم القضاء، ويؤيده خرب الدعائم، عن 

أنه سئل عن الكسوف يكون والرجل نائم أو مل يدر به أو ) عليهما السالم(جعفر بن حممد 

ال قضاء يف ذلك وإمنا «): عليه السالم(ل عن الصالة يف وقته هل عليه أن يقضيها؟ قال اشتغ

  .)٢(»الصالة يف وقته فإذا اجنلى مل يكن له صالة

أما إذا نسي فقد تقدم يف املنت أن عليه القضاء، وهذا هو املشهور شهرة عظيمة، خالفا 

 املشهور بإطالقات القضاء، جلماعة منهم املدارك فقالوا بعدم وجوب القضاء، استدل

  .)٣(»إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء«: وخبصوص مرسل الكايف

وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت مث غلبت عينك فلم تصل فعليك «: ومبوثق عمار

  بناًء على أن غلبة العني من باب املثال لكل عذر، فيشمل . )٤(»قضاؤها

                                                

  .٣٢ س١٢ص:  فقه الرضا)١(

  .، يف ذكر صالة الكسوف٢٠٢ ص١ج:  دعائم اإلسالم)٢(

  .٦ باب صالة الكسوف ح٤٦٥ ص٣ج:  الكايف)٣(

  .١٠ من أبواب صالة الكسوف ح١٠ الباب ١٥٦ ص٥ج:  الوسائل)٤(



٦٤

  ،تعمد التأخري جيب اإلتيان ا ما دام العمروأما يف سائر اآليات فمع 

  

  .النسيان واالضطرار وحنومها

أما من قال بعدم القضاء فقد استدل باألصل، وبأدلة رفع النسيان اليت جتعله كاجلهل، 

وبإطالقات عدم القضاء، ويف الكل ما ال خيفى، إذ األصل مرفوع بالدليل، ورفع النسيان ال 

  .ت بالدليل املوجب لتقييد إطالقات عدم القضاء أيضاًينايف وجوب القضاء الثاب

ومما ذكرنا تعرف حال الترك اضطراراً، وأنه جيب القضاء سواء احترق الكل أو البعض، 

  .إذ قد عرفت إطالق األدلة اليت ال خمصص هلا

وهذا هو } وأما يف سائر اآليات فمع تعمد التأخري جيب اإلتيان ا ما دام العمر{

رة عظيمة، بل يف اجلواهر نفي وجدان اخلالف فيه، ويدل عليه عموم قوله املشهور شه

وضعفه جمبور . )١(من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته): صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .بالشهرة

  :أما التمسك لبقاء الوجوب باالستصحاب، فريد عليه

  .إنه ال جمال له مع وجود الدليل االجتهادي: أوالً

 إن العرف يرى تبدل املوضوع للمناسبة املغروسة يف أذهام أن الصالة إمنا هي :وثانياً

  .لرفع العذاب املستفاد هذه املناسبة من األدلة الدالة على ذلك مما تقدم بعضها

                                                

  .١٤٣ ح٥٤ ص٢ج:  عوايل اللئايل)١(



٦٥

  . علم ونسيإذاوكذا 

م  ففي الوجوب بعد العل،حىت مضى الزمان املتصل باآلية أو  مل يعلم ا حىت مضى الوقتإذاوأما 

  ، لكن ال يترك االحتياط باإلتيان ا،إشكال

  

كما هو املشهور شهرة عظيمة، بل ال خالف فيه، كما يظهر } وكذا إذا علم ونسي{

والدليل عليه ما تقدم، واإلشكال فيه بأنه إمنا يصح االستدالل مبن فاتته بالنسبة . من كلمام

نسيان بإمهاله، أما إذا كان ذكره إىل من كان ذكره مدة ميكنه من الصالة فيها أو كان ال

بأقل من الصالة وكان النسيان غري اختياري فال يصدق من فاتته، إذ مل تكن الصالة فريضة 

 يشمل حىت ما من فاتته فريضةألنه ال يعقل وجوب شيء يف وقت أقل منه، غري تام، إذ 

نائم وعلى احلائض إذا مل يكن واجباً يف الوقت، ولذا استدلوا به لوجوب القضاء على ال

وحنوها بالنسبة إىل الصيام، إىل غري ذلك، كما سيأيت تفصيل الكالم فيه يف باب القضاء إن 

  .شاء اهللا تعال

وأما إذا مل يعلم ا حىت مضى الوقت، أو حىت مضى الزمان املتصل باآلية ففي {

غري واحد نفي فاملشهور العدم، وعن البيان القطع به، بل عن } الوجوب بعد العلم إشكال

وجدان اخلالف فيه، بل قيل إنه مذهب األصحاب، واستدل له باألصل، وبفحوى عدم 

وجوب القضاء على اجلاهل بالكسوفني مع عدم احتراق البعض لكون وجوب صالما 

  .أقوى

  كما عن النهاية احتماله، وعن الروضة} لكن ال يترك االحتياط باإلتيان ا{



٦٦

.راً ففوما دام العمر فوراً

  

أنه قوي، وعن الذخرية نفي البعد عنه، وعن الوحيد اجلزم به، ويف املستند هو قوي 

جداً، ويف املستمسك إن البناء عن الوجوب أنسب بالقواعد، وذلك إلطالق من فاتته، كما 

  .تقدم بيانه، وعليه فاألصل ال جمال له والفحوى غري مقطوع به

فوراً {: أما قوله.  يف سائر أقسام القضاءكما} ما دام العمر{مث إن القضاء يكون 

فلم يظهر له دليل إالّ االستصحاب الذي عرفت اإلشكال فيه، مضافاً إىل ما ذكره } ففوراً

السيد احلكيم من أن املستفاد من أدلتها وجوب األداء يف ساعة اآلية وهو مما ال يقبل 

لعم والربوجردي واجلمال على االستمرار يف األزمنة الالحقة، وعليه فسكوت السادة ابن ا

  .املنت حمل نظر

  



٦٧

بعد زمان االتصال باآلية تبني له  أو  بعد خروج الوقتإذا علم باآلية وصلى مثّ ـ ١٠ـ مسألة 

.اإلعادة أو وجب القضاء  فساد صالته

  

 ـ إذا علم باآلية وصلى مث بعد خروج الوقت أو بعد زمان االتصال ١٠مسألة ـ {

وذلك ألنه مل يصلّ صالة تكون امتثاال } اد صالته وجب القضاء أو اإلعادةباآلية تبني له فس

 له، وكذا إذا تبني له أنه كان من فاتتهفيكون كتارك الصالة يف وجوب القضاء لشمول 

قد صلى قبل اآلية، مثال اعتمد على التقومي يف الصالة فتبني أا كانت قبل اآلية، وإذا شك 

ا قبل الوقت أم ال؟ فالظاهر عدم وجوب القضاء، حلمل فعله على بعد الصالة أنه هل صاله

  .الصحيح، فحاله حال ما إذا شك يف سائر األجزاء والشرائط بعد أن أتى بالعمل

  



٦٨

 حصلت اآلية يف وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما خمري بني تقدمي أيهما إذا ـ ١١ـ مسألة 

، شاء

  

 وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما خمري بني  ـ إذا حصلت اآلية يف١١مسألة ـ {

على املشهور كما يف املستند، خالفاً للصدوق يف املقنع والفقيه ورسالة } تقدم أيهما شاء

أبيه والنهاية للشيخ ومصباح السيد واملفيد وابن محزة، وجعله يف املبسوط أحوط، واختاره 

 الفريضة، بل عن التنقيح أنه نسبه إىل احلدائق، على ما حكي عنهم، فجعلوا الواجب تقدمي

  .األكثر

فإن أرادوا بذلك األولوية من باب الفضل واالستحباب فال خيلو : قال يف مصباح الفقيه

  .)١(من وجه، وإن أرادوا منه الوجوب كما هو ظاهر النسبة فهو حمجوج

واحللي، وهناك قول ثالث بوجوب تقدمي اآلية، نسب إىل ابن أيب عقيل واأليب : أقول

لكن حيتمل أم أرادوا اجلواز رفعاً لتوهم احلظر، واملختار هو القول األول لألصل فإن 

  مقتضى سعة وقتهما أنه جيوز التأخري وجيوز التقدمي سواء جيء قبله أو بعده بشيء أم ال؟

أي وجوب تقدمي الفريضة بصحيحة حممد بن مسلم، عن أحدمها : استدل للقول الثاين

): عليه السالم(سألته عن صالة الكسوف يف وقت الفريضة؟ قال : قال) المعليهما الس(

ابدأ بالفريضة .عليه السالم(يف وقت صالة الليل؟ فقال : فقيل له :( صل صالة الكسوف

  .)٢(قبل صالة الليل

  وكذلك إذا انكسفت الشمس ): عليه السالم(وخرب الدعائم، عن الصادق 

                                                

  .٢٦ س٤٨٩ ص٢ج: ح الفقيه مصبا)١(

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح٥ الباب ١٤٧ ص٥ج:  الوسائل)٢(



٦٩

  .)١(ة الفريضة بدأ بصالة الفريضة قبل صالة الكسوفأو انكسف القمر يف وقت صال

وال تصلها ـ أي صالة الكسوف ـ يف وقت الفريضة حىت تصلى : والرضوي

إنه ال بد من محل هذه األخبار على األفضلية بقرينة بعض الروايات : وفيه. )٢(الفريضة

  .األخر

: قاال) عليهما السالم(مثل صحيحة حممد بن مسلم وبريد عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا 

 إذا وقع الكسوف أو بعض هذه اآليات فصلها ما مل تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن

ختوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صالة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة 

فإا صرحية يف تقدمي اآلية على . )٣(فارجع إىل حيث كنت قطعت واحتسب مبا مضى

  .يف صورة عدم ختوف ذهاب وقت الفريضة أي يف حالة السعةالفريضة 

جعلت فداك رمبا ابتلينا ): عليه السالم(أليب عبد اهللا : أما صحيحة حممد بن مسلم، قلت

بالكسوف بعد املغرب قبل العشاء اآلخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ 

فالظاهر إن األمر . )٤( عد فيهاإذا خشيت ذلك فاقطع صالتك واقض فريضك مث: فقال

بالقطع حممول على االستحباب، إذ ال تفوت الفريضة ـ أي العشاء ـ إالّ بعد نصف الليل 

  .أو الفجر

  نعم ظاهر صحيح أيب أيوب الفوت حقيقة ال فوت وقت الفضيلة، كما هو 

                                                

  .، يف ذكر صالة الكسوف٢٠١ ص١ج:  دعائم اإلسالم)١(

  .٣٠ س١٢ص:  فقه الرضا)٢(

  .٤ من أبواب صالة الكسوف ح٥ الباب ١٤٨ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .٢ من أبواب صالة الكسوف ح٥ الباب ١٤٧ ص٥ج:  الوسائل)٤(



٧٠

 أن عن صالة الكسوف قبل) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : ظاهر صحيح حممد، قال

اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إىل : تغيب الشمس وخنشى فوت الفريضة؟ فقال

فإن ظاهره أن الشمس انكسفت قبل الغروب بشيء يسري، وإنه مل يصل . )١(صالتكم

  .العصر أو الظهرين وخاف إن أمت الكسوف أن تفوته الفريضة اليومية

يف السعة صحيحة حممد بن مسلم، يكفي يف الداللة على وجوب تقدمي اليومية : ال يقال

  ).عليه السالم(عن الصادق 

ارتكاز عدم وجوب السرعة مع سعة الوقت مينع من األخذ بظاهره، فال بد : ألنه يقال

من محله على أن األمر بالقطع استحبايب ألجل تدارك الفضيلة، فإن من املستبعد جداً أن 

غاً وال جيوز له أن يصلي نافلة أو فريضة جيوز لإلنسان ترك اليومية يف السعة واجللوس فار

أخرى آيات كانت أو غريها، وال مانع عقالً من تداخل الصالتني بأن يصلي الفريضة يف 

أثناء اآليات، وحيث ورد شرعاً جوازه فله أن يفعل ذلك بل هو األفضل، ويؤيد املشهور ما 

السابق الذي رويناه عن ، وهذا هو صدر احلديث )عليه السالم(رواه الدعائم عن الصادق 

يف من وقف يف صالة الكسوف حىت دخل عليه وقت صالة، ) عليه السالم(الدعائم، قال 

يؤخرها وميضي يف صالة الكسوف حىت يصري إىل آخر الوقت، فإن خاف فوات : قال

  . إىل آخر ما تقدمالوقت قطعها وصلى الفريضة وكذلك

) عليه السالم(ناه من الصحيح الرضوي كما أنه يؤيد استحباب التداخل الذي استفد

  فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة : فإنه قال بعد العبارة السابقة

                                                

  .٣ من أبواب صالة الكسوف ح٥ الباب ١٤٧ ص٥ج:  الوسائل)١(



٧١

 وإن ضاق وقتهما ، وإن ضاق وقت إحدامها دون األخرى قدمها،وإن كان األحوط تقدمي اليومية

. قدم اليوميةمعاً

  

كسوف، فإذا انكسف القمر فاقطعها وصل الفريضة، مث ابن على ما صليت من صالة ال

ومل يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صالة الليل وصالة الكسوف فصلّ صالة 

  .)١(الكسوف وأخر صالة الليل مث اقضها بعد ذلك

أما القول الثالث، فكأنه استند يف وجوب تقدمي صالة الكسوف إىل أا لرفع العذاب، 

إن الوجه األول اعتباري، :  مسلم وبريد، وفيهفكلما قدم كان ألزم، وإىل صحيح حممد بن

  .خصوصاً بعد األدلة الدالة على أمهية اليومية، والصحيح معارض مبا يدل على تقدمي اليومية

لفتوى من عرفت، وداللة صحيحة حممد بن مسلم، } وإن كان األحوط تقدمي اليومية{

 يكون األحوط تقدمي ينبغي أن: وبذلك تعرف وجه النظر يف كالم املستمسك حيث قال

  .)٢(صالة اآليات ملوافقته هلا، ولنصوص األمر بالفزع

بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً } وإن ضاق وقت إحدامها دون األخرى قدمها{

إن ظاهر كالم الصدوق يف احلكم : كما عن املدارك والذخرية واحلدائق، لكن يف املستند

فيدل على احلكم وجوب االمتثال لكال وكيف كان . )٣(بتقدمي احلاضرة شامل لذلك

  .األمرين مما ال يتحقق إالّ بتقدمي املضيق

  بال خالف كما عن الذكرى، بل عن} وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية{

                                                

  .٣٠ س١٢ص:  فقه الرضا)١(

  .٣٢ ص٧ج:  املستمسك)٢(

  .١٨ س٤٣٨ ص١ج:  املستند)٣(



٧٢

 شرح الروضة والتنقيح اإلمجاع عليه، وذلك للروايات املتقدمة الدالة على أمهية 

  .ات ألجل إدراكهاالفريضة احلاضرة حىت أنه يلزم أن يقطع اآلي

نعم يبقى الكالم يف أنه لو كان عنده من الوقت مبقدار أداء العصر كامال يف الوقت، أو 

اإلتيان بالكسوف وإدراك مقدار ركعة من العصر، فهل يأيت بالعصر ويقضي اآليات، أو 

 ألن يأيت ما؟ احتماالن، من أمهية احلاضرة وأن الوقت هلا، ومن أن اجلمع إدراك لالثنتني،

  .من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، وال يبعد أن يكون األحوط الثاين

  



٧٣

 ،قطعها مع سعة وقتها  ظهر له ضيق وقت صالة اآليةلو شرع يف اليومية مثّ ـ ١٢ـ مسألة 

 ولو اشتغل بصالة اآلية فظهر له يف األثناء ضيق وقت اإلجزاء لليومية قطعها ،واشتغل بصالة اآلية

  ، مث عاد إىل صالة اآلية من حمل القطع،اواشتغل ا وأمته

  

 سعة مع ـ لو شرع يف اليومية مث ظهر له ضيق وقت صالة اآلية قطعها ١٢مسألة ـ {

ألن الواجب الفوري اآلن اآلية، فال حرمة لقطع احلاضرة، بل } وقتها، واشتغل بصالة اآلية

قطع الفريضة وترك اآلية، جيب امتثاال للتكليف الفوري، واحتمال التخيري، لتعارض حرمتني 

ال وجه له بعد أن كان دليل حرمة قطع الفريضة ال يشمل املقام، ولو مل يقطع الفريضة مل 

تبطل، ألن األمر بالشيء ال ينهى عن ضده كما تقدم يف مبحث ترك اإلزالة عن املسجد 

  .واالشتغال بالصالة

ال وقت الفضيلة } زاءولو اشتغل بصالة اآلية فظهر له يف األثناء ضيق وقت اإلج{

بال إشكال وال خالف، ويف اجلواهر دعوى عدم } لليومية قطعها واشتغل ا وأمتها{

اخلالف فيه، بل عن املعترب واملنتهى والذكرى واية األحكام اإلمجاع عليه، وذلك لداللة 

  .األخبار املتقدمة عليه، باإلضافة إىل أنه مقتضى القاعدة اليت ذكرناها

وفاقاً : قال يف املستند بعد أن أفىت بذلك} ىل صالة اآلية من حمل القطعمث عاد إ{

للصدوق والسيد واية الشيخ واملنتهى والتحرير والبيان والدروس، بل األكثر كما صرح به 

  مجع ممن تأخر، بل علماؤنا كما يف املنتهى مؤذناً 



٧٤

 إذاع صالة اآلية واالشتغال باليومية  جواز قطقوى بل األ، مل يقع منه مناف غري الفصل املزبورإذا

  صالة اآلية إىل  العود مثّ، عن اإلجزاءفضيلتها فضالً  ضاق وقت

  

  .)١(بإمجاعهم عليه

  .وذلك لداللة مجلة من الروايات، مثل صحيحة حممد والعجلي والرضوي عليه: أقول

باالستيناف، نعم خالف يف املسألة املبسوط والتذكرة واية األحكام والذكرى، فقالوا 

  .وذلك ألن التداخل مل يعهد يف الشرع، وألن الفعل الكثري مبطل، وألصل االشتغال

ويف الكل ما ال خيفى، إذ بعد ورود الروايات الصحيحة وعمل املشهور ال وجه للقول 

بأنه مل يعهد يف الشرع، والدليل الدال على التداخل أخص مما دل على إبطال الفعل الكثري، 

  . يدع جماالً لألصل، ولذا كان املتأخرون أفتوا بذلك صرحياًكما أنه ال

أما إذا وقع مناف كانت اآلية باطلة إلطالق } إذا مل يقع منه مناف غري الفصل املزبور{

أدلة إبطال املنايف الذي ال معارض له من أدلة التداخل، النصراف أدلة التداخل إىل عدم 

  .ضرر التداخل فقط

لظهور } ع صالة اآلية واالشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتهابل األقوى جواز قط{

  .بعض النصوص فيه

  مث العود إىل صالة اآلية{كما عرفت } اإلجزاء{ضيق وقت } فضال عن{

                                                

  .١ س٤٣٩ ص١ج:  املستند)١(



٧٥

.  لكن األحوط خالفه،من حمل القطع

  

  .كما دل عليه النص والفتوى} من حمل القطع

ا عرفت يف مسألة ضيق وقت خروجاً عن خالف من حرم كم} لكن األحوط خالفه{

  .الفريضة، لكن الظاهر أن هذا االحتياط قليل الوجه بعد النص الصحيح والشهرة احملققة

بقي شيء، وهو أنه لو اجتمعت اآلية مع فريضة أخرى فمع تضيق إحدامها قدم املضيق 

ملا تقدم من القاعدة، ومع سعتهما قدم أيهما شاء، إلطالق دليلهما كما سبق، ومع 

يقهما أتى بأيهما شاء كما اختاره املستند، وذلك ألصالة التخيري بعد التزاحم وعدم تض

  .الدليل على أمهية إحدامها

أما ما عن املبسوط والسرائر من رجحان صالة األموات على اآلية، فكأنه لتقدم حق 

مهيتها الناس على حق اهللا، كما أن ما عن السرائر من تقدمي صالة العيد على اآلية فكأنه أل

  .حيث إن الشارع اهتم ا كثرياً، فتأمل

مث هل يدخل الفريضة املضيقة غري اليومية يف اآلية إذا تبني يف أثناء اآلية ضيق وقت تلك 

الفريضة؟ احتماالن، من األصل، ومن املناط، وحيث إن املناط غري قطعي فالالزم العمل 

  .باألصل بعدم التداخل

  



٧٦

  : أموره الصالة يستحب يف هذ ـ ١٣ـ مسألة 

  . والسمعلة على ما مر، والتكبري قبل الركوع وبعده، القنوت: والثاين والثالثاألول

  ، مع احتراق القرص وعدمهقضاًء أو  كانت إتياا باجلماعة أداًء:الرابع

  

القنوت، : األول والثاين والثالث:  ـ يستحب يف هذه الصالة أمور١٣مسألة ـ {

لكن ذكر بعض الفقهاء أنه ال تكبري } عده، والسمعلة على ما مروالتكبري قبل الركوع وب

: يف صحيح زرارة وحممد بن مسلم) عليه السالم(قبل السمعلة يف اخلامس والعاشر، لقوله 

مسع اهللا ملن محده: وترفع رأسك بتكبرية إالّ يف اخلامسة اليت تسجد فيها وتقول)١(.  

فإذا : فع، لكن ملا وصل إىل اخلامس قالورواية املقنع حيث ذكر التكبري يف كل ر

ويف العاشرة إذا رفعت :  إىل أن قالمسع اهللا ملن محده: رفعت رأسك من اخلامسة فقل

  .)٢(مسع اهللا ملن محده: رأسك من الركوع فقل

، ذكر التكبري يف كل ركعة إالّ يف )عليه السالم(وكذا رواية الدعائم، عن الصادق 

  .)٣(مسع اهللا ملن محده، مث كرب وسجد: رفع رأسه منها قالفإذا : اخلامسة، قال

والظاهر أنه يلزم القول مبضمون هذه الروايات، فال استحباب لتكبري بعد رفع الرأس من 

  .الركوع يف اخلامس والعاشر وإمنا يكرب بعد السمعلة للسجود

  } مهإتياا باجلماعة أداًء كانت أو قضاًء مع احتراق القرص وعد: الرابع{

                                                

  .٦ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٥١ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .١٤ س١٢ص: كتاب املقنع،  اجلوامع الفقهية)٢(

  . يف ذكر صالة الكسوف٢٠٠ ص١ج: ئم اإلسالم دعا)٣(



٧٧

كما هو املشهور، بل عن اخلالف والتذكرة وظاهر كشف اللثام اإلمجاع عليه، ويشهد 

  .به مضافاً إىل مطلقات اجلماعة مجلة من الروايات

عن صالة الكسوف ) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : كخرب روح بن عبد الرحيم قال

  .)١(مجاعة وغري مجاعة): عليه السالم(تصلى مجاعة؟ قال 

سألته عن صالة : قال) عليه السالم(وخرب حممد بن حيىي الساباطي، عن الرضا 

  .)٢(أي ذلك شئت): عليه السالم(الكسوف تصلى مجاعة أو فرادى؟ قال 

نزل فصلى بالناس صالة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(إنه : ويف رواية علي بن عبد اهللا

  .)٣(الكسوف

والسنة أن تصلي يف املسجد إذا صلوا يف ): السالمعليه (ويف رواية الدعائم، قوله 

  .)٤(مجاعة

والناس خلفه يف ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(صالها رسول اهللا : ويف رواية ابن أذينة

  .)٥(كسوف الشمس

يستحب أن يقرأ فيها ـ أي يف صالة ): عليه السالم(ويف رواية ابن مسلم، قوله 

  .)٦( يكون إماماً يشق على من خلفهالكسوف ـ بالكهف واحلجر إالّ أن

                                                

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح١٢ الباب ١٥٧ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب صالة الكسوف ح١٢ الباب ١٥٨ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .١ باب صالة الكسوف ح٤٦٣ ص٣ج:  الكايف)٣(

  .يف ذكر صالة الكسوف ٢٠٢ ص١ج:  دعائم اإلسالم)٤(

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٤٩ ص٥ج:  الوسائل)٥(

  .٦ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٥٠ ص٥ج:  الوسائل)٦(



٧٨

 ويتحمل اإلمام فيها عن املأموم القراءة ،والقول بعدم جواز اجلماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف

   كما يف اليومية دون غريها،خاصة

  

إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف ): عليه السالم(ويف رواية ابن أيب يعفور، قوله 

ن يفزعوا إىل إمام يصلي م، وأيهما كسف بعضه فإنه جيزي الرجل كلها فإنه ينبغي للناس أ

  .)١(أن يصلي وحده

صلى ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(إن رسول اهللا : ويف رواييت اجلعفريات والراوندي

  .)٢(صالة الكسوف بالناس

  .إىل غريها. صلى بالناس الكسوف يف اجلماعة) عليه السالم(إن علياً : ويف رواية

  . سيأيت بعض األخبار يف اخلامس من املستحباتو

بعدم جواز اجلماعة مع عدم احتراق القرص {احملكى عن الصدوقني } والقول{

وأضافا وجوب اجلماعة يف صورة احتراق القرص كله، ولعله لرواية ابن أيب } ضعيف

  .يعفور، لكن يف داللتها على كال األمرين نظر

  .كور يف القضاء وهو ضعيف أيضاًوقد حكي عن املفيد التفصيل املذ

وال خيفى أنه يشترط هنا كل ما يشترط يف كل مجاعة من صفات اإلمام وشرائط 

اجلماعة إىل غري ذلك، وذلك ملا سبق غري مرة من أن وحدة احلقيقة املستفادة من وحدة 

  .اللفظ تقتضي وحدة األحكام

   اليومية، دون غريهاويتحمل اإلمام فيها عن املأموم القراءة خاصة، كما يف{

                                                

  .٢ من أبواب صالة اآليات ح٨ الباب ٣٣٨ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(

  .٢٨ص: ، ونوادر الراوندي٤٠ص:  اجلعفريات)٢(



٧٩

  .من األفعال واألقوال

   التطويل فيها:اخلامس

  

  .بال إشكال وال خالف ملا ذكرناه من الدليل} من األفعال واألقوال

إذا كانت اآلية طويلة، وإال وجب أن ال يفوت الوقت يف } التطويل فيها: اخلامس{

طويل، ويدل عليه متواتر الكسوفني بسبب التطويل، وال إشكال وال خالف يف استحباب الت

  :الروايات

عليهم (عن آبائه ) عليه السالم(عن أبيه ) عليه السالم(مثل رواية القداح، عن الصادق 

فصلى ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(انكسفت الشمس يف زمن رسول اهللا : قال) السالم

  .)١(بالناس ركعتني وطول حىت غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام

فصلى م ) عليه السالم(انكسفت الشمس على عهد أمري املؤمنني : ويف الفقيه قال

  .)٢(حىت كان الرجل ينظر إىل الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه

أنه صلى بالكوفة صالة الكسوف ) عليه السالم(وعن املقنعة، روي عن أمري املؤمنني 

 وأطال يف ركوعها حىت سال العرق على فقرأ فيها بالكهف واألنبياء ورددها مخس مرات

  .)٣(أقدام من كان معه وغشي على كثري منهم

أنه قرأ يف الكسوف سورة من املثاين ) عليه السالم(روينا عن علي : ويف الدعائم

  .)٤(وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحاها

                                                

  .١ من أبواب صالة الكسوف واآليات ح٩ الباب ١٥٤ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٣ يف صالة الكسوف ح٨١ الباب ٣٤١ ص١ج:  الفقيه)٢(

  .٨ س٣٥ص:  املقنعة)٣(

  .، يف ذكر صالة الكسوف٢٠١ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٤(



٨٠

  . يف كسوف الشمسخصوصاً

  

ما أحب إالّ أن يصلى يف الرباز ليطيل املصلي : )عليه السالم(ويف مكان آخر منه قال 

  .)١(الصالة على قدر طول الكسوف

وطول يف القراءة والركوع والسجود ما قدرت ـ إىل ): عليه السالم(ويف الرضوي 

إىل غريها . )٢(ـ وتطول الصالة حىت ينجلي، وإن اجنلى وأنت يف الصالة فخففه: أن قال

  .من الروايات

: ملا عرفت من الروايات، وخصوص صحيحة الرهط} سوف الشمسخصوصاً يف ك{

إن الصالة يف هذه اآليات كلها سواء، وأشدها وأطوهلا كسوف الشمس)٣(.  

وصالة كسوف الشمس أطول من صالة كسوف : وصحيحة زرارة وحممد بن مسلم

  .)٤(القمر، ومها سواء يف القراءة والركوع والسجود

بعد االجنالء؟ احتماالن، من داللة بعض النصوص السابقة، لكن هل جتوز اإلطالة إىل 

  .ومن أنه يوجب اخلروج عن الوقت، واألول وإن كان غري بيعد إالّ أن الثاين أحوط

وهل يستحب التطويل يف غري الكسوفني؟ احتماالن، من املناط يف روايات الكسوفني، 

 يستفاد من أن تشريعها ألجل ومن أنه كلما كانت الصالة أقرب إىل اآلية فهو أفضل، ملا

رفع اآلية، واألظهر األول وإن كان األحوط الثاين، وقد تقدم يف صحيحة زرارة وحممد بن 

  كل أخاويف السماء من ظلمة أو: مسلم

                                                

  .، يف ذكر صالة الكسوف٢٠٢ ص١ج:  دعائم اإلسالم)١(

  .٢٣ س١٢ص:  فقه الرضا)٢(

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٤٩ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .٦ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٥٠ ص٥ج:  الوسائل)٤(



٨١

يعيد  أو متام االجنالء إىل  بالدعاء والذكر فرغ قبل متام االجنالء جيلس يف مصاله مشتغالًإذا :السادس

.الصالة

  

  .)١( فزع فصل له صالة الكسوف حىت يسكنريح أو

ففي صحيح زرارة وحممد بن } إذا فرغ قبل متام االجنالء جيلس يف مصاله: السادس{

  .)٢(فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع اهللا تعاىل حىت ينجلي: مسلم

أنه صلى صالة الكسوف فانصرف ) عليه السالم(روينا عن علي : ويف رواية الدعائم

أن ينجلي فجلس يف مصاله يدعو ويذكر اهللا، وجلس الناس كذلك يدعون حىت قبل 

  .)٣(اجنلت

والظاهر أن قراءة القرآن أيضاً من ذلك، أما } مشتغالً بالدعاء والذكر إىل متام االجنالء{

مذاكرة العلم فإا وإن كانت يف نفسها أفضل من الذكر والدعاء إالّ أنه ال دليل خاص هلا 

 ولو أراد الصالة استحباباً أو ما أشبه فهل هي داخلة يف الذكر؟ احتماالن، من يف املقام،

  .، ومن انصراف الذكر عنها)٤(﴾أَِقِم الصالةَ ِلِذكْريو﴿: قوله تعاىل

صالة : قال) عليه السالم(لصحيح معاوية بن عمار، عن الصادق } أو يعيد الصالة{

  .)٥(الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد

  وإن صليت وبعد مل ينجِل فعليك اإلعادة والدعاء ): عليه السالم(والرضوي 

                                                

  .١ من أبواب صالة الكسوف ح٢ الباب ١٤٤ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٦ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٥٠ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .، يف ذكر صالة الكسوف٢٠١ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٣(

  .١٤اآلية :  سورة طه)٤(

  .١واب صالة الكسوف ح من أب٨ الباب ١٥٣ ص٥ج:  الوسائل)٥(



٨٢

  .)١(والثناء على اهللا وأنت مستقبل القبلة

إن : ويؤيد االستحباب، مع قطع النظر عن أنه املشهور شهرة عظيمة، موثق عمار

صليت الكسوف إىل أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول يف صالتك فإن ذلك 

  .)٢(ضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صالتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائزأف

فما عن املراسم والكايف من وجوب اإلعادة للصحيح، وما يف احلدائق من وجوب أحد 

األمرين من اإلعادة واجللوس يف املصلى داعياً، مجعاً بني هذا الصحيح، وصحيح زرارة 

  .وحممد بن مسلم ال خيفى ما فيهما

. اإلطالة، واإلعادة، واجللوس يف املصلى: على ما ذكرناه فاملستحب أحد ثالثة أشياءو

  .والظاهر أنه ال ترجيح، إذ ال دليل على ترجيح أحدها

نعم ذكر غري واحد أنه إمنا يتم استحباب التطويل مع العلم أو الظن بطول الكسوف 

  .لصالة عن وقت الكسوفواخلسوف، وإالّ كان األفضل عدم التطويل خوفاً من خروج ا

  .ما ذكرناه سابقاً من أنه ال يبعد جواز امتداد الصالة إىل بعد االجنالء: أوالً: وفيه

إنه من املمكن التطويل يف آخر الصالة حبيث إنه إذا رأى قرب االجنالء أمت : وثانياً

  بسرعة، مث الظاهر إن استحباب التطويل وشعبه جار يف مثل الرياح

                                                

  .٢٨ س١٢ص:  فقه الرضا)١(

  .٢ من أبواب صالة الكسوف ح٨ الباب ١٥٣ ص٥ج:  الوسائل)٢(



٨٣

  . وحنوها)الكهف( و)الروم( و)النور( و)يس(ـ  السور الطوال ك قراءة:السابع

  

وحنوها، ولذا أطلق املصنف، لكن إن ذلك إمنا يكون إذا مل يكن خارجاً عن املتعارف، 

  .كما إذا امتدت الرياح أياماً أو يوماً كامالً مثال، وذلك النصراف األدلة عن مثله

كما } وحنوها) الكهف(و) الروم(و) ورالن(و) يس(قراءة السور الطوال كـ : السابع{

  : تقدم يف مجلة من الروايات

  . ذكر يس والنور: ففي رواية أيب بصري

  . الكهف واألنبياء: ويف رواية املقنعة

  .الكهف واحلجر: ويف صحيح زرارة وحممد

  .سورة من املثاين والكهف والروم ويس والشمس وضحاها: ويف رواية الدعائم

وإن قرأ بطوار املفصل ورتل القراءة فذلك أحسن شيء، وإن قرأ : ويف موضع آخر منه

بغري ذلك أجزأه، وإن قرأ من املثاين أو مما دوا من السور أجزأه، واملثاين سور أوهلا البقرة 

  .)١(وآخرها براءة

مث الظاهر استحباب اإلطالة حىت لإلمام وإن شق على من خلفه كما يظهر من فعل 

، وإن جاز بالنسبة إليه مراعاة )عليه السالم(وعلي ) ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(الرسول 

يستحب أن يقرأ فيهما بالكهف واحلجر : املأموم أيضاً، كما يف صحيحة زرارة وابن مسلم

  .إالّ أن يكون إماماً يشق على من خلفه

 لكن ال خيفى أن استحباب السور الطوال إمنا هو إذا مل خيف فوت الوقت، كما أنه ال

يبعد أن استحباب التطويل إمنا هو يف اآلية املطولة، فإذا ارجتفت األرض حلظة مل يكن دليل 

  .على استحباب اإلطالة النصراف األدلة عن مثلة

                                                

  .، يف ذكر صالة الكسوف٢٠١ ص١ج: سالم دعائم اإل)١(



٨٤

  . إكمال السورة يف كل قيام:الثامن

  .يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة يف التطويل تقريباً أن :التاسع

  

وذلك لظهور الروايات قوالً وعمالً يف ذلك، } ال السورة يف كل قيامإكم: الثامن{

كما ذكر ذلك يف صحيح الرهط، مث ذكر أن التفريق جمز عنه، وكذلك ذكر التفريق يف 

  .رواية املقنعة، وهكذا يف رواية الدعائم

  .)١(تقرأ يف كل ركعة مثل يس والنور: ويف رواية أيب بصري

وعن صالة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وي عن صالة الرسول ومثلهما يف الداللة ما ر

  ).عليه السالم(علي 

قرأ سورة احلج مث ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(إن رسول اهللا : ففي رواية الراوندي

  .)٢( احلديثركع قدر القراءة

صلى صالة الكسوف بالناس ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(إنه : ويف رواية اجلعفريات

  .)٣( احلديث احلج مث ركعفقرأ

صلى الكسوف فقرأ فيها بالكهف واألنبياء ) عليه السالم(إن علياً : ويف رواية املقنعة

  .)٤(رددها مخس مرات

أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة يف التطويل : التاسع{

  ر فتطيل القنوت والركوع على قد: ، ففي صحيح زرارة وحممد}تقريباً

                                                

  .٢ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٤٩ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٦ من أبواب صالة اآليات ح٦ الباب ٤٣٧ ص١ج:  املستدرك)٢(

  .٤٠ص:  اجلعفريات)٣(

  .٨ س٣٥ص: كتاب املقنعة،  اجلوامع الفقهية)٤(



٨٥

  .)١(القراءة والركوع والسجود

  .)٢(ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك: ويف رواية أيب بصري

مث ركع قدر القراءة مث رفع رأسه مث سجد قدر الركوع ـ إىل : ويف رواية اجلعفريات

  .)٣(ـ فدعا بني السجدتني على قدر السجود: أن قال

ـ مث سجد : احلج مث ركع قدر القراءة ـ إىل أن قالفقرأ سورة : ويف رواية الراوندي

إىل غريها من . )٤(قدر الركوع، مث رفع رأسه فدعا بني السجدتني على قدر السجود

  .الروايات

وتقنت بني ): عليه السالم(مث إنه يستحب أن يقرأ يف كل القنوتات ما يف الرضوي 

 السماوات ومن يف األرض إن اهللا يسجد له من يف: كل ركعتني، وتقول يف القنوت

والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثري من الناس وكثري حق عليهم العذاب، 

اللهم صل اهللا على حممد وآل حممد، اللهم ال تعذبنا بعذابك، وال تسخط بسخطك علينا، 

وال لكنا بغضبك، وال تأخذنا مبا فعل السفهاء منا، واعف عنا واغفر لنا واصرف عنا 

  .)٥(البالء، يا ذا املن والطول

إن اهللا سبحانه عادل ال يؤاخذ أحداً بذنب أحد، فاملراد بال تؤاخذنا مبا فعل : أقول

): عليه السالم(السفهاء، إما األخذ بسبب عدم ي عقالئهم عن املنكر، كما قال االمام 

ليحملن علماؤكم ذنوب سفهائكم . وجه) عليه السالم(مث بني  

                                                

  .٦ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٥٠ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٤٩ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .٤٠ص:  اجلعفريات)٣(

  .٦ من أبواب صالة اآليات ح٦ الباب ٤٣٧ ص١ج:  املستدرك)٤(

  .٢٤ س١٢ص: ضا فقه الر)٥(



٨٦

  . حىت يف كسوف الشمس على األصحاراً أو اجلهر بالقراءة فيها ليالً :العاشر

  . كوا حتت السماء:احلادي عشر

  

ذلك بأم ال ينكرون منكرهم، أو األخذ الذي هو مقتضى طبيعة الكون، كما قال 

لنار إذا أضرمت يف ، فإن ا)١(﴾اتقُوا ِفتنةً ال تصيبن الَّذين ظَلَموا ِمنكُم خاصةً﴿و: سبحانه

دار التهمت أثاث املضرم وغري املضرم ملا أودع اهللا سبحانه يف الطبيعيات من اآلثار العامة 

  .اليت ال متيز بني احملرم وغري احملرم

وهذا } اجلهر بالقراءة فيها ليالً أو راً حىت يف كسوف الشمس على األصح: العاشر{

نتهى والتذكرة اإلمجاع عليه، ويدل عليه صحيح هو املشهور، بل عن اخلالف واملعترب وامل

  .)٢(وجتهر بالقراءة: زرارة وحممد

صليا صالة ) عليه السالم(واإلمام ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وما روي من أن النيب 

  .الكسوف فجهرا فيها

لكن عن موضع من التذكرة واية اإلحكام استحباب اإلسرار بصالة كسوف الشمس 

إن روايات املقام أخص : لكن فيه.  ارية فيشملها ما دل على اإلسرار يف النهاريةألا صالة

مطلقا من تلك الروايات، ومنه يعلم استحباب اإلجهار لآلية مطلقا ولو غري الكسوفني، 

  .وللمرأة أيضاً كالرجل

وإن استطعت أن : ملا يف صحيح زرارة وحممد} كوا حتت السماء: احلادي عشر{

  .)٣(تك بارزاً ال جينك بيت فافعلتكون صال

                                                

  .٢٥اآلية :  سورة األنفال)١(

  .٦ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٥٠ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .٦ من أبواب صالة الكسوف ح٧ الباب ١٥٠ ص٥ج:  الوسائل)٣(



٨٧

. كوا يف املساجد بل يف رحبها:الثاين عشر

  

أما ما يف مجلة من الروايات من املبادرة إىل املساجد فال ينايف ما ذكرناه، إذ املساجد 

كانت غالباً بال سقف، مجيعه أو بعضه، ولو دار األمر بني املسجد املسقف والربوز يف غري 

  .عد تقدمي األول ملا ورد من فضل املساجداملسجد ال يب

ملا تقدم من الروايات اآلمرة بالفزع إىل املساجد حني } كوا يف املساجد: الثاين عشر{

  .حدوث اآلية

  .ملا تقدم من استحباب أن تكون الصالة بارزة حتت السماء} بل يف رحبها{

اءة القرآن عند اآلية، مث إن هناك مستحبات أُخر مل يذكرها املصنف، مثل استحباب قر

) عليه السالم(، عن علي )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(فعن الدعائم، عن الصادق 

وعنده جربئيل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(انكسف القمر على عهد رسول اهللا : أنه قال

منكم ـ أي من أما إنه أطوع هللا : يا جربئيل ما هذا؟ فقال جربئيل: فقال له) عليه السالم(

صلى (جنس البشر ـ أما إنه مل يعص ربه قط مذ خلقه وهذه آية وعربة، فقال له رسول اهللا 

عليه (فماذا ينبغي عندها، وما أفضل ما يكون من العمل إذا كانت؟ قال ): اهللا وآله وسلم

  .)١(الصالة وقراءة القرآن): السالم

): عليه السالم(الة، فعن الرضوي ومثل قراءة الدعاء يف السجدة بعد الفراغ من الص

 وإذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو محراء فصل هلا صالة الكسوف، وكذلك إذا زلزلت

يا من ميسك السماوات : األرض فصل صالة الكسوف، فإذا فرغت منها فاسجد وقل

  واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من 

                                                

  .، يف ذكر صالة الكسوف٢٠٠ ص١ج:  دعائم اإلسالم)١(



٨٨

من ميسك السماء أن تقع على األرض إالّ بأذنه أمسك بعده إنه كان حليماً غفوراً، يا 

عنا السقم واملرض ومجيع أنواع البالء، وإذا كثرت الزالزل فصل األربعاء واخلميس واجلمعة 

، وهذا )١(وتب إىل اهللا وراجع، وأشر إىل إخوانك بذلك فإا تسكن بإذن اهللا تعاىل

  .ملذكورة يف الرواياتمستحب آخركما ال خيفى، إىل غريها من املستحبات ا

  

                                                

  .٣٣ س١٢ص:  فقه الرضا)١(



٨٩

وإن كان يستحب له التخفيف يف اليومية   ال يبعد استحباب التطويل حىت لإلمام ـ ١٤ـ مسألة 

.  ألضعف املأمومنيمراعاةً

  

جلملة من الروايات املتقدمة }  ـ ال يبعد استحباب التطويل حىت لإلمام١٤مسألة ـ {

، وقد )عليه السالم(وعلي ) ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(اآلمرة بذلك واحلاكية لفعل الرسول 

ال يدل على عدم . إالّ أن يكون إماماً يشق على من خلفه): عليه السالم(تقدم أن قوله 

  .الفضل، بل على قلة الفضل مجعاً بني الدليلني

مراعاة {بل وغريها كاألموات والطواف } وإن كان يستحب له التخفيف يف اليومية{

  .ما ورد يف النص، وسيأيت يف صالة اجلماعة إن شاء اهللا تعاىلك} ألضعف املأمومني

ختصيص هذه العمومات ـ عمومات مالحظة : ومما ذكرنا يعلم أن مجع املستند بقوله

املأموم يف اجلماعة ـ بغري صالة الكسوفني باألخبار املتقدمة وختصيص تلك األخبار بغري 

غري سليم، إذ التخصيص ال ميكن االلتزام . هى، انت)١(صورة العلم بكونه شاقاً على من ورائه

مبشقة التطويل ) عليه السالم(والوصي ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(به مع وضوح علم النيب 

  .على من خلفهم، ووضوح املشقة بقراءة مثل األنبياء والكهف قبل كل ركوع

  

                                                

  .٢٥ س٤٣٧ ص١ج:  املستند)١(



٩٠

فيه من الركعة  أو ،األول أدرك اإلمام قبل الركوع إذاجيوز الدخول يف اجلماعة  ـ ١٥ ـ مسألة

  .الثانية أو األوىل

بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول الختالل  أو ،األوىل من األول أدركه بعد الركوع إذاوأما 

. النظم حينئذ بني صالة اإلمام واملأموم

  

}  ـ جيوز الدخول يف اجلماعة إذا أدرك اإلمام قبل الركوع األول١٥مسألة ـ {

جلماعة الشاملة للمقام أيضاً، وال دليل على لزوم الكون مع اإلمام من أول إلطالق أدلة ا

  .الصالة

ألن من أدرك اإلمام يف الركوع فقد أدرك الركعة } أو فيه من الركعة األوىل أو الثانية{

  .كما سيأيت يف أحكام اجلماعة إن شاء اهللا تعاىل

الركوع من الثانية فيشكل وأما إذا أدركه بعد الركوع األول من األوىل أو بعد {

كما عن احملقق يف } الختالل النظم حينئذ بني صالة اإلمام واملأموم{يف اجلماعة } الدخول

املعترب، والعالمة يف مجلة من كتبه، بل رمبا نسب إىل املشهور، ولكن عن العالمة يف التذكرة 

هو، بل ينتظر اإلمام احتمال جواز الدخول معه يف هذه احلالة، فإذا سجد اإلمام مل يسجد 

إىل أن يقوم، فإذا ركع اإلمام أول الثانية ركع معه عن ركعات األوىل، فإذا انتهى إىل 

  .اخلامس بالنسبة إليه سجد مث حلق اإلمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية

لو جاز التخلف عن اإلمام بإمتام الركعات قبل سجود الثانية : قال يف مصباح الفقيه

قبل سجود األوىل، بل كان أوىل كي ال تفوته املتابعة يف السجود جلاز ذلك 



٩١

مث أشكل على كال األمرين بأن ذلك يقتضي املخالفة مع اإلمام يف أفعال كثرية منافية 

ملهمة اإليتمام فيشكل اجلزم بصحتها مع هذه املخالفات من غري ضرورة مقتضية هلا، فإنه 

ية أو رباعية بثنائية أو باألخريتني من الرباعية فأقحم ليس إالّ كما لو ائتم يف فريضة ثالث

  .، انتهى)١(ركعة أو ركعتني يف خالل ركعات اإلمام مث حلق به

لكن الظاهر االلتحاق باإلمام حىت يف الركوع األخري ـ أي العاشر ـ ولعل ما : أقول

 إطالقات أدلة ذكره العالمة من باب املثال، وإالّ فال خصوصية ملا ذكره، ويدل على الصحة

اجلماعة، وما حقق يف حملّه من أن اجلماعة والفرادى حقيقة واحدة، وإمنا االختالف يف بعض 

اخلصوصيات، ولذا تصح لو ظن مجاعة وكانت فرادى أو بالعكس ـ كما يف من صلى 

وحده فتبني بعد ذلك اقتداء مجاعة به ـ إىل غري ذلك، والصرب قليال إلتيان تكليفه ال يضر، 

ء كان الصرب من املأموم ليلتحق باإلمام كما يف التشهد يف من سبقه اإلمام بركعة، سوا

وكذلك القنوت، وكذلك إذا رفع اإلمام رأسه بعد أن كرب املأموم حيث يصرب حىت يلتحق 

  .باإلمام يف الثانية، أو كان الصرب من اإلمام كما يف صالة اخلوف وغريها

  .مبن ائتم يف فريضة ثالثية إخل، غري واردوإشكال الفقيه اهلمداين بالتمثيل 

ليس الركوع هنا كالركعة يف سائر املقامات كما سبق أن ذكرناه، بل هو : ألنه أوالً

  .كسائر األفعال غري الركنية

إذا مل يكن دليل على عدم الصحة يف املثال الذي ذكره فال إشكال يف القول : وثانياً

يه فما اختاره غري واحد تبعاً للعالمة من الصحة هو بشمول إطالقات أدلة اجلماعة له، وعل

  .األقرب

  

                                                

  .٣١ س٤٨٦ ص٢ج:  الفقيه مصباح)١(



٩٢

فالظاهر وجوب اإلتيان به   حصل أحد موجبات سجود السهو يف هذه الصالةإذا ـ ١٦ـ مسألة 

.بعدها كما يف اليومية

  

 ـ إذا حصل أحد موجبات سجود السهو يف هذه الصالة فالظاهر ١٦مسألة ـ {

نعم ال جمال لصالة االحتياط يف . إلطالق األدلة}  اليوميةوجوب اإلتيان به بعدها كما يف

هذه الصالة ملا سبق من أا ركعتان، وأحكام الشك يف الركعات ال جتري يف مثلها، وسائر 

مسائل الظن يف األفعال وغريها أيضاً جارية يف هذه الصالة لإلطالق، مثل شك كثري 

  .الشك، وشك اإلمام واملأموم وغري ذلك

  



٩٣

 يف جزء ري يف هذه الصالة قاعدة التجاوز عن احملل وعدم التجاوز عند الشك ـ جت١٧ ـ لةمسأ

.شرط كما يف اليوميةأو 

  

 ـ جتري يف هذه الصالة قاعدة التجاوز عن احملل وعدم التجاوز عند ١٧مسألة ـ {

كما جتري قاعدة الفراغ وذلك إلطالق األدلة } الشك يف جزء أو شرط كما يف اليومية

دالة على القاعدتني، وكذا جتري قاعدة الشك بعد الوقت ملا تقدم من أن وقت الكسوفني ال

  .عند احتراقهما إىل غري ذلك

  



٩٤

وإخبار الرصدي   يثبت الكسوف واخلسوف وسائر اآليات بالعلم وشهادة العدلني ـ ١٨ـ مسألة 

 وكذا يف وقتها ومقدار ،حتياط لكن ال يترك معه اال، يف األخريإشكالاالطمئنان بصدقه على    حصلإذا

.مكثها

  

الوجداين أي }  ـ يثبت الكسوف واخلسوف وسائر اآليات بالعلم١٨مسألة ـ {

وذلك ألن القطع حجة ذاتاً كما قرر يف األصول، وشهادة } وشهادة العدلني{القطع 

  .العدلني حجة شرعاً كما تقدم يف كتايب التقليد والطهارة

ألنه من الرجوع إىل أهل اخلربة، وأدلة } طمينان بصدقهوإخبار الرصدي إذا حصل اال{

حرمة التنجيم ال تشمل املقام كما حقق يف أول املكاسب، فإنه حساب كسائر احلسابات 

  .الفلكية

إما لعموم أدلة بطالن قول املنجم، أو ألن الرجوع إىل أهل } على إشكال يف األخري{

 كال اإلشكالني نظر، إذ ال يشمل دليل حرمة اخلربة خمتص باألمور احلسية ال احلدسية، ويف

التنجيم والرجوع إىل املنجم ملثل املقام، كما أن أدلة الرجوع إىل أهل اخلرية مطلقة، 

  .فالتفصيل ال وجه له، كما ذكرناه يف حمله

مث إذا فرض أن الرصدي أهل خربة فال حاجة إىل االطمينان بصدقه، كما أنه إذا حصل 

ة إىل كون املخرب أهل خربة، بل إذا حصل االطمينان ولو من حركة االطمينان فال حاج

ـ كفى ألن االطمينان ) ره(حيوان ـ كما يف قصة كلب الطحان ونصري الدين الطوسي 

  .نوع من العلم الذي هو حجة ذاتاً، فتأمل

  مث اآلالت احلديثة } لكن ال يترك معه االحتياط، وكذا يف وقتها ومقدار مكثها{



٩٥

هلذه اآليات حكمها حكم الرصدي لوحدة املناط يف الكل، أما إذا اختلف الكاشفة 

  .املنجمون كان مثل ما إذا اختلف سائر أهل اخلربة

  



٩٦

نعم يقوى إحلاق ،   فال جيب على غريه،خيتص وجوب الصالة مبن يف بلد اآلية ـ ١٩ـ مسألة 

.املتصل بذلك املكان مما يعد معه كاملكان الواحد

  

ال ينبغي اإلشكال يف } ـ خيتص وجوب الصالة مبن يف بلد اآلية ١٩مسألة ـ {

ذلك، ألنه املنصرف من النص والفتوى، بل لعله من الضروريات حيث إنه إذا مسع أهل 

  .العراق بزلزلة يف أفغان فمن البديهي عندهم أنه ال جتب عليهم الصالة

  . آخر لعدة أيام مثالوإن كان من أهل بلد اآلية وجاء إىل مكان} فال جيب على غريه{

نعم يقوى إحلاق املتصل بذلك املكان مما يعد معه كاملكان {: أما ما ذكره بقوله

فلم يظهر وجهه، إذ الوحدة السياسية أو اجلغرافية أو العمرانية أو ما أشبه ال } الواحد

توجب صدق أنه خسف عنده أو زلزلت عنده عرفاً، إالّ إذا كان حبيث يرى الكسوف 

  .، أو يصدق أنه زلزل مكانهواخلسوف

نعم لو أراد أنه إذا كان يف دار وزلزلت قطعة من بلده حبيث زلزلت الدار ااورة له 

مثالً لكان لذلك وجه وجيه، إذ يصدق عرفاً أن اآلية حدثت عنده املوجب لرؤية العرف 

  .أو ما أشبه» عنده«انطباق الروايات عليه، وإالّ فليس يف الروايات لفظ 

  



٩٧

 ،فيسقط عنهما أداؤها احلائض والنفساء إالّ جتب هذه الصالة على كل مكلف ـ ٢٠ـ ألة مس

.واألحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة

  

إلطالق أدلة وجوا بعد }  ـ جتب هذه الصالة على كل مكلف٢٠مسألة ـ {

  .تقييده باملكلف، إذ غري املكلف لصغر أو جنون أو ما أشبه ال تكليف عليه

اهر استحباا للمميز، كما تستحب له سائر الصالة إلطالق أدلة استحباب نعم الظ

  .الصالة له

إلطالق ما دل على حرمة الصالة } إالّ احلائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها{

  .عليهما

الظاهر أنه ال جيب عليهما قضاؤها، إذ ال دليل على ذلك فاألصل العدم، بل } و{

األحوط قضاؤها بعد الطهر {هما آت يف املقام أيضاً، وإن كان مناط عدم قضاء اليومية علي

 هلما، فإن الفوت ال يالزم الوجوب الفعلي ما فاتتك من فريضةالحتمال مشول } والطهارة

  .يف الوقت، ولذا جيب القضاء على النائم وجيب قضاء الصيام عليهما، إىل غري ذلك

 ملا عرفت من أصالة عدم الوجوب، لكن هذا االحتياط ال يكون أكثر من االستحباب

واالحتمال املذكور ال يكفي يف إثبات وجوب االحتياط، وقد تقدم تفصيل الكالم يف ذلك 

  .يف احلادي عشر من أحكام احلائض يف كتاب الطهارة

والكافر إذا أسلم مل جتب عليه القضاء حلديث اجلب، وكذا املخالف إذا استبصر، ملا دل 

العبادات عليه إالّ الزكاة، وما حنن فيه من صغريات هاتني على عدم وجوب قضاء 

  .القاعدتني، كما هو واضح

  



٩٨

.تعدد وجوب الصالة تدرجياً أو  تعدد السبب دفعةًإذا ـ ٢١ـ مسألة 

  

ألصالة عدم }  ـ إذا تعدد السبب دفعةً أو تدرجياً تعدد وجوب الصالة٢١مسألة ـ {

ي أن يقال إن مثل اهلزات املتتالية وإن كان بينها التداخل كما ذكرت يف موضعها، لكن ينبغ

فصل قصري ال تعد أسباباً متعددة، كما أن الظاهر أن الربق والرعد الشديدين املتصاحبني 

يعدان سبباً واحداً عرفاً، ولو شك يف مكان أنه سبب واحد أو أكثر، فأصل عدم تعدد 

  .السبب كاف يف عدم وجوب الزيادة على املتيقن عليه

  



٩٩

 ومع تعدد السبب نوعاً،  مع تعدد ما عليه من سبب واحد ال يلزم التعيني ـ ٢٢ـ مسألة 

نعم مع تعدد ما عدا هذه الثالثة من سائر .  ولو إمجاالً،كالكسوف واخلسوف والزلزلة األحوط التعيني

. أيضاًاملخوفات ال جيب التعيني وإن كان أحوط

  

} ال يلزم التعيني{كزلزلتني } واحد ـ مع تعدد ما عليه من سبب ٢٢مسألة ـ {

} ومع تعدد السبب نوعاً كالكسوف واخلسوف والزلزلة{ألصل العدم بعد عدم الدليل عليه 

فالظاهر عدم لزوم التعيني أيضاً، إذ ال دليل عليه، بل ظاهر األدلة أا جزئيات لكلي واحد 

  .هو غضبه سبحانه، أو تذكريه بأهوال القيامة

. بأن ينوي ما حدث أوالً، مث ما حدث ثانياً وهكذا} يني، ولو إمجاالًاألحوط التع{نعم 

، ووجه االحتياط احتمال تعدد )١(بل الظاهر أن املشهور لزومه يف مثله: قال يف املستمسك

احلقيقة بتعدد السبب فتكون من قبيل الظهر والعصر، ومن قبيل ما إذا وجب عليه ديناران، 

حيث جيب التعيني عند اإلعطاء، وفيه ما عرفت، ولذا استظهر دينار مخساً، ودينار ديناً، 

  .املستمسك من أدلة املقام كون الواجبات املتعددة من قبيل األفراد ملهية واحدة

ألا داخلة حتت } نعم مع تعدد ما عدا هذه الثالثة من سار املخوفات ال جيب التعيني{

  .احدةعنوان واحد هو املخوف السماوي فهي أفراد ملهية و

  الحتمال أن يكون كل خموف مهية مستقلة، لكنه } وإن كان أحوط أيضاً{

                                                

  .٤٣ ص٧ج:  املستمسك)١(



١٠٠

  .ضعيف، كما ال خيفى

مث لو اصفرت الريح مث امحرت مث اسودت مثالً، فالظاهر أن الواجب صالة واحدة 

فقط، فإا حاالت ملخوف واحد، كما أن الزلزلة إذا ابتدأت ضعيفة مث اشتدت مل جتب إالّ 

  .صالة واحدة

  



١٠١

،  املناط يف وجوب القضاء يف الكسوفني يف صورة اجلهل احتراق القرص بتمامه ـ ٢٣ـ مسألة 

 وإن كان أحوط ،فلو مل حيترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض مل جيب القضاء مع اجلهل

. العريف  مع الصدقخصوصاً

  

رة اجلهل احتراق  ـ املناط يف وجوب القضاء يف الكسوفني يف صو٢٣مسألة ـ {

والظاهر أن االحتراق حيصل سواء اختفى كله باحلائل، أو ذهب النور عن } القرص بتمامه

  .بعضه بسبب اختفاء بعضه، وذلك للصدق عرفاً

فلو مل حيترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق {: ومنه يظهر وجه النظر يف قوله

ف اخلسوف والكسوف إىل احتراق الكل وكأنه النصرا} البعض مل جيب القضاء مع اجلهل

  .أي احليلولة

والصدق ليس معياراً يف نظره، وإالّ } وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق العريف{

وجب، وإمنا يكون معياراً لالنصراف فالصدق مساحمي، لكن عرفت أن مقتضى القاعدة 

  .الوجوب
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 بعد  مثّ، حيصل له العلم بقوهلموملـ  مثالًـ  أخربه مجاعة حبدوث الكسوف إذا ـ ٢٤ـ مسألة 

  .فالظاهر إحلاقه باجلهل فال جيب القضاء مع عدم احتراق القرص،  مضي الوقت تبني صدقهم

 لكن األحوط القضاء ، بعد مضي الوقت تبني عدالتهما مثّ،وكذا لو أخربه شاهدان مل يعلم عدالتهما

. يف الصورتني

  

كسوف ـ مثالً ـ ومل حيصل له العلم  ـ إذا أخربه مجاعة حبدوث ال٢٤مسألة ـ {

ومل يكونوا حبد الشياع، وإالّ فال يبعد الوجوب حلجية الشياع مطلقاً وإن مل يفد } بقوهلم

  .العلم كما ذكرناه يف كتاب التقليد

ألنه ال قطع وال حجة } مث بعد مضي الوقت تبني صدقهم فالظاهر إحلاقه باجلهل{

اإلخبار الظن، لكن ال يبعد وجوب الفحص ملا شرعية، ومثله يسمى جهالً وإن أورث 

ذكرناه مكرراً من وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية إالّ ما خرج بالدليل وليس هذا 

  .منه

ملا سبق من أن القضاء إمنا هو إذا احترق } فال جيب القضاء مع عدم احتراق القرص{

  .القرص إذا كان جاهالً حني اآلية

فإن }  يعلم عدالتهما، مث بعد مضي الوقت تبني عدالتهماوكذا لو أخربه شاهدان مل{

  .من اجلهل أيضاً

  .وكأنه ألنصراف دليل اجلهل عن مثل املقام} لكن األحوط القضاء يف الصورتني{

مث إنه لو اجتمعت آيتان كالزلزلة والكسوف، فالظاهر أنه حيق له أن يقدم أيهما شاء، 

  ري وإن كان رمبا حيتمل لعدم الدليل على األولوية فاألصل التخي
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تقدمي مثل الزلزلة مع سعة وقت الكسوف، ألن الزلزلة أضيق من الكسوف، لكن فيه 

أن ضيق وقت الزلزلة إىل هذا احلد مل يعلم، ورمبا احتمل العكس بتقدمي الكسوف ملا يستفاد 

سبحانه من الروايات من أا أشدها، لكن استفادة مثل هذا احلكم عن ذلك حمل نظر، واهللا 

  .العامل

  



١٠٤



١٠٥

  فصل

يف صالة القضاء

  

  فصل{

  }يف صالة القضاء

من ترك الصالة من املسلمني املكلفني عمداً مستحالً لتركها خرج عن اإلسالم وكفر 

وجرت عليه أحكام االرتداد، ويف املستند إنه ال خالف فيه، وعن املنتهى وغريه اإلمجاع 

صلى ( فيما لو رجع ذلك إىل تكذيب النيب عليه، وذلك ألنكاره ما علم من الدين ضرورةً

  .كما مر يف كتاب الطهارة) اهللا عليه وآله وسلم

من : ويستدل له باإلضافة إىل اإلمجاع وأنه من إنكار الضروري، صحيحة ابن سنان

، وال إشكال وال )١(ارتكب كبرية من الكبائر فزغم أا حالل أخرجه ذلك من االسالم

عليه (ة كبرية، ويدل عليه باإلضافة إىل ذلك، ما رواه عبيد، سأله خالف يف أن ترك الصال

الكفر : سبع) عليه السالم(هن يف كتاب علي «): عليه السالم(عن الكبائر؟ فقال ) السالم

أي شيء أول ما : فما عددت ترك الصالة يف الكبائر؟ فقال:  ـ إىل أن قال ـ قلتباهللا

  .)٢(فإن تارك الصالة كافر): يه السالمعل(قال . قلت الكفر: ؟ قالقلت لك

  ويف رواية مسعدة، بعد السؤال عن وجه تسمية تارك الصالة كافراً، قال 

                                                

  .٢٣ باب الكبائر ح٢٨٥ ص٢ج:  الكايف)١(

  .٤ من أبواب جهاد النفس ح٤٦ الباب ٢٥٤ ص١١ج:  الوسائل)٢(



١٠٦

ـ وإذا وقع : وتارك الصالة ال يتركها إالّ استخفافا ا ـ إىل أن قال): عليه السالم(

  .)١(االستخفاف وقع الكفر

 بني املسلم وبني أن يكفر إالّ أن يترك ما:  وحماسن الربقي)٢(ويف رواية عقاب األعمال

  .، إىل غري ذلك)٣(الصالة الفريضة متعمداً ويتهاون ا فال يصليها

وال خيفى أنه رمبا يطلق على تارك الصالة كافر، واملراد به الكفر العملي، فإن الكفر 

شروعاً عبارة عن الستر، ولذا يسمى الزارع كافراً، والذي يستر عقيدة صحيحة أو عمالً م

  .فهو كافر باعتباره الساتر لذلك، ولذا أطلق الكافر على تارك الشكر وتارك احلج

كفر ): عليه السالم(قال لعلي ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(إن رسول اهللا : ويف حديث

  .)٤(باهللا العظيم من هذه األمة عشرة، وعد منها النمام

اإلنكار ـ ال يوجب إالّ الفسق والكفر العملي ـ أي الترك بدون االستحالل و

ضرورة وإمجاعاً ونصوصاً، وإمنا يوجب الكفر املخرج له عن ربقة املسلمني االستحالل 

واإلنكار، وذا يظهر أنه ال داعى إىل محل الروايات على املبالغة، أو على أن املراد ترتب 

لظاهر ال قرينة بعض أحكام الكفر عليه من وجوب القتل بعد تكرره، فإن كليهما خالف ا

  عليه، وال خيفى أنا قد ذكرنا يف كتاب اجلهاد وغريه 

                                                

  .٩ باب الكفر ح٣٨٦ ص٢ج:  الكايف)١(

  .١، عقاب من ترك صالة فريضة ح٢٧٤ص:  عقاب األعمال)٢(

  .٨ح كتاب ثواب األعمال ٨٠ص:  احملاسن)٣(

  .١٤ من أبواب جهاد النفس ح٤٩ الباب ٢٧٢ ص١١ج:  الوسائل)٤(
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أنه لو أصاب املسلمني فتنة فخرج عن اإلسالم املئات واأللوف مل يعلم وجوب ترتيب 

أحكام االرتداد عليهم، إذ أدلة االرتداد منصرفة عن مثل ذلك، باإلضافة إىل سائر الشواهد 

  .اليت ذكرناها هناك

صلى (اف بالصالة بدون استحالل الترك، فإن رجع إىل االستخفاف بالنيب أما االستخف

أو باهللا فال شك يف أن املستخف كافر، وإالّ ففي كونه مرتداً نظر، وإن ذكر ) اهللا عليه وآله

املستند أنه ال خالف فيه، ونقل عن العالمة وغريه اإلمجاع عليه، إالّ أن استفادة اإلطالق من 

  .األدلة حمل تأمل

، منصرف إىل ما هو وإذا وقع االستخفاف وقع الكفر: وما يف رواية مسعدة املتقدمة

وحنوه، ولو شك يف ذلك فالالزم عدم ) صلى اهللا عليه وآله(يالزم االستخفاف بالرسول 

  .احلدود تدرء بالشبهاتترتيب أحكام االرتداد ألن 

إنكار الضروري الراجع إىل ولو كان مستحالً للترك، لكنه يصلي، مل ينفعه ذلك، إذ 

إنكار النبوة وحنوها يوجب االرتداد، وليس العمل بعد ذلك مهماً، ولو ترك جزءاً أو شرطاً 

ضرورياً من الصالة مثل الركوع والطهارة عن استحالل بدون شبهة كان كذلك، لشمول 

  .إطالقات األدلة له

 استحالل عزر، فإن عاد مث إنه لو ترك إنسان الصالة أو اجلزء والشرط كذلك ال عن

 يف يقتل هل أنه يف ،إىل ثالث مرات أو أربع قتل على اخلالف املشهور يف كتاب احلدود

   الرابعة؟ أو الثالثة

 وإن األصل، تارك حكم االستحالل، بدون أو استحالالً القضاء تارك حكم أن والظاهر

 للقضاء الوقت صار أو ملضايقةبا قلنا إذا إالّ فاسقاً، يكون ال االستحالل بدون تاركه كان

  مما حنوه أو ملرض ضيقاً
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  ،جهالً أو سهواً أو جيب قضاء اليومية الفائتة عمداً

  

  .يوجب القضاء بدون تأخري

مث إن ترك الصالة قد يوجب كفراً كما عرفت، وقد يوجب فسقاً، وقد جيب الترك 

ا تقدم من االختالف يف باب كما يف احلائض والنفساء فيحرم فعلها تشريعاً أو ذاتاً، على م

احليض، وقد جيوز كما يف الصيب املميز، وقد ال يكون الترك حمكوماً حبكم لعدم أهلية التارك 

للحكم مثل الطفل غري املميز وانون والنائم ومن أشبه، والكالم اآلن فيمن جيب عليه 

: ا حبكم، فنقولالقضاء وفيمن ال جيب، سواء كان تركه حمكوماً حبكم أو مل يكن حمكوم

  .أما غريها فسيأيت الكالم فيه} جيب قضاء اليومية{

أما إذا مل تفت فال جيب كما هو واضح، سواء فاتت بعدم اإلتيان ا، أو أتى } الفائتة{

  .ا إتياناً غري مسقط للتكليف

بال إشكال وال خالف، بل يف مصباح الفقيه وغريه دعوى } عمداً أو سهواً أو جهالً{

  :ع عليه، ويدل عليه مجلة من الرواياتاإلمجا

مىت «: ـ يف حديث ـ قال) عليه السالم(كصحيحة زرارة والفضيل، عن أيب جعفر 

استيقنت أو شككت يف وقت فريضة أنك مل تصلها أو يف وقت فوا أنك مل تصلها 

صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فال إعادة عليك من شك 

  .)١(يقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها يف أي حالة كنتحىت تست

  رجل مرض فترك النافلة؟ : ، قلت له)عليه السالم(وخرب ابن مسلم، عنه 

                                                

  .١ من أبواب املواقيت ح٦٠ الباب ٢٠٥ ص٣ج:  الوسائل)١(



١٠٩

يا حممد ليست بفريضة، إن قضاها فهو خري يفعله، وإن مل يفعل ): عليه السالم(فقال 

  .)١(فال شيء عليه

سألته عن الصالة جتتمع : قال) عليه السالم(ورواية إمساعيل بن جابر، عن أيب عبد اهللا 

  .)٢(حتر واقضها: علي؟ قال

معناه أقم الصالة : ، قيل)٣(﴾أَِقِم الصالةَ ِلِذكْري﴿و: وعن جممع البيان، يف قوله تعاىل

مىت ذكرت أن عليك صالة، كنت يف وقتها أم مل تكن، عن أكثر املفسرين وهو املروي عن 

  .)عليه السالم(أيب جعفر 

فإن نسيت قضيت : ـ يف حديث ـ) عليه السالم(وعن أيب خدجية، عن أيب عبد اهللا 

  .)٤(كما تقضى الصالة

من فاتته صالة حىت دخل : أنه قال) عليه السالم(وعن دعائم اإلسالم، عن الصادق 

وقت صالة أخرى فإن كان يف الوقت سعة بدأ باليت فاتته وصلى اليت هو منها يف وقت، وإن 

كن يف الوقت سعة إالّ مبقدار ما يصلي فيه اليت هو يف وقتها بدأ ا وقضى بعدها الصالة مل ي

إىل غريها من الروايات اليت تأتى مجلة منها، باإلضافة إىل النبوي املشتهر يف كتب . )٥(الفائتة

  من فاتته فريضة الفتوى 

                                                

  .١ من أبواب أعداد الفرائض ح٢٠ الباب ٥٨ ص٣ج: ئلالوسا) ١(

  .٢ من أبواب أعداد الفرائض ح١٩ الباب ٥٨ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .١٤اآلية :  سورة طه)٣(

  .٣١ باب القول عند اإلصباح واإلمساء ح٥٣٢ ص٢ج:  الكايف)٤(

  . يف ذكر مواقيت الصالة١٤١ ص١ج:  دعائم اإلسالم)٥(



١١٠

  .)١(فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها

من ترك صالة مث إذا ذكرها فذلك «: سائل الرمسيات هكذاوعن السيد املرتضى يف امل

  .)٢(»وقتها

من فاتته فريضة فليقضها كما : يف كتب الفقه) عليهم السالم(ومثله املروي عنهم 

غري ثابتة وأن الظاهر ) عليهم السالم(وال اعتبار بقول الذخرية بأن الرواية عنهم . )٣(فاتته

ان الذخرية ال يربر استظهاره املذكور، بل ال يبعد وجود أنه من طريق العامة، إذ عدم وجد

  .مثل هذه الرواية عنهم بعد وجود ما يقرا جداً

رجل فاتته صالة من صالة السفر فذكرها يف احلضر؟ قال : قلت له: فعن زرارة قال

يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صالة السفر أداها يف احلضر مثلها، وإن ): عليه السالم(

  . )٤(كانت صالة احلضر فليقض يف السفر صالة احلضر كما فاتته

  .ظاهره إعطاء قاعدة كلية» يقضي ما فاته كما فاته«): عليه السالم(فإن قوله 

هذا ورمبا يستدل لكلية وجوب القضاء باالستصحاب للوجوب الثابت يف الوقت، ألن 

تصحاب بعد ارتكاز أن الشك بعد الوقت شك يف الوقت، لكن الظاهر عدم جريان االس

  .الوقت خيتلف عن غري الوقت فيتعدد املوضوع عرفاً

  أما اإلشكال يف الروايات السابقة بعدم العموم، بالنسبة إىل ما صح سنده، 

                                                

  .٢١٩ ص٢ج:  وسنن الكربى،٨٤ ص١٣ج: اجلواهر:  انظر)١(

  .، نقالً عن املسائل الرمسيات٨٤ ص١٣ج:  اجلواهر)٢(

  .١٤٣ ح٥٤ ص٢ج:  عوايل اللئايل)٣(

  .١من أبواب قضاء الصلوات ح ٦ الباب ٣٥٩ ص٥ج:  الوسائل)٤(



١١١

ألا يف مقام بيان حكم آخر، مثل أن الصحيح األول يف مقام إلغاء الشك بعد خروج 

الفرق بني الفريضة والنافلة يف لزوم القضاء الوقت فال إطالق له، وخرب ابن مسلم يف مقام 

  .وعدمه

وبعدم صحة السند، بالنسبة إىل ما يستفاد منه العموم، غري تام، الستفادة العرف العموم 

واإلطالق منها، وضعف السند جمبور بالشهرة احملققة واإلمجاع املدعى، فال داعي إىل إطالة 

  .الكالم يف ذكر كل رواية رواية ونقدها

ا يستدل للعموم مبا يف املستند واجلواهر وغريمها باألخبار املتواترة الواردة يف ورمب

خصوص النائم والناسي والساهي واملغمى عليه واملصلي بغري طهور، والظاهر أا تصلح 

  .مؤيدة إالّ أن يقال بأا توجب اإلشعار بالعام كما هو شأن االستقرار

املوضوع أو عن احلكم، فمن مل يصل جهال بأن مث إنه ال فرق بني السهو واجلهل عن 

الوقت دخل وخرج، أو جهالً بأن الصالة واجبة، أو جهالً بأنه مكلف بالصالة، أو جهال 

بأن الصالة هي االعمال املخصوصة، إىل غري ذلك من الصور، وجب عليه القضاء، ودليل 

ال يلزم يف صدق الفوت الرفع على مشوله لبعض املذكورات ال ينفع يف إسقاط القضاء، إذ 

وجوب األداء، بل جيب القضاء على النائم وحنوه، وإن مل جيب عليهم األداء ملنع صدق 

الفوت على وجوب األداء، فإن الفوت رمبا يطلق على من مل يدرك الشيء، وإن مل يدرك 

ن وإن مل يك) صلى اهللا عليه وآله وسلم(قابالً حني ذلك الشيء، فيقال فاتنا درك الرسول 

ذلك احلال شيئاً مذكوراً، ورمبا يطلق على من مل يدرك مع قابلية احملل، فال يقال إن الصغري 

  غري املميز فاتته الصالة، وإمنا يقال بالنسبة إىل النائم إنه



١١٢

  .للمرض وحنوه أو أو ألجل النوم املستوعب للوقت

  

ن مل يدرك مع قابلية احملل فاتته الصالة، لقابلية الكبري هلا دون الصغري، ورمبا يطلق على م

وفعلية التكليف أيضاً، فيقال بالنسبة إىل من مل يصلّ بالغاً عاقالً جامعاً للشرائط، وال يقال 

بالنسبة إىل النائم، واملنصرف يف دليل الفوت يف املقام هو الثاين ال األول، وال خصوص 

  .الثالث

أو ألجل النوم {: ولهولذا يصدق دليل الوفت بالنسبة إىل ما ذكره املصنف بق

  .غري اإلغماء، كما سيأيت} املستوعب للوقت أو للمرض

كالسكر املستوعب، والنسيان وغري ذلك، فإن دليل الفوت يشمل كل } وحنوه{

أولئك، باإلضافة إىل اإلمجاع املتقدم وبعض اإلطالقات واألدلة اخلاصة كصحيح زرارة 

  .املتقدم

من نام : قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ول اهللا وعن تفسري أيب الفتوح بسنده إىل رس

  .)١(﴾أَِقِم الصالةَ ِلِذكْري﴿و: عن صالة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها، إن اهللا تعاىل يقول

املريض إذا ثقل فترك الصالة أياماً : أنه قال) عليه السالم(ن الدعائم، عن الصادق وع

  .)٢(أعاد ما ترك إذا استطاع الصالة

عن رجل نسي ) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : ن عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا قالوع

إذا نسي الصالة أو قام عنها ): عليه السالم(صالة حىت دخل وقت صالة أخرى؟ فقال 

  .، احلديث)٣(صلى حني يذكرها

                                                

  .١٢ من أبواب قضاء الصلوات ح١ الباب ٤٨٥ ص١ج:  مستدرك الوسائل)١(

  .يف ذكر صالة العليل ١٩٨ ص١ج:  دعائم اإلسالم)٢(

  .٥ باب من نام عن الصالة ح٢٩٣ ص٣ج:  الكايف)٣(



١١٣

كان  أو  العمد بأن كان على وجه،جزء يوجب تركه البطالن أو  لفقد شرط أتى ا باطالًإذاوكذا 

  ،من األركان

  

إذا فاتتك صالة : قال) عليه السالم(وعن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أيب جعفر 

فذكرا يف وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت اليت فاتتك كنت من األخرى يف 

نت تعلم  وإن ك﴾أَِقِم الصالةَ ِلِذكْري﴿و: وقت فابدأ باليت فاتتك، فإن اهللا عز وجل يقول

أنك إذا صليت اليت فاتتك، فاتتك اليت بعدها فابدأ باليت أنت يف وقتها فصلها مث أقم 

  .)١(األخرى

إن نام رجل ومل يصلّ صالة : قال) عليه السالم(وعن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا 

ـ وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل : املغرب والعشاء األخرة أو نسي ـ إىل أن قال

إىل غريها من الروايات العامة واخلاصة، .  احلديث)٢(فجر مث املغرب مث العشاء اآلخرةال

  .وستأيت مجلة منها إن شاء اهللا تعاىل

ومما تقدم يظهر أن قوله النوم املستوعب من باب املثال، فالتلفيق يف العذر بأن جهل 

 بعض الوقت ونام بعض قسماً ونام قسماً أو التلفيق يف العذر وغري العذر بأن ترك عمداً

  .الوقت مثال، حاله حال العذر الكامل، والعمد يف أنه جيب عليه القضاء

وكذا إذا أتى ا باطال لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطالن بأن كان على وجه {

 وحنوه له ال تعادأما إذا مل يكن كذلك فشمول حديث } العمد أو كان من األركان

  .ألمر الصالة، فال فوت حىت جيب القضاءيوجب أن يكون ممتثال 

                                                

  .٤ح:  نفس املصدر)١(

  .٥ يف من فاتته صالة فريضة ح١٥٧ باب ٢٨٨ ص١ج:  االستبصار)٢(



١١٤

مث إن الوجوب يف ترك اجلزء والشرط ال إشكال فيه وال خالف، ويدل عليه صدق 

  .الفوت وبعض العمومات السابقة، مثل صحيح زرارة فيمن صلى بغري طهور، إىل غري ذلك

أما ما ذكره البعض وتبعه املستمسك من أن ذلك مقتضى االستصحاب، فقد عرفت 

م جريان االستصحاب يف املقام، لتغري املوضوع عرفاً، وعليه فالدليل على القضاء يف املقام عد

هي األدلة العامة واألدلة اخلاصة، ومنه يظهر أن حصر املستند الدليل مبا ورد يف املوارد 

وأما وجوب القضاء مبجرد اإلخالل جبزء أو شرط واجب فقد ثبت : اجلزئية غري تام، قال

اجلزئية اآلمرة بالقضاء واإلعادة املستلزمة لوجوب القضاء أن ترك اإلعادة الواجبة باملوارد 

  .انتهى. )١(بتلك األخبار

أما لو ثبت وجوب اجلزء أو الشرط بقاعدة االشتغال وقلنا بأن الفوت ال يصدق بذلك 

لعدم إحراز موضوعه، فالظاهر وجوب القضاء أيضاً بدليل آخر، وهو ما يستفاد من أدلة 

القضاء عموماً أو خصوصاً يف املوارد اجلزئية، من أن التكليف باألداء بنحو تعدد املطلوب، 

فإذا مل يأت به يف الوقت لعذر أو غري عذر كان الواجب عليه أن يأيت به خارج الوقت، 

كما ذكروا مثل ذلك يف باب الصيام وأن املستفاد من األدلة وجوب شهر من الصيام يف 

عدد املطلوب، فلو مل يصمه لعذر أو غري عذر يف رمضان وجب عليه أن رمضان على حنو ت

يأيت به خارج رمضان كما ذكره الفقيه اهلمداين، وفصلناه يف كتاب الصوم من هذا الشرح 

  .فراجع

                                                

  .٢٧ س٥٠٢ ص١ج:  املستند)١(



١١٥

  ، مل يبلغ يف أثناء الوقتإذاوال جيب على الصيب 

  

ألعم، موارد ذكرها املصنف مث إنه استثين من كلية وجوب القضاء ملن فاتته فوتاً باملعىن ا

بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً متواتراً يف كلمام، بل } وال جيب على الصيب{: بقوله

هو من ضروريات الدين، سواء منه املميز وغري املميز، واستدل له حبديث رفع القلم، 

  .وباألصل، وحبديث كلما غلب اهللا عليه

  .ائم مع أنه جيب القضاء عليهبأن احلديث شامل للن: وأشكل على األول

  .بأن األصل بصدق الفوت كما يصدق على النائم: وعلى الثاين

  .بانصراف ما غلب عن مثل الصىب: وعلى الثالث

  .أن خروج النائم بالدليل ال يستلزم خروج الصيب: ويرد على األول

  .إن الفوت منصرف عنه كما تقدم: وعلى الثاين

 يشمل الصيب بلفظه فال شبهة يف مشوله له باملناط، هذا إن احلديث إن مل: وعلى الثالث

  .باإلضافة إىل أن تواتر اإلمجاعات املدعاة والضرورة القطعية تغنينا عن هذه االستدالالت

مث الظاهر استحباب القضاء بالنسبة إىل الصيب املكلف ا أداًء استحباباً ألنه نوع من 

عة على قضاء أوالدهم ـ غري البالغني ـ ما تفوم التدارك ملا فاته، ولذا جرت سرية املتشر

  .يف أوقات الصالة

فإنه إذا بلغ والوقت مبقدار األداء فال إشكال وال خالف } إذا مل يبلغ يف أثناء الوقت{

  .يف تعلق الوجوب به، ألنه صار كسائر البالغني مشموالً لألدلة، بل هو من الضروريات

  .داء، فسيأيت الكالم فيه يف املسألة األوىلوأما إذا مل يكن الوقت مبقدار األ



١١٦

   وال على املغمى عليه يف متامه،أدوارياً أو  كان،وال على انون يف متامه مطبقاً

  

أما انون يف بعض الوقت فحاله حال الصيب يف بعض } وال على انون يف متامه{

اخلالف واإلمجاعات الوقت، ويدل على عدم الوجوب على انون، باإلضافة على عدم 

  .املتواترة وكونه من ضروريات الدين، ما تقدم من األدلة الثالثة

نعم رمبا نوقش يف مشول ما غلب له فيما إذا حصل جنونه بفعله، خصوصاً إذا علم بأن 

عمله هذا يورث له اجلنون، ألنه ال يصدق عليه أنه مما غلب اهللا عليه، بل تبع ذلك أن 

ى انون إذا كان جنونه بفعله مطلقاً، وقال بعض مبا إذا كان ظاناً بعضهم قال بالوجوب عل

بترتب اجلنون على ما يفعله، لكن الظاهر عدم القضاء على انون مطلقاً، لكفاية األدلة 

 فيما إذا مل يعلم بذلك، ويؤيده ما ما غلباألخر على عدم الوجوب عليه، بل ويشمله 

ن غلب اهللا عليه مع أن بعض اإلغماءات تكون باملقدمات يأتى يف املغمى عليه من أنه مم

االختيارية كالسقوط من الدابة، فإن ركوا اختياري، وسيأيت إن اإلغماء احلاصل مبثل هذه 

  .األسباب أيضاً ال يوجب القضاء

يستوعب الوقت لوضوح أن املعيار اجلنون يف كل الوقت، } مطبقاً كان أو أدوارياً{

طالق مطلقات النص والفتوى، وقد عرفت مبا تقدم أن العذر املركب ويدل على هذا اإل

  .كالعذر البسيط، فإذا كان بعض الوقت غري بالغ وبعض الوقت جمنوناً مل يكن عليه قضاء

  على األظهر األشهر بني من تقدم وتأخر } وال على املغمى عليه يف متامه{



١١٧

واملستمسك، بل قيل بال خالف فيه كما يف املستند، بل املشهور كما يف مصباح الفقيه 

إالّ عن نادر، بل عن الغنية دعوى اإلمجاع عليه، وعن املنتهى والدروس اإلشعار بدعوى 

اإلمجاع، لكن عن الصدوق يف املقنع وجوب القضاء عليه، وإن كان وافق املشهور يف 

إن :  أن قالالفقيه، بل ال يبعد أن يكون ظاهر املقنع أيضاً عدم وجوب القضاء، ألنه بعد

وروي ليس على املغمى عليه أن يقضي إالّ : املغمى عليه يقضي مجيع ما فاته من الصالة، قال

صالة اليوم الذي أفاق فيه والليلة اليت أفاق فيها، وروي أنه يقضي صالة ثالثة أيام وروي أنه 

  . ، انتهى)١(يقضي الصالة اليت أفاق فيها يف وقتها 

لم من أن الصدوق يعمل جبميع ما يرويه يف كتابه يدل على وهذا الكالم بضميمة ما ع

  .أنه ال يوجب القضاء

  :وكيف كان، فيدل على عدم القضاء الروايات املتواترة

عن املغمى عليه ) عليه السالم(كتبت إىل أيب احلسن : مثل صحيح أيوب بن نوح، قال

يقضي الصوم وال يقضي ال : يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم ال؟ فكتب

  .)٢(الصالة

سألته عن املريض هل يقضي : قال) عليه السالم(وصحيح احلليب، عن أيب عبد اهللا 

  .)٣(ال، إالّ الصالة اليت أفاق فيها: الصالة إذا أغمي عليه؟ قال

يقضي الصالة اليت أفاق : قال) عليه السالم(وصحيح حفص، عن أيب عبد اهللا 

  .)٤(فيها

                                                

  .١٧ س١٠ص: كتاب املقنع،  اجلوامع الفقهية)١(

  .٢ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ الباب ٣٥٢ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .١ح:  نفس املصدر)٣(

  .٢٠ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ الباب٣٥٥ ص٥ج:  الوسائل)٤(



١١٨

سألته عن املغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته : لي بن مهزيار قالوصحيح ع

  .)١(ال يقضي الصوم وال يقضي الصالة): عليه السالم(من الصالة أم ال؟ فكتب 

فأما : ، مث قال الفقيهوكلما غلب اهللا عليه فاهللا أوىل بالعذرروايته بزيادة : ويف الفقيه

 عليه أنه يقضي مجيع ما فاته وما روي أنه يقضي صالة شهر األخبار اليت رويت يف املغمى

وما روي أنه يقضي ثالثة أيام فهي كلها صحيحة، ولكنها على االستحباب ال على 

  .)٢(اإلجياب

: سألته عن املريض يغمى عليه مث يفيق كيف يقضي صالته؟ قال: ورواية أيب بصري قال

  .)٣(»يقضى الصالة اليت أدرك وقتها«

سألته عن رجل أغمي عليه أياماً : قال) عليه السالم(يب أيوب، عن أيب عبد اهللا ورواية أ

  .)٤(ال شيء عليه): عليه السالم(مل يصل مث أفاق أيصلي ما فاته؟ قال 

عن املريض يقضي الصالة إذا ) عليه السالم(سألت أبا جعفر : ورواية معمر بن عمر قال

  .)٥(ال): عليه السالم(أغمي عليه؟ قال 

عليه (كتبت إىل الفقيه أيب احلسن العسكري : وخرب علي بن حممد بن سليمان قال

  أسأله عن املغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصالة أم ال؟ فكتب) السالم

                                                

  .١٨ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ الباب ٣٥٤ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .١٠ يف صالة املريض واملغمى عليه ح٥٠ باب ٢٣٧ ص١ج:  الفقيه)٢(

  .١٧ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ الباب ٣٥٤ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .١٤ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ الباب ٣٥٤ ص٥ج:  الوسائل)٤(

  .١٥ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ الباب ٣٥٤ ص٥ج:  الوسائل)٥(



١١٩

  .)١(»ال يقضي الصوم وال يقضي الصالة«): عليه السالم(

مسعته يقول يف : قال) السالمعليه (ويف الصحيح عن حفص البختري، عن أيب عبد اهللا 

  .)٢(»ما غلب اهللا عليه فاهللا أوىل بالعذر«: املغمى عليه، قال

ال يعيد شيئاً ): عليه السالم(وخرب حممد بن مسلم، يف الرجل يغمى عليه األيام؟ قال 

  .)٣(من صالته

 فليس كلما غلب اهللا عليه: قال) عليه السالم(وعن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا 

  .)٤(على صاحبه شيء

وكذلك كلما : يف حديث قال) عليه السالم(وصحيح فضل بن شاذان، عن الرضا 

غلب اهللا عليه، مثل املغمى عليه يف يوم وليلة، فال جيب عليه قضاء الصلوات كما قال 

  .)٥(كلما غلب اهللا على العبد فهو أعذر له): عليه السالم(الصادق 

الرجل يغمى عليه اليوم ): عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا :وعن موسى بن بكري قال

أال ): عليه السالم(واليومني والثالث واألربع وأكثر من ذلك كم يقضى من صالته؟ فقال 

  .)٦(كلما غلب اهللا عز وجل من أمر فاهللا أعذر لعبده: أخربك مبا جيمع لك هذا وأشباهه

                                                

  .٤ من أبواب قضاء الصلوات ح٧ الباب ١٧ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(

  .١٣ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ الباب ٣٥٣ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .٢٣ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ الباب ٣٥٥ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .٢٤ح:  نفس املصدر)٤(

  .٧ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ الباب ٣٥٢ ص٥ج:  الوسائل)٥(

  .٨من أبواب قضاء الصلوات ح ٣ الباب ٣٥٣ ص٥ج:  الوسائل)٦(



١٢٠

وهذا من األبواب : قال) عليه السالم(د اهللا إن أبا عب: وزاد فيه غريه: قال الصدوق

  .إىل غريها من الروايات. )١(اليت يفتح كل باب منها ألف باب

وبسبب صراحة هذه الروايات يف عدم القضاء حتمل الروايات الدالة على القضاء مطلقاً 

  .أو قضاء بعض األيام على االستحباب ومراتب الفضل

: سألته عن املغمى عليه، قال: قال) عليه السالم(مثل صحيح حفص، عن أيب عبد اهللا 

  .)٢(يقضي صالة يوم): عليه السالم(فقال 

إذا جاز عليه ): عليه السالم(سألته عن املريض يغمى عليه؟ قال : وموثق مساعة قال

  .)٣(ثالثة أيام فليس عليه قضاء، وإن أغمي عليه ثالثة أيام فعليه قضاء الصالة فيهن

املغمى عليه يقضي : قال) عليه السالم(البختري، عن أيب عبد اهللا وصحيح حفص بن 

  .)٤(صالته ثالثة أيام

رجل أغمي عليه شهراً أيقضي ): عليه السالم(قلت أليب جعفر : وعن أيب بصري قال

  .)٥(يقضي منها ثالثة أيام: شيئاً من صالته؟ قال

 املغمى عليه يقضي ما يقضي: قال) عليه السالم(وصحيح حفص، عن أيب عبد اهللا 

  .)٦(فاته

                                                

  .٢٤ باب ما بعد األلف، ذيل احلديث ٦٤٤ص:  اخلصال)١(

  .١٤ من أبواب قضاء الصلوات ح٤ الباب ٣٥٨ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .٥ من أبواب قضاء الصلوات ح٤ الباب ٣٥٧ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .٧ من أبواب قضاء الصلوات ح٤ الباب ٣٥٧ ص٥ج:  الوسائل)٤(

  .١١ح:  نفس املصدر)٥(

  .٨ من أبواب قضاء الصلوات ح٤ الباب ٣٥٧ ص٥ج:  الوسائل)٦(



١٢١

  وال على الكافر األصلي

  

  .)١(يقضي صالة يوم: قال) عليه السالم(ويف صحيحه اآلخر، عن أيب عبد اهللا 

وسئل عن املغمى عليه أيقضي ) عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : وعن أيب كهمش قال

  .)٢(وأهلي فنفعل ذلكأما أنا وولدي ): عليه السالم(ما تركه من الصالة؟ قال 

، إنه سأله عن املغمى عليه شهراً )عليه السالم(وعن منصور بن حازم، عن أيب عبد اهللا 

  .)٣(إن شئت اخربتك مبا آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلما فاتك: أو أربعني ليلة؟ قال

يه عل(يف املغمى عليه قال ) عليه السالم(وصحيح منصور ابن حازم، عن أيب عبد اهللا 

  .)٤(يقضي كل ما فاته): السالم

سقطت عن بعريي فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع : وعن إمساعيل بن جابر قال

إىل غريها . )٥(اقض مع كل صالة صالة: عشرة ليلة مغمى علي، فسألته عن ذلك، فقال

  .من الروايات

 غري تام، إذ ومما تقدم يعرف أن ما يستدل به للصدوق على تقدير أنه قائل بالقضاء

  .النص بعدم القضاء مقدم على الظاهر

  أي الذي ليس مبرتد، وهذا ال شكال فيه وال خالف } وال على الكافر األصلي{

                                                

  .٩ح:  نفس املصدر)١(

  .١٢ من أبواب قضاء الصلوات ح٤ الباب ٣٥٧ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .١٣ من أبواب قضاء الصلوات ح٤ الباب ٣٥٨ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .٣ من أبواب قضاء الصلوات ح٤ الباب ٣٥٦ ص٥ج:  الوسائل)٤(

  .١٥ من أبواب قضاء الصلوات ح٤ الباب ٣٥٨ ص٥ج: سائل الو)٥(



١٢٢

 وال على احلائض والنفساء مع ،ما فات منه حال كفره إىل  أسلم بعد خروج الوقت بالنسبةإذا

. استيعاب الوقت

  

فة إىل أنه من الضرورات عند كافة املسلمني، بل دعاوي اإلمجاع عليه متواترة، باإلضا

) عليهم السالم(وال أحد من اخللفاء واألئمة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ومل يأمر الرسول 

وال أحد من العلماء بأن يقضي من أسلم من الكفار صالته اليت فاتته أيام كفره، وقد ذكرنا 

 متواتر عند العامة واخلاصة، قبلهاإلسالم جيب ما يف موضع من هذا الشرح أن حديث 

ومنه يعلم أن ما جعله املستمسك العمدة يف سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم اإلمجاع، 

ليس على ما ينبغي، وذكرنا يف كتاب احلج وجه رفع املنافاة بني وجوب االعبادة على الكافر 

إذا أسلم، حيث إن الظاهر حال كفره، وبني عدم قبوهلا منه إذا أتى ا، وبني سقوطها عنه 

  .املنافاة فيكف جتب عليه مع أنه ال تقبل منه بدون اإلسالم وتسقط منه مع اإلسالم فراجع

إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إىل ما فات منه {لكن إمنا ال جيب القضاء عليه 

ت منه أما إذا أسلم والوقت باق وجب عليه األداء كسائر املسلمني فإذا فات} حال كفره

  .وجب عليه القضاء، وسيأيت تفصيل الكالم يف ذلك يف املسألة الثانية

بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً } وال على احلائض والنفساء مع استيعاب الوقت{

متواتراً دعواه، بل هو من الضروريات، وقد تقدم تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب الطهارة 

  .باب احليض

أن الترك هلما على سبيل الرخصة ال العزمية، إذ ليست الصالة والظاهر أن من يقول ب

  .هلما حراماً ذاتياً، بل حراماً تشريعياً ال يقول أيضاً بالقضاء ولو استحباباً

  



١٢٣

 وجب عليهم ،املغمى عليه قبل خروج الوقت أو أفاق انون أو  بلغ الصيبإذا ـ ١ـ مسألة 

وكذا احلائض ،  ومع الترك جيب عليهم القضاء،من الوقتمقدار ركعة  إالّ وإن مل يدركوا، األداء

 أو اإلغماء أو  طرأ اجلنون أنه إذا كما، ولو مبقدار ركعة، زال عذرمها قبل خروج الوقتإذاوالنفساء 

  النفاس بعد مضي مقدار صالة املختار أو احليض

  

لوقت  ـ إذا بلغ الصيب أو أفاق انون أو املغمى عليه قبل خروج ا١مسألة ـ {

ألن العذر الرافع للتكليف قد زال فيشملهم إطالقات األدلة } وجب عليهم األداء

  .وعموماا، بل هذا من الضروريات اليت ال حتتاج إىل االستدالل

  .كما تقدم ذلك يف باب املواقيت فراجع} وإن مل يدركوا إالّ مقدار ركعة من الوقت{

ذكرناها قبالً من أن من وجب عليه للكلية اليت } ومع الترك جيب عليهم القضاء{

  .األداء فلم ميتثل جيب عليه القضاء

فإما } وكذا احلائض والنفساء إذا زال عذرمها قبل خروج الوقت، ولو مبقدار ركعة{

جيب عليهما األداء، فإن مل تؤديا وجب عليهما القضاء للكلية املذكورة، وال فرق يف ذلك 

و تقطع بعدم زوال العذر، إذ التكليف دائر مدار الواقع ال بني أن تعلم زوال العذر أو تشك أ

  .مدار العلم كما حقق يف حمله

كما إنه إذا طرأ اجلنون أو اإلغماء أو احليض أو النفاس بعد مضي مقدار صالة {

  باملقدار الضروري منها، مثل عدم قراءة السورة وذكر التسبيحة } املختار



١٢٤

 يأتوا بالصالة وجب عليهم القضاء كما  ومل،التيمم أو ضوءحبسب حاهلم من السفر واحلضر والو

. تقدم يف املواقيت

  

  .الصغرى مرة واحدة يف الركوع والسجود إىل غري ذلك

أو غري ذلك من األحوال } حبسب حاهلم من السفر واحلضر والوضوء أو التيمم{

لصالة وجب عليهم ومل يأتوا با{املختلفة اليت ختتلف بسببها زمان الصالة سعةً وضيقاً، 

  .فراجع} يف املواقيت{الكالم فيه } القضاء كما تقدم

  



١٢٥

 وجب عليه ،ولو مبقدار ركعة ومل يصل   أسلم الكافر قبل خروج الوقتإذا ـ ٢ـ مسألة 

.قضاؤها

  

 ـ إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو مبقدار ركعة ومل يصل، ٢مسألة ـ {

 أما إذا أسلم أول الوقت مثال مث مات قبل مضي زمان للكلية املتقدمة،} وجب عليه قضاؤها

ميكنه أداء أقل الواجب من الصالة مل جيب إعطاء القضاء عنه، ألنه ال يعقل التكليف يف 

وقت أضيق منه، وكذا إذا حاضت املرأة بعد مقدار ثالث ركعات من أول الوقت، إىل غري 

  .املواقيتوقد سبق الكالم يف أمثال هذه املسألة يف باب . ذلك

مث إنه لو مل يأت املسلم اجلديد بالصالة جلهله ا إطالقاً، أو جلهله حبدودها 

وخصوصياا، ومضت على ذلك مدة، وجب عليه القضاء كما هو احلال يف كل جاهل 

قاصراً كان أو مقصراً، إذ من املعروف أن التكاليف ال تقيد بعلم أو جهل، فأدلة القضاء 

  .يضاًشاملة هلذه الصورة أ

نعم إذا أتى ا حسب قدرته، ولو ناقص األجزاء والشرائط مل جيب القضاء، ألنه قد 

  .أتى باملكلف به فال قضاء عليه

  



١٢٦

 ،يكون العذر قهرياً أن ال فرق يف سقوط القضاء عن انون واحلائض والنفساء بني ـ ٣ـ مسألة 

،   من فعلهم وباختيارهمحاصالًأو 

  

يف سقوط القضاء عن انون واحلائض والنفساء بني أن يكون  ـ ال فرق ٣مسألة ـ {

كما ذهب إليه املشهور، بل ظاهرهم يف } العذر قهرياً، أو حاصالً من فعلهم وباختيارهم

احلائض والنفساء اإلمجاع، إالّ أن صاحب احلدائق التزم بالقضاء عليهما إذا كان احليض 

  .والنفاس بفعلهما

نون إذا كان جنونه بفعله، حيث أوجبوا عليه القضاء، كما نعم خالف غري واحد يف ا

حكي ذلك عن الزم عبارة املبسوط واملراسم والغنية واإلشارة والسرائر، وعن التحرير 

والذكرى والروض والروضة واملفاتيح، بل عن الذكرى أن األصحاب أفتوا بذلك، لكن يف 

قام ال تفصيل فيه، ومثله اإلمجاعات اجلواهر أن ما عثرنا عليه من كالم األصحاب يف امل

، وميكن أن يستفاد من كالم املستند حيث أسقط القضاء ولو كان )١(املنقولة ونفي اخلالف

  .اإلغماء بفعله، السقوط فيما حنن فيه أيضاً

وكيف كان، فاألقوى ما اختاره املصنف لألصل، وإطالق أدلة هذه األعذار مع كثرة 

عذر بارتكابه سبب العذر، فتستعمل املرأة دواًء تدر حيضها أو كون اإلنسان بنفسه سبب ال

تسقط عمداً جنينها مما يسبب هلا النفاس، كل ذلك عاملة عامدة أو جاهلة بسببية القفز مثال 

  .إلسقاط اجلنني

وكذا بالنسبة إىل من يعمل هو سبب جنونه بأكله غذاًء غري مالئم، أو عمله عمال 

   بأنه سبب اجلنون، ويؤيد ذلك أن العكس ينتهي إىل اجلنون، جاهالً

                                                

  .٣ ص١٣ج:  اجلواهر)١(



١٢٧

يوجب التكليف، كما إذا أوقفت حيضها بالدواء بأن مل يدر، أو نقص عن املقدار 

املعتاد، كما ورد يف املرأة تستعمل الدواء ملنع احليض يف احلج، مما يظهر منه ولو باملناط أن 

ا باختياره وبعلمه، أو بدون املالك يف التكليف وعدمه فعلية العذر وعدمه، سواء كان أحدمه

  .ذلك

، فإنه ما غلب اهللابإطالقات أدلة القضاء، ومبفهوم : استدل من قال بوجوب القضاء

وإطالقات سقوط التكليف عن انون : إذا كان العذر باختياره مل يكن مما غلب اهللا، قالوا

ف فهي مقيدة مبفهوم وحنوه منصرفة عن ما إذا كان العذر باختياره، ولو سلم عدم االنصرا

ما غلب، ورمبا أيد الوجوب بأن رفع القلم عن انون يراد به رفع الفعلية ال رفع ذات 

التكليف بدليل سياقه برفع القلم عن النائم، مع وجود ذات التكليف عليه بدليل وجوب 

ي ليس القضاء عليه، وعليه فالفوت يصدق بالنسبة إىل انون مطلقاً، خرج منه انون الذ

  .جنونه بسوء عمله إمجاعاً وضرورةً، ويبقي الباقي وهو ما كان جنونه بسوء فعله

ويرد على إطالقات أدلة القضاء إا مقيدة بأدلة رفع القلم عن انون، وبأدلة عدم 

الصالة على احلائض والنفساء، واالنصراف ممنوع، وما غلب ال مفهوم له، فإن إثبات الشيء 

، وقد قرر يف األصول أن مفهوم اللقب ليس حبجة، خصوصاً إذا مل يعلم ال ينفي ما عداه

 عرفاً، والتأييد ما غلباملسبب جلنون نفسه أو حنوه، إذ فعله ذلك سبب، إذ يصدق حينئذ 

املذكور يرد عليه أن ظاهر النص عدم التكليف ال فعالً وال قضاًء، وإمنا خرج النائم بدليل 

  صيب فلماذا ينظر انون بالنائم وال ينظر بالصيب، ولوخاص، وإال قلنا النقض بال



١٢٨

  بل وكذا يف املغمى عليه

  

  .سلم أنه جممل، وأنه هل هو كالصيب أو كالنائم، سقط االستدالل

فإن املشهور عدم القضاء عليه، وإن كان إغماؤه بفعل } بل وكذا يف املغمى عليه{

والديلمي والذكرى وبعض آخر نفسه، خالفا للمحكي عن السيد واإلسكايف واحللي 

فصرحوا بوجوب القضاء إذا كان سبب اإلغماء نفس املغمى عليه، بل عن الذكرى نسبته 

  .إىل األصحاب، مع أنه أطلق يف البيان والدروس، كما يف املستند

  .بإطالق الروايات الدالة على السقوط عن املغمى عليه: استدل املشهور

ستدل بإطالقات أدلة القضاء بعد منع إطالق أدلة أما التأمل بوجوب القضاء فقد ا

  :املغمى عليه ألمرين

انصراف أدلة اإلغماء إىل ما كان إغماؤه بدون اختياره، فال يكون اخلارج عن : األول

  .إطالقات القضاء إالّ صورة كون اإلغماء بدون اختياره

مما غلب اهللا عليه، إن يف مجلة من روايات إسقاط اإلغماء للقضاء تعليله بأنه : الثاين

  .واملفهوم منه أنه إن مل يكن مما غلب اهللا عليه فليس إسقاطاً

ويف كال األمرين ما تقدم، إذ ال وجه لالنصراف، ولو كان فهو بدوي، وإالّ لزم أن 

يقال بانصراف أدلة األعذار إىل غري املتعمد، فصحة الصالة بالتيمم وبدم القروح واجلروح 

د وعن عدم استقرار إىل غري ذلك، كلها مقيدة بأن مل يكن املصلي وببول الصيب وعن قعو

 ال مفهوم له، فإن مفهوم ما غلبهو السب، وال يظن االلتزام بذلك من أحد، كما أن 

  .اللقب ليس حبجة

ومنه يعلم أنه ال فرق فيما إذا كان باختياره بني ما إذا كان بفعله مع الظن بترتبه عليه 

  .باح بالوجوب يف األول دون الثاين حمل نظرأم ال؟ فتفصيل املص

  كما أنه ظهر أنه ال فرق بني أن يكون



١٢٩

  ، كان على وجه املعصيةإذا  خصوصاً، كان من فعلهإذاوإن كان األحوط القضاء عليه 

  

بسببه أو بسبب إنسان آخر، حمتاجاً إليه أم ال؟ كما إذا شرب دواًء لإلغماء حىت جترى 

  .عليه عملية جراحية

 ال إشكال يف أن التعليل بالنسبة إىل العقد اإلجيايب منه، أي األعذار اليت هي بيد اهللا نعم

ال تأكل الرمان ألن كل : سبحانه عام يشمل كل عذر، ألن التعليل سيق لذلك، فإذا قال

حامض حمظور األكل، دل على احلظر يف اخلل وغريه وإن مل يدل على أنه السبب الوحيد 

أن يكون هناك أسباب أخر للحظر، مثل احلالوة والطهي وحنومها، كما للحظر فمن املمكن 

  .هو كذلك بالنسبة إىل املزكوم حيث حيظر عليه أكل كل ذلك

ملا تقدم، بل الالزم على هذا القول } وإن كان األحوط القضاء عليه إذا كان من فعله{

دعى يف فعل نفسه الوجوب، وإن كان من فعل إنسان آخر كالطبيب وحنوه، ألن الوجه امل

  .آت يف فعل الغري كاالنصراف واملفهوم

لالنصراف عن هذه الصورة قطعاً، فإنه إذا } خصوصاً إذا كان على وجه املعصية{

كان إدراج املكلف نفسه حتت هذا املوضوع الذي حرم عليه فعل الصالة أو منعه عن فعلها 

سب املناسبة املركوزة يف أذهان مبغوضاً للشارع، مل يكن وجه للمنة يف إسقاط القضاء، حب

املتشرعة من أن إسقاط الصالة منة منه تعاىل على اإلنسان، ولذا ذهب السرائر ـ كما 

  .حيكى عنه ـ إىل هذا التفصيل

إن اإلطالق حمكم، والعلة املذكورة للوجوب يف صورة العصيان باإلغماء أشبه : وفيه

  ج نفسه من االختيار إىلباالستحسان، وإال لزم القول بذلك يف كل من أخر



١٣٠

.بل األحوط قضاء مجيع ما فاته مطلقاً

  

  .االضطرار بسوء فعلهن، وذلك مما ال ميكن االلتزام به

ملا عرفت من ورود مجلة من الروايات } بل األحوط قضاء مجيع ما فاته مطلقاً{

  .بالقضاء

ضاء، وحكي مث إن بعضهم أحلق النوم على خالف القاعدة باإلغماء يف عدم وجوب الق

ذلك عن الشهيد يف الذكرى، خالفاً للمشهور القائلني بعدم الفرق بني أقسام النوم يف 

  .وجوب القضاء

بإطالق أدلة القضاء بالنوم، باإلضافة إىل إطالقات القضاء، واستدل : استدل املشهور

  :للشهيد بأمور

  .انصراف أدلة القضاء بالنوم عن مثله: األول

  . اهللا عليهما غلبحديث : الثاين

أن مناط اإلغماء موجود فيه، كما إذا أصابه مرض نام ثالثة أيام مثال، أو كان : الثالث

  . ثقيل النوم ينام يف كل فترة يوماً بليله

ما إنه ال وجه لالنصراف بعد شيوع النوم الطويل مبرض أو حنوه، وحديث : وفيه

  . مقطوع به ال يشمل ذلك ولو لالنصراف عن مثله، واملناط غريغلب

نعم إذا كان النوم مثل نوم أصحاب الكهف، فنام سنة مثالً أو شهراً مل يستبعد اإلحلاق 

  .لصدق العلة عليه

صلى اهللا (، وأنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أما االستدالل للوجوب بنوم رسول اهللا 

صحة هذا قضاها بعد أن نام، فال خيفى ما فيه من اإلشكال يف أصل ) عليه وآله وسلم

 ما غلباحلديث، وأنه خارج عن حمل الكالم، ألن هذا املقدار من النوم ليس مما يسمى 

  .إالّ بنوع من العناية

  



١٣١

 اإلسالمإىل  املرتد جيب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده ـ ٤ـ مسألة 

  

أيام الردة سواء صالها }  ـ املرتد جيب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته٤مسألة ـ {

أم ال، ألن فعله الصالة ال يصح، إذ شرط الصحة اإلميان، كما ورد يف روايات كثرية أن 

  .شرط صحة األعمال اإلميان

كما عن املشهور، بل يشمله إطالق معقد اإلمجاع احملكي } بعد عوده إىل اإلسالم{

اإلسالم جيب ما عن الناصرية والغنية والنجيبية، وذلك لعموم دليل القضاء وانصراف كون 

 إىل الكفر األصلي، ألنه مرتل على الغالب املتعارف يف عصر صدور احلديث يف زمان قبله

، حيث تعارف إسالم الكفار األصليني، ولو شك يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

  .الشمول كان مقتضى القاعدة الرجوع إىل إطالقات أدلة القضاء

ختصاص حديث اجلب باالسالم عن أصل الكفر، بل هو لكن رمبا يقال باملنع عن ا

يشمل اإلسالم عن كل كفر، ولو سبق االسالم ذلك الكفر، وترتيله على الغالب كما فعله 

الفقيه اهلمداين تبعاً لغريه غري تام، إذ اإلطالق حمكم، وال قرينة على هذا الترتيل، خصوصاً 

ِإنَّ الَّذين ﴿:  كما يدل عليه قوله تعاىلبعد شيوع االرتداد مث اإلسالم يف صدر اإلسالم،

وملا هو معلوم يف التواريخ من كثرة املرتدين يف صدر .  اآلية)١(﴾آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا

) عليه السالم(اإلسالم مث رجوع بعضهم، كما يف االشعث بن قيس وغريه، وقد قال االمام 

، فالقول بإطالق )٢( الكفر مرة واإلسالم أخرىلقد أسرك: له ـ كما يف ج البالغة ـ

  حديث اجلب

                                                

  .١٣٧ية اآل:  سورة النساء)١(

  .، من كالم قاله لألشعث بن قيس٦٣ص:  ج البالغة)٢(



١٣٢

.  وتصح منه وإن كان عن فطرة على األصح،فطرة أو سواء كان عن ملة

  

  .غري بعيد، وإن كان املشهور ذهبوا إىل أنه خاص بالكفر األصلي

مث الظاهر إنه إن مات الكافر املرتد مل جيب على ورثته قضاء صالته وصيامه، ألنه مل 

يشرع القضاء عن الكافر، لكن مقتضى وجوب القضاء عن نفسه إذا رجع إىل اإلسالم 

  .الوجوب على ورثته أيضاً إذا مات كافراً، وال يظن أن يلتزم به أحد

إلطالق دليل القضاء على ما ذكروا، وإلطالق دليل } سواء كان عن ملة أو فطرة{

  .اجلب على ما استقربناه

حلصول شرط الصحة } على األصح{بعد أن أسلم } ةوتصح منه وإن كان عن فطر{

الذي هو اإلسالم، واالستدالل لعدم الصحة باألحاديث الواردة يف قتله وإبانة زوجته 

وتقسيم أمواله، ال داللة هلا على عدم القبول، فإن املذكورات من قبيل احلدود كما قاله 

 اإلسالم مث إسالمه كان يف الوالد يف جملس الدرس، ويؤيده إن األشعث بعد ارتداده عن

قال له بعدم صحة ) عليه السالم(، ومل ينقل أن اإلمام )عليه السالم(ضمن قواد اإلمام 

  .أعماله، ولو كان ذلك لوجب لإلمام البيان، ولوصل إلينا

وكيف كان، فما ذكره املصنف هو املتعني، وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف هذه املسألة 

  .، فراجعيف كتاب الطهارة وغريه

  



١٣٣

  ،أتى به على وجه خيالف مذهبه أو  جيب على املخالف قضاء ما فات منه ـ ٥ـ مسألة 

  

 ـ جيب على املخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه خيالف ٥مسألة ـ {

قد ادعي عدم اخلالف يف ذلك، وكأنه لعموم أدلة القضاء الشاملة لكل إنسان، } مذهبه

  .بقي الباقي حتتهخرج منه الكافر بالنص و

  .أما االستدالل باالستصحاب، فقد عرفت ما فيه وأنه من اختالف املوضوع

عليه (نعم روى الذكرى والكشي عن عمار، قال سليمان بن خالد أليب عبد اهللا 

إين منذ عرفت هذا األمر أصلي يف كل يوم صالتني أقضي ما : ـ وأنا جالس ـ) السالم

 فإن احلال اليت كانت عليها أعظم من ترك ما تركت من ال تفعل،: فاتين قبل معرفيت

  .)١(الصالة

وقد أشكل يف سند اخلرب بالضعف وعدم اجلابر ألنه مل يعرف العمل به من أحد، ويف 

من قبوله التأويل، بأن يكون سليمان كان يقضي صالته ) ره(داللة اخلرب مبا ذكره الشهيد 

آلن، ألنه اعتقد أنه حبكم من مل يصل ملخالفتها يف اليت صالها ومساها فائتة حبسب معتقده ا

الشرائط واألجزاء، لكن التأويل املذكور بعيد عن الظاهر، فليس مأخذ على اخلرب إالّ ضعف 

ومع ذلك فاإلنصاف أن احتمال سقوط القضاء أصالً ورأساً، : السند، إالّ أن يف اجلواهر قال

 شرط وحنوه ال خيلو من وجه، خصوصاً الفرق فعلوا أو مل يفعلوا، فضالً عن أن خيلو بترك

  .، انتهى)٢(احملكوم بكفرها منهم

                                                

  .٦٦٧ ح٣٦١ص: ، وإختيار معرفة الرجال٥ س١٣٦ص:  الذكرى)١(

  .٨ ص١٣ج:  اجلواهر)٢(



١٣٤

، اإلسالم جيب ما قبلهوكان الوجه يف الِفرق احملكوم بكفرهم دخول هؤالء يف دليل 

ويف غريهم إن عبادم وتركها سواء، كما نص بذلك األحاديث املذكورة اليت ذكر مجلة 

من ) عليهم السالم(باب بطالن العبادة بدون والية األئمة منها الوسائل واملستدرك يف 

  .مقدمة أحكام العبادات فراجع

بل يظهر من بعض األدلة أن عملهم مبغوض، فإن من خالف الكتاب والسنة دخل يف 

، ومن املعلوم أن احلكم بغري ما أنزل )١(﴾من لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه﴿و: قوله تعاىل

به يكفر اإلنسان ويفسق ويظلم، كما يف اآليات الثالث، وعليه فكيف ميكن أن مبغوض، و

كانوا يأمرون ) عليهم السالم(يكون العمل املبغوض مسقطاً، وأما ما دل على أن األئمة 

للحر وأصحابه بالصالة، فإن ذلك إمنا كان ) عليه السالم(هؤالء بالعبادات كأمر احلسني 

: التكليف الواقعي، ال ما يأتون به، كما يف اآلية الكرميةألجل حفظ الظواهر أو بيان 

كاةَ﴿وونَ الزتؤال ي الَّذين ِركنيشلٌ ِللْميم ال تقبل بنص القرآن، فإن )٢(﴾ومع أن نفقا ،

املراد أم مكلفون بالواقع، كما حقق يف مسألة كون الكفار مكلفني بالفروع، وعلى أي 

  .هلم باحملبوبية) عليهم السالم(هم حال، فال داللة يف أمر

إن أعمال أهل اخلالف ليست مقبولة، والعمل غري املقبول هو وعدمه سواء، : واحلاصل

بل األعمال تكون مبغوضة، كما يستفاد من بعض النصوص ـ على ما عرفت ـ وكيف 

  تكون العمل املبغوض مسقطاً، ولو ال عدم ذهاب الفقهاء 

                                                

  .٤٧و، ٤٥، و٤٤اآلية :  سورة املائدة)١(

  .٧ و٦اآلية :  سورة فصلت)٢(



١٣٥

 اجلواهر وجيهاً جداً، بعد ورود النص املوافق للقواعد إىل ذلك، لكان ما احتمله

  .األولية، فتأمل

وأما إذا أتى املخالف بالعمل على وجه خيالف مذهبه، فقد استدل لعدم سقوطه بأنه 

مقتضى قاعدة وجوب القضاء، واألدلة اآلتية ظاهرها ـ حبسب االنصراف ـ السقوط فيما 

إنه بال خالف فيه على الظاهر، خلروج : ح الفقيهإذا أتى به على وفق مذهبه، بل يف مصبا

  .، لكن يف املستمسك على إشكال)١(مثل الفرض عن منصرف األخبار

بل استظهاره عدم اخلالف أيضاً حمل نظر، إذ مل يتعرض هلذه املسألة إالّ مجلة من : أقول

 االنصراف الفقهاء، إالّ أن يريد من تعرض منهم، ومع ذلك فحيث إنه معلوم االستناد إىل

الذي ذكره ال ميكن االعتماد عليه، واالنصراف غري تام، ولو سلم فهو بدوي، إذ من املعلوم 

أن عوام املخالفني كالكثري من عوام الشيعة ال يلتزمون بأحكام العبادات حسب املذاهب 

والتقاليد، بل عدم التزام املخالفني مبذاهبهم أكثر، فكيف ميكن دعوى االنصراف إىل 

  .يح عنده، ولو كان هذا شرطاً لكان الالزم بيانه يف األخبار، فعدم البيان دليل العدمالصح

أن ) أو أتى به على وجه خيالف مذهبه: (هذا باإلضافة إىل أنه يرد على ما ذكره بقوله

املذهب ال دليل عليه، فلو كان ناصبياً وتبع احلنابلة يف عمله مثالً، ال فقهاء النواصب، فأي 

   أن هذا العمل ال يكفي إذا استبصر، دليل على

                                                

  .١ س٦٠٣ ص٢ج:  مصباح الفقيه)١(



١٣٦

. على األحوط أيضاًبل وإن كان على وفق مذهبنا

  

وهل هذا إالّ تقييد إلطالق النص بدون مقيد، وعليه فاألقرب أنه ال فرق بني أن كان 

أتى به على مذهبه، أو حسب ما يتعارف عندهم من األعمال ولو كانت باطلة يف مذهبه، 

  .ئر املذاهب، وذلك إلطالق النصوص اآلتيةأو كان أتى به حسب سا

بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على {: ومن ذلك يعرف وجه النظر يف قوله

بل قواه بعض كما حكي، وكأنه لالنصراف إىل ما وافق مذهبهم، وألن عمله } األحوط

ط الوالية، ذلك فاسد عنده وعندنا، أما عنده فلعدم موافقته ملذهبه، وأما عندنا فلفقده لشر

إن الكفاية يف هذه الصورة أوىل من الكفاية يف صورة العمل على وفق مذهبه : لكن فيه

املخالف ملذهب احلق، فلو مل يكن دليل إالّ على السقوط فيما وافق مذهبه لكنا نقول 

عليهم (بالسقوط فيما وافق مذهبنا، فكيف واآلخبار اآلتية مطلقة، بل كان يف زمن األئمة 

وأصحام كما ال ) عليهم السالم( تعارف يف أخذ املخالفني األحكام عن األئمة )السالم

خيفى، فهذا الشرط يف كمال الوهن، وما أبعد بني هذا وبني ما ذكره اللمعة يف حمكي كالمه 

يف كتاب احلج من اشتراط عدم اإلعادة بعدم اإلخالل بالركن عندنا، بل عن ظاهر الروض 

  .نسبته إىل غريه أيضاً

وكيف كان، ففي كال القولني نظر واضح، ولذا ذهب احملققون من املتأخرين إىل 

الكفاية، سواء جاء به على وفق مذهبه أو على وفق مذهبنا، بل قد عرفت أن مقتضى 

القاعدة الكفاية مبجرد أن أتى به ولو على طبق مذهب ثالث، أو بدون اتباع مذهب، بل 

  .كما هو الغالب عند عوامهمأتى بالصورة حسب املتعارف عندهم، 



١٣٧

  . أتى به على وفق مذهبه فال قضاء عليهإذاوأما 

  

وأما إذا أتى به على وفق {: مث إن املراد باملخالف يف هذه املسألة وما يأيت من قوله

كل من مل يقل باملذهب احلق، ولو كان زيدياً أو حنوه، وذلك } مذهبه فال قضاء عليه

  .تظهار ذلك من الفتوى أيضاًإلطالق النص، بل ال يبعد اس

وكيف كان، فالكفاية إذا أتى به على وفق مذهبه هو املشهور، بل نقل اخلالف نادر 

جداً ينحصر يف العالمة يف التذكرة حيث استشكل يف احلكم بسقوط القضاء عمن صلى 

وصام منهم الختالف الشرائط واألركان، وعن بعض آخر كالشهيد يف بعض كتبه يف 

 إذا أخل باألركان عندنا، وعليه فما ذكره املشهور هو املتعني جلملة من خصوص احلج

  :الروايات

: إما قاال) عليه السالم(وأيب عبد اهللا ) عليه السالم(كصحيح الفضالء، عن أيب جعفر 

يف الرجل يكون يف بعض هذه األهواء احلرورية واملرجئة والعثمانية والقدرية مث يتوب 

سن رأيه، أيعيد كل صالة صالها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس ويعرف هذا األمر وحي

ليس عليه إعادة شيء من ذلك غري الزكاة البد أن يؤديها : عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال

  .)١(ألنه وضع الزكاة غري موضعها وإمنا موضعها أهل الوالية

إن كل عمل عمله ): عليه السالم(كتب إيلّ أبو عبد اهللا : وصحيحة ابن أذينة قال

الناصب يف حال ضالله أو حال نصبه مث من اهللا عليه وعرفه هذا األمر فإنه يوجر عليه 

ويكتب له، إالّ الزكاة فإنه يعيدها ألنه وضعها يف غري موضعها وإمنا موضعها أهل الوالية، 

  . )٢(وأما الصالة والصوم فليس عليه قضاؤها

                                                

  .٢ من أبواب املستحقني للزكاة ح٣ الباب ١٤٢ ص٦ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب املستحقني للزكاة ح٣ الباب ١٤٩ ص٦ج:  الوسائل)٢(



١٣٨

سألته عن رجل وهو يف بعض : قال) ليه السالمع(وصحيحة العجلي، عن أيب عبد اهللا 

هذه األصناف من أهل القبلة ناصب متدين، مث من اهللا عليه فعرف هذا األمر يقضي حجة 

ـ كل عمل عمله وهو يف حال : يقضى أحب إيل ـ وقال«): عليه السالم(اإلسالم؟ قال 

الّ الزكاة فإنه يعيدها ألنه نصبه وضاللته مث من اهللا عليه وعرفه الوالية فإنه يؤجر عليه إ

  .)١(»وضعها يف مواضعها ألا ألهل الوالية، وأما الصالة واحلج والصيام فليس عليه قضاء

وهذه األخبار كما تراها مطلقة فالالزم القول باإلطالق، أما العالمة املستشكل يف 

 من غري احلكم فكأنه نظر إىل أن مقتضى هذه النصوص أن يكون العمل صحيحاً يف نفسه

جهة فقده الوالية، فإذا مل يكن صحيحاً يف نفسه كان الالزم البطالن فيشمله دليل القضاء، 

إن األحاديث املذكورة ناظرة إىل ما هو يف اخلارج من عبادام، ومن املعلوم أا : وفيه

ا حقاً غالباً فاقدة للشرائط واألجزاء املعتربة عندنا، مث إن لزوم أداء الزكاة إمنا هو لكو

لإلنسان واألمر بالنسبة إىل حق اهللا غالباً أهون كما ذكروا يف مورد تعارض حق اهللا وحق 

  .اإلنسان وأن الثاين مقدم على األول، وقد سبق الكالم يف ذلك

بني أقسام » ره«تعرف وجه النظر يف تفصيل الشهيد » ره«ومن كالم على العالمة 

  .طلقاً فال حاجة إىل القضاءحجه، وأن مقتضى إطالق األدلة الصحة م

  مث الظاهر لو استبصر بعد أن توضاً أو اغتسل أو صلى مل يلزم عليه إعادة 

                                                

  .٢٣ يف وجوب احلج ح١ باب ٩ ص٥ج:  التهذيب)١(



١٣٩

. الوضوء والغسل والصالة وإن كان الوقت باقياً، ألنه مقتضى إطالق صحة ما أتى به

وكذا إذا كان مستطيعاً بعد، فإنه مل جيب عليه إعادة احلج، فإن ظاهر النص والفتوى أن 

شارع جيعل عمله صحيحاً، وعليه فيترتب عليه كل اآلثار، ولذا مل ينبه يف النصوص على ال

وجوب إعادة الوضوء والغسل، مع وضوح أن وضوءهم خيالف وضوءنا، ومنه يظهر أن 

تفصيل احملقق والشهيد الثانيني واخلراساين على ما حكي عنهم بني الواجبات اليت خرجت 

ومها فال قضاء، وبني الواجبات اليت بقيت أوقاا فالالزم أوقاا كالصالة والصوم وحن

ظاهر النصوص السابقة عدم الفرق بني : اإلعادة، غري ظاهر الوجه، ولذا قال يف اجلواهر

املوقت وغريه، بل كاد يكون صرحيها، ولذا نص فيها على احلج الذي هو ليس مبوقت وإن 

  .)١(مهكان فوريا، وعلى استثناء الزكاة، إىل آخر كال

نعم ال ينبغي اإلشكال يف أنه لو استبصر يف وسط العمل لزم اإلمتام على مذهب الشيعة، 

فلو أمته على مذهب املخالف مل يصح، فإذا استبصر يف أثناء الوضوء مث غسل رجليه بطل، إذ 

هو مقتضى القاعدة، وال يشمله الدليل القائل بالكفاية إالّ بالنسبة إىل سالف العمل، فلو 

ن يصلي مجاعة خلف املخالف واستبصر يف أثناء الصالة كانت صالته بالنسبة إىل ما أتى كا

  .أما بالنسبة إىل ما يأيت فالالزم أن يتمها فرادى. به صحيحة

ويف املقام مسائل كثرية ذكرنا بعضها سابقاً، وبعضها يأيت يف كتاب الصوم والزكاة 

  .واحلج إن شاء اهللا تعاىل

                                                

  .٩ ص١٣ج:  اجلواهر)١(



١٤٠

 ولو استبصر مثّ ، ولو تركه وجب عليه القضاء،ه جيب عليه األداء حينئذفإنت باقيا  كان الوقإذانعم 

   استبصرخالف مثّ

  

نعم إذا كان الوقت باقياً فإنه جيب عليه األداء {: ومما ذكرنا تعرف وجه النظر يف قوله

 ما عرفت: وكأنه لدعوى عموم أدلة التكليف وانصراف أدلة اإلجزاء بالقضاء، وفيه} حينئذ

فالبناء على الصحة غري : من اإلطالق فالقول بالكفاية هو املتعني، ولذا قال املستمسك

  .)١(بعيد

بل ال جيب كما عرفت، مث الظاهر أنه ال فرق بني } ولو تركه وجب عليه القضاء{

اإلتيان وعدم اإلتيان، فإذا مل يصم أول الشهر لعدم الثوبت عندهم، أو مل يصم آخر الشهر 

عندهم، مل جيب عليه القضاء، ألن ظاهر الدليل أنه بالنسبة إىل سابق أعماله ال لثبوت شوال 

حيتاج إىل شيء، ولو وجب القضاء لوجب التنبيه للغفلة عن مثل هذه املسألة مع كثرة 

كما يظهر من ) عليهم السالم(اختالف أول الشهر عندنا وعندهم من زمان األئمة 

  .الروايات

الظاهر عدم القضاء لإلطالق، وهذا هو الذي } استبصر فـولو استبصر مث خالف مث {

أفىت به السيد احلكيم، خالفاً ملا قواه اجلواهر من لزوم القضاء لالقتصار فيما خالف القواعد 

  .على املتيقن

إن اإلطالق حمكم خصوصاً مع شيوع االنقالب عن مذهب إىل مذهب آخر : لكن فيه

كان الالزم يف املورد القضاء لزم التنبيه، فعدم التنبيه ، فلو )عليهم السالم(يف زمن األئمة 

  .دليل العدم

                                                

  .٦١ ص٧ج:  املستمسك)١(



١٤١

. اخلالف على وفق مذهبه إىل  وإن أتى به بعد العود،فاألحوط القضاء

  

والظاهر أن } األحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إىل اخلالف على وفق مذهبه{نعم 

بالصحة، إالّ إذا كان عني الواقعة موجودة، االثار املرتبة على أعماله السابقة أيضاً حمكومة 

فلو كان يقول بطهارة املين وحنوه مل يلزم عليه تطهري مالبسه، إالّ إذا كان عني املين موجودة 

اآلن، وذلك إلطالق األدلة وشيوع أمثال ذلك حىت أنه لو كان الواجب جتنب اآلثار وجب 

لعني موجودة فيشملها إطالق دليل جناسة املين، التنبيه فعدم التنبيه دليل العدم، أما إذا كانت ا

وكذا إذا كانت ذبيحته اليت ذحبها له أهل الكتاب موجودة فإا حالل اآلن، أو كان أدخل 

يف زوجته بدون إنزال مما يرى أنه ال يوجب اجلنابة، فإن كان ذلك حمكوم بالصحة فال يلزم 

  .االجتناب عن بقايا الذبيحة وال غسل اجلنابة

إن املستفاد من الدليل أنه اآلن يف حكم من كان مستبصراً يف احلكم بصحة : اصلواحل

مجيع ما أتى به سواء كانت له آثار أم ال، إالّ بالنسبة إىل الزكاة فيما إذا وضعها يف غري أهل 

الوالية، أما إذا صرفها يف سائر األصناف كبناء القنطرة مثال، أو صرفها يف أهل الوالية، فال 

 اإلشكال يف عدم لزوم اإلعادة، والظاهر أنه ال جيب عليه إعطاء اخلمس وإن كانت له ينبغي

أرباحاً، ألنه لو كان واجباً أداؤه لزم التنبيه، فعدم التنبيه دليل العدم مع كثرة االبتالء، 

والقول بأنه مثل الزكاة فاملناط فيها جار فيه غري تام، إذ لو كان واجباً لزم بيانه مع وضوح 

  .م ال يؤدون مخس األرباح أصال، وال خيفى أن االحتياط يف هذه املسائل أوىلأ

  



١٤٢

ومع االختيار على ، اجلهل أو سواء كان مع العلم جيب القضاء على شارب املسكر ـ ٦ـ مسألة 

. اإلكراه أو للضرورة أو وجه العصيان

  

د أم ال؟ سواء كان عن علم وعم}  ـ جيب القضاء على شارب املسكر٦مسألة ـ {

وذلك لعمومات األدلة، واحتمال العدم من جهة املناط يف املغمى عليه، خصوصاً إذا مل يكن 

عن علم وعمد، ألنه مما غلب اهللا غري وجيه، إذ املناط غري مقطوع، بل خالف الظاهر 

  .بالنسبة إىل العامل العامد

ل، ومع االختيار سواء كان مع العلم أو اجله{: ومنه يعلم وجه تعميمه احلكم بقوله

ومثل شارب املسكر سائر أقسام من يستعمل } على وجه العصيان أو للضرورة أو اإلكراه

  .املخدرات سواء كان عن طريق الفم أو سائر البدن إلطالق أدلة القضاء

  



١٤٣

  ويسقط عنه األداء، فاقد الطهورين جيب عليه القضاء ـ ٧ـ مسألة 

  

األداء كفاقد سائر الشرائط واألجزاء، }  ـ فاقد الطهورين جيب عليه٧مسألة ـ {

كما نقل عن جد السيد املرتضى، ويدل عليه قاعدة امليسور، واالستقراء يف سائر الشرائط 

واألجزاء املوجب للقطع باملناط، وما ورد من أنه ال تسقط الصالة حبال، وعليه فال جيب 

  .لألصل بعد أن أدى تكليفه الذي عليه} القضاء{عليه 

كما هو املشهور، لألصل بعد منع قاعدة } يسقط عنه األداء{ القول بأنه أما} و{

ال امليسور الحتياجها إىل العمل وال عمل ا يف املقام، واالستقراء ليس حبجة، وحديث 

 الفريضة فاتت أن بعد القضاء أدلة لعموم ، ضعيف، وعليه فيجب عليه القضاءتسقط الصالة

 يف عرفت فقد املطلوب، تعدد باب من والقضاء األداء وألن الوجوب، والستصحاب منه،

 وال الدليل، وجود بعد لألصل جمال ال ألنه ذلك، استقامة عدم بالطهارة الصالة اشتراط باب

 ا عامل ال اليت املوارد يف ا يعملون تراهم ولذا العمل، إىل امليسور قاعدة الحتياج وجه

  .احلجة إىل طريقاً يكون للقطع املوجب واالستقراء سابقا،

 معمول به ال تسقطنعم من ال يقطع باملناط يكون االستقراء عنده مؤيداً، وحديث 

مشهور بني األصحاب، فضعفه غري مانع، مث إذا مل يوجب الشارع األداء فال فوت حىت 

جيب القضاء، وقد تقدم عدم متامية االستصحاب حليلولة الوقت كيف وال وجوب قبل 

رض، واألداء والقضاء وإن كانا من باب تعدد املطلوب لكنه تابع لوجود الوقت حسب الف

املطلوب قبال، فإذا مل يكن ومل يدل دليل آخر على وجوب القضاء ـ كما يف احلائض ـ 

  فال ميكن االستدالل به على وجوب القضاء، 



١٤٤

.وإن كان األحوط اجلمع بينهما

  

قضاء، ألن الترك بنظر املشهور بسبب  عدم الما غلب اهللا عليهبل املناط يف حديث 

  .أمر اهللا تعاىل، وقد تقدم الكالم حول هذه املسألة فراجع

وكأنه للعلم اإلمجايل بوجوب إحدامها، أو } وإن كان األحوط اجلمع بينهما{

  .لالحتياط الذي هو طريق النجاة، أو لغري ذلك

  



١٤٥

وإن   ،بقي الوقتن إ ا أتى بالظهر تركها حىت مضى وقتهإذامن وجب عليه اجلمعة  ـ ٨ـ مسألة 

. وجب عليه قضاؤها ال قضاء اجلمعة أيضاًتركها

  

إذا تركها حىت مضى وقتها أتى {تعييناً }  ـ من وجب عليه اجلمعة٨مسألة ـ {

بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً متواتراً يف كلمام، وذلك ألنه } بالظهر إن بقي الوقت

بدون الشرط الذي هو الوقت فال شرعية هلا، وحيث إا إذا مضى الوقت كانت اجلمعة 

بدل الظهر، أو إا هي الظهر أسقط عنها ركعتان وأبدلتا باخلطبتني، فالالزم أن تقضى ظهرا 

  :هذا باإلضافة إىل بعض الروايات. يف الوقت أداًء، ويف خارج الوقت قضاًء

ن مل يدرك اخلطبة يوم عم) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : كمصحح احلليب قال

، )١(يصلي ركعتني فإن فاتته الصالة فلم يدركها فليصل أربعاً): عليه السالم(اجلمعة؟ قال 

  .احلديث

إذا أدركت اإلمام وقد سبقك بركعة فأضف إليها : وصحيحة عبد الرمحان العرزمي

  .)٢(ركعة أخرى وأجهر ا، وإن ادركته وهو يتشهد فصل أربعاً

جتب عليه اجلمعة تعييناً فله اخليار من أول األمر بني أن يصلي اجلمعة أو وأما من مل 

وجب عليه قضاؤها ال قضاء {اختياراً أو اضطراراً } أيضاً{أي الظهر } وإن تركها{الظهر 

بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً ألنه كان الواجب عليه الظهر، فإذا مل يفعله } اجلمعة

  .لقضاء، كما سبقتبدل القضاء لعموم أدلة ا

  

                                                

  .٣ من أبواب صالة اجلمعة ح٢٦ الباب ٤١ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٥ح:  نفس املصدر)٢(



١٤٦

. حىت النافلة املنذورة يف وقت معني  ،جيب قضاء غري اليومية سوى العيدين ـ ٩ـ مسألة 

  

إلطالق دليل من فاتته فريضة، وغري اليومية }  ـ جيب قضاء غري اليومية٩مسألة ـ {

من الفرائض عبارة عن األموات والطواف واآليات، وقد عرفت تفصيل الكالم يف األول يف 

كتاب الطهارة، وذكرنا تفصيل الثاين يف كتاب احلج، وقد تقدم هنا تفصيل الكالم يف 

  .اآليات، فال حاجة إىل تكرار الكالم يف املقام

عليه (يف زمان وجوما، واستدل له بصحيحة زرارة، عن أيب جعفر } سوى العيدين{

  .)١(»وال قضاء عليهمن مل يصل مع اإلمام يف مجاعة يوم العيد فال صالة له «): السالم

فإن شهد بعد زوال الشمس أمر اإلمام بإفطار ذلك اليوم : أما صحيح حممد بن قيس

، فهو خارج عن حمل الكالم، ألنه فيما إذا خرج الوقت ومل تنعقد وأخر الصالة إىل الغد

  .، وسيأيت الكالم فيه يف مبحث العيدين إن شاء اهللا تعاىل)٢(صالة العيد

أما إذا كان النذر مطلقاً فهي أداء يف أي وقت } ملنذورة يف وقت معنيحىت النافلة ا{

جاء ا، مث لو كانت منذورة يف وقت معني فهل جيب القضاء كما استظهره اجلواهر، أم ال 

  .كما قال به بعض؟ احتماالن، واألقرب األول إلطالق أدلة القضاء، وللمناط يف نذر الصوم

رجل نذر أن يصوم من ): عليه السالم( أيب احلسن كتبت إىل: ففي صحيح ابن مهزيار

  اجلمعة دائماً فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى 

                                                

  .٣ من أبواب صالة العيد ح٢ الباب ٩٦ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب صالة العيد ح٩ الباب ١٠٤ ص٥ج:  الوسائل)٢(



١٤٧

أو أيام التشريق أو سفراً أو مرضاً هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أم كيف يصنع 

ماً قد وضع اهللا الصوم يف هذه األيام كلها، ويصوم يو: إيلّ) عليه السالم(يا سيدي؟ فكتب 

  . )١(بدل يوم إن شاء اهللا

  .وحنوه خرب القاسم الصيقل، إىل غري ذلك

باألصل بعد عدم متامية الدليلني، إذ الظاهر من الفريضة املأخوذة يف : استدل للثاين

موضوع وجوب القضاء ما كانت فريضة بعنوان كوا صالة، ال بعنوان آخر كالنذر 

  .واإلجارة، واملناط غري مقطوع به

ـ كما يف ) عليه السالم(إن االستظهار املذكور ال وجه له بعد قوله : على األولويرد 

  .)٢(من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته :كتب الفتوى ـ

إن العرف ال يرى خصوصية للصوم، وهذا هو مالك املناط املوجب : وعلى الثاين

على املنت، ومنه يظهر للتعدي، ولذا سكت السادة ابن العم والربوجردي واجلمال وغريهم 

أن النافلة املنذورة يف مكان معني أيضاً كذلك، فإذا تعذر ذلك املكان وجب اإلتيان ا يف 

  .مكان آخر

  

                                                

  .٢ من أبواب من يصح منه الصوم ح١٠ الباب ١٣٩ ص٧ج:  الوسائل)١(

  .١٤٣ ح٥٤ ص٢ج: يل اللئايلواغ )٢(



١٤٨

ويصلي يف ، حضر أو سفر أو ار أو جيوز قضاء الفرائض يف كل وقت من ليل ـ ١٠ـ مسألة 

. يف السفر قصراًيصلي يف احلضر ما فات أنه  كما،السفر ما فات يف احلضر متاماً

  

 ـ جيوز قضاء الفرائض يف كل وقت من ليل أو ار أو سفر أو ١٠مسألة ـ {

إالّ إذا زاحم واجباً أهم فيكون من باب األمر بالشيء، حيث إن الواجب اإلتيان } حضر

بذلك األمر األهم مثل صاحبة الوقت اليت ضاق وقتها، فإذا تركها صحت القضاء، وإن 

  . صاحبة الوقتكان آمثاً يف ترك

وكيف كان، فجواز قضاء الفرائض يف أي وقت يدل عليه متواتر الروايات، وستأيت 

  .مجلة وافية يف املسألة السابعة والعشرين عند الكالم على الواسعة واملضايقة إن شاء اهللا تعاىل

ويصلي يف السفر ما فات يف احلضر متاماً، كما أنه يصلي يف احلضر ما فات يف السفر {

بال إشكال وال خالف، بل عن املدارك إنه مذهب العلماء كافة إالّ من شذ، وكأنه } صراًق

أشار باملستثىن إىل مذهب املشريف من العامة، حيث إنه يرى اعتبار حال الفعل ال حال 

  .القضاء، وإالّ فال خالف يف احلكمني عندنا كما يف مصباح الفقيه وغريه

من فاتته فريضة فليقضها كما : )١(النبوي املنجربويدل على احلكمني باإلضافة إىل 

  : مجلة من الروايات اخلاصةفاتته

رجل فاتته صالة من صالة السفر فذكرها يف : مثل صحيحة زرارة، أو حسنته، قلت له

  يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صالة ): عليه السالم(احلضر؟ قال 

                                                

  .١٥٠ باب الصالة ح١٠٧ ص٣ج:  عوايل اللئايل)١(



١٤٩

الة احلضر فليقض يف السفر صالة احلضر السفر أداها يف احلضر مثلها، وإن كانت ص

  .)١(كما فاتته

إذا نسي الرجل صالة أو صالها بغري : قال) عليه السالم(وخربه اآلخر، عن أيب جعفر 

طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ال يزيد على ذلك وال ينقص، 

إن نسي ركعتني صلى ركعتني إذا ذكر من نسي أربعاً فليقض أربعاً مسافراً كان أو مقيماً، و

  .)٢(مسافراً كان أو مقيماً

سألته عن الرجل عليه : يف حديث قال) عليه السالم(ورواية عمار، عن أيب عبد اهللا 

نعم يقضيها بالليل على ): عليه السالم(صالة يف احلضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال 

  .)٣( احلضراألرض، فأما على الظهر فال، ويصلي كما يصلي يف

عن املسافر ميرض وال يقدر أن ) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وروايته األخرى قال

إىل غريها من . )٤(يقضي إذا أقام مثل صالة املسافر بالتقصري: يصلي املكتوبة؟ قال

  .الروايات كالرضوي وغريه

 سفراً شرعياً، أما إذا وال خيفى أن املراد بالسفر الذي تقضى صالته قصراً ما كان السفر

مل يكن جامعاً لشرائط القصر فال تقضى إالّ متاماً، كما أنه إذا شك يف أنه هل قضيت عنه 

  حضراً حىت يتم، أو سفراً حىت يقصر، فإن كان له حالة 

                                                

  .١ من أبواب قضاء الصلوات ح٦ الباب ٣٥٩ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٤ح:  نفس املصدر)٢(

  .٢ من أبواب قضاء الصلوات ح٦ الباب ٣٥٩ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .٥ من أبواب قضاء الصلوات ح٦ الباب ٣٦٠ ص٥ج:  الوسائل)٤(



١٥٠

سابقة استصحب، وإال فالظاهر وجوب اجلمع للعلم اإلمجايل، واحتمال وجوب التمام 

األصل عدمه، فيه إنه بعد ختصيص الشارع انقسم األمر إىل ألنه األصل والسفر عارض ف

  .شقني فال أصل يف املقام

  



١٥١

 سواء قضاها ، مطلقاًفاألحوط قضاؤها قصراً،  فاتت الصالة يف أماكن التخيريإذا ـ ١١ـ مسألة 

  ،غريهايف  أو  يف تلك األماكن،يف احلضر أو يف السفر

  

األربعة كما سيأيت يف صالة } التخيري ـ إذا فاتت الصالة يف أماكن ١١مسألة ـ {

فاألحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها يف السفر أو يف احلضر، يف تلك {املسافر 

وهذا ما اختاره اجلواهر، وحكي عن احملقق الثاين وصاحب، خالفاً } األماكن أو يف غريها

فالتخيري، وإالّ ملن ذهب إىل جواز التخيري، وملن فصل بني أن يصلي يف تلك األماكن 

  :فالقصر، قوالً أو احتماالً، والظاهر متامية القول الوسط ألمور

من فاتته فريضة فليقضها كما ): عليه السالم(عموم أدلة القضاء، كقوله : األول

  .فاتته

أنه مقتضى تبعية القضاء لألداء خصوصاً بعد كثرة الشواهد على ذلك، مثل ما : الثاين

  .ابعة يف القصر والتمام حلالة الفوتتقدم من أن الصالة ت

ما تقدم من أن الظاهر من األدلة أن األداء والقضاء حقيقة واحدة من باب : الثالث

تعدد املطلوب، فاملطلوبية خارج الوقت هي نفس املطلوبية داخل الوقت، فالالزم كوا مثل 

عرفت ما فيه من داخل الوقت يف مجيع الشرائط واآلداب، أما التمسك باالستصحاب فقد 

  .أنه من قبيل تعدد املوضوع عرفاً

أما القائل بقضائها قصراً، فقد استدل بأن التمام بدل عن القصر ملصلحة اقتضت ذلك 

نظري األبدال االضطرارية، فكما أن العربة يف هيئة الصالة اليت جيب رعايتها يف القضاء هي 

   القدرة اهليئة األصلية املعتربة يف الصالة من حيث هي لدى



١٥٢

عليها من الطهارة والقيام واختيارية األفعال وغريها دون الثانوية االضطرارية، ولذا إذا 

كان مضطراً حني األداء خمتاراً حال القضاء يلزم عليه اإلتيان بالصالة االختيارية، كذلك ما 

 كما حنن فيه الالزم مراعاة القصر حني القضاء، ألن التمام من قبيل البدل االضطراري،

قد علمت يرمحك اهللا فضل الصالة يف احلرمني فأنا : استدل لذلك مبا يف صحيح ابن مهزيار

  .)١(أحب لك إذا دخلتهما أن ال تقصر وتكثر فيهما من الصالة

وال خيفى ما يف هذا االستدالل، إذ ظاهر الروايات، كما ستأيت يف باب السفر أن التمام 

راري، والصحيحة ال داللة هلا على ذلك بوجه من عدل القصر، ال أنه من قبيل االضط

والذي يقتضيه التأمل يف النصوص أا : (الوجوه، ومنه يظهر ما يف استدالل املستمسك بقوله

لو كانت ظاهرة يف الوجوب التخيريي فظاهرها مشروعية التمام يف ظرف اإلتيان به ال 

ريع وال فوات إالّ للقصر، ومن مشروعيته بقول مطلق كالقصر، فمع عدم اإلتيان به ال تش

فإنه لو كان ظاهر النص التخيري وكان القضاء هو نفس . ، انتهى)٢()هنا يشكل القضاء متاماً

  .األداء ال وجه النقالب التخيري إىل التعيني

كما يظهر مما ذكرناه اإلشكال يف وجه الذي ذكره املفصل من احتمال أن يكون جواز 

ة كانت أم قضائية من مقتضيات تلك األماكن، خرج منه ما إذا إمتام الفريضة مطلقة أدائي

قضيت الصالة قصراً يف سائر األماكن، حيث ال تقضى متاماً يف هذه األماكن، إلطالق ما 

  دل على أن صالة السفر تقضى قصراً

                                                

  .٤ من أبواب صالة املسافر ح٢٥ الباب ٥٤٤ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٦٧ ص٧ج:  املستمسك)٢(



١٥٣

عد  مل خيرج عنها بإذا  خصوصاً، قضاها يف تلك األماكنإذا  أيضاً يبعد جواز اإلمتام ال وإن كان

. القضاءأرادو

  

االحتمال ال يوجب رفع اليد عن الظهور، وقد ظهر مبا ذكرناه : ولو يف احلضر، إذ فيه

  .يف الوجه املختار اجلواب عن دليلني آخرين ذكرمها القائل بالقصر

إنه ال دوران بعد : قاعدة الشغل يف مورد دوران األمر بني التعيني والتخيري، وفيه: األول

  .رناها للتخيرياألدلة اليت ذك

إنه وإن كان مقتضى القاعدة التخيري، إالّ أنه ملا قضيت الصالة كانت القضاء : الثاين

قصراً، إذ بعد أن بقي من الوقت مقدار أربع ركعات تعني القصر فقد قضيت الصالة قصراً، 

 ما تقدم من أن االضطرار ال يقلب املهية االختيارية: فالواجب أن تقضى كما قضيت، وفيه

إىل االضطرارية يف باب القضاء، فكما أنه إذا مل يبق من آخر الوقت إالّ مبقدار التيمم 

والصالة ال يوجب ذلك أن يقضيها بالتيمم، كذلك إذا اضطر إىل أحد فردي التخيري ال 

يوجب ذلك اختصاص القضاء بالفرد املضطر إليه، كما أنه لو انعكس بأن اضطر يف الوقت 

  .ذلك ال يوجب ذلك وجوب القضاء متاماًإىل التمام وقضيت ك

  .هو املتعني} وإن كان ال يبعد جواز اإلمتام أيضاً{: وعلى ما ذكرناه، فقوله

} إذا قضاها يف تلك األماكن، خصوصاً إذا مل خيرج عنها بعد وأراد القضاء{: أما قوله

تكليفه إىل فقد عرفت وجه النظر فيه، أما عدم اخلروج بعد فكان وجه أنه إذا خرج تبدل 

القصر، فإذا رجع إىل تلك األماكن كان مقتضى القاعدة استصحاب القصر، خبالف ما إذا 

  .مل خيرج فإنه مل ينقلب تكليفه بعد، فتأمل

  



١٥٤

الذي جيب فيه االحتياط باجلمع بني القصر والتمام   فاتته الصالة يف السفرإذا ـ ١٢ـ مسألة 

. فالقضاء كذلك

  

ه الصالة يف السفر الذي جيب فيه االحتياط باجلمع بني  ـ إذا فاتت١٢مسألة ـ {

ألن العلم اإلمجايل الذي أوجب االحتياط يف األداء يوجبه } القصر والتمام فالقضاء كذلك

  .يف القضاء أيضاً

نعم العلم اإلمجايل الناشي من اجلهل ال يلزم مراعاته حالة العلم، مثالً إذا خفيت القبلة 

 جوانب أو مل يعلم الطاهر من ثوبيه مما أوجب تكرار الصالة، مث فوجبت الصالة إىل أربع

قضيت الصالة على تلك احلال، فإنه إذا كشفت القبلة أو الثوب مل جيب عليه إالّ أداء صالة 

  .واحدة، ألن سبب التعدد وهو اجلهل قد زال

لتمام ومنه يعلم وجوب القضاء قصراً بالنسبة إىل من كان جاهالً حبكم السفر وأراد ا

مث منعه مانع عن الصالة حىت قضيت، فإنه يلزم عليه أن يقضي قصراً، إذ سبب التمام وهو 

اجلهل باحلكم قد أزيل عند إرادة القضاء، ولو بقي اجلهل وقضاه متاماً مل يكف، ألن الدليل 

د إمنا دل على أنه لو صلى يف السفر متاماً يكفي، أما يف القضاء فالالزم الرجوع إىل القواع

األولية فإنه مل تقض عنه متاماً حىت يقال بأن القضاء تابع األداء كما ال خيفى بأدىن تأمل، 

  .واهللا العامل

  



١٥٥

  بالعكس أو  ويف آخر الوقت مسافراً فاتت الصالة وكان يف أول الوقت حاضراًإذا ـ ١٣ـ مسألة 

  ،ال يبعد التخيري يف القضاء بني القصر والتمام

  

فاتت الصالة وكان يف أول الوقت حاضراً ويف آخر الوقت  ـ إذا ١٣مسألة ـ {

يف املسألة احتماالت } مسافراً أو بالعكس ال يبعد التخيري يف القضاء بني القصر والتمام

  :مخسة

  .ما ذكره املصنف، ومال إليه املستند والفقيه اهلمداين وتبعهما غريمها: األول

ونسب إىل :  عن الشرائع، ويف اجلواهرإن العربة يف القضاء حبال الفوت كما: الثاين

  .املشهور خصوصاً بني املتأخرين منهم

إن العربة حبال الوجوب، كما عن رسالة ابن بابويه ومصباح املرتضى وبعض : الثالث

  .كتب املفيد واملبسوط واإلسكايف واحللي يف السرائر مدعياً عليه اإلمجاع

  .إنه ال ينبغي أن يترك:  املستنداالحتياط باجلمع بني األمرين، قال يف: الرابع

وجوب القضاء متاماً على كال التقديرين، كما عن الشهيد، ونسبه يف اجلواهر : اخلامس

  .إىل ظاهرهم

واألقرب هو ما اختاره املصنف، وذلك ألن الواجب له أفراد تدرجيية، نسبته إىل كل 

يع أفراده، فإذا كانت واحد منها نسبته إىل اآلخر، فالبد أن يكون فوته بلحاظ فوت مج

أفراده بعضها متاماً وبعضها قصراً يكون فوته بفوت مجيعها ال بفوت القصر بعينه وال بفوت 

  التمام بعينه، وليس هذا 



١٥٦

أعط كل فقري جاءك صباح اجلمعة : دقة عقلية، بل فهماً عرفياً، فإذا قال املوىل لعبده

يف يوم السبت إذا مل يأتك فقري يوم ديناراً، وكل فقري جاءك عصراً نصف دينار، واقض 

اجلمعة، رأى العرف أن نسبة الصباح والعصر بالنسبة إىل السبت سواء، هذا باإلضافة إىل أنه 

  .مقتضى اجلمع بني دليلي القولني الثاين والثالث، كما يأتى

ما فاتتك من فريضة فاقضها ): عليه السالم(بأنه مقتضى قوله : استدل للقول الثاين

، إذ الفوت حدث يف آخر الوقت، فالالزم القضاء حسب آخر الوقت، أما فاتتككما 

القضاء حسب أول الوقت فال وجه له بعد أن ارتفع وجوبه يف آخر الوقت، وتبدل إىل 

  .كيفية أخرى

إن الفوت حدث بعدم اإلتيان به من أول الوقت إىل آخره، ال بعدم اإلتيان به يف : وفيه

  .لو كان آتياً به يف أول الوقت مل يكن فوتآخر الوقت فقط، ولذا 

بأن الفائت هو ما خوطب به يف احلال األوىل، ألنه لو صالها : واستدل للقول الثالث

حينئذ لصالها كذلك، فيجب أن يقضي كما فاته، وباإلمجاع الذي ادعاه احللي، وخبرب 

وقت الصالة وهو ، عن رجل دخل )عليه السالم(موسى بن بكري، عن زرارة، عن أيب جعفر 

يف السفر فأخر الصالة حىت قدم وهو يريد أن يصليها إذا قدم إىل أهله، فنسي حني قدم إىل 

يصليها ركعتني صالة املسافر، ألن ): عليه السالم(أهله أن يصليها حىت ذهب وقتها، قال 

  الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي 



١٥٧

  .)١(ان يصلى عند ذلك

 به يف كل الوقت ال يف احلال األوىل فقط، واإلمجاع ممنوع إن الفائت هو خوطب: وفيه

بالشهرة على خالفه، واخلرب وإن ميكن االستناد إىل سنده كما ذكره مصباح الفقيه وغريه 

يف التعليل ) عليه السالم(فال خدشة فيه من حيث السند، إالّ أن ظاهره إرادة األفضلية لقوله 

كان ينبغي لهت غري الزمة يكون املعلول غري الزم أيضاً، فهو مثل أن ، فإن العلة إذا كان

  .زر زيداً، ألنه يستحب زيارة اإلنسان للقادم: يقول

إنه أشبه بالروايات الدالة على أن : ومنه يظهر أن إشكال املستمسك على اخلرب بقوله

ب العربة يف حال األداء حبال الوجوب، فيشكل لذلك العمل ا ملعارضتها بغريها مما جي

 جيعله أشبه مبا دل على التخيري ينبغيحمل إشكال، أو التعليل فيه . ، انتهى)٢(تقدميه عليها 

  .بني حال الوجوب وحال الفوت مع أفضلية حال الوجوب، كما هو ظاهر

فهو مستند إىل العلم اإلمجايل واجلمع بني القولني من باب : وأما االحتمال الرابع

إنه بعد أن عرفت مقتضى األدلة :  أي من القولني، وفيهاالحتياط بعد عدم وضوح تعني

  .يكون هذا االحتمال احتياطاً وإمجاالً أنه الزم

فقد استدل له بأن التمام إذا تعني يف وقت من األوقات ومن أول : وأما القول اخلامس

  الوقت إىل آخره، كان هو املراعى يف القضاء، وإن كان املخاطب به 

                                                

  .٣ من أبواب قضاء الصلوات ح٦ الباب ٣٥٩ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٦٩ ص٧ج:  املستمسك)٢(



١٥٨

.  وأحوط منه اجلمع بني القصر والتمام، يف آخر الوقتكان واجباًواألحوط اختيار ما 

  

  .حال الفوت القصر، وذلك ألن التمام هو األصل والقصر طارئ

إن القصر والتمام حكمان، لكل واحد منهما موضعه، فال يكون أحدمها : أوالً: وفيه

  .طارئاً على اآلخر

ذلك، ألنه قد فات من املكلف الصالة إن كون األصل التمام ال جيدي يف إثبات : وثانياً

  .يف كل الوقت، ال يف وقت وجوب التمام فقط

مث إن أغلب املعلقني الذين وجدت تعليقام قووا قول املشهور، بأن االعتبار بآخر 

الوقت كالسادة حممد تقي اخلونساري واجلمال واالصطهبانايت والكوهكمري وغريهم، إالّ 

التخيري بعيد ومراعاة وقت : ، وعلق الربوجردي عليه بقولهأن ابن العم سكت على املنت

  .)١(الفوت أوجه، لكن ال يترك االحتياط باجلمع

يف جعله احتياطا نظر بعد فتوى من } واألحوط اختيار ما كان واجباً يف آخر الوقت{

  .عرفت والرواية واإلمجاع املدعى

كرناه بني تناوب احلالتني وال فرق يف ما ذ} وأحوط منه اجلمع بني القصر والتمام{

عليه أو حاالت خمتلفة، كأن كان حاضراً فمسافراً فحاضراً، أو بالعكس، إىل غري ذلك من 

  .الصور

  نعم من يعترب األول يراعيه مطلقاً، كما أن من يعترب اآلخر يراعيه كذلك، 

                                                

  .٥٥ص:  تعليقة السيد الربوجردي على العروة )١(



١٥٩

به هنا أو وكذلك من يعترب التمام مطلقاً يقول به مطلقاً، أما من يرى اجلمع، فهل يقول 

يقول مبالحظة األول واآلخر فقط، فال مجع عنده فيما إذ كانا ـ األول واآلخر ـ على حنو 

  .واحد، احتماالن

  



١٦٠

   مؤكداًيستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً ـ ١٤ـ مسألة 

  

الواردة لليومية وهي األربع }  ـ يستحب قضاء النوافل الرواتب١٤مسألة ـ {

  :إمجاعاً متواتراً يف كلمام، ويدل عليه متواتر الروايات} حباباً مؤكداًاست{والثالثني ركعة 

إن العبد يقوم : يقول) عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : كصحيح ابن سنان قال

مالئكيت عبدي يقضي ما مل أفترضه : فيقضي النافلة فيعجب الرب مالئكته منه فيقول

  .)١(عليه

إن اهللا تبارك وتعاىل ليباهي مالئكته ): صلى اهللا عليه وآله(وعن الفقيه، قال رسول اهللا 

يا مالئكيت انظروا إىل عبدي يقضي ما مل أفترضه : بالعبد يقضي صالة الليل بالنهار فيقول

  .)٢(عليه أشهدكم أين قد غفرت له

، رجل عليه من صالة )عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : وصحيح عبد اهللا بن سنان قال

فليصلّ حىت ال ): عليه السالم(فل ما ال يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال النوا

فإنه ال يقدر على القضاء : قلت. يدري كم صلى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر علمه

إن كان شغله يف طلب ): عليه السالم( ـ فقال )٣(الكايف. من شغله؟ ـ من كثرة شغلة

ؤمن فال شيء عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل ا عن معيشة ال بد منها أو حاجة ألخ م

صلى (الصالة فعليه القضاء وإالّ لقي اهللا عز وجل مستخفاً متهاوناً مضعياً لسنة رسول اهللا 

  فإنه ال يقدر على القضاء: قلت. )اهللا عليه وآله

                                                

  .٢ يف قضاء الصلوات ح٩ الباب ٢٤ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(

  .٥ يف قضاء صالة الليل ح٧٦ باب ٣١٥ ص١ج:  الفقيه)٢(

  .١٦ باب تقدمي النوافل وتأخريها ح٤٥٣ ص٣ج:  كذا يف الكايف)٣(



١٦١

  بل ال يبعد استحباب قضاء غري الرواتب من النوافل املوقتة

  

وما : قلت. نعم فليتصدق بصدقة: تصدق، فسكت ملياً مث قالفهل يصلح له أن ي

وكم : قلت. )١(بقدر طوله وأدىن ذلك مد لكل مسكني مكان كل صالة: يتصدق؟ قال

لكل ركعينت من صالة الليل ): عليه السالم(الصالة اليت جيب فيها مد لكل مسكني؟ فقال 

ال : فقلت. مد لكل أربع ركعات: ال يقدر؟ فقال: فقلت. وكل ركعتني من صالة النهار

مد لكل صالة الليل ومد لصالة النهار، والصالة أفضل، والصالة أفضل : يقدر؟ فقال

  .)٢(والصالة أفضل

سألته عن : قال) عليه السالم(، عن أخيه موسى )عليه السالم(وعن علي بن جعفر 

م هل جيزيه تأخري ذلك؟ الرجل يكون يف السفر فيترك النافلة وهو جيمع، أن يقضي إذا قا

  .)٣(إن كان ضعيفاً ال يستطيع القضاء أجزأه ذلك، وإن كان قويا فال يؤخره: قال

سألته عن الرجل ينسى ما عليه من : قال) عليه السالم(وعن علي بن جعفر، عن أخيه 

يقضي حىت يرى أنه قد زاد على ما عليه : النافلة وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال

  .إىل غريها من الروايات الكثرية. وأمته

كصالة الغفيلة والوصية، } بل ال يبعد استحباب قضاء غري الرواتب من النوافل املوقتة{

بل الصلوات املقررة يف األيام والليايل املتربكة وحنوها كنوافل شهر رمضان، إلطالق مجلة 

  من النصوص اليت منها صحيح ابن سنان األول، أما 

                                                

  .٤ من أبواب قضاء الصلوات ح٩ الباب ٢٥ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(

  .٩٨ص:  قرب اإلسناد)٢(

  .٨٩ص:  نفس املصدر)٣(



١٦٢

 وال يتأكد قضاء ما ، قضاء غري الرواتب من املوقتات بعنوان احتمال املطلوبيةاألوىل و،دون غريها

  ،فات حال املرض

  

االستصحاب كما ذكره املستمسك، فقد عرفت ما فيه، اللهم إالّ أن يستفاد تعدد 

  .املطلوب، كما ذكرناه يف قضاء الفريضة

 القضاء واألداء، بل كلما إذ غري املوقتة ال وقت هلا حىت يصدق عليها} دون غريها{

  .أتى ا كان أداًء

نعم ال يبعد عدم جريان ذلك يف بعض الصلوات، مثل صالة احلاجة واجلامع وشفاء 

املريض ملن قضيت حاجته، ومات مريضه مثالً، وكذلك ال يبعد القضاء بالنسبة إىل النافلة 

مثالً، وكلما ) ليه السالمع(املكانية عند اخلروج عن املكان، مثل الصالة يف حرم احلسني 

  .شك يف املشروعية أتى ا بقصد الرجاء

فإنه نوع } األوىل قضاء غري الرواتب من املوقتات بعنوان احتمال املطلوبية{لكن } و{

الصالة خري ): عليه السالم(من االحتياط احلسن عقالً وشرعاً، بل لعله مشمول لقوله 

  .)١(موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر

الذي يتعسر معه من الصالة، وإال فليس كل } وال يتأكد قضاء ما فات حال املرض{

  .مرض كذلك، مثل ضغط الدم القليل وحنوه

إين مرضت أربعة أشهر مل أتنفل فيها، فقلت أليب عبد اهللا : ففي صحيح مرازم أنه قال

 غلب اهللا عليه ليس عليك قضاء، إن املريض ليس كالصحيح، كلما: ؟ فقال)عليه السالم(

  .)٢(فإنه أوىل بالعذر

                                                

  .٩ ح٣٠٨ ص٧٩ج:  البحار)١(

  .٤ باب تقدمي النوافل وتأخريها ح٤٥١ ص٣ج:  الكايف)٢(



١٦٣

   وإن مل يتمكن،ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتني مبد

  

رجل مرض فترك النافلة؟ : قلت له: قال) عليه السالم(وعن حممد بن مسلم، عن الباقر 

 مل يفعل فال يا حممد ليست بفريضة، إن قضاها فهو خري يفعله، وإن): عليه السالم(فقال 

  .)١(شيء عليه

، عن رجل اجتمع عليه )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وعن العيص بن القاسم قال

  .)٢(ال يقضي): عليه السالم(صالة سنة من مرض؟ قال 

وهذه الروايات محلت على عدم تأكد االستحباب، بقرينة املطلقات، وببعض القرائن يف 

  .داخل هذه الروايات

ر األعذار مثل املرض يف عدم التأكد؟ احتماالن، من املناط، ومن إطالق أدلة وهل سائ

  .قضاء النافلة

وال خيفى أنه إن أمكنه األداء ولو بفقد اجلزء والشرط اجلائز فقدمها مثل الصالة يف حالة 

  .السري وحنوها كان األداء مقدماً، كما هو احلال بالنسبة إىل الفريضة

استحب له {ولو عجزاً عرفياً، ألن الدليل يشمله } اتبومن عجز عن قضاء الرو{

بقدر طوله، وكان على املصنف أن يذكره تبعاً للنص كما تقدم، ومنه يعلم } الصدقة

استحباب الصدقة لكل ركعة مبد، ولكل يوم وليلة مبد، ولكل أسبوع مبد، إىل غري ذلك، 

عن كل { كما هو املفهوم عرفاً، باعتبار من له الطول،» وأدىن ذلك«): عليه السالم(وقوله 

وال يبعد أن املراد بعدم القدرة أعم منه وممن ال يريد اإلعطاء، } ركعتني مبد، وإن مل يتمكن

  إذ ليس املراد عدم القدرة 

                                                

  .٨ من أبواب قضاء الصلوات ح٩ الباب ٢٨ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(

  .٦ باب صالة املغمى عليه ح٤١٢ ص٣ج:  الكايف)٢(



١٦٤

 وإن مل يتمكن فال ، وإن مل يتمكن فمد لصالة الليل ومد لصالة النهار،فعن كل أربع ركعات مبد

.  بني األوقات أيضاً فرق يف قضاء النوافل وال،يبعد مد لكل يوم وليلة

  

  .حقيقة، ولو مبعونة الفهم العريف ملناسبة احلكم واملوضوع

ففي } فعن كل أربع ركعات مبد، وإن مل يتمكن فمد لصالة الليل ومد لصالة النهار{

ملا عرفت، ولعلهم وجدوا غري } وإن مل يتمكن فال يبعد مد لكل يوم وليلة{كل يوم مدان 

ذكرناه، ولذا كان هو املشهور بني األصحاب من القدمي، بل يف احلدائق نسبته إىل ما 

  .األصحاب

مث الظاهر إن املد للفقري فقط، ال لسائر املصاحل اليت تعطى الزكاة ألجلها، واملد حنطة أو 

ل شعري أو دقيق أو متر أو حنوها، وجيوز إعطاء الثمن واإلطعام، فإنه يفهم باملناط من املد، ب

  .يشمله إطالق التصدق أوالً

والوتر له نصف مد ـ حسب القاعدة ـ وكذلك الوترية، ألما حتسبان ركعة، ولو 

قضى مل يكن املد، وأما لو أعطى املد مث أراد القضاء فال يبعد االستحباب لإلطالقات، وألن 

ض املصلحة املد بدل اضطراري، وملا يف ذيل الصحيحة من الصالة أفضل، الظاهر يف بقاء بع

بعد إعطاء املد أيضاً، وهل إعطاء املد خاص باملرتبة أو بكل نافلة كالوصية والغفيلة ال يبعد 

الثاين، وإن كان مقتضى االنصراف األول، بل ال يبعد استحباب املد لترك كل نافلة ولو 

ورد مثل صالة اإلحرام وصالة الزيارة، للمناط القريب من الفهم العريف، والرجاء يف كل م

  .مشتبه باب واسع

إلطالق الروايات وبعض النصوص } وال فرق يف قضاء النوافل أيضاً بني األوقات{

  لقيت أبا عبد اهللا : الصرحية واليت منها ما عن إسحاق بن عمار قال



١٦٥

بالقادسية عند قدومه على أيب العباس فأقبل حىت انتهينا إىل طرفاباد فإذا ) عليه السالم(

عليه (ية يصلي وذلك عند ارتفاع النهار فوقف عليه أبو عبد اهللا حنن برجل على ساق

صالة الليل فاتتين أقضيها بالنهار، : ؟ فقاليا عبد اهللا أي شيء تصلي: ، وقال)السالم

جعلت فداك : يا معتب حط رحلك حىت نتغدى مع الذي يقضي صالة الليل؟ فقلت: فقال

) عليهم السالم(عن آبائه ): عليه السالم( أيب حدثين): عليه السالم(تروي فيه شيئاً؟ فقال 

إن اهللا تبارك وتعاىل ليباهي مالئكته بالعبد يقضي : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال

يا مالئكيت انظروا إىل عبدي يقضي ما مل أفترضه عليه أشهدكم : صالة الليل بالنهار، فيقول

  . )١(أين قد غفرت له

مبحت النوافل جواز تقدمي النوافل على أوقاا املعروفة فإا مبرتلة مث إنه قد تقدم يف 

  .اهلدية كما ورد بذلك النص

  

                                                

  .١ من أبواب قضاء الصلوات ح٩ الباب ٢٤ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(



١٦٦

  ال بالنسبة إليها ال يعترب الترتيب يف قضاء الفوائت من غري اليومية ـ ١٥ـ مسألة 

  

}  ـ ال يعترب الترتيب يف قضاء الفوائت من غري اليومية ال بالنسبة إليها١٥مسالة ـ {

ا فاتت آيات مث يومية جاز أن يقدم اليومية على اآليات، وإذا أعطينا استيجاراً عن ميت فإذ

جاز أن يفعل األجريان معاً، وذلك إلطالق أدلة القضاء، وعدم دليل على الترتيب، فاألصل 

واستدل له ) ره(العدم، والظاهر أن احلكم إمجاع إالّ عن بعض مشايخ الوزير العلقمي 

 يشمل الترتيب كمابدعوى أن » من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته«: ربالنبوي املشهو

  . اهليئة ال مثل هذه اخلصوصيةكماأيضاً، وفيه نظر إذ املنصرف من 

مث ال بأس باالشارة إىل أن الوزير العلقمي من الرجاالت الكبار، وما امه به بعض 

: سببا إزالة اخلالفة، يرد عليه أوالً» ره«املتعصبني من املخالفني بأنه ونصري الدين الطوسي 

إما لو كانا السبب لبقيت شيعة بغداد الذين كانوا عشرات األلوف يف أمان، مع أن أحداً 

مل يذكر من املورخني متيز املغول بني الشيعة والسنة، بل قتلوا الكل قتالً عاماً، وإمنا كان 

م يف احلد من سيل املغول اجلارف حبيث خدما اإلسال) رمحهما اهللا(نصري الدين والعلقمي 

لوالمها لذهب أثر اإلسالم، فقد سعيا يف مجع الكتب وحفظ العلماء وإبقاء األوقاف ـ 

حسب املقدور ـ باسم الرصد احملتاج إىل الكتب والعلماء واألوقاف، ومل يفرق الطوسي 

  .شهور يف التواريخبني علماء السنة والشيعة، بل طلب من امللك إبقاءهم مجيعاً كما هو م

  مل تثبت مكاتبة ابن العلقمي للمغول يف التواريخ املعتمدة، هذا: وثانياً



١٦٧

 ، فلو كان عليه قضاء اآليات وقضاء اليومية جيوز تقدمي أيهما شاء،وال بعضها مع البعض اآلخر

ر يف عليه كسوف وخسوف جيوز تقدمي كل منهما وإن تأخكان  وكذا لو ،تأخر أو يف الفوائت  تقدم

 الفوات

  

مع الغض من جرائم اخلليفة بالنسبة إىل إحراق بيوت الشيعة وقتلهم وإلقاء الفنت كما 

هو مشهور يف التواريخ، على أن مؤامرات املخالفني ضد اإلسالم واستعانتهم بالكفار قدمياً 

لى األضواء ع(وحديثاً شيء مشهور، وقد ذكر جزءاً يسرياً منها الشيخ األنصاري يف كتابه 

يف إبقاء ما أمكنه من العلماء ) ره(، كما ذكر بعض خدمات نصري الدين )اخلطوط العريضة

  .القيمة فراجع) مكتب اإلسالم(والكتب واألوقاف جملة 

فإذا فاتته آيات وطواف قدم أيهما شاء كما هو } وال بعضها مع البعض اآلخر{

لألصل بعد إطالق األدلة وعدم املشهور، بل إمجاعاً كما عن املهذب البارع وغريه، وذلك 

  .الدليل على الترتيب

نعم عن بعض مشايخ الوزير اعتبار الترتيب هنا أيضاً، وعن التذكرة احتماله، وعن 

  .الذكرى نفي البأس عنه، وكأنه للنبوي املتقدم، وقد عرفت عدم داللته

 الفوات أو فلو كان عليه قضاء اآليات وقضاء اليومية جيوز تقدمي أيهما شاء، تقدم يف{

} تأخر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف جيوز تقدمي كل منهما وإن تأخر يف الفوات

وكذا ال يعترب الترتيب يف النوافل، وال بني الفرائض والنوافل يف القضاء، فيجوز تقدمي نافلة 

دمي األمس على نافلة ما قبله، كما جيوز تقدمي نافلة العصر على نافلة الظهر، وكذلك جيوز تق

  قضاء الظهر على 



١٦٨

  .قضاء نافلته، إىل غريها من األمثلة، إلطالق األدلة، وعدم دليل على ترتيب القضاء

وهل يصح تقدمي الوتر على الشفع، ومها على الثمان ركعات من نافلة الليل يف قضائها، 

إن كان احتماالن، من اإلطالق، ومن أا مبرتلة الظهر والعصر الفائتتني، واألظهر األول، و

  .األحوط الثاين

مث إنه ال فرق فيما ذكرناه بني أن تكون النافلة منذورة أم ال، إذ قد عرفت يف بعض 

املباحث السابقة أن النذر ال يغري احلكم األصلي للنافلة، وإمنا جيعلها واجباً فقط، واهللا 

  .سبحانه العامل

  



١٦٩

  .اء السابق يف الفوات على الالحقمبعىن قض، جيب الترتيب يف الفوائت اليومية ـ ١٦ـ مسألة 

  

 ـ جيب الترتيب يف الفوائت اليومية، مبعىن قضاء السابق يف الفوات ١٦مسألة ـ {

على املشهور شهرة عظيمة كادت تكون إمجاعاً، بل عن اخلالف واملعترب } على الالحق

اين والتذكرة والتنقيح والذكرى وشرح األلفية البن مجهور وشرح اإلرشاد للمحقق الث

اإلمجاع عليه، وتبعهم على دعوى اإلمجاع غري واحد، لكن عن الذكرى أنه نسب إىل بعض 

األصحاب من املصنفني يف املواسعة واملضايقة القول باالستحباب، ويف املستند أنه ومال إىل 

  .)١(االستحباب بعض متأخري املتأخرين

 كاملغربني، وكالظهرين، أما والذي يظهر من األدلة وجوب الترتيب بني املترتبتني: أقول

  .بني الصبح والظهرين، أو بني الظهرين واملغربني فال

أما الروايات اليت استدل ا املشهور إلطالق كالمهم فهي صحيحة زرارة، عن أيب 

إذا نسيت صالة أو صليتها بغري وضوء وكان عليك قضاء : قال) عليه السالم(جعفر 

. وأقم مث صلّها، مث صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صالةصلوات، فابدأ بأوالهن فأذّن هلا 

وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرا ): عليه السالم(وقال أبو جعفر : قال

. فصل الغداة أي ساعة ذكرا، ولو بعد العصر، ومىت ما ذكرت صالة فاتتك صليتها

ا وأنت يف الصالة أو بعد فراغك وإذا نسيت الظهر حىت صليت العصر فذكر: وقال

  فانوها األوىل مث صل العصر فإمنا هي 

                                                

  .٦ س٥١٢ ص١ج:  املستند)١(



١٧٠

ـ وإن كانت املغرب والعشاء اآلخرة قد فاتتاك :  ـ إىل أن قالأربع مكان أربع

  .)١(مجيعاً فابدأ ما قبل أن تصلي الغداة، أبدأ باملغرب مث العشاء

تفوت الرجل األوىل والعصر : قلت) عليه السالم(وما رواه مجيل، عن أيب عبد اهللا 

يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه ال «): عليه السالم(واملغرب ذكرها عند العشاء اآلخرة؟ قال 

يأمن من املوت فيكون قد ترك الفريضة يف وقت قد دخل مث يقضي ما فاته األوىل 

  .)٢(فاألوىل

ي أن يصلي املغرب فيمن نام أو نس) عليه السالم(وصحيح ابن سنان، عن أيب عبد اهللا 

وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح مث املغرب مث ): عليه السالم(والعشاء اآلخرة؟ قال 

  .)٣(العشاء اآلخرة

إن نام رجل أو نسي أن : قال) عليه السالم(وصحيح ابن مسكان، عن أيب عبد اهللا 

تيهما فليصلهما، يصلي املغرب والعشاء اآلخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كل

فإن خاف أن تفوته إحدامها فليبدأ بالعشاء اآلخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل 

وقريب منه موثق أيب بصري عنه . )٤(الصبح مث املغرب مث العشاء اآلخرة قبل طلوع الشمس

  .)٥()عليه السالم(

                                                

  .١حمن أبواب مواقيت الصالة  ٢٤ الباب ٢١٠ ص٤ج: شيعة جامع أحاديث ال)١(

  .٥ من أبواب قضاء الصلوات ح٢ الباب ٣٥١ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .١٥ من أبواب قضاء الصلوات ح١ الباب ٤ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)٣(

  .٤ح...  يف من فاتته صالة فريضة١٥٧ باب ٢٨٨ ص١ج:  االستبصار)٤(

  .٥ ح: نفس املصدر)٥(



١٧١

ب يف قضاء الفوائت وهذه الروايات يرد على داللتها بأن منتهى ما تدل وجوب الترتي

املترتبة يف األداء، أي الظهرين واملغربني، فال يصح أن يقضي العصر والعشاء قبل الظهر 

واملغرب، أما ما سوى ذلك حىت ال جيوز أن يقضي الظهر قبل قضاء الصبح مثال فال، إذ 

إىل صحيح ابن سنان وابن مسكان وموثق أيب بصري موردها الفوائت املترتبة، فالتعدي عنها 

غري املترتبة حيتاج إىل القطع باملناط، وذلك غري موجود، وصحيح زرارة ليس هلا ظهور فيما 

وبقرينة سائر » إذا نسيت صالة أو صليتها بغري وضوء«: ذكروا، بل ظاهرها بقرينة قوله

الروايات أنه يقدم الفائتة على احلاضرة، وتقدمي الفائتة على احلاضرة مستحب كما سيأيت 

ت الدالة على جواز تقدمي احلاضرة على الفائتة، فالصحيحة هي متعرضة ملا إذا فاته للروايا

الظهران أو املغربان مثال مث تذكر ذلك بعد الليل أو بعد الفجر مثال، أما وجه قرينية الصدر، 

فألنه إذا كان املراد ترتيب يف الفوائت مطلقا مل حيتج إىل هذا الصدر، بل كان الالزم أن 

ا كان عليك قضاء صلوات، فوجود هذا الصدر معناه إذا كنت يف وقت املغرب يقال إذ

مثال، وقد نسيت صالة املغرب أن تصليها، أو كنت قد صليتها بغري وضوء، مث ذكرت أنك 

  .مل تصل الظهرين مثالً فابدأ بالظهر بأذان وإقامة، مث ائت بالعصر واملغرب بإقامة إقامة

: ات، فألا كلها ذا الصدد، مثال يف موثق أيب بصري قالوأما وجه قرينية سائر الرواي

يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات : سألته عن رجل نسي الظهر حىت دخل وقت العصر، قال

  تبدأ باليت نسيت إالّ أن ختاف أن خيرج وقت الصالة 



١٧٢

  .)١(فتبدأ باليت أنت يف وقتها

ك رواية أخرى أليب بصري، وكذلك صحيحا ابن سنان وابن مسكان املتقدمان، وكذل

إن نام رجل ومل يصل صالة املغرب والعشاء اآلخرة أو : قال) عليه السالم(عن أيب عبد اهللا 

نسى، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن يفوته 

 املغرب مث أحدمها فليبدأ بالعشاء اآلخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر مث

العشاء اآلخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فيفوته أحد الصالتني فليصل 

  .)٢(املغرب ويدع العشاء اآلخرة حىت تطلع الشمس ويذهب شعاعها مث ليصلها

وحنوه ما يف الفقه الرضوي، إىل غريها من الروايات اليت توجب القطع بأن املراد 

  .، لوحدة السياق اليت يؤكدها صدر رواية زرارةبصحيحة زرارة أيضاً ذلك

أما اإلشكال يف صحيحة زرارة بأا يف صدد بيان كفاية أذان واحد لكلها، فال إطالق 

هلا من هذه اجلهة املبحوث عنها، أو مبا ذكره املستمسك بعدم القرينة على كون املراد من 

الهن يف القضاء، كما ورد يف خرب ابن أوالهن أوالهن فوتاً، بل من اجلائز أن يكون املراد أو

مسلم، عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومني والثالثة مث ذكر بعد ذلك؟ قال 

  يتطهر ): عليه السالم(

                                                

  .١ح...  يف من فاتته صالة فريضة١٥٧ باب ٢٨٧ ص١ج: الستبصار ا)١(

  .٥ح...  يف من فاتته صالة فريضة١٥٧ باب ٢٨٨ ص١ج:  االستبصار)٢(



١٧٣

  .إىل آخر كالمه. )١(ويؤذن ويقيم يف أوالهن مث يصلي ويقيم بعد ذلك يف كل صالة

هر، فإن ظاهر الصحيحة أما فال خيفى ما فيهما، إذ اإلشكال األول خالف الظا

حكمان، حكم بأن يبدأ باألوىل، وحكم بأن يؤذن لألوىل فقط، ال حكم واحد فقط، 

واإلشكال الثاين خالف املتفاهم عرفاً، إذ املنصرف من أوالهن أوالهن فوتاً، كون اجلائز 

 الذي غري ذلك ال يبطل الظاهر، فإن االحتماالت خالف الظاهر ال توجب خلالً يف الظهور

  .هو حجة

  .نعم االحتمال إمنا خيلّ يف القضايا العقلية، ولذا قالوا االحتمال يبطل االستدالل

نعم اإلشكال األول وارد على رواية ابن مسلم، ألن املتيقن منه أنه بصدد بيان أصل 

  .القضاء، وأنه يؤذن يف أوالهن فقط، ومل يعلم أنه بصدد بيان لزوم تقدمي األوىل فاألوىل

ا تقدم يظهر وجه اإلشكال يف استدالل املشهور خبرب مجيل، فإن ظاهره أنه يأيت أوالً ومم

مبا هو وظيفة الوقت ـ سواء أراد بوظيفة الوقت العشاء فقط، أو العشائني ومل يذكرمها 

تقية، حيث إن العامة يرون وجوب اإلتيان بالعشاء يف وقت العشاء ال أن يأيت باملغرب ـ مث 

  . املقضيني بادئاً بالظهريأيت بالظهرين

وقد عرفت لزوم الترتيب يف القضاء بالنسبة إىل املترتبة، أي الظهرين، والعشائني، وما 

  إا: ذكرناه يف صحيحة ابن مسلم هو الذي استظهره الفقيه اهلمداين قال

                                                

  .٢٥ من أبواب قضاء الصلوات ح١ الباب ٧ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(



١٧٤

  ولو جهل الترتيب وجب التكرار

  

ال ـ حالة اجلنابة ـ حبسب الظاهر مسوقة لبيان وجوب قضاء ما صالها يف تلك احل

، وعلى هذا فالترتيب الالزم إمنا هو بني الظهرين، )١(وجواز االكتفاء بأذان واحد للجميع

وبني املغربني، أما بني الصلوات اخلمس فال، إالّ احتياط، ويؤيد عدم لزوم الترتيب األصل، 

  .يب بني قضائهافإنه مل يكن يف األداء ترتيب، بل حال اخلمس حال أيام الصيام حيث ال ترت

 يف اهليئة كما فقد تقدم أن املراد بـ ما فاتتكأما االستدالل للزوم الترتيب بالنبوي 

ال يف التقدمي والتأخري، ولو ال احلذر من اإلمجاع ـ وإن كان موهوناً بكونه حمتمل االستناد، 

 بعض الثقات بل ظاهر االستناد ـ لكان الالزم الفتوى بعدم لزوم الترتيب، كما مسعت من

  .أن السيد ابن العم كان يفيت بذلك خالفاً للسيد الوالد فقد كان يصر على لزوم الترتيب

كما نسب إىل غري واحد، لكن عن األكثر كما } ولو جهل الترتيب وجب التكرار{

  .يف مصباح الفقيه، بل املشهور كما يف املستند على عدم لزوم الترتيب يف صورة اجلهل

 ما ذكرناه فواضح عدم وجوب الترتيب، إذ أنك قد عرفت عدم الدليل أما على: أقول

عليه، وأما على ما ذكره القائلون بوجوب الترتيب فالقائل بالترتيب يف صورة اجلهل أيضاً 

استدل بإطالق األدلة بعد عدم مدخلية العلم واجلهل يف األحكام الشرعية إالّ ما استثين 

  قصر والتمام بالنص، مثل اجلهر واإلخفات، وال

                                                

  .٤ س٦٠٩ ص٢ج:  مصباح الفقيه)١(



١٧٥

  .ومجلة من أحكام احلج وغريها، وليس يف مقامنا استثناء فالالزم تعميم احلكم بالترتيب

أما املشهور الذين قالوا بعدم اشتراط الترتيب مع اجلهل، فقد قالوا إن األخبار ال إطالق 

د العلم هلا فاملرجع يف الترتيب األصل املقتضي لعدم الترتيب، إذ غري صحيحة ظاهرة يف موار

 ابدأ بأوهلن): عليه السالم(كالعشائني وحنومها، وأما صحيحة زرارة فألن الظاهر من قوله 

معرفة السائل األوىل عن غريها إذ ال خياطب ذا اخلطاب اجلاهل الذي ال يتمكن من معرفة 

ا إذا مل أعرف األوىل فمإذ: األوىل، ولو مل يكن السائل يعرف األوىل لكان عليه أن يسأل

أصنع؟ أال ترى أنه إذا جاء إىل الدار أفراد بترتيب، ومل يعرف العبد الترتيب وال ميكنه معرفته 

املوىل أعط لكل واحد منهم ديناراً األول فاألول، ولو قال ذلك، لكان : مل يصح أن يقول له

 :أنا ال أعرف الترتيب فماذا اعمل؟ ولذا قال يف املستمسك: على العبد أن يستفسر ويقول

واإلنصاف أن إمهال التعرض يف النصوص لكيفية قضاء الفوائت مع اجلهل بترتيبها ـ مع (

كثرة االبتالء به وكثرة صوره ـ كما يظهر من مالحظة الصور املذكورة يف املنت دليل 

  .، انتهى)١()قطعي على عدم اعتباره

تكليف باحملال ومبا ذكرناه ال يبقى جمال ملا استدل عليه يف حمكي الذكرى بامتناع ال

واستلزم التكرار احملصل احلرج املنفي، يعين أن إجياب الترتيب لدى اجلهل به تكليف مبا ال 

  طريق للمكلف إىل العلم حبصوله إالّ من باب االحتياط 

                                                

  .٧٥ ص٧ج:  املستمسك)١(



١٧٦

بالتكرار املستلزم له وهو حرج منفي يف الشريعة، إذ املرفوع مقدار احلرج، فرفع اليد 

ى ظهور الدليل يف الترتيب ـ يف غري احلرجي حباجة إىل الدليل، عن ظاهر الدليل ـ بناًء عل

والقول بأن الدليل موجود وهو عدم القول بالفصل، منظور فيه مبا ذكره الفقيه اهلمداين من 

أنه ال وثوق بإرادة القائلني بالترتيب اإلطالق حىت مع احلرج، بل عن صريح كاشف الغطاء 

  .)١(انتهى. أو ظاهره القول بالتفصيل

وكيف كان، فالظاهر أنه ـ وإن قلنا بوجوب الترتيب يف اجلملة ـ ال يلزم الترتيب مع 

اجلهل، فإذا كان عليه صالة سنة مثالً، وقد كان مدة تسعة أيام من هذه السنة يف السفر، 

وال يعلم أنه يف أي وقت كان من السنة، ال يلزم عليه أن يأيت مع كل رباعية بثنائية أيضاً 

  .لترتيب بني السفري واحلضري من الصلواتحلصول ا

مث إنه رمبا استدل للقول بوجوب الترتيب يف صورة اجلهل بأمور أخر ضعيفة جداً، مثل 

االستصحاب وإطالقات أدلة الترتيب الظاهرة يف الوضع، وإطالق معاقد اإلمجاعات، وأصالة 

 القضاء، فإن تقدم زمان الشغل، ويف الكل ما ال خيفى، إذ ال ترتيب يف األداء حىت جيب يف

صالة الصبح على الظهرين ليس معناه وجوب الترتيب، كما أنه ال ترتيب يف صوم رمضان، 

وإن تقدم بعضها على بعض ـ كما تقدم ـ فاالستصحاب يقتضي عدم الترتيب، 

  وإطالقات قد عرفت اإلشكال فيها، وكيف ميكن دعوى اإلمجاع يف املسألة مع أن املشهور

                                                

  .٣١ س٦٠٩ ص٢ج:  مصباح الفقيه)١(



١٧٧

   للمشقة اليت ال تتحمل من جهة كثرامستلزماًالتكرار كون ي أن إال

  

  .ذهبوا إىل عدم الترتيب، والرباءة حمكمة يف املسألة ال االشتغال

فال جيب حىت } إال أن يكون التكرار مستلزماً للمشقة اليت ال تتحمل من جهة كثرا{

  .عند القائل بوجوب الترتيب ألدلة رفع احلرج وحنوه

اًء على وجوب الترتيب جيب مطلقاً حىت يف صورة املشقة، فكما أنه جيب بن: ال يقال

القضاء على من ترك الصالة مخسني سنة مع أنه مشقة، كذلك جيب الترتيب وإن كان فيه 

  .مشقة

فرق بني األمرين، فإنه ال يعد التكليف باخلروج عن عهدة الفوائت حرجياً : ألنه يقال

 كثرية ألجل اخلروج عن عهدة صلوات قليلة، مثال إذا أمر عرفاً، خبالف ما لو أمر بصلوات

املوىل بإعطاء اخلمسة اآلف ديناراً مل يكن ذلك حرجاً على النفس، خبالف ما إذا نذر أن 

يعطي ديناراً، فاشتبه ذلك اإلنسان بني ألف إنسان، فإنه لو أمر بأن يعطي كل األلف ألف 

رج على النفس عند العرف، وكذلك يف دينار احتياطاً كان ذلك من أشد أنواع احل

التكاليف غري املالية، فإنه لو أمر بأن يسبح كل يوم مل يعد ذلك حرجاً عرفاً، خبالف ما إذا 

أمره بأن يسبح يوماً واحداً فاشتبه ذلك اليوم يف سنة كاملة، فإنه لو أمر بالتسبيح كل يوم 

  .من السنة كان ذلك من أشد أنواع احلرج عرفاً

ال ينبغي استثناء التكرار املستلزم للمشقة بقول مطلق، بل الالزم استثناء القدر مث إنه 

  .الشاق فقط، فما يظهر من املنت من عدم لزوم التكرار مطلقاً، ليس على ما ينبغي

  : مث إن املصنف ذكر صور التكرار الناشي من اجلهل بالسابقة بقوله



١٧٨

 وكذا لو ، بني ظهرينمغرباً أو ، بني مغربنيهراً صلى ظ،فلو فاتته ظهر ومغرب ومل يعرف السابق

صبح ومغرب وحنوها مما يكونان  أو صبح وعشاء أو ،مغرب وعشاء من يومني أو فاتته صبح وظهر

ظهر وعصر من يومني مما  أو عصر وعشاء أو  فاتته ظهر وعشاءإذا وأما ،خمتلفني يف عدد الركعات

   يف الفواتاألوىلان بصالتني بنية يكونان متحدين يف عدد الركعات فيكفي اإلتي

  

فلو فاتته ظهر ومغرب ومل يعرف السابق، صلى ظهراً بني مغربني، أو مغرباً بني {

  .ألنه حيصل العلم بالترتيب على كال التقديرين، سواء كان الظهر قصراً أو متاماً} ظهرين

اً وإن كان الظهر قصر} وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومني{

لوجوب اجلهر يف إحدامها واإلخفات يف األخرى، اللهم إالّ يف املرأة فإنه يكفي أن تأيت 

  .بركعتني مرتني بقصد ما هو الواقع

لكن سيأيت عدم لزوم مراعاة اجلهر واإلخفات يف صورة االشتباه فال فرق بني الرجل 

  .واملرأة يف هذا احلكم

} يكونان خمتلفني يف عدد الركعاتأو صبح وعشاء، أو صبح ومغرب، وحنوها مما {

  .فالالزم إتيان ثالث صلوات حىت حيصل العلم بالترتيب

وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومني، مما يكونان {

  متحدين يف عدد الركعات، فيكفي اإلتيان بصالتني بنية األوىل يف الفوات



١٧٩

. األوىل فاألوىلصالتني فيأيت بعدد الفائتة بنية  وكذا لو كانت أكثر من ،والثانية فيه

  

أي يف الفوات، وذلك لكفاية القصد اإلمجايل يف حصول العبادة وعدم } والثانية فيه

  .اعتبار اجلهر واإلخفات يف الرجل، ملا سيأيت من النص

كفاية ذلك يف الظهر : (ومنه يعرف أن ما ذكره السيد الربوجردي يف تعليقه بقوله

  . حمل نظر)١(انتهى) ء أو العصر والعشاء حمل إشكال، نعم هو كاف يف الظهر والعصروالعشا

بال حاجة إىل } وكذا لو كانت أكثر من صالتني فيأيت بعدد الفائتة بنية األوىل فاألوىل{

  .زيادة صالة، كما يف صورة املختلفني

  

                                                

  .٥٥ص:  تعليقة السيد الربوجردي على العروة)١(



١٨٠

 من الالحق حيصل العلم ومل يعلم السابق لو فاتته الصلوات اخلمس غري مرتبة ـ ١٧ـ مسألة 

 وهكذا كلما زادت فريضة ، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام،بالترتيب بأن يصلي مخسة أيام

.زاد يوماً

  

ألا لو كانت مرتبة أتى }  ـ لو فاتته الصلوات اخلمس غري مرتبة١٧مسألة ـ {

ابق من الالحق ومل يعلم الس{خبمس صلوات مرتبة، سواء كان الفوت من يوم أو من أيام 

ألنه تصح يف كل دورة صالة أو أكثر حلصول } حيصل العلم بالترتيب بأن يصلي مخسة أيام

الترتيب حينئذ بني اجلميع كما فاتت، والزائد تقع غري واجب، وإن مل تكن لغواً، بل هو 

، )١(ليهخيتار اهللا أحبهما إ): عليه السالم(مبرتلة تكرار الصالة يشمله دليل االحتياط، وقوله 

  .كما ذكروا يف مسألة تكرار الصالة احتياطاً استحبابياً

أما على ما اخترناه فيكفي أن يأيت خبمس صلوات فقط، لكن يقدم الظهر على العصر، 

واملغرب على العشاء إن احتمل فوما من يوم واحد، وإالّ فال يلزم ذلك أيضاً، والظاهر أنه 

 اشتراط الترتيب يف صورة اجلهل ـ كان كفاية اإلتيان لو مل نقل مبقالة املشهور ـ يف عدم

  .كما يف النص اآليت كافياً) ثنائية وثالثية ورباعية(خبمس ثالث صلوات 

مث إنه } ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوماً{

  ة لو فاتته إحدى الصلوات اخلمس يف السفر كفى اإلتيان بثنائية وثالثي

                                                

  .١٠ من أبواب صالة اجلماعة ح٥٤ الباب ٤٥٦ ص٥ج:  الوسائل)١(



١٨١

فال حاجة إىل ثالت صلوات، ألن الثنائية تسد مسد إحدى األربع الصبح والظهرين 

  .والعشاء، كما هو واضح

  



١٨٢

 ، صلى بعددها من األيام،ومل يعلم الترتيب،  وحضراًلو فاتته صلوات معلومة سفراً ـ ١٨ـ مسألة 

. لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام

  

بأن علم فوات بعضها يف } تته صلوات معلومة سفراً وحضراً ـ لو فا١٨مسألة ـ {

مثالً فاتته الصلوات اخلمس من أيام، لكن مل } ومل يعلم الترتيب{السفر وبعضها يف احلضر 

صلى {يعلم أن الظهر الفائتة مثالً فاتت سفراً حىت يصلي ركعتني أو حضراً حىت يصلي أربع 

  .فلكل صالة يصلي يوماً} بعددها من األيام

فيصلي مخسة أيام خلمس } لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام{

وعصرين ) قصراً ومتاماً(صلوات، لكن يصلي لكل يوم مثان صلوات صبحاً وظهرين 

، لكن بناًء على ما ذكرناه من كفاية ثالث )قصراً ومتاماً(ومغرباً، وعشائني ) كذلك(

م ثالث صلوات ثنائية وثالثية ورباعية، ألا صلوات عن كل يوم حضري يكفي هنا لكل يو

إن كانت حضرية واقعاً قامت الرباعية مقام إحدى ثالث، وإن كانت سفرية واقعاً قامت 

  .الثنائية مقام إحدى أربع الصبح والظهرين والعشاء

  



١٨٣

 يكفيه إتيان أربع عصر أو  لكن ال يعلم أا ظهر،عليه صالة واحدة أن  علمإذا ـ ١٩ـ مسألة 

.ركعات بقصد ما يف الذمة

  

يكفيه إتيان {حضريتان } إذا علم أن عليه صالة واحدة لكن ال يعلم أا ظهر أو عصر

وإن كانتا سفريتني كفاه إتيان ثنائية بقصد ما يف الذمة، } أربع ركعات بقصد ما يف الذمة

  .وإن كان ال يعلم أا حضرية أو سفرية أتى ثنائية ورباعية

  



١٨٤

واحتمل   ال على التعينيـ العصر  أو من الظهرـ لو تيقن فوت إحدى الصالتني   ـ٢٠ـ مسألة 

 فاألحوط ، ولكن حيتمل فوما معاً،يكون املتيقن إحدامها ال على التعيني أن  مبعىن،فوت كلتيهما

  إالّ املفروض احتمال تعدده ألن، وال يكفي االقتصار على واحدة بقصد ما يف الذمة،اإلتيان بالصالتني

 أنه  واملفروض،ه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحةفإن ،ينوي ما اشتغلت به ذمته أوالًأن 

. القدر املعلوم الالزم إتيانه

  

 ـ لو تيقّن فوت إحدى الصالتني ـ من الظهر أو العصر ـ ال على ٢٠مسألة ـ {

مها ال على التعيني، إحدا{فوتا } التعيني، واحتمل فوت كلتيهما مبعىن أن يكون املتيقن

  .ألنه حيتمل فوت كلتيهما} فاألحوط اإلتيان بالصالتني{أيضاً } ولكن حيتمل فوما معاً

} وال يكفي االقتصار على واحدة بقصد ما يف الذمة، ألن املفروض احتمال تعدده{

فإذا أتى بواحدة بقصد ما يف الذمة، مل تقع هذه الواحدة عن إحدامها على فرض كون ذمته 

ما اشتغلت به ذمته {بالصالة اليت يأيت ا } إالّ أن ينوي{مشغولة باثنتني حسب ما حيتمل، 

فإن كانت ذمته مشغولة بواحدة } أوالً، فإنه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة

  .فقط فقد أتى ا، وإن كانت ذمته مشغولة باثنتني ـ كما حيتمل ـ فقد أتى باألوىل منهما

فالزائد } املفروض أنه القدر املعلوم الالزم إتيانه{حاجة إىل صالة ثانية ألن ال } و{

  على الواحدة جمرى قاعدة الشك بعد خروج الوقت، ومن هذه املسألة 



١٨٥

تعرف أمثال هذا الشك، كما إذا تيقن فوت إحدى الثالث من الظهرين والعشاء 

 الصبح والظهرين والعشاء يف واحتمل فوت اثنتني أو ثالث، أو تيقن فوت إحدى أربع من

السفر، واحتمل فوت اثنتني أو ثالث أو أربع، فإنه يأيت بأوىل ما يف الذمة، ويكفي عن البقية 

  .احملتملة

  



١٨٦

  صلوات اخلمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعاتالعليه إحدى  أن لو علم ـ ٢١ـ مسألة 

  ، فيها بني اجلهر واإلخفات خمرياً،بقصد ما يف الذمة مرددة بني الظهر والعصر والعشاء

  

 ـ لو علم أن عليه إحدى الصلوات اخلمس، يكفيه صبح ومغرب ٢١مسألة ـ {

مرددة بني الظهر والعصر {مبعىن } بقصد ما يف الذمة{ويأيت ذه األربع } وأربع ركعات

كما هو املشهور، ويف اجلواهر عليه } خمرياً فيها بني اجلهر واإلخفات{ويكون } والعشاء

شهرة قدمياً وحديثاً، بل عن اخلالف والسرائر وظاهر املختلف اإلمجاع عليه، لكن عن أيب ال

  .الصالح وابن زهرة وابن محزة وجوب قضاء مخس صلوات

عن ) عليه السالم(سأل أبو عبد اهللا : واألقوى األول، ملرفوعة احلسني بن سعيد قال

يصلي ثالثة وأربعة ): يه السالمعل(رجل نسي صالة من الصلوات ال يدري أيتها هي؟ قال 

وركعتني فإن كانت الظهر والعصر أو العشاء فقد صلى أربعاً، وإن كانت املغرب أو الغداة 

  .)١(فقد صلى

) عليه السالم(ومرسل علي بن أسباط، عن غري واحد من أصحابنا، عن أيب عبد اهللا 

كعتني وثالثا من نسي من صالة يومه واحدة ومل يدر أي صالة هي صلى ر: قال

  .)٢(وأربعا

وضعف السند فيهما جمبور بالشهرة القدمية واحلديثة، ولذا كان القول الثاين املسند إىل 

العلم اإلمجايل، واعتبار اجلهر يف العشاء واإلخفات يف الظهرين وأنه ال يكفي أربعاً إخفاتا 

  عن املردد بني الظهرين ـ لبنائهم على وجوب التعيني

                                                

  .٢ من أبواب قضاء الصلوات ح١١ الباب ٣٦٥ ص٥ج: الوسائل )١(

  .١ نفس املصدر ح)٢(



١٨٧

 حاضراً أو كان مسافراً أنه  وإن مل يعلم، يكفيه مغرب وركعتان مرددة بني األربعفراً كان مساإذاو

.  وأربع ركعات مرددة بني الثالثة ومغرب،يأيت بركعتني مرددتني بني األربع

  

التفصيلي ـ حمل منع، بل لو مل نقل مبقتضى النص كفت األربعة، ملا حقق سابقاً من 

مل يبني أنه جيهر ) عليه السالم(لوجه وغريمها، وحيث إن اإلمام عدم اعتبار اجلزم بالعنوان وا

يف األربع أو خيفت كان مقتضى اإلطالق التخيري بينهما، وهل التخيري لسقوط اعتبار اجلهر 

واإلخفات فيجوز أن يأيت بركعة جهراً وبأخرى إخفاتا؟ أو جتب املوافقة االحتمالية؟ 

  .رباءة األولاألحوط الثاين، وإن كان مقتضى أصل ال

على املشهور، بل عن } وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مرددة بني األربع{

  .الروض اإلمجاع عليه لفهم املناط من اخلربين، بل ذيل مرفوعة يشبه التعليل

ألجل } وإن مل يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً يأيت بركعتني مرددتني بني األربع{

ألجل احتمال احلضر، مث إن } كعات مرددة بني الثالث ومغربوأربع ر{احتمال السفر 

التمسك باملناط أو بذيل املعرفة للتعميم إمنا هو يف الرجل الواجب عليه اجلهر واإلخفات، أما 

املرأة فقد تقدم أن مقتضى القاعدة الكفاية وإن مل يكن نص ومناط يف البني، وكذلك من ال 

  .يقدر على اجلهر آلفة وحنوها

إنه لو كانت املنسية مرددة بني فائتة وحاضرة مل جيب االحتياط حليلولة الوقت فيأيت مث 

  باحلاضرة، ولو ترددت الفائتة بني أن تكون لنفسه أو لغريه باإلجيار 



١٨٨

وحنوه فهل هي كالفائتة عن نفسه، ال يبعد ذلك للمناط، وإن كان االحتياط يقتضي 

  .العمل مبقتضى العلم اإلمجايل

  



١٨٩

من يوم وجب عليه اإلتيان   عليه اثنتني من اخلمس مرددتني يف اخلمس أن  علمإذا ـ ٢٢ـ مسألة 

 مثّ ، أربع ركعات مرددة بني الظهر والعصر مثّ،كان أول يومه الصبحن إ  فيأيت بصبح،بأربع صلوات

مرددة  وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات ، أربع ركعات مرددة بني العصر والعشاء مثّ،مغرب

  بني الظهر والعصر والعشاء

  

ومل }  ـ إذا علم أن عليه اثنتني من اخلمس مرددتني يف اخلمس من يوم٢٢مسألة ـ {

يعلم هل مها الصبح مع الظهر أو العصر أو املغرب أو العشاء، أو الظهر مع العصر أو املغرب 

ب عليه اإلتيان بأربع وج{أو العشاء، أو العصر مع املغرب أو العشاء، أو املغرب مع العشاء 

صلوات فيأيت بصبح إن كان أول يومه الصبح، مث أربع ركعات مرددة بني الظهر والعصر، 

فإذا كان فاتته الظهران فقد أتى ما، } مث مغرب مث أربع ركعات مرددة بني العصر والعشاء

  .مع فاصل ثالث ركعات

فإذا } هر والعصر والعشاءوإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بني الظ{

كان الفائت منه العشاء والصبح وقع هذه األربع للعشاء، وذا يظهر أن إشكال املستمسك 

ال حاجة إىل مالحظة العشاء يف هذه الرباعية إلغناء مالحظة العشاء يف الرباعية : (عليه بقوله

سادة ابن العم  غري ظاهر الوجه، ولذا سكت على املنت ال)١()املأيت ا بعد املغرب

  .والربوجردي واجلمال وغريهم

                                                

  .٧٩ ص٧ج:  املستمسك)١(



١٩٠

 وإن كان مسافرا يكفيه ، بركعتني للصبح مثّ، بأربع ركعات مرددة بني العصر والعشاء باملغرب مثّمثّ

 ركعتان مرددتان بني الظهر  مثّ، ركعتان مرددتان بني الصبح والظهر والعصر ومغرب،ثالث صلوات

تان مرددة األولكون الركعتان ت وإن كان أول يومه الظهر ،بحكان أول يومه الصن إ والعصر والعشاء

  ، واألخريتان مرددتان بني العصر والعشاء والصبح،بني الظهر والعصر والعشاء

  

ألنه إن كان الفائت } مث باملغرب مث بأربع ركعات مرددة بني العصر والعشاء{

مث {ا ال تكون قضاًء الظهرين، كان صالته األول ظهراً، وهذه عصراً، واملغرب بينهم

  .فإنه قد أتى بالفائتني على كل االحتماالت} بركعتني للصبح

يكفيه ثالث {وقد فاتته صالتان، مل يعلم أيهما من اخلمس } وإن كان مسافراً{

صلوات، ركعتان مرددتان بني الصبح والظهر والعصر، ومغرب، مث ركعتان مرددتان بني 

إن كان أول يومه { بالفائتتني مرتبتني على كل تقدير فإنه قد أتى} الظهر والعصر والعشاء

وإن كان أول يومه الظهر تكون الركعتان األولتان مرددة بني {كما هو واضح } الصبح

  .وبعد ذلك يأيت باملغرب كما تقدم} الظهر والعصر والعشاء

ن مث ال خيفى كما أنه ميكن أن يكو} واألخريتان مرددتان بني العصر والعشاء والصبح{

أول يومه الصبح أو الظهر، كما ذكرمها املصنف، كذلك ميكن أن يكون أول يومه العصر 

أو املغرب أو العشاء، مبعىن أنه يعلم أن الفائتتني ليستا من قبل العصر، أو ليستا من قبل 

  املغرب، أو ليستا من قبل العشاء، وكان 



١٩١

بركعتني ـ  األوليف الفرض ـ  فيأيت ، أتى خبمس صلواتحاضراً أو كان مسافراً أنه وإن مل يعلم

 ركعتني  مثّ، املغرب مثّ، أربع ركعات مرددة بني الظهر والعصر مثّ،مرددتني بني الصبح والظهر والعصر

 وإن كان أول يومه ، أربع ركعات مرددة بني العصر والعشاء مثّ، بني الظهر والعصر والعشاءتنيمردد

  ر والعصرالظهر فيأيت بركعتني مرددتني بني الظه

  

املصنف ذكر الصبح والظهر من باب املثال، أو من باب أن القاضي غالباً يقضي من 

  .الصبح أو من الظهر، أو غري ذلك

وإن مل يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى خبمس صلوات، فيأتى ـ يف الفرض {

العصر، مث بركعتني مرددتني بني الصبح والظهر و{أي إن كان أول يومه الصبح } األول ـ

فإن كان فات الصبح سفراً أو حضراً أتى به، وإن } أربع ركعات مرددة بني الظهر والعصر

  .كان فات الظهر أو العصر سفراً فقد أتى به، وإن كان أحدمها فات حضراً فقد أتى به

مث املغرب، مث ركعتني بني الظهر والعصر والعشاء، مث أربع ركعات مرددة بني العصر {

  . قد أتى باالثنتني الفائتتني مرتبة بكل صور الفوت كما هو واضحف} والعشاء

فيأيت بركعتني مرددتني بني الظهر {وهو الفرض الثاين } وإن كان أول يومه الظهر{

والعشاء، وال وجه لعدم ذكره العشاء، الحتمال أن تكون الفائتتان العشاء } والعصر

  .لعشاءوالصبح، وعلى ما ذكره املنت ال تصح منه إالّ ا



١٩٢

 ركعتني مرددتني بني العصر  مثّ، املغرب مثّ،لظهر والعصر والعشاءوأربع ركعات مرددة بني ا

. أربع ركعات مرددة بني العصر والعشاء مثّ،والعشاء والصبح

  

أما ما ذكره املستمسك من أنه ال } وأربع ركعات مرددة بني الظهر والعصر والعشاء{

اعية األوىل إلغناء مالحظتها يف الرباعية الثانية فقد عرفت حاجة إىل مالحظة العشاء يف الرب

ـ فيما سبق ـ عدم متاميته، فإنه لو كان الفائت منه العشاء احلضري والصبح يكون هذا 

  .األربع عشاءه مث يأيت بالركعتني صبحاً

مث املغرب، مث ركعتني مرددتني بني العصر والعشاء والصبح، مث أربع ركعات مرددة {

وقد عرفت فيما سبق إمكان أن يكون أول يومه العصر أو املغرب أو } عصر والعشاءبني ال

العشاء، كما أنه مل يعلم وجه سكوت السادة ابن العم والربوجردي واجلمال واالصطهبانايت 

  .وال وجه لعدم ذكره العشاء: عند قولنا) العشاء(على املنت، بعدم تنبيههم على 

  



١٩٣

وإن   ليه ثالثة من اخلمس وجب عليه اإلتيان باخلمس على الترتيبع أن  علمإذا ـ ٢٣ـ مسألة 

ان مرددتان بني الظهر كان يف السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بني الصبح والظهر وركعت

 مسافراً أو كان حاضراً أنه  مل يعلمإذا و، ركعتان مرددتان بني العصر والعشاء مثّ، املغربوالعصر مثّ

  والظهر والعصر   ركعتني مرددتني بني الصبح،اتيصلي سبع صلو

  

 ـ إذا علم أن عليه ثالثة من اخلمس وجب عليه اإلتيان باخلمس على ٢٣مسألة ـ {

إن كان يف احلضر، ألنه بدون اإلتيان باخلمس ال يعلم بأنه أتى بالثالث الفائتة، } الترتيب

  .نف عليه يف آخر املسألةوهذا إذا كان أول يومه الصبح كما سيأيت التنبيه من املص

وكان } وإن كان يف السفر يكفيه أربع صلوات، ركعتان مرددتان بني الصبح والظهر{

الالزم عليه أن يذكر العصر أيضاً، الحتمال أنه فات منه عصر ومغرب وعشاء، فال وجه 

  .لعدم نية العصر يف الركعتني األولتني

فاته الصبح والظهر والعصر فقد أتى وركعتان مرددتان بني الظهر والعصر، ألنه إن {

مث املغرب، مث ركعتان مرددتان بني العصر {بالصبح والظهر هنا، وبالعصر بعد املغرب 

ومل يعلم وجه عدم تنبيه السادة ابن العم واحلكيم ـ يف املستمسك ـ واجلمال } والعشاء

  .واالصطهبانايت على ما ذكرناه من إضافة العصر

 حاضراً أو مسافراً يصلى سبع صلوات ركتني، مرددتني بني وإذا مل يعلم أنه كان{

  فإنه لو فاته ظهر وعصر قصراً ومغرب كان ال بد } الصبح والظهر والعصر



١٩٤

 ركعتني مرددتني بني  مثّ، املغرب مثّ، ركعتني مرددتني بني الظهر والعصر مثّ،نيت الظهر والعصر تاممثّ

  . كان أول يومه الظهر بل وغريهاإذا مما ذكرنا حال ما  ويعلم، العشاء بتمامه مثّ،العصر والعشاء

  

، ومنه يعلم أن قول )العصر(من إتيان ركعتني قبل املغرب، ولذا ال بد من ذكر 

) ال حاجة إىل ضم العصر يف الترديد إلغناء ضمها إىل الظهر، يف الثنائية الثانية: (املستمسك

  .، غري ظاهر الوجه)١(إخل

هذا إمنا يستقيم إذا مل حيتمل أن بعض الصلوات كانت } تنيمث الظهر والعصر تام{

حضرية وبعضها سفرية وإالّ مل يكف ما ذكره، فإنه لو كان فاته ظهر تامة وعصر قصراً مث 

مغرب مل يك أتى بذلك، ألنه مل يأت بركعتني بعد األربع ركعات، وهذا الكالم آت يف 

  .بعض املسائل األخر أيضاً كما ال خيفى

تني مرددتني بني الظهر والعصر، ولو كان فاته الصبح والظهران سفراً فقد أتى مث ركع{

هذا } مث املغرب، مث ركعتني مرددتني بني العصر والعشاء، مث العشاء بتمامه{بكل ذلك 

بأن كان أول يومه العصر } ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغريها{

ل يومه العشاء، سفريا أو حضريا، أو خمتلطا، أو ال يعلم أنه كان أو أول يومه املغرب أو أو

  .يف السفر أو يف احلضر، يف كلها

  

                                                

  .٨١ ص٧ج:  املستمسك)١(



١٩٥

وإن ،  عليه أربعة من اخلمس وجب عليه اإلتيان باخلمس على الترتيب أن  علمإذا ـ ٢٤ـ مسألة 

  علمإذا مثل ما ،ت أتى بثمان صلواحاضراً أو كان مسافراً أنه  وإن مل يدر، فكذلك قصراًكان مسافراً

.مسافراً أو كان حاضراً أنه  ومل يدراًعليه مخسأن 

  

 ـ إذا علم أن عليه أربعة من اخلمس، وجب عليه اإلتيان باخلمس على ٢٤مسألة ـ {

إمنا يكفي ذلك إذا كان من يوم، أما إذا احتمل التلفيق بأن مل يدر أنه من الصبح } الترتيب

تيان باخلمس، فإذا احتمل أنه من الصبح أو الظهر أتى أو من الظهر مثال، فال يكفي اإل

  .بست صلوات من الصبح إىل الصبح، وهكذا سائر االحتماالت

إن مل يدر أنه كان {أما } قصراً، و{يأيت باخلمس } وإن كان مسافراً فكذلك{

، يكرر كالً من الظهر والعصر والعشاء قصراً ومتاماً} مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات

مثل ما إذا علم أن عليه مخساً ومل {هذه ست يضاف عليها الصبح واملغرب يف موضعهما 

فإنه يأيت بالثمان أيضاً، وكذلك إذا علم أنه كان يف بعضها } يدر أنه كان حاضراً أو مسافراً

  .حاضراً، ويف بعضها مسافراً، ومل يعلم يف أيها كان حاضراً ويف أيها كان مسافراً

  



١٩٦

 أتى ،أوهلا أية صالة من اخلمس أن وال يعلم عليه مخس صلوات مرتبة أن  علمإذاـ  ٢٥ـ مسألة 

عليه سبعة كذلك  أن  وإن علم،عليه ستة كذلك أتى بعشرة أن  وإن علم،بتسع صلوات على الترتيب

  يبدأ بأي من اخلمس شاء أن  وال فرق بني،أتى بإحدى عشر صلوات وهكذا

  

مخس صلوات مرتبة وال يعلم أن أوهلا أية صالة من  ـ إذا علم أن عليه ٢٥مسألة ـ {

مثال يبدأ بالصبح إىل املغرب التاسع، وال حاجة } اخلمس، أتى بتسع صلوات على الترتيب

إىل العشاء، فإن أول الفائت لو كان الصبح أتى باخلمس، ولو كان الظهر أتى باخلمس، وإن 

 كل الصور ـ مرتبة، وله أن يبدأ كان العصر أو املغرب أو العشاء فقد أتى باخلمس ـ يف

  .التسع من الظهر إىل العشاء التاسع، أو أن يبدأ من العصر إىل الصبح التاسع، وهكذا

وإن {من الصبح إىل العشاء العاشر مثال } وإن علم أن عليه ستة كذلك أتى بعشرة{

 أربع أي بزيادة} أتى بإحدى عشرة صالة، وهكذا{أي مرتبة } علم أن عليه سبعاً كذلك

  .صلوات يف كل الصور

كما عرفت، مث إن املصنف مل يذكر هنا } وال فرق بني أن يبدأ بأي من اخلمس شاء{

السفر واحلضر مع أنه كان مل يعلم بأا كانت سفرية أو حضرية يأيت بالصلوات الرباعية 

ة ومل مرتني مرة أربعاً ومرة اثنتني، وكذلك إذا علم بأن بعضها سفرية كانت وبعضها حضري

  يعلم أيها كانت سفرية وأيها كانت حضرية



١٩٧

 يأيت أن  وامليزان،آخر العددـ إىل على حسب الصلوات اخلمس ـ جيب عليه الترتيب  أنه إال

 أتى إذافات  سنة وال يدري أول ما أو شهر أو  فلو كان عليه أيام،واحدة إالّ  وال حيسب منها،خبمس

 دأ بأول ما فاتب أنه خبمس ومل حيسب أربعة منها يتيقن

  

ألنه } إالّ أنه جيب عليه الترتيب ـ على حسب الصلوات اخلمس ـ إىل آخر العدد{

  .بأربع زائدة، كما ذكرناه} وامليزان أن يأيت{يعلم أا فاتته مرتبة 

خبمس، وال حيسب منها إالّ واحدة، فلو كان عليه أيام أو {أن يأيت : وإن شئت قلت

إذا أتى خبمس ومل {أي اخلمس كان الفائت األول } ما فاتأشهر أو سنة وال يدري أول 

وكذلك إذا أضاف على اخلمس ثالثاً أخر، } حيسب أربعة منها يتقن أنه بدأ بأول ما فات

لتكون الرباعيات سفرية وحضرية إذا مل يعلم أن الفوت كان يف السفر أو يف احلضر، أو علم 

  .بأنه فات منه خمتلطا

  



١٩٨

جيوز ،  مرات ومل يعلم عددها،الظهر مثالً أو لم فوت صالة معينة كالصبح عإذا ـ ٢٦ـ مسألة 

  ، ولكن األحوط التكرار مبقدار حيصل منه العلم بالفراغ،قوىاالكتفاء بالقدر املعلوم على األ

  

 ـ إذا علم فوت صالة معينة كالصبح أو الظهر مثالً، مرات ومل يعلم ٢٦مسألة ـ {

كما عن احملقق األردبيلي وصاحيب }  املعلوم على األقوىعددها، جيوز االكتفاء بالقدر

، بل لعله املشهور بني متأخري املتأخرين، )ره(املدارك والذخرية، واختاره الشيخ املرتضى 

  .كما يف املستمسك

كالشهيدين وغريهم، بل رمبا } ولكن األحوط التكرار مبقدار حيصل منه العلم بالفراغ{

  : ب، ويف املسألة قوالن آخراننسب القول بذلك إىل األصحا

أن يقضي حىت يظن الفراغ، ونسب هذا القول الشيخ املرتضى إىل املشهور بني : األول

  .األصحاب، بل املقطوع به من املفيد إىل الشهيد الثاين

التفصيل بني ما ينحل العلم اإلمجايل بعد التدبر يف أطرافه إىل علم تفصيلي وشك : الثاين

رباءة عن الزائد عن املعلوم، وبني ما ال ينحل، بل ال يزيده التأمل يف بدوي فالقاعدة ال

أطراف العلم إالّ مزيد التحري فالقاعدة االشتغال، ومحل الفقيه اهلمداين كلمات األصحاب 

إن وجوب االحتياط فيها كما ذهب إليه املشهور قوي، : باالشتغال على هذه الصورة، وقال

اد عن املتيقن إىل أصالة الرباءة، وقاعدة الشك بعد خروج ولكن مع ذلك الرجوع فيما ز

  .)١(الوقت أقوى، مث نقل التفصيل املذكور عن بعض احملققني

                                                

  .٢٦ س٦٢١ ص٢ج:  مصباح الفقيه)١(



١٩٩

والظاهر هو ما اختاره املصنف، ويدل عليه قاعدة الشك بعد خروج الوقت، : أقول

  .وأصالة الرباءة عن الزائد، وظهور حال املسلم يف اإلتيان ويف صحة ما أتى به

فقد استدل له بقاعدة االشتغال، وباستصحاب التكليف بعد أن استفيد : ما القول الثاينأ

من اجلمع بني دليل األداء والقضاء أن التكليف على حنو تعدد املطلوب، وبأن احتمال 

  .التكليف املنجز منجز ألنه ال يأمن العقاب

أصلحك اهللا : فقال) لسالمعليه ا(سأل إمساعيل بن جابر أبا عبد اهللا : وخبرب مرازم، قال

إا أكثر من ذلك؟ :  فقالاقضها): عليه السالم(إن علي نوافل كثرية فكيف أصنع؟ فقال 

  .)١(توخ): عليه السالم(؟ قال ال أحصيها: قلت. اقضها: قال

سألته عن الصالة جتتمع : قال) عليه السالم(وخرب إمساعيل بن جابر، عن أيب عبد اهللا 

  .، وذلك ألولوية الفريضة عن النافلة)٢(حتر واقضها): عليه السالم (علي؟ قال

وقد أشكل هؤالء على أدلة القول بالرباءة بأن قاعدة الشك بعد خروج الوقت منصرفة 

عن الشك املقرون بالعلم اإلمجايل، ألن القاعدة يف الشك البدوي ال يف الشك الذي ينحل 

 الرباءة ال جيري بعد أن علم بأنه كلف يف الوقت إىل علم تفصيلي وشك بدوي، وبأن أصل

ومل يعلم بأنه أدى التكليف، وإمنا املقام مورد االستصحاب بعد أن التكليف يف الوقت ويف 

خارجه تكليف واحد، وإمنا الفرق تعدد املطلوب يف الوقت، ووحدته يف خارج الوقت، 

  وبأن ظهور حال 

                                                

  .١عداد الفرائض حأبواب أ من ١٩ الباب ٥٧ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٢عداد الفرائض حأبواب أ من ١٩ الباب ٥٨ ص٣ج:  الوسائل)٢(



٢٠٠

ضافة إىل أنه فيما إذا دار األمر بني الطاعة املسلم ال جيري يف اإلنسان نفسه، باإل

واملعصية، أما يف غري ذلك كما إذا علم بعد مدة من إتيانه الصالة أنه كان قد اشتبه صاحب 

إن املاء طاهر، وإنه توضأ واغتسل باملاء النجس، ومل يعلم مقدار ما صلى بذلك : اليد بقوله

من إجراء أصل الصحة يف فعل الغري وال يف فعل املاء النجس، فإنه ال جمال يف مثل هذا املقام 

  .النفس

  .هذا ويف كل استدالالم ومناقشام ما ال خيفى

أما على قاعدة االشتغال فبأن الرباءة حمكمة، ألنه من الشك : إذ يرد على االستدالالت

 يف التكليف بعد احنالل العلم، وأما على االستصحاب فبأن قاعدة الشك بعد الوقت ال تدع

جماالً له، على تقدير متامية أركان االستصحاب، وأما على أن احتمال التكليف املنجز منجز، 

فبأنه ال دليل على ذلك، بل احتمال التكليف املنجز إن كان طرف العلم اإلمجايل يف الشك 

  .قاببني األقل واألكثر فهو غري منجز الحنالل العلم، والرباءة العقلية والنقلية تؤمنان عن الع

وأما اخلربان املذكوران فريد على االستدالل ما، باإلضافة إىل عدم الداللة إالّ على 

اإلتيان مبقدار الظن، ولذا استدل ما للقول املشهور بني املتقدمني إن وحدة املناط بني 

الواجب واملستحب غري معلوم، إذ اإلنسان يف باب املستحب يريد إحراز الثواب، وذلك ال 

إالّ بالقطع بإتيان احملتمل، ولذا قالوا بعدم جريان الرباءة يف باب املستحباب حيصل 

  .واملكروهات

أما يف باب الواجب، فإن اإلنسان يريد فراغ الذمة، وذلك حيصل بإجراء الرباءة، كما 

  يرد على املناقشات بأن انصراف القاعدة الشك بعد الوقت عن الشك 



٢٠١

جه له ألنه إذا احنل العلم اإلمجايل فهو شاك يف الزائد، وبأن املقرون بالعلم اإلمجايل، ال و

الرباءة ال حمذور فيها بعد أن كان القضاء بأمر جديد، وهو ال يعلم هذا األمر اجلديد إالّ 

  .باالستصحاب احملكوم بقاعدة حيلولة الوقت

نعم الرباءة ال جتري مع قاعدة حيلولة الوقت، لكن هذا مطلب آخر غري ما ذكره 

املستشكل، وبأن ظهور حال املسلم أعم من النفس والغري كما حققناه يف كتاب التقليد، 

وأعم من احتمال املعصية واحتمال اإلتيان باطالً بدون عصيان، كما حققناه أيضاً يف كتاب 

  .التقليد ويف مسألة سوق املسلم ويده من هذا الشرح، فراجع

ضى إىل املشهور بني األصحاب، فقد استدل له الذي نسبه الشيخ املرت: أما القول الثالث

  :بأمور

اجلمع بني أدلة القول الثاين القاضي باالشتغال املوجب لإلتيان إىل حد العلم : األول

بالرباءة، وبني دليل احلرج الرافع لألكثر من الظن بأداء ما عليه، وباإلمجاع املدعى يف 

  .كلمات بعضهم، وبأخبار النافلة اليت تقدم بعضها

سألته عن الرجل ينسى ما : قال) عليه السالم(ومنها ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه 

يقضي حىت يرى أنه قد زاد ما عليه : عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال

  .)١(وأمت

  ، أخربين )عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : وصحيحة عبد اهللا بن سنان قال

                                                

  .٨٩ص: سناد قرب اإل)١(



٢٠٢

: الة النوافل ما ال يدرى ما هو من كثرا كيف يصنع؟ قالعن رجل عليه من ص

ا فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلكفليصل حىت ال يدري كم صلى من كثر)١(.  

وبأن العمل بالظن طريقة العقالء يف أمثال هذه املوارد، ومل يدل دليل على أن الشارع 

، وبإطالق ن املرء متعبد بظنهأأحدث طريقة جديدة، وباملرسل الدائر على ألسنتهم من 

  .خرب إمساعيل بن جابر املتقدم، فإنه يشمل الفريضة أيضاً

إن احلرج ال يكون وجهاً لكفاية املقدار املظنون، إذ بني : ويرد على دليلهم األول

احلرج وبني الظن عموم من وجه، هذا باإلضافة إىل أنه كما ال يعلم املقدار األقل كذلك 

ف ظنه إىل حد، وإىل أنه رمبا ال يكون حرجاً إىل مقدار العلم بالرباءة، فالالزم كثرياً ما ال يق

القول بلزوم العلم حينئذ، وال وجه إلطالق كفاية الظن، وعلى اإلمجاع بأنه غري متحقق 

صغرى، وحمتمل االستناد بل مظنونه كربى، فال ميكن االعتماد عليه، وأخبار النافلة قد 

 باإلضافة إىل أن صحيحيت ابن جعفر وابن سنان على خالف مطلوم عرفت اإلشكال فيها،

أدل ألما تدالن على لزوم أن يصلي إىل حد العلم بالرباءة أو أكثر، واآليات واألخبار 

الناهية عن الظن ال تدع جماالً للعمل بالظن، باإلضافة إىل عدم تسليم أنه طريقة العقالء يف 

جية فيه، باإلضافة إىل أن ظاهره أن اإلنسان يسري حسب ظنه مقام االمتثال، واملرسل ال ح

فال ربط له باألحكام التشريعية، وخرب إمساعيل ضعيف السند، والظاهر أنه هو خرب مرازم، 

  .ولذا ذكرمها احملدثون والفقهاء يف باب قضاء النوافل

 ذكره عدم تسليم أنه هناك علم إمجايل ال ينحل، كيف وما: أما املفصل فريد عليه

  املشهور من

                                                

  .٢عداد الفرائض حأ من أبواب ١٨ الباب ٥٥ ص٣ج:  الوسائل)١(



٢٠٣

 وكذا لو علم بفوت صلوات خمتلفة ومل ، مع سبق العلم باملقدار وحصول النسيان بعدهخصوصاً

  ، لكن جيب حتصيل الترتيب بالتكرار يف القدر املعلوم،يعلم مقدارها

  

عدم العمل بالظن معناه االحنالل، إذ ال يصل األمر ـ يف مقام الترقي ـ إىل الظن إالّ 

  . إىل غاية العلم، والظن يف باب االحنالل حاله حال الشك كما حقق يف حملهبعد الوصول

فقد ذهب بعض إىل وجوب } خصوصاً مع سبق العلم باملقدار وحصول النسيان بعده{

االحتياط يف خصوص هذه الصورة، وذلك ألن احتمال التكليف املنجز منجز، فال جمال 

لم كم فاته من األول، مثل ما إذا توضأ مدة باملاء للتمسك بالرباءة هنا، خبالف ما إذا مل يع

النجس عن جهل بأنه جنس، فإنه مل يتنجز التكليف يف حقه، ولذا فال بأس من إجراء الرباءة 

ما تقدم أنه ال دليل على أن احتمال التكليف املنجز منجز، بل أدلة : بالنسبة إىل الزائد، وفيه

نعم ال شك يف أن االحتياط . دم التنجز من األولالرباءة تشمله كما تشمل ما إذا علم بع

  .االستحبايب هنا أوىل

وذلك ألن أدلة هذا الفرع } وكذا لو علم بفوت صلوات خمتلفة ومل يعلم مقدارها{

  .نفس األدلة املتقدمة يف الفرع السابق

ملا سبق من لزوم التكرار يف } لكن جيب حتصيل الترتيب بالتكرار يف القدر املعلوم{

  .لكنك قد عرفت هناك أنه احتياط غري الزم. ة العلم اإلمجايل حىت يعلم بالرباءةصور



٢٠٤

. ة االحتياط بتحصيل التفريغ القطعيرادإبل وكذا يف صورة 

  

يف صورة إرادة االحتياط بتحصيل التفريغ {يكرر لتحصيل الترتيب } بل وكذا{

جلهل بقدر الفائت، واالحتياط االحتياط الناشي من ا: فيجتمع يف املقام احتياطان} القطعي

  .الناشي من اجلهل بكيفية الفوت، واهللا سبحانه العامل

  



٢٠٥

  .ع جيب الفور يف القضاء بل هو موسال ـ ٢٧ـ مسألة 

  

كما ذهب إليه غري واحد }  ـ ال جيب الفور يف القضاء بل هو موسع٢٧مسألة ـ {

هر املفيد والديلمي وغريهم، من األعاظم، خالفاً للمحكي عن السيد واحلليب واحللي وظا

حيث قالوا بوجوب الفور حىت أن بعضهم قال باملنع عن األكل والشرب والنوم والتكسب 

  .إالّ مبقدار الضرورة، وزاد آخر بأنه إذا صلى الفريضة يف أول الوقت فهي باطلة

 وهناك قول ثالث حمكي عن ابن محزة بالتفصيل، والقول باملضايقة يف الفائتة نسياناً

وباملواسعة يف ما لو تركها قصداً، وال خيفى أن مسألة املواسعة واملضايقة غري مسألة الترتيب 

بني الفائتة واحلاضرة، وأنه هل جيب أن يأيت بالفائتة أوالً مث احلاضرة، أو الواجب أن يأيت 

تيب بتقدمي باحلاضرة أوالً مث الفائتة، أو أنه ال ترتيب بينهما، لوضوح أنه قد يكون الالزم التر

الفائتة ومع ذلك ال جيب الفورية يف القضاء، فإذا جاء الزوال آخر الفائتة واحلاضرة معاً إىل 

قبل الغروب، وقد ال يقول قائل باملضائقة مع أنه ال يقول بالترتيب كما حكى عن صاحب 

  .هدية املؤمنني، ولذا املشهور بني الفقهاء جعلهما مسألتني ال مسألة واحدة

ن، فاألقرب ما اختاره املصنف، ويدل عليه باإلضافة إىل أصل الرباءة عن وكيف كا

التعجيل وإىل السرية املستمرة، حيث إن املتشرعة ال يقضون القضاء فوراً، فإذا نام عن صالة 

الصبح مثالً يؤخر قضاءه إىل وقت الظهر مثال إىل غري ذلك، وإىل احلرج يف بعض املوارد، 

 أو لعذر مدة مديدة، فإنه لو ترك أعماله واشتغل بالصالة قضاًء ليل كما إذا مل يصل عصياناً

  :ار كان حرجاً، وإىل إطالقات أدلة القضاء، مجلة من الروايات اخلاصة



٢٠٦

صلّ ): صلى اهللا عليه وآله(قال رجل يا رسول اهللا كيف أقضي؟ قال : كرواية جابر

  .)١(مع كل صالة مثلها

ىل طريقة سهلة يف القضاء، ولوال املواسعة مل يكن وجه فإن ظاهره أنه أمر إرشادي إ

  .لتأخري القضاء ذا النحو

عليه (وصحيح ابن مسكان، يف من نام أو نسى أن يصلي املغرب والعشاء، حيث قال 

وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الصبح مث املغرب مث العشاء اآلخرة قبل ): السالم

، قبل طلوع الشمس): عليه السالم(تأخريمها، وإمنا قال فإن ظاهره . )٢(طلوع الشمس

  .لدفع احلزازة احلاصلة من الصالة عند الطلوع

عليه (سألته عن الرجل يفوته صالة النهار؟ قال : وصحيحة حممد بن مسلم قال

  .)٣(يصليها إن شاء بعد املغرب، وإن شاء بعد العشاء): السالم

عن رجل فاتته صالة النهار مىت ) عليه السالم(اهللا سئل أبو عبد : وصحيحة احلليب قال

، )٤(مىت شاء، إن شاء بعد املغرب وإن شاء بعد العشاء): عليه السالم(يقضيها؟ قال 

  .والقول بأن ظاهر صالة النهار النوافل النهارية عرية عن الشاهد

ة النهار صال: يقول) عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : وصحيحة ابن أيب يعفور قال

  .)٥(جيوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو ار

                                                

  .١٠بواب قضاء الصلوات حأ من ١ الباب ٤٨٥ ص١ج:  مستدرك الوسائل)١(

  .٤ح...  يف من فاتته صالة فريضة١٥٧ باب ٢٨٨ ص١ج:  االستبصار)٢(

  .٦بواب املواقيت حأ من ٣٩ الباب ١٧٥ ص٣ج:  الوسائل)٣(

  .٧ح:  نفس املصدر)٤(

  .١٢بواب املواقيت حأ من ٣٩ الباب ١٧٦ ص٣ج:  الوسائل)٥(



٢٠٧

اقض صالة : قال) عليه السالم(وصحيحة احلسني بن أيب العالء، عن أيب عبد اهللا 

  .)١(النهار أي ساعة شئت من ليل أو ار كل ذلك سواء

 ما فإن الظاهر أن املراد التوسعة يف القضاء، وعدم اعتبار املماثلة حىت يلزم أن يقضي

  .للنهار يف النهار وما لليل يف الليل

إن نام رجل ومل يصلّ صالة : قال) عليه السالم(وخرب أيب بصري، عن أيب عبد اهللا 

املغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن 

الفجر فليبدأ فليصل الفجر خشي أن تفوته إحدامها فليبدأ بالعشاء اآلخرة، وإن استيقظ بعد 

مث املغرب مث العشاء اآلخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى 

الصالتني فليصل املغرب ويدع العشاء اآلخرة حىت تطلع الشمس ويذهب شعاعها مث 

  .)٢(يصلها

داللتان، تأخري العشائني عن صالة الصبح، وتأخري العشاء عن أول طلوع : وفيه

الشمس، وحكي حنوها عن رسالة السيد ابن طاووس، والتأخري عن طلوع الشمس لوجود 

  .حزازة يف الصالة عنده، كما يفهم من أخبار أخر

وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس، : وحنومها املروي عن الفقه الرضوي ويف آخره

  .)٣(ويذهب عنهما مجيعاً فليؤخرمها حىت تطلع الشمس ويذهب شعاعها

  فإن صلى : يف حديث) عليه السالم(ية عمار بن موسى، عن الصادق وروا

                                                

  .١٣ح:  نفس املصدر)١(

  .٣حبواب املواقيت أ من ٦٢ الباب ٢٠٩ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .٢ س١١ص:  فقه الرضا)٣(



٢٠٨

ركعة عن الغداة مث طلعت الشمس فليتم، وقد جازت صالته، وإن طلعت الشمس قبل 

  .)١(أن يصلي ركعة فليقطع الصالة وال يصلي حىت تطلع الشمس ويذهب شعاعها

  :وقد أورد على هذه األخبار اإلخرية بإيرادين

تدل على امتداد وقت العشائني إىل طلوع الفجر، وهو خمالف للمشهور إا : األول

  .وموافق للعامة، فالبد من محلها على التقية

إن مورد هذه األخبار أولوا األعذار وامتداد الوقت هلم إىل الفجر هو املعروف : وفيه

 مضافاً بني األصحاب، فال وجه حلملها على التقية، هذا مع الغض عن القائل بذلك عندنا،

إىل أنه قد تقرر يف الفقه، وذكرناه يف هذا الشرح غري مرة، من أنه لو وجب محل فقرة يف 

اخلرب على التقية، أو وجب طرحها البتالئها باملعارض أو حنوه ال يوجب طرح الرواية رأساً 

  .إلمكان التفكيك يف أجزاء اخلرب يف احلجية

ن طلوع الشمس حىت يذهب شعاعها، مع أنه إا تدل على لزوم تأخري الفائتة ع: الثاين

ال جيب ذلك لإلمجاع واألخبار املتواترة الدالة على جواز قضاء الفريضة حيثما ذكرها عند 

  .طلوع الشمس أو غروا، فالالزم محل هذه األخبار على التقية

ة أيضاً إن الالزم محل النهي فيها على الكراهة مجعاً بني األدلة، والقول بأن الكراه: وفيه

  إنه حمل خالف فال قطع باملنع حىت : خمالفة للمشهور فيه

                                                

  .٣بواب املواقيت حأ من ٣٠ الباب ١٥٨ ص٣ج:  الوسائل)١(



٢٠٩

يوجب طرح هذه األخبار من جهة محلها على التقية، فاالستدالل ذه الروايات ال 

  .غبار عليها

إذا ): عليه السالم(ومن األخبار الدالة على التوسعة أيضاً صحيحة زرارة الطويلة، قال 

: ضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوهلن ـ إىل أن قالنسيت صالة أو صليتها بغري و

ـ فإن خشيت أن تفوتك : ـ وإن كانت املغرب والعشاء قد فاتتاك مجيعاً ـ إىل أن قال

الغداة إن بدأت باملغرب فصلّ الغداة مث صلّ املغرب والعشاء ابدأ بأوهلما ألما مجيعاً قضاء 

عليه (ومل ذاك؟ قال : قلت: قال. شمسأيهما ذكرت فال تصلهما إالّ بعد شعاع ال

فإن الصدر يشعر بأنه ال يكون عاصياً بالتأخري حىت . )١(ألنك لست ختاف فوا): السالم

 إىل فال تصلهما): عليه السالم(اجتمعت عليه صلوات، وداللة الذيل واضحة، حيث قال 

  .آخره فإنه صريح يف التوسعة

مل عليه بعض الروايات السابقة اليت نوقش فيها من وال خيفى أنه مل يشتمل على ما اشت

  .جهة التعليل املوافق للعامة

ورواية عمار، عن الرجل يكون عليه صالة يف احلضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال 

نعم يقضيها بالليل على األرض فأما على الظهر فال، ويصلي كما يصلي يف ): عليه السالم(

  تأخري الدين احلضري إىل فإا تشعر جبواز . )٢(احلضر

                                                

  .١بواب املواقيت حأ من ٦٣ الباب ٢١١ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب قضاء الصلوات ح٦ الباب ٣٥٩ ص٥ج:  الوسائل)٢(



٢١٠

السفر، وبعدم لزوم أن يرتل يف النهار إن مل يكن حرجاً عليه، ليقضي الصالة قبل إقبال 

  .الليل

ورواية العيص بن القاسم، يف من نسي أو نام عن صالة حىت دخل وقت صالة أخرى؟ 

ر فليصل إن كانت صالة األوىل فليبدأ ا، وإن كانت صالة العص): عليه السالم(فقال 

، وداللتها على جواز تأخري الفائتة مع توسعة وقت احلاضرة )١(العشاء مث يصلي العصر

  .ظاهرة

وسألته عن رجل نسي الفجر ): عليه السالم(، عن أخيه )عليه السالم(ورواية ابن جعفر 

، فإن تأخري الفجر )٢(يبدأ بالظهر مث يصلي الفجر): عليه السالم(حىت حضرت الظهر؟ قال 

  .ع التوسعة يف وقت الظهر ال يكون إالّ باملواسعة يف القضاءم

تقام الصالة وقد ): عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : وخرب إسحاق بن عمار قال

ومحله على الفوت االحتياطي . )٣(صل واجعلها ملا فات): عليه السالم(صليت؟ فقال 

  .خالف الظاهر

من كان يف صالة مث ذكر صالة أخرى ): عليه السالم(وخرب الواسطي، عن الصادق 

، فلو كان وقت القضاء ضيقاً وجب العدول إذا )٤(فاتته أمت اليت هو فيها مث يقضي ما فاتته

  .كان موضع العدول باقياً

                                                

  .٧ من أبواب قضاء الصلوات ح١ الباب ٤٨٥ ص١ج:  مستدرك الوسائل)١(

  .٩١ص: سناداإل قرب )٢(

  .١بواب صالة اجلماعة حأ من ٥٥ الباب ٤٥٧ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .١١ من أبواب قضاء الصلوات ح١ الباب ٤٨٥ ص١ج:  مستدرك الوسائل)٤(



٢١١

: وما عن اجلعفي الذي قيل إنه مضمون رواية أيب بصري، وهو موجود يف أصل احلليب

ليه وقت صالة، فإذا دخل وقت صالة بدأ باليت والصلوات الفائتات تقضى ما مل يدخل ع

  .)١(دخل وقتها وقضى الفائتة مىت أحب

ويدل أيضاً على جواز التأخري ما دل على جواز النافلة ملن عليه القضاء، فإنه مناف 

سألته عن الرجل نام عن : قال) عليه السالم(للمضايقة، كصحيح أيب بصري، عن الصادق 

  .)٢(يصلي ركعتني مث يصلي الغداة): عليه السالم(قال الغداة حىت طلعت الشمس؟ 

فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصالة ): عليه السالم(وموثق عمار، عن الصادق 

فال تصل شيئاً حىت تبدأ فتصلي قبل الفريضة كاآليات مثال ـ :  ـ أقولمكتوبة أو غريها

  .)٣(اليت حضرت ركعتني نافلة هلا مث اقض ما شئت

إن مجاعة : ول بأما ال ينافيان املضايقة لعدم منافاة الركعتني للفورية العرفية، فيهوالق

  .من القائلني باملضايقة قالوا بالفورية املطلقة، كما تقدم يف صدر املبحث

إىل غريها من الروايات اليت جيدها املتتبع يف غضون املسائل املختلفة املذكورة يف كتب 

  .ليةاحلديث، والكتب االستدال

وقضائه ) صلى اهللا عليه وآله(أما االستدالل للمواسعة بالروايات الدالة على نوم النيب 

  إا حيث ختالف األصول وتوافق روايات : الصالة بعد ذلك، ففيه

                                                

  .٣٢٨ ص٨٥ج:  يراجع البحار)١(

  .٢بواب املواقيت حأ من ٦١ الباب ٢٠٦ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .٣اقيت حبواب املوأ من ٦١ الباب ٢٠٧ ص٣ج:  الوسائل)٣(



٢١٢

املخالفني، فالالزم محلها على التقية، وال داعي إىل االستدالل مبا سلّم اخلاصة على عدم 

  .صحتها

  :ضايقة، فقد استدلوا هلا بأمورأما القائلون بامل

أصالة االحتياط، فإنه إن أتى بالقضاء فوراً أمن العقاب، خبالف ما إذا مل يأت به : األول

  .إن الرباءة حمكمة كما تقدم، ألنه شك يف التكليف: فوراً، وفيه

إن األول داللة فيه على : إطالق أوامر القضاء بدعوى انصرافها إىل الفور، وفيه: الثاين

  .الفور وال نسلم انصرافاً خاصاً يف املقام

 بضميمة ما ورد يف الروايات وذكره )١(﴾أَِقِم الصالةَ ِلِذكْري﴿: قوله تعاىل: الثالث

صلى اهللا عليه (املفسرون، فعن الذكرى أنه قال كثري من املفسرين إنه يف الفائتة، لقول النيب 

أَِقِم الصالةَ ﴿: ذكرها، إن اهللا تعاىل يقولمن نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ): وآله

  .)٢(﴾ِلِذكْري

إذا فاتتك صالة فذكرا يف وقت : أنه قال) عليه السالم(وعن زرارة، عن أيب جعفر 

أخرى، فإن كنت تعلم أنك إن صليت اليت فاتتك كنت من األخرى يف وقت فابدأ باليت 

  .)٣(﴾ةَ ِلِذكْريأَِقِم الصال﴿و: فاتتك، إن اهللا عز وجل يقول

  معناه أقم الصالة مىت ذكرت أن عليك صالة، كنت : وعن الطربسي، قيل

                                                

  .١٤اآلية :  سورة طه)١(

  .١٦ س١٣٢ص:  الذكرى)٢(

  . ٢بواب املواقيت حأ من ٦٢ الباب ٢٠٩ ص٣ج:  الوسائل)٣(



٢١٣

  ). عليه السالم(يف وقتها أم مل تكن، عن أكثر املفسرين وهو املروي عن أيب جعفر 

  .إىل غريها من الروايات

ملعلوم أن ، ومن ا)عليه السالم(إن اآلية بنفسها ال داللة فيها، فإن اخلطاب ملوسى : وفيه

موسى ال تقضى صالته، والظاهر من اآلية أقم الصالة لتكون ذاكراً يل، فالالم الم العلة مثل 

  .تاجر لتربح، وتعلم لتحصيل الثواب، إىل غري ذلك

وال ينايف هذا املعىن مع الروايات الواردة املستدلة ا ألجل الفائتة، إذ الظاهر أن 

ن جهة العلة، فالصالة الواجبة ألجل ذكر اهللا، تتحق يف الروايات أرادت االستدالل باآلية م

كتب عليكم الصيام كما : ضمن القضاء كما تتحقق يف ضمن األداء، فهو مثل أن يقول

 مث يستدل ا ألجل القضاء للصوم بتقريب أن كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

  .ودة يف األداء موجودة يف القضاء، كما هي موجلعلكم تتقونالعلة وهي 

ال ينايف كون اآلية واردة يف مورد ) عليه السالم(كون اخلطاب ملوسى : ال يقال

لَقَد أُوِحي ﴿و: القضاء، إذ يرد اخلطاب للنيب ويراد به بيان احلكم ال الفعلية اخلارجية، مثل

و كلُإىل ِإلَيمع طَنبحلَي كْترأَش لَِئن ِلكقَب ِمن الَّذين١(﴾ك( ممع وضوح أ ،) عليهم

من املسلم أنه ال مانع من ذلك، وإمنا الكالم يف أنه ال ظهور : وفيه. ال يشركون) السالم

، وإمنا )عليه السالم( يف الفائتة، ويؤيده كونه خطاباً ملوسى ﴾أَِقِم الصالةَ﴿: لقوله تعاىل

  . إذا مل يضطر كاملقاميصار إىل كون اخلطاب لبيان احلكم إذا اضطر إىل ذلك، دومنا

                                                

  .٦٥اآلية :  سورة الزمر)١(



٢١٤

وكيف كان فاآلية بنفسها ال داللة فيها على ما ذكره أهل املضايقة، وأما الروايات 

الواردة يف تفسريها، فالظاهر منها أا لبيان بعض املصاديق، وال داللة فيها على الفور، فإن 

 وإمنا جيب اإلتيان أن الصالة ال تفوت بفوات وقتها،) صلى اهللا عليه وآله(ظاهر رواية النيب 

  .ا إذا تذكرها، فال داللة فيها على الفور، وال على اختصاص اآلية بالفائتة

ورواية زرارة حمتملة لعل االستدالل باآلية فيها ألجل أصل القضاء، فتكون حاهلا حال 

أو ألجل الفورية، وحيث إن املعىن األول أقرب إىل ظاهر ) صلى اهللا عليه وآله(رواية النيب 

اآلية، إذ ال ظهور يف الفورية يف اآلية فال داللة يف الرواية للقول باملضايقة، ويؤيد ما ذكرناه 

ما تقدم عن جممع البيان، فاملراد باآلية إقامة الفرائض ألجل كوا مذكرة له سبحانه، سواء 

  .كانت يف الوقت أو يف خارج الوقت

خالف ظاهر » عليك الصالةمىت ذكرت أن «: نعم ما ذكره جممع البيان من قوله

 فظاهر اآلية وجوب إقامة الصالة حاضرة أو ﴾ِلِذكْري﴿ ومهما كان معىن ﴾ِلِذكْري﴿

  .فائتة، لكوا مذكرة هللا تعاىل، أو مىت ما ذكرها

عليه (الروايات الكثرية الدالة على املضايقة، كصحيحة زرارة، عن الباقر : الرابع

 يف كل ساعة، صالة فاتتك فمىت ما ذكرا أديتها، أربع صلوات يصليها الرجل): السالم

وصالة ركعيت طواف الفريضة، وصالة الكسوف، والصالة على امليت، فهذه يصليهن 

  .)١(الرجل يف الساعات كلها

                                                

  .١بواب املواقيت حأ من ٣٩ الباب ١٧٤ ص٣ج:  الوسائل)١(



٢١٥

مخس صلوات ال : قال) عليه السالم(وصحيحة معاوية بن عمار، عن أيب عبد اهللا 

ت أن حترم، وصالة الكسوف، وإذا نسيت إذا طفت بالبيت، وإذا أرد: تترك على حال

  .)١(فصلّ إذا ذكرت، وصالة اجلنازة

إن ظاهر هذه الروايات أا ليست من الصالة املبتدئة اليت يكره اإلتيان ا يف : وفيه

أوقات خاصة، فإن ظاهر هذه الروايات ذلك، باإلضافة إىل مجلة من الروايات سياقها سياق 

  .عىن املذكورهذه الروايات ظاهرة يف امل

عن رجل فاته شيء من الصلوات ) عليه السالم(كخرب نعمان الرازي، سأل الصادق 

  .)٢(فليصل حني ذكرها): عليه السالم(فذكر عند طلوع الشمس وعند غروا؟ قال 

سألته عن الرجل ينام عن : قال) عليه السالم(وخرب يعقوب بن شعيب، عن أيب عبد اهللا 

عليه (س أيصلي حني يستيقظ أو ينتظر حىت تنبسط الشمس؟ فقال الغداة حىت تبزغ الشم

بل ): عليه السالم(يوتر أو يصلي الركعتني؟ قال : قلت. يصلى حني يستيقظ): السالم

  .إىل غري ذلك. )٣(يبدأ بالفريضة

) عليه السالم(صحيحة زرارة، عن أيب جعفر : ومن الروايات اليت استدل ا للمضايقة

عليه (ل صلى بغري طهور أو نسي صالة مل يصلها أو نام عنها؟ قال أن سأل عن رج

يقضيها إذا ذكرها يف أي ساعة ذكرها من ليل أو ار، فإذا دخل وقت صالة ومل ): السالم

  يتم ما قد فاته فليقض ما مل يتخوف أن يذهب وقت هذه الصالة اليت قد حضرت وهذه 

                                                

  .٤بواب املواقيت حأ من ٣٩ الباب ١٧٥ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .١٦بواب املواقيت حأ من ٣٩ الباب ١٧٧ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .٤بواب املواقيت حأ من ٦١ الباب ٢٠٦ ص٣ج:  الوسائل)٣(



٢١٦

ا قد فاته مما قد مضى، وال يتطوع بركعة أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل م

  .)١(حىت يقضي الفريضة كلها

من نام عن صالة أو نسيها فوقتها حني : والنبوي الذي ادعى السرائر اإلمجاع عليه

  .)٢(يذكرها

وصحيحة أيب والد الواردة يف حكم املسافر القاصد للمسافة الراجع عن قصد قبل 

تسر يف يومك الذي خرجت فيه بريداً، فإن عليك أن فإن كنت مل : متامها، ويف آخرها

تقضي كل صالة صليتها يف يومك ذلك بالتقصري بتمام من قبل أن ترمي من مكانك ذلك، 

ألنك مل تبلغ املوضع الذي جيوز فيه التقصري حىت رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت 

  .)٣(وعليك إذا رجعت أن تتم الصالة حىت تصري إىل مرتلك

» يف أي ساعة ذكرها«): عليه السالم(ى صحيحة زرارة، أن االستدالل بقوله ويرد عل

ال يتم، ملا عرفت من كون املراد من أمثاله عدم الكراهة للقضاء يف األوقات املكروهة، 

غري تام، إذ الظاهر » وإذا دخل وقت الصالة ومل يتم ما قد فاته فليقض«: واالستدالل بقوله

 رمبا يتوهم أنه إذا دخل الوقت حرم االشتغال بصالة أخرى غري أنه لدفع توهم احلظر، إذ

ألا تفريع » فإذا قضاها«ذات الوقت، ومنه يظهر سقوطه داللة الفقرة الثالثة أيضاً وهي 

  على الفقرة الثانية، 

                                                

  .٣ باب من نام عن الصالة ح٢٩٢ ص٣ج:  الكايف)١(

  .١٧ ح٢٠١ ص١ج:  العوايل)٢(

  .١ من أبواب صالة املسافر ح٥ الباب ٥٠٤ ص٥ج:  الوسائل)٣(



٢١٧

. املساحمة يف أداء التكليف والتهاون به إىل  مل ينجرإذا ما دام العمر

  

 غري تام أيضاً، ألنه لو سلم ظهورها يف عدم تطوع بركعةوال ي: واالستدالل بقوله

  .اجلواز فهي مسألة أخرى وهي مسألة عدم جواز التطوع ملن عليه فريضة

إنه مثل الروايات الدالة على اإلتيان بالقضاء يف كل األوقات ولو : ويرد على النبوي

  .كانت مكروهة للنوافل املبتدئة

دل على املضايقة، ألن الرمي عن املكان رمبا يؤخر مبا إا ال ت: وعلى صحيحة أيب والد

ينايف الفورية، مضافاً إىل أن إعادة الصالة مستحبة كما سيأيت من االجتزاء بالصالة قصراً فال 

  .تصلح حجة يف مقامنا هذا

مث إنه لو سلمنا داللة مجلة من الروايات املذكورة أو بعضها على املضايقة، فالالزم 

ستحباب مجعاً بينها وبني األدلة الدالة على املواسعة كما ال خيفى، واإلشكال محلها على اال

  .يف كل أخبار املواسعة كما صدر عن بعض، بعيد عن ميزان الظهور

أما القول الثالث، املنسوب إىل ابن محزة من التفصيل، فلم يعرف له وجه، اللهم إالّ أن 

  . ه الكيفيةيقال إنه مجع بني الطائفتني من الروايات ذ

  .إنه مجع تربعي، فال جمال إالّ الذهاب إىل القول باملواسعة: وفيه

إلطالق األدلة، ولو ظن املوت وأخر مث } ما دام العمر{مث التوسعة يف القضاء إمنا هو 

  .أتى ا مل يكن إالّ متجرياً، وقد حقق يف حمله عدم حرمة التجري

}  إىل املساحمة يف أداء التكليف والتهاون بهإذا مل ينجر{: ومنه يعلم اإلشكال يف قوله

اللهم إالّ أن يستدل للحرمة مبا دل على النهي عن التهاون يف الصالة، وأنه شامل ملثل املقام، 

  .لكن فيه تأمالً، واهللا سبحانه العامل

  



٢١٨

ال جيب تقدمي الفائتة على احلاضرة ـ ٢٨ـ مسألة 

  

مطلقاً، واحدة كانت الفائتة أو }  احلاضرة ـ ال جيب تقدمي الفائتة على٢٨مسألة ـ {

أكثر، لذلك اليوم كانت أو ال، وهذا هو املشهور بني املتأخرين، بل عن مجاعة نسبته إىل 

الشهرة مطلقاً، خالفاً ملن قال بوجوب تقدمي الفائتة على احلاضرة مطلقاً، كما عن الشيخ 

 القدماء، وعن اخلالف والغنية واإلسكايف واحلليب واحللي، بل نسب هذا إىل املشهور بني

ورساليت املفيد واحللي اإلمجاع عليه، وعن احملقق يف املعترب وجوب تقدمي فائتة واحدة دون 

الفوائت املتعددة، وعن العالمة يف املختلف وجوب تقدمي فائتة اليوم دون فائتة سائر األيام، 

ملدارك والشهيد يف بعض كتبه، بل يف املستند نسبة القول الثالث إىل النافع والشرائع وا

  .وهناك أقوال أخر يف املسألة هي كأدلتها ضعيفة

مث إن القائلني بالقول األول اختلفوا فذهب بعضهم إىل وجوب تقدمي احلاضرة، 

وبعضهم إىل استحبابه، وبعضهم إىل استحباب تقدمي الفائتة، وبعضهم إىل استحباب تأخري 

من األقوال األربعة، أما سائر خصوصيات ذلك فسيأيت احلاضرة، واألقوى ما ذكره املصنف 

  .الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل

  :ويدل على ذلك أمران

أَِقِم الصالةَ ِلدلُوِك ﴿: ما عدا األخبار اخلاصة، وهي اإلطالقات كقوله تعاىل: األول

دخل وقت الظهر إذا زالت الشمس ): عليه السالم(، وقوله )١(﴾غَسِق اللَّيِل إىل الشمِس

  .)٢(والعصر

                                                

  .٧٨اآلية : سراء سورة اإل)١(

  .٥ من أبواب املواقيت ح٤ الباب ٩٢ص ٣ج:  الوسائل)٢(



٢١٩

واألخبار احلاثة على املبادرة على فعل الفريضة يف أول وقتها، وأصالة الرباءة عن اشتراط 

  .احلاضرة بتقدمي الفائتة عليها

وال خيفى أن هذه األدلة إمنا تستقيم بسقوط أخبار األقوال األخر عن الداللة، وإالّ فال 

لة اخلاصة، وحيث نذكر سقوط تلك األخبار ملعارضتها جمال لألصل واإلطالق يف قبال األد

  .باألخبار الدالة على املختار فال بأس باالستدالل باإلطالقات

  .نعم ال جمال لألصل العملي مع وجود األدلة االجتهادية كما هو واضح

إن : قال) عليه السالم(كصحيحة ابن سنان، عن أيب عبد اهللا : األخبار اخلاصة: الثاين

جل أو نسي أن يصلي املغرب والعشاء اآلخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما نام ر

كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحدامها فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر 

  . فليصل الصبح مث املغرب مث العشاء قبل طلوع الشمس

  .ومثله خرب أيب بصري والفقه الرضوي

عن رجل فاتته صالة النهار مىت ) عليه السالم(سئل أبو عبد اهللا : قالوصحيحة احلليب، 

  .)١(مىت شاء، إن شاء بعد املغرب وإن شاء بعد العشاء): عليه السالم(يقضيها؟ قال 

  .وظاهر صالة النهار الفريضة فحملها على النافلة خالف الظاهر

  ة النهار؟ سألته عن الرجل يفوته صال: ومثلها صحيحة حممد بن مسلم قال

                                                

  .٨ من أبواب قضاء الصلوات ح١ الباب٤٨٥ص ١ج:  مستدرك الوسائل)١(



٢٢٠

  .)١(يصليها إن شاء بعد املغرب، وإن شاء بعد العشاء: قال

يفوت الرجل األوىل والعصر : قلت له: قال) عليه السالم(ورواية مجيل، عن الصادق 

يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه ال يأمن املوت : واملغرب ويذكر عند العشاء اآلخرة؟ قال

، وقد )٢(ت قد دخلت مث يقضي ما فاته األوىل فاألوىلفيكون قد ترك صالة فريضة يف وق

  .سبق توجيه الرواية يف املسألة السابقة

عن رجل نسي أو نام ) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : ورواية العيص بن القاسم قال

إن كانت صالة األوىل ): عليه السالم(عن الصالة حىت دخل وقت صالة أخرى؟ فقال 

  .)٣(كانت صالة العصر صلى العشاء مث صلى العصرفليبدأ ا، وإن 

ـ كما يف النسخ ) عليه السالم(، عن أخيه )عليه السالم(ورواية علي بن جعفر 

عليه (وسألته عن رجل نسي املغرب حىت دخل وقت العشاء اآلخرة؟ قال : املعتمدة ـ قال

ء وذكر بعد طلوع وسألته عن رجل نسي العشا. يصلي العشاء مث يصلي املغرب): السالم

، وسألته عن رجل نسي الفجر حىت حضرت يصلي العشاء مث يصلي الفجر: الفجر؟ قال

  .)٤(يبدأ بالظهر مث يصلي الفجر كذلك كل صالة بعدها صالة: الظهر؟ قال

وما يف هذه الرواية من تقدمي العشاء على املغرب مع سعة الوقت، إما مبين على أن 

  لث اليل، أو مبين على التقية، حيث وقت املغرب ينتهي عند ث

                                                

  .٦ح:  نفس املصدر)١(

  .٦ من أبواب املواقيت ح٦٢ ـ الباب ٢١٠ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .٧ من ابواب قضاء الصلوات ح١ الباب ٤٨٥ ص١ج:  مستدرك الوسائل)٣(

  .٩١ص: سناد قرب اإل)٤(



٢٢١

يرون العامة انقضاء وقت املغرب بدخول وقت العشاء، كما يرون انقضاء وقت الظهر 

بدخول وقت العصر، وما فيها من تقدمي العشاء على الفجر إمنا هو ألجل أن ال يصلي 

هر مكروهاً القضاء يف الوقت املكروه الذي هو بعد صالة الفجر، ولذا حيث مل يكن بعد الظ

قال بابتداء الظهر، وعليه فالضابط ـ كما ذكر يف آخر الرواية ـ أن كل صالة ال يكره 

بعدها صالة كالظهر والعشائني يكون االبتداء ا أوىل، فيأيت بصاحبة الوقت مث يأيت 

بالقضاء، فيدل على عدم الترتيب بني الفائتة واحلاضرة، وكل صالة يكره الصالة بعدها 

العصر يقدم عليها الفائتة من جهة أن ال يأيت ا يف الوقت املكروه، وحيث علم كالصبح و

من اخلارج عدم لزوم كال احلكمني كان كالمها على سبيل الندب، فله أن يقدم الفائتة 

  .مطلقاً، كما له أن يقدم احلاضرة مطلقاً

 وله مهلة فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصالة): عليه السالم(وخرب فقه الرضا 

 ظاهر يف جواز أن يأيت ما قبل صاحبة التنفل ومهلةفإنه بقرينة . )١(يف التنفل والقضاء

  .الوقت أو ال يأيت ما

وإن فاتك فريضة فصلّها إذا ذكرت، فإن ذكرا وأنت يف وقت : ويف موضع آخر منه

  .فريضة أخرى فصلّ اليت أنت يف وقتها مث تصلي الفائتة

: أنه قال) عليه السالم( ظهر الوجه يف رواية إمساعيل بن مهام، عن أيب احلسن ومما تقدم

 يف الرجل يؤخر الظهر حىت يدخل وقت العصر أنه يبدأ بالعصر  

                                                

  .٢٣ س٢ص:  فقه الرضا)١(



٢٢٢

  .)١(مث يصلى الظهر

من كان يف صالة مث ذكر صالة أخرى ): عليه السالم(ورواية الواسطي، عن الصادق 

، فإنه إن كان الالزم تقدمي الفائتة كان الالزم )٢(ا فاتتهفاتته أمت اليت هو فيها مث يقضي م

  .العدول كما يأيت يف روايات من أوجب تقدمي الفائتة

كيف أقضي؟ قال ) صلى اهللا عليه وآله(قال رجل يا رسول اهللا : ورواية جابر قال

: اليا رسول اهللا قبل أم بعد؟ ق: ، قيلصلّ مع كل صالة مثلها): صلى اهللا عليه وآله(

قبل)فإنه لو كان الواجب تقدمي الفوائت مل يصح التوزيع)٣ ،.  

لئال يبتلى يف بعض الصلوات باألوقات » قبل«) صلى اهللا عليه وآله(ولعل ذكره 

  . املكروهة

إىل غريها من الروايات اليت تقدم بعضها يف باب املضايقة، وإن كان قد عرفت أنه ال 

  .تالزم بني املسألتني

باإلمجاع املنقول، وبقاعدة االحتياط، ومبا : لون بوجوب الترتيب مطلقاًاستدل القائ

ال صالة ملن عليه ): صلى اهللا عليه وآله(وباملرسل املروي، عن النيب . تقدم يف دليل املضايقة

  .وجبملة من الروايات اخلاصة. )٤(صالة

  :ويف الكل نظر

ة حاكمة عليها، وأما روايات باب أما اإلمجاع فهو حمقق العدم، وأما االحتياط فالرباء

  املضايقة فقد 

                                                

  .١٧بواب املواقيت حأ من ٤ الباب ٩٤ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .١١ من أبواب قضاء الصلوات ح١ الباب ٤٨٥ ص١ج:  مستدرك الوسائل)٢(

  .١٠ح:  نفس املصدر)٣(

  .٣ من أبواب املواقيت ح٤٦ الباب ١٩٥ ص١ج:  مستدرك الوسائل)٤(



٢٢٣

عرفت عدم التالزم بني البابني، إلمكان القول باملضايقة دون القول بلزوم الترتيب، 

  .مضافاً إىل ما عرفت يف ذلك الباب من عدم متامية تلك األدلة

ت وأما النبوي، فإن ظاهره عدم النافلة ملن عليه فريضة، كما ورد مجلة من الروايا

  .بذلك، وإالّ فكلتا الصالتني الفائتة واحلاضرة عليه حني دخل وقت احلاضرة، وعليه فائتة

  :وأما الروايات اخلاصة، فريد عليها

  .عدم الداللة يف بعضها: أوالً

االبتالء مبا صرح بعدم الترتيب، كالروايات السابقة، مما يوجب محلها على حممل : وثانياً

والروايات اخلاصة هي صحيحة زرارة الطويلة، عن أيب جعفر آخر غري الوجوب والشرطية، 

إذا نسيت صالة أو صليتها بغري وضوء وكان عليك قضاء صلوات : قال) عليه السالم(

قال أبو : ، وقالفابدأ بأوهلن فأذن هلا وأقم مث صلها مث صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صالة

هر وقد فاتتك الغداة فذكرا فصل الغداة وإن كنت قد صليت الظ): عليه السالم(جعفر 

عليه (وقال . أي ساعة ذكرا ولو بعد العصر ومىت ما ذكرت صالة فاتتك صليتها

إذا نسيت الظهر حىت صليت العصر فذكرا وأنت يف الصالة أو بعد فراغك ): السالم

تصل األوىل فانوها األوىل مث صل العصر، فإمنا هي أربع مكان أربع، وإن ذكرت أنك مل 

وأنت يف صالة العصر وقد صليت منها ركعتني فانوها األوىل مث صل الركعتني الباقيتني وقم 

فصل العصر، وإن كنت قد ذكرت أنك مل تصل العصر حىت دخل وقت املغرب ومل ختف 

فوا فصل العصر مث صل املغرب، فإن كنت قد صليت املغرب فقم فصل العصر، وإن كنت 

  رب ركعتني مث ذكرت العصر فانوها قد صليت من املغ



٢٢٤

العصر مث قم فأمتها ركعتني مث تسلم مث تصلي املغرب، فإن كنت قد صليت العشاء 

اآلخرة ونسيت املغرب فقم فصل املغرب، وإن كنت ذكرا وقد صليت من العشاء اآلخرة 

ن كنت قد ركعتني أو قمت يف الثالثة فانوها املغرب مث سلم مث قم فصل العشاء اآلخرة، فإ

نسيت العشاء اآلخرة حىت صليت الفجر فصل العشاء اآلخرة، وإن كنت قد ذكرا وأنت 

يف الركعة األوىل أو يف الثانية من الغداة فانوها العشاء مث قم فصل الغداة وأذن وأقم وإن 

كانت املغرب والعشاء قد فاتتاك مجيعاً فابدأ ما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ باملغرب مث 

لعشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت ما فابدأ باملغرب مث صلّ الغداة مث صل ا

العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت باملغرب فصل الغداة مث صل املغرب والعشاء 

: قال. ابدأ بأوهلما ألما مجيعاً قضاء، أيهما ذكرت فال تصلهما إالّ بعد شعاع الشمس

  .)١(ألنك لست ختاف فوا): عليه السالم(قال ومل ذلك؟ : قلت

إذا فاتتك صالة فذكرا «: قال) عليه السالم(وصحيحة عبيد بن زرارة، عن أيب جعفر 

يف وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت اليت فاتتك كنت من األخرى يف وقت فابدأ 

، وإن كنت تعلم أنك إذا ﴾ريأَِقِم الصالةَ ِلِذكْ﴿: باليت فاتتك، فإن اهللا عز وجل قال

  .)٢(»صليت اليت فاتتك، فاتتك اليت بعدها فابدأ باليت أنت يف وقتها واقض األخرى

                                                

  .١واقيت حبواب املأ من ٦٣ الباب ٢١١ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٢بواب املواقيت حأ من ٦٢ الباب ٢٠٩ ص٣ج:  الوسائل)٢(



٢٢٥

عن رجل نسي صالة حىت دخل ) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : ورواية البصري قال

إذا نسى صالة أو نام عنها صالها حني يذكرها، فإذا ذكرها : وقت صالة أخرى؟ فقال

و يف صالة بدأ باليت نسي، وإن ذكرها مع إمام يف صالة املغرب أمتها بركعة مث صلى وه

  .)١(املغرب مث صلى العتمة بعدها

سألته عن رجل نسي الظهر حىت : قال) عليه السالم(ورواية صفوان، عن أيب احلسن 

) معليه السال(كان أبو جعفر ): عليه السالم(غربت الشمس وقد كان صلى العصر؟ قال 

إن إمكنه أن يصليها قبل أن يفوته املغرب بدأ ا، وإالّ صلى املغرب مث : أو كان أيب يقول

  .)٢(صالها

عليه (سألته عن رجل نسي الظهر حىت دخل وقت العصر؟ قال : ورواية أيب بصري قال

يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات تبدأ باليت نسيت إالّ أن ختاف أن خيرج وقت ): السالم

  .)٣( فتبدأ باليت أنت يف وقتها مث تقضي اليت نسيتالصالة

عن رجل صلى على غري ) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : ورواية معمر بن حيىي قال

يصليها قبل أن يصلي هذه اليت : القبلة مث تبني له القبلة وقد دخل وقت صالة أخرى؟ قال

  .)٤(دخل وقتها إالّ أن خياف فوت اليت دخل وقتها

  من فاتته صالة حىت دخل وقت ): عليه السالم(واية الدعائم، عن الصادق ور

                                                

  .٢بواب املواقيت حأ من ٦٣ الباب ٢١٢ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٧بواب املواقيت حأ من ٦٢ الباب ٢١٠ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .٨ من ابواب املواقيت ح٦٢ الباب ٢١١ ص٣ج:  الوسائل)٣(

  .٣بواب القبلة حأ من ٨ الباب ٥٩٤ ص٤ج:  جامع أحاديث الشيعة)٤(



٢٢٦

صالة أخرى فإن كان يف الوقت سعة بدأ باليت فاتت وصلى اليت هو منها يف وقت، وإن 

  .)١(مل يكن من الوقت إالّ مقدار ما يصلي اليت هو وقتها بدأ ا وقضى بعدها الصالة الفائتة

رجل صلى على غري القبلة مث : من صلى على غري القبلة ـويف رواية عمرو ـ يف باب 

يعيدها قبل أن يصلي هذه اليت قد دخل : تبينت القبلة وقد دخل يف وقت صالة أخرى؟ قال

  .)٢(وقتها

وإن كنت قد ذكرت أنك مل تصل : وال خيفى أن ظهور رواية زرارة الطويلة يف قوله

وإن كنت قد صليت : ويف قوله. ، إخلرحىت دخل وقت املغرب ومل ختف فوته فصل العص

وإن كنت قد ذكرا يعين : ويف قوله. من املغرب ركعتني مث ذكرت العصر فانوها العصر

  . إخلالعشاء اآلخرة وأنت يف الركعة األوىل، أو يف الثانية من الغداة فانوها العشاء

مصباح الفقيه ـ ـ كما يف ) ره(ولكن خيدش الظهور األول ما ذكره الشيخ املرتضى 

بظهورها يف تضيق وقت املغرب وفواا بزوال احلمرة، وحيث إن هذا القدر هو وقت 

الفضيلة دون اإلجزاء لزم محل األمر على االستحباب، وكون إدراك فضيلة وقت املغرب 

، ومنه يعلم اخلدش يف ومل ختف: أوىل من املبادرة إىل الفائتة حبكم مفهوم القيد يف قوله

  الثاين، فاحلكم ظهور 

                                                

  .، يف ذكر مواقيت الصالة١٤١ ص١ج: سالم دعائم اإل)١(

  .٢ من أبواب القبلة ح٨ الباب ٥٩٤ ص٤ج: عةي جامع أحاديث الش)٢(



٢٢٧

بالعدول مقيد لعدم خوف فوات وقت فضيلة املغرب، ويعلم أيضاً بقرينة السياق أن 

الظهور الثالث أيضاً خمدوش، ألنه بعد محل األمر بالعدول من املغرب إىل العصر على 

انتهى . االستحباب يتعني محل األمر بالعدول من الفجر إىل العشاء على االستحباب أيضاً

  .ملخصاً

وذيلها » فابدأ بأوهلن«): عليه السالم(هذا باإلضافة إىل أن صدر الرواية، حيث قال 

 يدالن على استحباب املضايقة، أما )١(»ألنك لست ختاف فوا«): عليه السالم(حيث قال 

الصدر فلما تقدم يف أدلة املضايقة، وأما الذيل فواضح، وعليه فكلما ذكر يف هذه الرواية من 

  .مول على االستحبابالترتيب حم

أما ما ذكره املستمسك من أن األمر بالعدول فيها وارد مورد توهم احلظر المتناع 

إنه : العدول يف األثناء ارتكازاً ملخالفته للقواعد العامة وألولوية فعل احلاضرة يف وقتها، ففيه

  .خالف الظاهر، وهذا االرتكاز ال يصلح قرينة لصرف الظاهر

اب عن الصحيحة تعرف اجلواب عن صحيحة زرارة الثانية، فإن وإذ قد عرفت اجلو

 جيعلها من ﴾أَِقِم الصالةَ ِلِذكْري﴿: األمر فيها بأن يبدأ بالفائتة مستشهداً بقوله تعاىل

روايات املضايقة، وقد تقدم أا حممولة على االستحباب، بل رمبا يقال إن توهم احلظر من 

تعارف من أول اإلسالم إىل اليوم بإتيان الصالة صاحبة تأخري صاحبة الوقت ـ كما كان امل

  .الوقت يف أول وقتها ـ مانع عن انعقاد ظهور للرواية يف االستحباب، بله الشرطية

                                                

  .٦ من أبواب املواقيت ح٦٢ الباب ٢١٠ ص٣ج:  الوسائل)١(



٢٢٨

صالها «نعم رواية البصري ال جمال هلذا الكالم فيه، لكن فيها إشعار باملضايقة بقرينة 

  .»حني يذكرها

حىت : د بفوات املغرب فوات وقت الفضيلة، بقرينةوأما رواية صفوان فظاهرها أن املرا

، وعليه فهي دالة على املواسعة وعدم لزوم الترتيب ال العكس، ورواية أيب غربت الشمس

وقت الفضيلة، فاملراد أفضلية تقدمي » حىت دخل وقت العصر«: بصري كذلك، ألن ظاهر قوله

لقضاء إذا خاف فوت وقت الفضيلة، القضاء إذا كان وقت الفضيلة باقياً، وأفضلية تأخري ا

فتكون الرواية دليالً على عدم الترتيب أيضاً، كما أا دليل على عدم املضايقة، واحتمال 

  .وجوب التقدمي مع عدم خوف فوت وقت الفضيلة مما مل يقل به أحد

وأما رواية معمر فهي باإلضافة إىل أن سياقها مثل سياق رواية أيب بصري، فيأيت فيها ما 

ذكرناه يف رواية أيب بصري، يرد عليها أا حممولة على االستحباب، إذ قد حقق يف حبث 

  .اخللل أنه لو صلى إىل غري القبلة مث تبني خطأه بعد خروج الوقت مل جتب القضاء

ومن األجوبة السابقة يظهر جواب رواية الدعائم اليت سياقها هو سياق تلك الروايات، 

  .باإلضافة إىل ضعف السند

ورواية عمرو مثل رواية معمر، فيأيت فيها ما ذكرناه يف رواية معمر، هذا كله باإلضافة 

إىل ما تقدم من لزوم التماس حممل لروايات الترتيب لو مت كل شيء فيها، وذلك ملعارضتها 

  .بروايات عدم االشتراط

لتفاصيل يف مث إنه باجلواب عن أدلة الترتيب يظهر ضعف قويل احملقق والعالمة، وسائر ا

  املسألة، فإم استندوا إىل روايات الترتيب يف اجلملة، وقد عرفت



٢٢٩

 ، وإن كان األحوط تقدميها عليها،ملن عليه قضاءـ  يف سعة الوقت  ـفيجوز االشتغال باحلاضرة

 مل يتجاوز إذا شرع يف احلاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا بل ، يف فائتة ذلك اليومخصوصاً

. حمل العدول

  

عدم داللتها فال حاجة إىل إطالة الكالم يف نقل أدلتهم واجلواب عنها، ومن أراد 

  .التفصيل فلريجع إىل شروح الشرائع وغريها من املفصالت

وإن {مطلقاً } فيجوز االشتغال باحلاضرة ـ يف سعة الوقت ـ ملن عليه قضاء{وعليه 

وإمنا قلنا } ها، خصوصاً يف فائتة ذلك اليومتقدميها علي{احتياطاً ضعيفاً } كان األحوط

احتياطاً الحتمال دفع توهم احلظر يف الروايات اآلمرة بتقدمي الفائتة، بضميمة رواية مجيل 

يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه ): عليه السالم(املتقدمة يف الترتيب بني الفوائت، حيث قال 

وقت قد دخل، مث يقضي ما فاته األول ال يأمن املوت، فيكون قد ترك صالة فريضة يف 

  .فاألول

هذا باإلضافة إىل ما تقدم من ظهور مجلة من الروايات يف تقدمي الفائتة عند عدم ختوف 

ضيق وقت الفضيلة بالنسبة إىل احلاضرة، فإطالق االحتياط بتقدمي الفائتة حىت يف صورة 

  .اخلوف خالف األدلة

 له العدول منها إليها إذا مل يتجاوز حمل بل إذا شرع يف احلاضرة قبلها استحب{

وقد صليت منها «كما تقدم يف بعض الروايات، وما يف صحيح زرارة من لفظ } العدول

وقد صليت من العشاء اآلخرة «: فاملراد به املثال، بقرينة قوله يف موضع آخر منه» ركعتني

  .»ركعتني أو قمت يف الثالثة

  



٢٣٠

ومل يتمكن من إتيان ،  أيضاًت أيام وفاتت منه صالة ذلك اليوم عليه فوائإذا كان ـ ٢٩ـ مسألة 

ولكن ال يكتفي ،  أن يأيت بفائتة اليوم قبل األدائيةاستحباباً  فاألحوط، على إتياامل يكن بانياً أو مجيعها

. مرتبة عليها أيضاً بل بعد اإلتيان بالفوائت يعيدها،ا

  

وفاتت منه صالة ذلك اليوم أيضاً ومل  ـ إذا كان عليه فوائت أيام ٢٩مسألة ـ {

يتمكن من إتيان مجيعها أو مل يكن بانياً على إتياا، فاألحوط استحباباً أن يأيت بفائتة اليوم 

الحتمال وجوب اإلتيان بفائتة اليوم قبل احلاضرة من جهة إطالق نصوص } قبل األدائية

ليه فوائت أخرى أم ال، متكن من اإلتيان بفائتة اليوم قبل احلاضرة، فيشمل ما إذا كان ع

  .اإلتيان ا أم ال

لكن هذا } ولكن ال يكتفي ا بل بعد اإلتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتبة عليها{

االحتياط حمل نظر، إذ أدلة اإلتيان بالفائتة هلذا اليوم ال إطالق هلا يف نفسها، بله لزوم 

  .ب بني الفوائتتقييدها ـ لو سلم اإلطالق ـ مبا دل على الترتي

نعم من يرى عدم لزوم الترتيب بني الفوائت ال بأس عنده ذا االحتياط، كما أن ما 

، حمل نظر )١(ذكره املستمسك من كون االحتياط إمنا يكون بالتأخري إىل ضيق وقت احلاضرة

 أيضاً، إذ قد عرفت أن ظاهر مجلة من الروايات اإلتيان باحلاضرة قبل انقضاء وقت الفضيلة،

  .فكيف يكون خالف ذلك احتياطاً

مث إن املنصرف من اليوم يف النص والفتوى النهار إىل الليل، أما الليلة السابقة فليست 

  .من هذا اليوم

  

                                                

  .٩٨ ص٧ج:  املستمسك)١(



٢٣١

 يستحب له حتصيل التفريغ بإتياا ،فوائت أو  احتمل اشتغال ذمته بفائتةإذا ـ ٣٠ـ مسألة 

،احتياطاً

  

ته بفائتة أو فوائت، يستحب له حتصيل التفريغ  ـ إذا احتمل اشتغال ذم٣٠مسألة ـ {

على املشهور بني املتأخرين قوالً وعمالً، بل عن الشهيد يف الذكرى أن } بإتياا احتياطاً

عليه إمجاع شيعة عصره وما رافقه، ويدل عليه إطالق أدلة االحتياط يف اآليات والروايات، 

عليه (، وقوله ﴾)٢(جاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه﴿و ،)١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿: مثل

  . )٣(فاحتط لدينك مبا شئت): السالم

بعضهم عن بعض بعد موته، مع أنه ) عليهم السالم(بل وروي قضاء أصحاب األئمة 

  .كان يصلي يف حياته، كما يأيت يف باب القضاء عن امليت

حتياط بأنه يؤدي إىل الوسوسة، وأن الدين أما االستدالل ألجل عدم حمبوبية هذا اال

األمر بذلك، ولو كان لبان، أو غري ذلك مما ) عليهم السالم(ليسر، وأنه مل يرد عن أحدهم 

إن بعض : وغريه، ففيه) ره(احتمله الشهيد يف حمكي الذكرى، ونقله عنه الفقيه اهلمداين 

وسة، فإن الكالم يف غري هذه تلك االستدالالت غري تام، مثل االحتمال األداء إىل الوس

، وبعضها مرفوع بأدلة )٤(﴾يريد اللَّه ِبكُم الْيسر﴿: الصورة، وبعضها غري مربوط مثل

، فإن كلي االحتياط نوع ورود، وال )عليهم السالم(االحتياط مثل أنه مل يرد عن أحدهم 

  .حاجة إىل الورود اخلاص

  كونه تشريعاً أيضاً ال وجه له، ومما تقدم يعلم أن احتمال املنع الحتمال 

                                                

  .١٦اآلية :  سورة التغابن)١(

  .٧٨اآلية :  سورة احلج)٢(

  .٤١بواب صفات القاضي حأ من ١٢ الباب ١٢٣ ص١٨ج:  الوسائل)٣(

  .١٨٥اآلية :  سورة البقرة)٤(



٢٣٢

. وإن علم بإتياا، فيهاوكذا لو احتمل خلالً

  

فإن التشريع غري اإلتيان بالشيء بقصد االحتياط ورجاء املطلوبية، وإالّ مل يبق يف غري 

أطراف العلم اإلمجايل احتياط أصال، إذ ليس مورد إالّ وفيه الرباءة، إذا مل يكن ختيري لدوران 

  . احملذورين، أو استصحاب لوجود احلالة السابقةاألمر بني

لألدلة املتقدمة، ولذا كان احملكي عن } وكذا لو احتمل خلالً فيها، وإن علم بإتياا{

بعض الفقهاء إعادة صالته ثالث مرات، حيث تبدل اجتهاده، مع أن الصالة ليست واجبة 

  .اإلعادة

  



٢٣٣

بعد ـ كما جيوز اإلتيان ا ،  قوى بالنوافل على األجيوز ملن عليه القضاء اإلتيان ـ ٣١ـ مسألة 

.قبل إتيان الفريضة كما مر سابقاًـ دخول الوقت 

  

على املشهور، }  ـ جيوز ملن عليه القضاء اإلتيان بالنوافل على األقوى٣١مسألة ـ {

 خالفاً ملن ذهب إىل العدم، ويدل على املشهور متواتر الروايات الدالة على ذلك مما تقدم

  .مجلة منها

سألته عن رجل نام عن الغداة : قال) عليه السالم(كصحيح أيب بصري، عن الصادق 

  .)١(يصلي ركعتني مث يصلي الغداة): عليه السالم(حىت طلعت الشمس؟ فقال 

لكل صالة مكتوبة هلا نافلة ركعتني : قال) عليه السالم(وموثق عمار، عن أيب عبد اهللا 

نافلتها فتصريان قبلها وهي الركعتان اللتان متت ما الثمان بعد الظهر، إالّ العصر، فإنه تقدم 

الظاهر أن املراد بغريها :  ـ أقولفإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصالة مكتوبة أو غريها

فال تصل شيئاً حىت تبدأ فتصلي قبل الفريضة اليت حضرت ركعتني مثل صالة اآليات ـ 

  .إىل غريمها. )٢(نافلة هلا مث اقض ما شئت

أما من قال بعدم اجلواز، فقد استدل بعدم التطوع ملن عليه فريضة، وقد تقدم يف حبث 

  .املواقيت جوابه

نعم إذا } كما جيوز اإلتيان ـ بعد دخول الوقت ـ قبل إتيان الفريضة كما مر سابقاً{

  ال قربة ): عليه السالم(أضرت بالفريضة فال يأيت ا، فقد قال 

                                                

  .٢بواب املواقيت حأ من ٦١ الباب ٢٠٦ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٥بواب املواقيت حأ من ٦١ الباب ٢٠٧ ص٣ج:  الوسائل)٢(



٢٣٤

، وقد وجه بأن املراد حرمة ترك الفريضة ال بطالن )١( إذا أضرت بالفرائضبالنوافل

  .النافلة، ألن األمر بالشيء ال ينهى عن ضده، كما حقق يف حمله

  

                                                

  .٧بواب املواقيت حأ من ٦١ الباب ٢٠٨ ص٣ج:  الوسائل)١(



٢٣٥

، ال جيوز االستنابة يف قضاء الفوائت ما دام حياً ـ ٣٢ـ مسألة 

  

وا النصراف قال}  ـ ال جيوز االستنابة يف قضاء الفوائت ما دام حيا٣٢ًمسألة ـ {

األدلة إىل املباشرة، وألن األصل كان واجباً عليه فالفرع كذلك، بل مها شيء واحد على 

 ما أُِمروا﴿و: حنو تعدد املطلوب، وألن اإلنسان مأمور بإتيان العبادة بنفسه، كما قال تعاىل

وحج وغريها كذلك، لعبادات من طهارة وصوم ن سائر اوأل، )١(﴾ِليعبدوا اللَّه مخِلصنيإالّ 

  .وألصالة عدم النيابة، ولإلمجاع الذي ادعاه جامع املقاصد

وميكن اخلدش يف اجلميع، إذ االنصراف بدوي بعد مالحظة أصالة صحة النيابة عقال 

وشرعاً، إالّ فيما قام الدليل على خالفه إلطالقات أدلة الوكالة، ولذا إذا أمر املوىل بشيء 

ب العبد غريه يف تنفيذ أمر املوىل، إالّ إذا علم العبد بأن املوىل رأى العرف جواز أن يستني

يريد العمل من نفسه، وكون األصل واجباً عليه خرج بالنص واإلمجاع، فكون حال الفرع 

حال األصل أول الكالم، واآلية املباركة بصدد بيان لزوم اإلخالص فال داللة فيها على 

ذه اآلية نافية للنيابة يف مواردها، وسائر العبادات أكثر من ذلك، ولذا مل يقل أحد بأن ه

خمتلفة، ففيها ما تقبل النيابة كاحلج للمعذور، وأجزاء احلج من صالة وطواف ورمي، ومن 

هذا القبيل توضي العاجز وغسله وتيممه، بل إعطاء اخلمس والزكاة والفطرة عن الغري مع 

ارة املشتملة على صالة الزيارة وطهارما، أا عبادات وما أشبه، واألعمال املستحبة كالزي

وقراءة القرآن واألدعية واحلج والعمرة املستحبني، بل قال بذلك احملقق يف صوم الكفارة، 

  .واألصل قد عرفت ما فيه، واإلمجاع بعد اإلشكال يف صغراه حمتمل االستناد بل مظنونه

                                                

  .٥اآلية : ينة سورة الب)١(



٢٣٦

. عن إتياا أصالوإن كان عاجزاً

  

حمتاج } إن كان عاجزاً عن إتياا أصال{بعدم اجلواز خصوصاً على هذا فاجلزم } و{

إىل التأمل، وسيأيت يف مسألة إهداء الثواب ما ينفع املقام والتتبع، وقد تعرضنا هلذه املسألة يف 

  .موارد متعددة من هذا الشرح، واهللا العامل

  



٢٣٧

 بل يستحب ،مؤدياًضاً أو  أيسواء كان اإلمام قاضياً، جيوز إتيان القضاء مجاعةً ـ ٣٣ـ مسألة 

. بل جيوز االقتداء من كل من اخلمس بكل منها، وال جيب احتاد صالة اإلمام واملأموم،ذلك

  

}  ـ جيوز إتيان القضاء مجاعةً، سواء كان اإلمام قاضياً أيضاً أو مؤديا٣٣ًمسألة ـ {

  .بال إشكال وال خالف، حسب ما يظهر من إرساهلم للمسألة إرسال املسلمات

يدل عليه إطالق أدلة اجلماعة، وما تقدم من وحدة األداء والقضاء على حنو تعدد و

املطلوب، وما ذكرناه غري مرة يف هذا الشرح من وحدة احلكم بالنسبة إىل املتشاات من 

العبادات، إالّ فيما خرج بالدليل، ولذا يسحبون أحكام الواجب يف كل باب إىل املستحب 

  :ار خاصةمن ذلك الباب، بل وأخب

عليه (تقام الصالة وقد صليت؟ قال ): عليه السالم(كخرب إسحاق، عن الصادق 

  .)١(صلّ واجعلها ملا فات): السالم

، وإن ذكرها مع إمام يف صالة املغرب أمتها بركعة مث صلى املغرب: ورواية البصري

  .)٢(إىل غري ذلك مما سيأيت يف باب اجلماعة إن شاء اهللا تعاىل

وال جيب {ملا عرفت من األمر به، باإلضافة إىل إطالقات اجلماعة } حب ذلكبل يست{

بال إشكال وال } احتاد صالة اإلمام واملأموم، بل جيوز االقتداء من كل من اخلمس بكل منها

  .خالف، إلطالق األدلة، وملا ورد يف بعض الروايات اخلاصة

                                                

  .١بواب صالة اجلماعة حأ من ٥٥ الباب ٤٥٧ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٢بواب املواقيت حأ من ٦٣ الباب ٢١٢ ص٥ج:  الوسائل)٢(



٢٣٨

وم فيصلي العصر وهي هلم ، عن رجل يؤم ق)عليه السالم(كصحيح محاد، عن الصادق 

  . )١(أجزأت عنه وأجزأت عنه): عليه السالم(الظهر؟ فقال 

  .إىل غريها من الروايات اليت تأيت يف حبث اجلماعة

  

                                                

  .٢ح...  يف من صلّى خلف من يقتدي به العصر٢٦٩ باب ٤٣٩ ص١ج:  االستبصار)١(



٢٣٩

زمان رفع العذر إىل األحوط لذوي األعذار تأخري القضاء ـ ٣٤ـ مسألة 

  

سواء }  ـ األحوط لذوي األعذار تأخري القضاء إىل زمان رفع العذر٣٤مسألة ـ {

فاتته الصالة يف زمن العذر املشابه أو غري املشابه، أو فاتته يف زمن االختيار، اختياراً فاتته، أو 

  .اضطراراً، وقد اختلفوا يف املسألة إىل ثالثة أقوال

  .اجلواز مطلقاً، ذهب إليه مجع: األول

  .عدم اجلواز مطلقاً، ذهب إليه آخرون: ثاينوال

اجلواز فيما إذا كان االضطرار يف الطهور، كما إذا فاتته الصالة مث صار : والثالث

معذوراً عن املاء فتيمم، فإنه يأيت بتلك الصالة بالتيمم وتكفي، وعدم اجلواز فيما كان 

  .االضطرار غريه، ذهب إليه الفقيه اهلمداين

طالق أدلة القضاء، ومبا تقدم يف مسألة جواز البدار ألويل األعذار، بإ: استدل لألول

حيث إن املسألتني من واد واحد، ومبا هو مسلم من أن األجري إذا شك يف صالته يأيت 

بوظيفة الشاك، ويكفي مع أنه صالة اضطرارية إذا كان ما يأيت خالف اهليئة الصالتية، كما 

ا بركعة منفصلة أو ركعتني جالساً، وكذلك األجري لو ظهر أنه صلى ثالث ركعات وأرفقه

  .يف احلج إذ اضطر إىل بعض األعمال االضطرارية، فإنه يكفي عن املستأجر، إىل غري ذلك

يبدأ بصالة الوقت الذي هو فيه، فإنه ال يأمن املوت «. وبالعلة املتقدمة يف رواية مجيل

  اً إذا فاتته يف حال ، وخصوص)١(»فيكون قد ترك صالة فريضة يف وقت قد دخل

                                                

  .٦بواب املواقيت حأ من ٦٢ الباب ٢١٠ ص٣ج:  الوسائل)١(



٢٤٠

االضطرار املشابه، كما إذا مل يصل صالة الصبح لنوم وحنوه، وقد كان صاحب جبرية 

  .أو كان عاجزاً عن القيام ملرض أو حنوه، وهذا القول هو األقرب يف النظر

  .باألصل، وإطالق دليل تعني التام: واستدل للثاين

سألته عن الرجل يكون : يف حديث قال) عليه السالم(ورواية عمار، عن أيب عبد اهللا 

نعم يقضيها بالليل على ): عليه السالم(عليه صالة يف احلضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال 

  .)١(األرض، فأما على الظهر فال يصلي كما يصلي يف احلضر

بأنه ال إطالق يف أدلة القضاء، ألا واردة مورد ثبوت : وأشكل على األدلة اوزة

 لزوم مراعاة االختيارية يف القضاء، إذا فليقضها كما فاتته اجلملة، بل ظاهر البدلية يف

قضيت عنه يف حال االختيار، وال جيوز البدار لذوي األعذار والتمثيل باألجري املضطر، ألنه 

ألن الكالم يف أن يأيت بالعمل من أوله يف حالة االضطرار . يف أثناء الصالة أو احلج غري تام

  .أن يضطر إىل العمل االضطراري يف األثناء، وعلة رواية مجيل غري مطردةوهو غري 

يرد على أدلتهم الثالثة، إن األصل ال أصل له، بل أصالة عدم اعتبار الشرط : أقول

واجلزء املفقود يف حال االضطرار حمكمة، واإلطالق لو سلم فهو مرفوع بإطالق أدلة 

، بضميمة )٢(»من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته «القضاء، إذ اإلطالق األول ليس إالّ مثل

  أن الفائت ليس إالّ طبيعة الصالة جبميع أجزائها وشرائطها ـ اليت 

                                                

  .٢بواب قضاء الصلوات حأ من ٦ الباب ٣٥٩ ص٥ج: ل الوسائ)١(

  .١٤٣ ح٥٤ ص٢ج:  عواليل اللئايل)٢(



٢٤١

سوغت الضرورة إسقاطها ـ فحيث ال اضطرار كان الالزم اإلتيان بنفس الطبيعة، 

بالقضاء يف ومن املعلوم أن مثل هذا اإلطالق مرفوع باإلطالق الثاين الذي هو لزوم اإلتيان 

أي حال، فكلما كان على الطبيعة يف ضمن واجد األجزاء والشرائط أداًء أو قضاًء أتى ا، 

وكلما قدر على الطبيعة يف ضمن فاقد األجزاء والشرائط أداًء أو قضاًء أتى ا، فكما أنه 

يأيت يأيت بالقضاء الواجد، لألداء الفاقد ـ إذا قدر على الواجد يف حالة القضاء ـ كذلك 

  .بالقضاء الفاقد، لألداء الواجد، إذا مل يقدر على الواجد يف حالة القضاء

أما رواية عمار فريد عليها إن ظاهرها أنه يقدر على الواجد، ومن العلوم أن أحداً ال 

  .يقول باإلتيان بالفاقد إذا قدر على الواجد يف نفس احلال

  .كما يرد على إشكاالم على األدلة اوزة

  .فلما عرفت من إطالق أدلة القضاء: األولأما 

  .فلما ذكرناه يف كتاب الطهارة من جواز البدار: وأما الثاين

فألن التمثيل صحيح إذ اضطرار األجري ال يوجب اضطرار املستأجر، : وأما الثالث

باإلضافة إىل أن األجري غري مضطر أيضاً، ألنه يقدر على أن يأيت بصالة ثانية أو حج ثان 

  .ارينياختي

  .فألن املفهوم عرفاً من العلة االطراد: وأما الرابع

أما الفقيه اهلمداين فقد استدل بأن املتجه اعتبار استيعاب العذر فيما عدا املوارد اليت 

وردت فيها أدلة خاصة ظاهرة يف ابتنائها على التوسعة والتسهيل واالكتفاء بالضرورة حال 

  إن الصالة مع التيمم ليست بصالة : مث قال. نظائرمهاالفعل كما يف باب التيمم والتقية و



٢٤٢

   علم بعدم ارتفاعهإذاإال 

  

اضطرارية، بل هل صالة اختيارية، وإمنا التيممم طهور اضطراري، دون الغايات الواقعة 

معه، فمىت صح التيمم يستباح به مجيع غاياته، وإن مل يضطر إليها، فيجوز له القضاء عن 

  .)١(انتهى. ذلكنفسه وعن غريه وغري 

مما تقدم تعرف وجه النظر يف املستثىن منه يف كالمه، كما أن املستثىن يف كالمه : أقول

مورد نظر أيضاً، إذ أي فرق بني االضطرار إىل عدم املاء واالضطرار إىل ترك القبلة والستر 

  .والقيام وما أشبه من الشرائط واألجزاء، واهللا العامل

فإن إطالقات أدلة القضاء توجب اإلتيان مبا ميكن ولو } اعهإالّ إذا علم بعدم ارتف{

  .بضميمة دليل امليسور

  :ويف املقام احتماالن آخران

  .لزوم التأخري إىل آخر العمر، كما جيب التأخري لذوي األعذار يف باب األداء: األول

 كان عدم اإلتيان ا أصال، وإمنا تؤخر إىل ما بعد املوت، حاله حال ما إذا: الثاين

عاجزاً عن ترك بعض املفطرات يف قضاء الصوم، كما إذا كان مضطراً ألن يأكل مرة يف 

النهار، فإن امليسور ال يدل على اإلتيان بالصوم االضطراري، بل الالزم أن يصام عنه بعد 

  .موته، هذا كله بناًء على غري ما اخترناه من جواز البدار مطلقاً

لم ال فرق بني آخر العمر وبني ما قبله، إذ ال دليل إنه مع الع: لكن يرد على األول

  تعبدي يف التأخري إالّ رجاء الزوال، فإذا مل يكن رجاء مل يكن وجه

                                                

  .خري السطر األ٦١٨ ص٢ج:  مصباح الفقيه)١(



٢٤٣

. خاف مفاجاة املوت أو إىل آخر العمر

  

  .للتأخري، بل إطالقات أدلة القضاء، ولو بضميمة دليل امليسور، تدل على لزوم اإلتيان

العذر كان مقتضى القاعدة عدم كفاية ما أتى به، إذ نعم لو انكشف اشتباهه وزال 

اإلطالق ال يشمل هذا املورد، فإن اوز لإلتيان يف حال اليأس عن الربء وحنوه حكم العقل 

بلزوم االمتثال، فإذا انكشف خالفه لزم إعادة ما أتى به على حنو االختيارية أو حنو األقل 

و متكن من الصالة قاعداً اليت هي قبل الصالة مستلقياً اضطراراً، كما إذا صلى نائماً مث برأ، أ

  .مثال

إن اجلمع بني دليلي القضاء ودليل امليسور يقتضي اإلتيان باملمكن، : كما يرد على الثاين

  .الذي يسمى ميسوراً عرفاً

نعم إذا مل يسم املمكن ميسوراً مل يأت مبا أمكن، ألنه ليس من املهية اليت تشملها أدلة 

 والنقض بالصوم غري تام، إذ عرف من الشرع أن الصوم الكذائي ليس ميسوراً من القضاء،

  .الصوم، ولذا ال يلزم على املريض أن يصوم كيف أمكن

دون } إىل آخر العمر أو خاف مفاجأة املوت{وعلى هذا، فإذا علم بعدم ارتفاع العذر 

 أنه ال يلزم العلم بل يكفي الظن العمر الطبيعي لزم عليه اإلتيان مبا تيسر من القضاء، والظاهر

  .املوجب لترتيب العقالء األثر عليه بل اخلوف العقالئي إللزام العقل باالمتثال حينئذ

  



٢٤٤

 كما ،على قضاء ما فات منه من الصالة  يستحب مترين املميز من األطفال ـ ٣٥ـ مسألة 

  يستحب مترينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل

  

ستحب مترين املميز من األطفال على قضاء ما فات منه من  ـ ي٣٥مسالة ـ {

بال إشكال وال خالف، إلطالقات أدلة القضاء الشاملة للصيب، ولو بقرينة } الصالة

الروايات الواردة يف إلزامهم بالصالة إذا بلغوا سبع سنني وما أشبه، وللسرية بني املتدينني من 

، وملا تقدم من احتاد األداء والقضاء، وإمنا األداء من أمرهم للصبيان بالقضاء إذا فاتتهم الصالة

  .باب تعدد املطلوب، إىل غري ذلك

وهل يستحب هلم قضاؤها بعد البلوغ، أو إعطاء القضاء عنهم إذا ماتوا؟ ال يبعد ذلك، 

  .ملا تقدم

مث إنه قد تقدم الكالم حول شرعية عبادات الصيب ومترينيته، واملصنف مساه متريناً بناًء 

لى الثاين، أو املراد أا ليست كصالة البالغني وإن كانت شرعية ـ كما يظهر من آخر ع

للروايات الدالة على } كما يستحب مترينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل{املسألة ـ 

يف كم يؤخذ الصيب ) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : ذلك، فعن معاوية بن وهب قال

  .)١(يما بني سبع سنني وست سننيف: بالصالة؟ فقال

إذا عقل : يف الصيب مىت يصلي؟ قال) عليهما السالم(وعن حممد بن مسلم، عن أحدمها 

  .)٢(لست سنني: مىت يعقل الصالة وجتب عليه؟ قال: قلت. الصالة

  والظاهر أن املراد كون ذلك غالباً، وإالّ فمن الصبيان من يعقل قبل ذلك،

                                                

  .١عداد الفرائض حأبواب أ من ٣ الباب ١١ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٢عداد الفرائض حأبواب أ من ٣ الباب ١٢ ص٣ج:  الوسائل)٢(



٢٤٥

  ،لى كل عبادةبل يستحب مترينه ع

  

ولذا فهم الفقهاء استحباا على املميز مطلقاً، واملراد بالوجوب تأكد االستحباب نصاً 

وإمجاعاً، والظاهر أنه إذا صعب عليه الوضوء أتى به على امليسور، ويدل عليه ما رواه ابن 

يترك : قولمسعته ي: ، قال)عليه السالم(أو أيب جعفر ) عليه السالم(فضالة، عن أيب عبد اهللا 

الغالم حىت يتم له سبع سنني، فإذا مت له سبع سنني قيل له اغسل وجهك وكفيك، فإذا 

غسلهما قيل له صل، مث يترك حىت يتم له تسع سنني، فإذا متت له علّم الوضوء وضرب عليه 

 ، إىل)١(وأمر بالصالة وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء والصالة غفر اهللا لوالديه إن شاء اهللا

  .غري ذلك

ويأتى يف طهارته وصالته مجيع املذكورات على املكلفني، إلطالق األدلة، ومنها اإلتيان 

  .ما حسب امليسور

، أو سئل وأنا أمسع، عن الرجل )عليه السالم(سألت الرضا : ففي رواية احلسن، قال

؟ لغالموكم أتى على ا): عليه السالم(جيري ولده وهو ال يصلي اليوم واليومني؟ فقال 

يصيبه : قلت: قال. سبحان اهللا يترك الصالة): عليه السالم(فقال . مثان سنني: فقلت

  .)٢(يصلي على حنو ما يقدر): عليه السالم(الوجع؟ قال 

بال إشكال، بل الظاهر إنه ال خالف فيه، كما } بل يستحب مترينه على كل عبادة{

 ويدل على ذلك باإلضافة إىل إطالقات يظهر من فتواهم بذلك يف خمتلف أبواب العبادة،

األدلة اليت ال يرد عليها رفع القلم إالّ بالنسبة إىل اإللزام، ما ورد يف باب أمرهم بالوضوء 

وبالصوم وباحلج وبتعلم القرآن، وغري ذلك مما يفهم العرف منه إطالق احلكم بالنسبة إىل 

  كل عبادة، كالغسل والتيمم واالعتكاف 

                                                

  .٧عداد الفرائض حأبواب أمن  ٣ الباب ١٣ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٦ح:  نفس املصدر)٢(



٢٤٦

. ية عباداته مشروعقوىواأل

  

وغريها، ويدل على اإلطالق أيضاً ما ورد يف بعض الروايات من التعليل بالتعود وأنه 

  .من باب التأديب

  .إلطالقات األدلة، كما سبق الكالم يف ذلك مفصال} واألقوى مشروعية عباداته{

 وهل يستحب إلزام انون املميز على العبادة؟ الظاهر ذلك، لإلطالقات واملناط يف

  .الصيب

  



٢٤٧

  جيب على الويل منع األطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم ـ ٣٦ـ مسألة 

  

ألنه املكلف بإدارة شؤوم املفوض إليه أمرهم، }  ـ جيب على الويل٣٦مسألة ـ {

  أُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل﴿و: وهذه األحكام اآلتية من مقتضيات الوالية عرفاً، قال تعاىل

، إىل غري ذلك )٢(﴾أَهليكُم ناراً﴿قُوا أَنفُسكُم و: ، وقال سبحانه)١(﴾ ِكتاِب اللَِّه ِببعٍض يف

من أدلة الوالية املذكورة يف حملها، لكن ختصيص املصنف األمر املذكور بالويل ال يظهر له 

وجه، إذ النهي عن املنكر واملنع عن وجوده يف اخلارج عام يشمل كل املكلفني، إلطالقات 

  .كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته): صلى اهللا عليه وآله(األدلة، وقد قال 

نعم الظاهر أن األمر يف الويل أكد، ألنه املنصوب ألمر الطفل، ومثل الطفل يف األحكام 

اآلتية انون الستواء األدلة فيهما، بل وغريمها ممن سقط عن التكليف كاملغمى عليه 

هم، فإن الظاهر أن الويل فيهم أوىل من غريه ذه األمور، كما أن والسكران والنائم ومن إلي

  .احليوان كذلك، ولذا يضمن يف بعض املوارد، وكذلك رب العائلة بالنسبة إىل عائلته

، وألنه ال ضرروذلك ألدلة } عليهم{بالغ } منع األطفال عن كل ما فيه ضرر{

موضع من هذا الشرح من أنه ال دليل على املكلف مبصلحتهم، والقيد بالبالغ ملا ذكرناه يف 

يتحملون الضرر غري ) عليهم السالم(حرمة الضرر مطلقاً ولو غري البالغ، ولذا كان األئمة 

  ثالثة ) عليهما السالم(البالغ، مثل عدم إفطار احلسنني 

                                                

  .٧٥اآلية : نفال سورة األ)١(

  .٦اآلية :  سورة التحرمي)٢(



٢٤٨

ن ة عدم وجوده يف اخلارج ملا فيه مرادإوعن كل ما علم من الشرع ،  أو على غريهم من الناس

  الفساد كالزنا واللواط

  

  .أيام باخلبز، وإعطاء حقهم للمسكني واليتيم واألسري، إىل غري ذلك مما ذكرناه مفصال

إذا كان ضرراً حمرماً، وإال فاإلضرار اجلائز بأن يرضى } أو على غريهم من الناس{

ما عرفت املتضرر بذلك ومل يكن بالغاً ممنوعاً شرعاً ال جيب على املوىل منعهم عن ذلك، ك

وجهه، وكذلك جيب منعهم عن اإلضرار باحليوان وإن مل يكن ملك أحد، إذا كان اإلضرار 

  .منهياً عنه، كأن ينتف ريش ديك غري مملوك مما يوجب أذاه أذية بالغة، أو ما أشبه ذلك

بنص أو } وعن كل ما علم من الشرع{: ولعل املصنف قصد دخول مثل ذلك يف قوله

رية قطعية، ولو شك يف إرادة الشارع ومل يكن عليها دليل، فاألصل ضرورة أو إمجاع أو س

  .العدم

ال حاجة إىل هذا القيد بعد أن علمنا } إرادة عدم وجوده يف اخلارج ملا فيه من الفساد{

إن كل ما علم من الشرع إرادة عدمه هو داخل : من الشرع عدم إرادته، اللهم إالّ أن يقال

  .يف الفساد

لك بالنسبة إىل الفعل الذي علمنا من الشرع إرادة وجوده، فالواجب مث إن األمر كذ

على الويل وغريه أمر الطفل وحنوه بذلك الشيء، كما إذا كان إنسان يغرق يقدر الطفل 

على إنقاذه وال أحد غريه مثالً قادراً على اإلنقاذ، فإنه جيب على الويل وغريه بعث الطفل 

  .على اإلنقاذ

الشرب والسرقة والسحق والقتل وإحراق املال الكثري، ال مثل ما و} كالزنا واللواط{

  إذا أحرق الطفل ورقة له تسوى كل مائة منها فلساً، إىل غري ذلك، وقد



٢٤٩

  . بل والغناء على الظاهر،والغيبة

  ، وأما املتنجسة فال جيب منعهم عنها،وكذا عن أكل األعيان النجسة وشرا مما فيه ضرر عليهم

  

عية التأديب لبعض املذكورات إذا ارتكبها الطفل، باإلضافة إىل مشول قوله قرر يف الشر

  . لكل املذكورات، إىل غري ذلك)١(﴾اللَّه ال يِحب الْفَساد﴿و: تعاىل

فلم يعلم وجهه، إذ ال علم } والغيبة، بل والغناء على الظاهر{: وأما قول املصنف

دليل خاص يف املسألة، والقول بأما ضاران بإرادة الشارع عدم وقوعهما يف اخلارج، وال 

وهلذا حرما، منقوض بكل احملرمات وترك الواجبات، فإنه مل حيرم شيء إالّ ملضرة فيه، ومل 

يوجب شيء إالّ ملصلحة ملزمة فيه، فكما أن حديث رفع القلم وارد على حرمة سائر 

  .احملرمات ووجوب الواجبات، كذلك احلديث املذكور وارد على هذين

أما إذا كان ضاراً، } وكذا عن أكل األعيان النجسة وشرا مما فيه ضرر عليهم{

، لكن مع القيد املتقدم بكونه بالغاً، وأما إذا مل يكن ال ضررفالالزم املنع ملا تقدم من دليل 

ضاراً فاألصل اجلواز مثل ذبيحة غري ضارة، حمرمة من جهة عدم ذبح املسلم هلا، أو عدم 

الناس مكلفون بإجراء : (من قوله» ره«تعاىل عليها، ولذا كان احملكي عن األردبيلي ذكر اهللا 

  .حمل إشكال). أحكام املكلفني عليهم

  لألصل بعد عدم كوا ضارة، } وأما املتنجسة فال جيب منعهم عنها{

                                                

  .٢٠٥اآلية :  سورة البقرة)١(



٢٥٠

 قوىغني فاأل وأما لبس احلرير والذهب وحنومها مما حيرم على البال،بل حرمة مناولتها هلم غري معلومة

 تركه بل األوىل وإن كان ، بل ال بأس بإلباسهم إياها، فضال عن غريهم،عدم وجوب منع املميزين منها

.منعهم عن لبسها

  

غالب النجاسات العينية كالدم وحلم اخلرتير واخلمر وامليتة بعدم الذبح ق أن وعليه فالفر

  .اتأصالً وما أشبه ضارة ضرراً بالغاً، خبالف غالب املتنجس

، بل السرية باإلضافة إىل األصل دليل على اجلواز، }بل حرمة مناولتها هلم غري معلومة{

  .وقد تقدم تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب الطهارة يف باب النجاسات فراجع

مما حيرم على البالغني، {كلبس غري املذكى } وأما لبس احلرير والذهب وحنومها{

لدليل رفع القلم بعد أن مل يعلم } منها، فضال عن غريهمفاألقوى عدم وجوب منع املميزين 

من الشرع إرادة عدمه، والتفريق يف كالمه بني املميز وغريه يف التعبري كأنه من جهة شدة 

  .احلكم بالنسبة إىل املميز يف بعض األحكام، وإال فدليل رفع القلم شامل هلما على حد سواء

سرية ودليل رفع القلم، وما يف بعض الروايات لألصل وال} بل ال بأس بإلباسهم إياها{

  .للذهب، وقد تقدم الكالم يف ذلك مفصال) عليهم السالم(من لبس أوالد األئمة 

  .واهللا العامل} وإن كان األوىل تركه، بل منعهم عن لبسها{

  



٢٥١

  فصل

  يف صالة االستيجار

  جيوز االستيجار للصالة

  

  فصل{

  }يف صالة االستيجار

كما هو املشهور شهرة عظيمة، بل عن احلدائق إنه ال } للصالةجيوز االستيجار {

خالف فيه بني األصحاب فيما أعلم، وعن فخر احملققني يف اإليضاح، والشهيد يف الذكرى 

اإلمجاع عليه، خالفاً لصاحيب الذخرية : واحملقق الثاين يف جامع املقاصد، وغريهم يف غريها

  .كوالوايف، كما حكي عنهما، فأشكال يف ذل

ويدل على املشهور أنه جيوز لكل أحد الصالة عن امليت، وكلما جيوز ألحد فعله لغريه 

  .جيوز استيجاره له

فقد ادعي عليه اإلمجاع، مضافاً إىل إطالقات كثرية، فعن حممد بن مروان، : أما األول

 يصلي ما مينع الرجل منكم أن يرب والديه حيني وميتني،): عليه السالم(قال أبو عبد اهللا 

عنهما ويتصدق عنهما وحيج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع هلما، وله مثل ذلك، 

  .)١(فيزيده اهللا عز وجل بربه وصلته خرياً كثرياً

                                                

  .١بواب قضاء الصلوات حأ من ١٢ الباب ٣٦٥ ص٥ج:  الوسائل)١(



٢٥٢

 إخل، بيان لربمها ميتني، ألنه أقرب والقيد يصلي): عليه السالم(والظاهر أن قوله 

  .د اإلطالق وخرج القضاء عن احلي بالدليليرجع إىل األخري إالّ إذا كانت قرينة، أو املرا

يدخل على امليت يف قربه الصالة والصوم ): عليه السالم(وعن الفقيه، قال أبو عبد اهللا 

  .)١(واحلج والصدقة والرب والدعاء ويكتب أجره للذي يفعله وللميت

ليه ع(تصلى عن امليت؟ فقال ): عليه السالم(وعن عمر بن يزيد، قلت أليب عبد اهللا 

خفف : نعم حىت إنه يكون يف ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، مث يؤتى فيقال له): السالم

  .، احلديث)٢(عنك هذا الضيق بصالة فالن أخيك عنك

من عمل من املسلمني عن ميت عمال ): عليه السالم(وعن الفقيه، قال أبو عبد اهللا 

  .)٣(صاحلاً أضعف اهللا له أجره ونفع اهللا به امليت

، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم )عليه السالم(أل علي بن جعفر أخاه وس

  . )٤(نعم فليصل ما أحب وجيعل تلك للميت إذا جعل ذلك له: عن بعض موتاه؟ قال

إىل غريها من الروايات املتواترة املذكورة يف الوسائل واملستدرك وجامع أحاديث الشيعة 

  .وغريها

   عليه اإلمجاع، باإلضافة إىل إطالقات أدلة اإلجارة فقد ادعي: وأما الثاين

                                                

  .٥٦ يف التعزية واجلزع ح٢٦ باب ١١٧ ص١ج:  الفقيه)١(

  .٤بواب قضاء الصلوات حأ من ١٢ الباب ٣٦٦ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .٥٥ يف التعزية واجلزع ح٢٦ باب ١١٧ ص١ج:  الفقيه)٣(

  .٨بواب قضاء الصلوات حأ من ١٢ الباب ٣٦ ص٦ج: حاديث الشيعةأ جامع )٤(



٢٥٣

  .فإا تشمل كل أقسام اإلجارة ما خال ما دلّ على عدم استقامة اإلجارة فيه

املنجربة ضعفه بالشهرة، ) عليه السالم(ففي رواية حتف العقول البن شعبة، عن الصادق 

وأما تفسري اإلجارات، فإجارة  ):عليه السالم(قال . )١(بل نقل عدم اخلالف كما يف املستند

اإلنسان نفسه أو ما ميلك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه لوجه احلالل من جهات 

  .إىل آخرها، ومثلها غريها. اإلجارات

بل رمبا يستدل لصحة اإلجارة مبا دل على وجوب الوفاء بالشرط، بدعوى أن اإلجارة 

  .بني صحة الشرط وصحة اإلجارةمن أفراد الشرط، أو دعوى التالزم 

هذا باإلضافة إىل أنه رمبا يستدل لصحة اإلجارة يف املقام مبا ورد من صحته يف احلج، 

  .ألن اجلميع من باب واحد عرفاً

  :أما من قال بعدم صحة اإلجارة، فقد استدل بأمور

  .األصل بعد عدم وجود نص وال اإلمجاع على الصحة: األول

كُلُّ امِرٍئ ِبما ﴿: وقوله/ )٢(﴾ما سعىإنسان إالّ لَيس ِللْأن و﴿: قوله تعاىل: الثاين

هنير ب٣(﴾كَس(نَ﴿: ، وقولهوزجلْ تلُونَ إالّ همعت متما كُن﴾)إىل غري من اآليات الدالة )٤ ،

  .على أن عمل الغري ال ينفع اإلنسان

. )٥(نقطع عمله إالّ من ثالثإذا مات املؤمن ا): صلى اهللا عليه وآله(قوله : الثالث

  .والصالة عن امليت ليست من أحدها

                                                

  .٧ س٥١٨ ص١ج:  املستند)١(

  .٣٩اآلية :  سورة النجم)٢(

  .٢١اآلية :  سورة الطور)٣(

  .٩٠اآلية :  سورة النمل)٤(

  .١٣٩ ح٥٣ ص٢ج:  عوايل اللئايل)٥(



٢٥٤

إن االستيجار مناف لقصد القربة، ألنه يأيت بالعمل ألجل البدل ال ألجل اهللا : الرابع

  .تعاىل

ويف الكل ما ال خيفى، إذ األصل مرفوع بالدليل الذي ذكرناه، واآليات ضرورية 

يف أبواب أخر، كما أا ضرورية التخصيص بالنسبة إىل التخصيص لألدلة املتواترة يف املقام و

األمور الدنيوية ـ لو قلنا بشموهلا لألمور الدنيوية أيضاً ـ فإن اإلنسان يستهلك إنتاج 

الغري، بل ال يبعد أن اآلية يف مقام األغلبية ال الكل فال ختصيص، كما ال ختصيص بالنسبة إىل 

، مع أن )١(﴾أَلْحقْنا ِبِهم ذُريتهم﴿: ال سبحانهاألطفال الذين يلحقون بآبائهم، حيث ق

، )٢(﴾ال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى﴿: األطفال مل يعملوا عمال، فهذه اآليات من قبيل قوله تعاىل

لْيخش الَّذين لَو تركُوا ِمن خلِْفِهم ذُريةً ﴿و: حيث إا يف مقام األغلبية، فقد قال سبحانه

ِهملَيفإن سوء تصرف اآلباء يكون سبباً لالنتقام من األبناء)٣(﴾ِضعافاً خافُوا ع ،.  

  .بالنسبة إىل أمور اآلخرة مل يكن ذلك ختصيصاً» ال تزر«نعم لو قيل بأن 

  .وكيف كان، فاآليات املذكورة البد من القول بتخصيصها أو ختصصها

أيضاً، واالستيجار ليس ) عليه وآلهصلى اهللا (ومنه يظهر اجلواب عن احلديث النبوي 

بالنقض باحلج الذي ال يتمكن املستشكل يف املقام من اإلشكال : منافياً لقصد القربة أوالً

فيه، للضرورة واإلمجاع والنص يف صحة االستيجار فيه، وال ميكن القول بأنه خارج 

  بالدليل، إذ الدليل ال ميكن أن جيعل غري املعقول

                                                

  .٢١اآلية :  سورة الطور)١(

  .١٨اآلية :  سورة فاطر)٢(

  .٩اآلية :  سورة النساء)٣(



٢٥٥

  اتبل ولسائر العباد

  

  .معقوالً، كما ال ميكن االلتزام بأن احلج النياىب ال حيتاج إىل قصد القربة

باحلل، بأن باعثية اإلجيار يف طول باعثية القربة، فاإلجيار أوجب أن يأيت النائب : وثانياً

بالصالة وغريها بقصد القربة، مثل أن شفاء الولد أو خوف النار أو شوق اجلنة أوجب أن 

  .الصالة قربة إىل اهللا تعاىليأيت اإلنسان ب

كاالعتكاف والصوم واحلج والزيارة وقراءة القرآن وغريها، } بل ولسائر العبادات{

كما هو املشهور شهرة عظيمة، خالفاً لالنتصار والغنية واملختلف على ما حكي عنهم 

يل عن فمنعوا صحة النيابة وقالوا بأن املراد من قولنا يقضي ويل امليت عنه أنه يقضي الو

نفسه، ونسبة القضاء إىل امليت باعتبار أنه السبب يف وجوب القضاء على الويل، ومعىن ذلك 

أن اهللا أوجب بسبب امليت صالةً على احلي، وامليت ينتفع ذه الصلوات ال أن احلي يأيت 

بصالة امليت، وامليت تفرغ ذمته من الصلوات اليت كانت عليه، واستدلوا لذلك مبا تقدم يف 

دليل الثاين والثالث، بضميمة ما دل على وجوب القضاء عن امليت، وانتفاع امليت مبا ال

يصلى عنه، واجلواب أن الظاهر يف روايات القضاء حمكم، وال مانع عقلي عن ذلك، بل 

: هلا) صلى اهللا عليه وآله(احلج بالدين يف قوله ) صلى اهللا عليه وآله(ظاهر تشبيه الرسول 

أبيك دينأرأيت لو كان على )أنه عنه ال عنها، وقد عرفت اجلواب عن الدليلني الثاين )١ ،

  .والثالث

  :ورمبا أورد على النيابة عن امليت بإيرادين آخرين

  إن استحقاق الثواب من األحكام العقلية املرتبة على االنقياد، واالنقياد : األول

                                                

  .٤بواب وجوب احلج حأ من ١٨ الباب ٥ ص٢ج:  مستدرك الوسائل)١(



٢٥٦

  .غري حاصل من املنوب عنه فكيف يثاب على ما مل يفعله

إن اخلطاب إن كان بفعل النائب ففعله مفرغ لذمة نفسه ال لذمة املنوب عنه، : ينالثا

وإن كان بفعل املنوب عنه فال يتمكن النائب من التقرب بفعله، فال يكون فعله مفرغاً لذمة 

  .املنوب عنه

إن الثواب من اهللا تفضل ال استحقاق، فكما ميكن أن : أوالً: واجلواب عن األول

ان بفعل نفسه، كذلك ميكن أن يتفضل على إنسان بفعل غريه، كما يلحق يتفضل على إنس

  .أطفال املؤمنني بآبائهم لفعل اآلباء، ال ألجل شيء صنعه األبناء

إنه لو قلنا بأنه استحقاق، فإن إعطاء الثواب للمنوب عنه إكرام للنائب، قال : وثانياً

 احلفظ للولد استحقاق للوالد، وال يلزم فإن. )١(املرء حيفظ يف ولده): صلى اهللا عليه وآله(

يف االستحقاق أن يعود الثواب مباشرة إىل املستحق، بل عوده إليه أحيانا يكون باملباشرة، 

وأحيانا يكون بالواسطة، فمن طلب من كرمي قضاء حاجة إنسان يكون قضاء احلاجة إكراماً 

اه يف باب املعاطاة من إعطاء للطالب، وإن كانت احلاجة لغريه، فاملقام من قبيل ما ذكرن

درهم إلعطاء اخلباز خبزاً للفقري، فقد خرج من كيس زيد درهم ودخل يف كيسه ثواب 

اإلطعام، أو هدوء النفس الذي حصله من شبعة الفقري، وإن كان الفقري هو املنتفع األول 

  .باخلبز

عل ملك الثواب، إن الثواب من األحكام العقلية التابعة للفعل، فمن ملك الف: وثالثاً

  سواء كان ملكه للفعل عن جهة صدوره منه، أو كان ملكه للفعل من جهة

                                                

  .٢٥٣ص:  كتاب سليم بن قيس)١(



٢٥٧

  ، وتفرغ ذمتهم بفعل األجري، فاتت منهمإذاعن األموات 

  

إعطاء الغري فعله له، فالفاعل يفعل الفعل وميلّكه للمنوب عنه، فإذا ملك املنوب عنه 

ن للفاعل أي ثواب أصال، وميكن أن يكون الفعل تبع الثواب الفعل، وحينئذ ميكن أن ال يكو

له ثواب التمليك، وميكن أن يكون له ثواب إطاعة األمر النيايب، إذ يكون للموىل حينئذ 

أمران، أمر بأصل الفعل، وأمر بأن يأيت النائب بالفعل، فثواب األول عائد إىل املنوب عنه، 

  .وثواب الثاين عائد إىل النائب

خلطاب وإن كان بفعل النائب، إالّ أن الفعل ليس يصدر عنه إن ا: واجلواب عن الثاين

مملوكاً للنائب بل مملوكاً للمنوب عنه لقصد النائب ملكية املنوب عنه مبا يأيت به، ففعله 

ذمة املنوب عنه ألن الفعل صاراً ملكاً للمنوب عنه بتمليك النائب : يوجب تفريغ ذمتني

اً عليه، ألنه ويل أو ما أشبه، ألنه أطاع األمر املتوجه الفعل إياه، وذمة النائب فيما كان واجب

إليه بأن يأيت بالفعل الذي ميلك للمنوب عنه، وعليه فاملنوب عنه يثاب، ألن الفعل صار فعله 

  .بتمليك النائب إياه، والنائب يثاب ألنه أوجد هذا الفعل

  .بل عن األحياء كما تقدم، وستأيت اإلشارة إليه} عن األموات{

ويف غري صورة الفوت كالتربع بصالته مثال، أو بعمل مستحب له، }  فاتت منهمإذا{

  .إن اهللا خيتار أحبهما إليهويشمله 

ملا عرفت، وعليه فلو فرض ـ إعجازاً أو حنوه ـ أن امليت حي من } وتفرغ ذمتهم{

 فهي إن أدلة النيابة ال تشمل هذه الصورة: جديد مل جيب عليه قضاء فواته، إالّ أن يقال

  .منصرفة عنها

  وأحياناً بدون فعله، كما ورد يف موت األجري، قبل أن } بفعل األجري{



٢٥٨

 وإن كانوا ، وال جيوز االستيجار وال التربع عن األحياء يف الواجبات،وكذا جيوز التربع عنهم

  . عن املباشرة وكان عاجزاً كان مستطيعاًإذااحلج  إالّ ،عاجزين عن املباشرة

   كما جيوز ذلك لألموات،ن املستحبات وإهداء ثواا لألحياءنعم جيوز إتيا

  

  .يأيت باملناسك، حيث يسقط احلج عن ذمة امليت

نصوصاً متواترةً وإمجاعات منقولة يف اجلملة، ولوحدة } وكذا جيوز التربع عنهم{

املناط يف التربع واإلجارة، فإذا جاز أحدمها جاز اآلخر، ومنه يظهر حال الصلح وحنوه، 

  .ما إذا صاحله أن يأيت بصلوات امليت يف قبال شيءك

وال جيوز االستيجار، وال التربع عن األحياء يف الواجبات وإن كانوا عاجزين عن {

فال يسقط التكليف عنهم إذا قدروا، وال عن أوليائهم إذا ماتوا، وذلك لألصل } املباشرة

  .ل السابقالذي عرفت ما فيه يف املسألة الثانية والثالثني من الفص

ملا يأيت يف باب احلج إن شاء } إالّ احلج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن املباشرة{

اهللا تعاىل من داللة النص والفتوى على ذلك، واملراد باحلج كل أعماله الشامل للعمرة 

  .وللطهارة وللصالة ولغري ذلك، كما هو واضح

بال } ياء، كما جيوز ذلك األمواتنعم جيوز إتيان املستحبات وإهداء ثواا لألح{

وكيف كان فاتنفاع امليت : قال) ره(إشكال وال خالف، بل يف رسالة الشيخ املرتضى 

  باألعمال اليت تفعل أو يهدى إليه ثواا مما أمجع عليه النصوص،



٢٥٩

  .)١( بل الفتاوى على ما عرفت من كالم الفاضل وصاحب الفاخر، انتهى

رمحه (ال إشكال يف األول، بل ويف الثاين، ممن عدا السيد الظاهر أنه : ويف املستمسك

، بل حىت من السيد، ألن السيد إمنا يدعى امتناعه من أجل األدلة اخلاصة، ال من جهة )اهللا

  .)٢(القواعد العامة، فإذا فرض عدم داللة تلك األدلة على املنع كان جائزاً بال مانع ـ انتهى

ة إىل أنه مقتضى األصل واإلمجاع املتقدم، ما عن ويدل على إهداء الثواب، باإلضاف

التحرمي دى إىل ): عليه السالم(جمموعة الشهيد من خواص القرآن املنسوب إىل الصادق 

امليت فتسرع إليه كالربق وخيفف عنه، اإلخالص من قرأها وأهداها للموتى فهو كما قرأ 

  .والسنة: ائق، وزاد بعد قوله كالربقالقرآن كله، وروى األوىل السيد هبة اهللا يف جمموع الر

من صلى ليلة اخلميس بني املغرب والعشاء ): عليه السالم(ويف رواية ابن مسعود، قوله 

ـ فإذا فرغ من صالته استغفر اهللا تعاىل مخس عشرة مرة، : اآلخرة ركعتني ـ إىل أن قال

  .)٣(وجعل ثواا لوالديه فقد أدى حق والديه

يأيت بالعمل عن امليت وأن يهدي ثوابه إليه، كذلك يصح إشراكه مث إنه كما يصح أن 

يف عمله أو إشراك مجاعة من األحياء واألموات، أو من األحياء فقط، أو من األموات فقط 

  .يف عمل

                                                

  .٤٢٤ص:  كتاب الطهارة)١(

  .١٠٨ ص٧ج:  املستمسك)٢(

  .٢٢٤ص: هجد مصباح املت)٣(



٢٦٠

كتبت : ويدل عليه باإلضافة إىل األصل واإلطالقات، ما رواه عبد اهللا بن جندب قال

ه عن الرجل يريد أن جيعل أعماله من الرب والصالة واخلري أسأل) عليه السالم(إىل أيب احلسن 

أثالثاً ثلثاً له وثلثني ألبويه، أو يفردمها من أعماله بشيء مما يتطوع به وإن كان أحدمها حياً 

أما امليت فحسن جائز، وأما احلي فال إالّ الرب : إيل) عليه السالم(واآلخر ميتاً؟ فكتب 

ص بالنسبة إىل الصالة املستحبة والواجبة يف الطواف الذي هو والظاهر أنه خمص. )١(والصلة

جزء عن احلج النيايب عن احلي، لألدلة الدالة على صحتهما عن احلي، كما يف صالة الزيارة 

  .فتأمل

ويدل على إهداء الثواب باإلضافة إىل ما تقدم، وما روي عن هشام بن احلكم من أنه 

) صلى اهللا عليه وآله(فترض فجميعه عن رسول اهللا اللهم ما عملت من خري م: كان يقول

، ولعل مراده باملفترض الثابت، فتقبل ذلك مين ومنهم) عليهم السالم(وأهل بيته الصادقني 

ال الفريضة يف قبال املستحب، وما حيكى عن احملمودي ـ كما يف املستدرك ـ أنه كان 

مث يهدي ) عليهم السالم( إىل األئمة ، ويهدي ثواب ذلك)صلى اهللا عليه وآله(حيج عن النيب 

إهداء الثواب إليهم إىل املؤمنني، وما ورد يف أبواب الدفن من الوسائل واملستدرك من نص 

  .قراءة آية الكرسي وإهداء ثواا إىل األموات

  فإنه يالئم إهداء) عليه السالم(بل وما ورد من حج الشيعة عن اإلمام املهدي 

                                                

  .٢١بواب قضاء الصلوات حأ من ١٢ الباب ٣٨ ص٦ج:  جامع أحاديث الشيعة)١(



٢٦١

. ياء يف بعض املستحباتوجيوز النيابة عن األح

  

) عليه السالم(الثواب، إذ يشكل احلج عن حي حيج هو أيضاً، كما ورد من أن اإلمام 

  .حيج كل سنة بنفسه الكرمية

الواردة يف النصوص، كالصدقة } وجيوز النيابة عن األحياء يف بعض املستحبات{

ففي رواية حممد بن وحنوها، لكن الظاهر جوازها يف كل املستحبات، لإلطالق واألصل، 

ما مينع الرجل منكم أن يرب والديه حيني وميتني ): عليه السالم(أبو عبد اهللا : مروان قال

يصلي عنهما ويتصدق عنهما وحيج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع هلما، وله مثل 

  .)١(ذلك فيزيد اهللا بربه وصلته خرياً كثرياً

أحج وأصلي وأتصدق ): عليه السالم(يب إبراهيم ويف رواية علي بن أيب محزة، قلت أل

نعم تصدق عنه وصل عنه ): عليه السالم(عن األحياء واألموات من قرابيت وأصحايب؟ قال 

  .)٢(ولك أجر بصلتك إياه

نعم ال شك يف خروج بعض املستحبات مما دل النص واإلمجاع على قيامه بالشخص 

الولد والديه، وصلة الرحم إىل غري ذلك، فإن قبلة نفسه، كقبلة الزوجني أحدمها لآلخر، وبر 

غريمها هلما حرام ـ يف غري احملرم ـ وليست نيابة يف احملرم فإا ال تقبل النيابة، وكذلك الرب 

  .والصلة ال يقبالن النيابة، إذ ال يتحقق املوضوع إالّ يف الولد والرحم، فتأمل

 الوسائل واملستدرك وجامع أحاديث مث إن يف باب النيابة روايات كثرية مذكورة يف

  .الشيعة، فمن أراد االطالع عليها فلريجع إليها

  

                                                

  .١بواب قضاء الصلوات حأ من ١٢ الباب ٣٦٥ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٩بواب قضاء الصلوات حأ من ١٢ الباب ٣٦٧ ص٥ج:  الوسائل)٢(



٢٦٢

،  ال يكفي يف تفريغ ذمة امليت إتيان العمل وإهداء ثوابه ـ ١ـ مسألة 

  

إليه، إذ }  ـ ال يكفي يف تفريغ ذمة امليت إتيان العمل وإهداء ثوابه١مسألة ـ {

لذي هو عبارة عن إتيان ما يف ذمة امليت، وإهداء الثواب التفريغ إمنا يكون بالفعل النيايب ا

خمالف لذلك، إذ معناه إتيان العمل عن النفس مث إهداء أجره إىل امليت، وكذلك احلكم يف 

احلي، فإذا حج عن نفسه مث أهدى ثوابه للمريض الذي يصح أن حيج عنه حجه الواجب مل 

ريغ ذمة امليت أو احلي إشراكه يف عمل تفرغ ذمة املريض عن احلج، وكذلك ال يكفي يف تف

نفسه، أو إشراك متعدد يف عمل واحد، إذ األدلة دلت على استقالل كل واحد بعمل واحد، 

وكذلك ال يكفي يف إفراغ الذمة أن ينوي نقل ما عمله لنفسه إىل امليت أو احلي، كما إذا 

مال بالنيات لزوم النية من حج عن نفسه مث أراد نقله إىل امليت أو احلي، إذ ظاهر كون األع

  .أول األمر، وكذلك ال يصح العكس، كأن حيج عن غريه مث يريد نقله إىل نفسه

نعم لو حج عن من يعينه بعد متام احلج بأن كانت نيته إشارة إمجالية إىل من يعينه بعد 

 الذي ذلك، صح ألنه يقع اآلن عن ذلك املعين بعداً، وإن مل يعلم النائب اآلن من هو ذلك

يعينه بعداً، وكذلك يف سائر األعمال اليت يأيت ا نيابة عن حي أو ميت، ومنه يعلم أنه يصح 

ألنسان أن يقرأ يف شهر رمضان عدة ختمات بقصد من يعينها له بعد ذلك، فإذا أعطي يف 

آخر الشهر أجرة مقابل أن يقرأ يف شهر رمضان ختمة حلي أو ميت جاز أن جيعل اخلتمة 

 لصاحب األجرة، إالّ إذا نص صاحب األجرة، أو كان املنصرف من كالمه قراءة املقروءة

  اخلتمة



٢٦٣

بقصد إتيان ما عليه له ولو مل يرتل نفسه  أو ، مرتلتهمن النيابة عنه جبعل نفسه نازالًما إ بل ال بد

  ، نظري أداء دين الغري،مرتلته

  

 ألجل تقدمي القراءة، ومثل بعد إعطاء املال، فإن عدم الصحة حينئذ ألجل اإلجارة، ال

  .ذلك لو حج عمن يعطيه املال بعد ذلك، أو صلى وصام كذلك

فيكون زيد النائب عمرواً املنوب } بل البد إما من النيابة عنه جبعل نفسه نازالً مرتلته{

  .عنه ترتيال، ويتبعه أن يكون عمل النائب عمل املنوب عنه، وال إشكال يف ذلك

أي ألجل املنوب عنه، فيعطي } له{أي ما على املنوب عنه } هأو يقصد إتيان ما علي{

الدينار للدائن بقصد أنه دينار املديون ـ مثال ـ فإن ما يف ذمة املنوب عنه دين عليه، كما 

 يف أرأيت لو كان على أبيك دين): صلى اهللا عليه وآله(ورد يف باب احلج وغريه، قال 

  .باب احلج

وإذا جاء وقت : يف إخباره عن لقمان) عليه السالم (وعن محاد، عن أيب عبد اهللا

  .)١(الصالة فال تؤخرها لشيء، صلّها واسترح منها فإا دين

  .وإمنا يصح كال القسمني إلطالق األدلة، بل الفتاوى أيضاً} ولو مل يرتل نفسه مرتلته{

 أم ال، كما إذا ، ومنه يعلم أنه ال فرق بني أن يكون امليت مديوناً}نظري أداء دين الغري{

أراد الوصي أو املتربع أن يؤدي عن امليت مقدار كل عمر امليت صالةً وصوماً، مع أنه كان 

  يؤديهما يف حياته صحيحاً، فإنه يصح هلما أن 

                                                

  .٢٦بواب قضاء الصلوات حأ من ١٢ الباب ٣٦٩ ص٥ج:  الوسائل)١(



٢٦٤

يرتال نفسهما مرتلة امليت، كما يصح هلما أن يقضيا صالة امليت، فالصالة للميت وإن 

  .فرق لوحدة املناط يف الدين ويف غريهمل يقصد الترتيل، وإمنا قلنا بعدم ال

عليه (واحلسني ) عليه السالم(ما رواه دعائم اإلسالم، عن احلسن : ويؤيد ما ذكرناه

حىت ماتا، وكان علي بن ) عليه السالم(أما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي ) السالم

ات، وكان أبو جعفر حىت م) عليه السالم(يؤديها عن أبيه احلسني ) عليه السالم(احلسني 

): عليه السالم(حىت مات، قال جعفر بن حممد ) عليه السالم(يؤديها عن علي ) عليه السالم(

وأنا أؤديها عن أيب)١(.  

وظاهر هذا احلديث صحة إتيان العمل للميت ال ما كان مديوناً، وال ألجل سالف 

، بل ألجل هذا الوقت الذي »إليهإن اهللا خيتار أحبهما «أيامه احتياطاً أو تكراراً حىت يشمله 

هو مفقود فيه، وليس مبكلف به، فإن ظاهر الرواية أداء زكاة الفطرة ليوم العيد احلاضر، فهل 

يصح ذلك كأن يؤدي صالته هلذا اليوم أو صومه هلذه السنة أو حجه هلذا املوسم، وامليت 

 إىل قصد العامل صالته من إطالق األدلة، ومن انصرافها: مفقود غري مكلف اآلن؟ احتماالن

وصومه وحجه يف حال حياته، لكن األول أقرب، إذ ال نسلم االنصراف، فهو يرتل نفسه 

مرتلة امليت، وإذا كان امليت اآلن حياً، أتى بالصالة وباحلج وبقضاء رمضان وأعطى اخلمس 

  .وقرأ القرآن، إىل غري ذلك) عليه السالم(والزكاة والفطرة وزار احلسني 

                                                

  .يف ذكر زكاة الفطر ٢٦٧ ص١ج: سالم اإل دعائم)١(



٢٦٥

  بل األجري،يتربع بأداء دينه من غري ترتيل أن  وله،يرتل نفسه مرتلته أن ع بتفريغ ذمة امليت لهفاملترب

يقصد إتيان ما على امليت وأداء  أن  بل يكفي،جيعل نفسه نائباً أن  فال يلزم، يتصور فيه الوجهانأيضاً

دينه الذي هللا

  

وله {كون عمله للميت تلقائياً، في} فاملتربع بتفريغ ذمة امليت له أن يرتل نفسه مرتلته{

وهذا } من غري ترتيل{أو بالصالة واحلج له ـ حيث ال دين عليه ـ } أن يتربع بأداء دينه

  .جار يف الويل اجلربي أيضاً، فله الترتيل وله إفراغ الذمة

بل األجري أيضاً يتصور فيه الوجهان، فال يلزم أن جيعل نفسه نائباً، بل يكفي أن {

تعاىل، لكن ذلك فيما إذا كانت اإلجارة } ا على امليت وأداء دينه الذي هللايقصد إتيان م

مطلقة، أما إذا استأجره ألحدمها خاصاً، فالالزم على األجري اتباعه ملقتضى اإلجارة، كما 

  .هو واضح

مث إنه إذا أتى بالعمل من غري ترتيل، كان هناك قربة واحدة، وإذا أتى ترتيال كان له أن 

ة بالترتيل أيضاً، فهناك قصدان للقربة، وال إشكال يف قصد القربة للترتيل، ألن يقصد القرب

الترتيل مقدمة لعمل متقرب به، فكما تصح القربة يف كل مقدمة ألمر قريب كذلك تصح 

  .هنا، كما أن له أن ال يقصد القربة بالترتيل، بل يقصدها بنفس العمل

نه حجاً واجباً ألنه مريض، أو حجاً ندباً مث إنه لو نزل نفسه مرتلة زيد احلي، وحج ع

مثال، فالظاهر أنه ال يشترط متامية شرائط احلج يف املنوب عنه، فإذا كان املنوب عنه طفال 

  غري مميز أو جمنوناً أو امرأة حائضاً أو ما أشبه صح 



٢٦٦

احلج، وكذلك بالنسبة إىل ما لو حج عنهم بدون الترتيل، وذلك إلطالق األدلة، 

ذا كان كافراً، فعن علي بن أيب محزة يف أصله ـ وهو من رجال الصادق والكاظم وكذلك إ

سألته عن الرجل حيج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه : ـ قال) عليهما السالم(

وإن : ، قلتال بأس به يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلته قرابته: وذوي قرابته، قال

فإن . )١(خيفف عنه بعض ما هو فيه): عليه السالم(؟ قال كان ال يرى ما أرى وهو ناصب

املناط موجود يف سائر املنحرفني، وهذا ال ينايف عدم جواز االستغفار له، ألن اهللا سبحانه ال 

  .يغفر للمعاند

نعم ينبغي القطع بعدم صحة العمل للميت احملاد هللا ورسوله كأيب جهل ويزيد 

، فإذا عمل هلم )٢(﴾رسولَهوادونَ من حاد اللَّه وي﴿: حانهوأمثاهلما، ألنه مشمول لقوله سب

كان باطالً وكان حراماً، وعليه فإذا أحرم عن أحدهم مل ينعقد إحرامه وكان حمال، ألن أدلة 

  .اإلحرام ال تشمل مثل هذا اإلحرام

  

                                                

  .٨بواب قضاء الصلوات حأ من ١٢ الباب ٣٦٧ ص٥ج:  الوسائل)١(

)٢(٢٢اآلية : دلةا سورة ا.  



٢٦٧

 ، فيهإشكالال   ملتربعوحتققه يف ا، يعترب يف صحة عمل األجري واملتربع قصد القربة ـ ٢ـ مسألة 

   بل رمبا يقال،األجري الذي من نيته أخذ العوض فرمبا يستشكل فيه إىل وأما بالنسبة

  

بالنسبة إىل األعمال }  ـ يعترب يف صحة عمل األجري واملتربع قصد القربة٢مسألة ـ {

 فيها أجر العبادية، أما إذا تصدق عن امليت ومل يقصد القربة، فهل تقع عنه فإن إعانة الفقري

، وغري ذلك، أو ال لكل كبد حراء أجر): صلى اهللا عليه وآله(دنيوي أو أخروي كما قال 

تقع؟ احتماالن، واألقرب األول فاآلثار املرتبة على صدقة احلي بدون القربة ـ ولكن من 

دون قصد مفسد كالريا وحنوه ـ مترتبة على صدقته عن امليت، وذلك إلطالق األدلة، 

  . أهدى عنه هدية أو وقف عنه وقفاً ـ إذا مل نشترط يف الوقت قصد القربة ـوكذلك إذا

ويدل على اشتراط قصد القربة يف األعمال العبادية ما دل على اشتراطه يف كل 

العبادات، إذ ال فرق بني أن يأيت ا عن نفسه أو عن غريه، وقد تقدم أنه يف النائب الترتيلي 

  .وقربة العملتتصور قربتان، قربة الترتيل 

وأما بالنسبة إىل األجري الذي من نيته {كما تقدم، } وحتققه يف املتربع ال إشكال فيه{

أو أخذ العوض قبالً واآلن يؤدي العمل لقاء ذلك األجر، وكذا يف اهلبة } أخذ العوض

كما عن املفاتيح } فرمبا يستشكل فيه{املشروطة واجلعالة والصلح والشرط يف ضمن العقد 

قد ظهر مما ذكرنا عدم وجوب قصد التقرب على : كما يف املستند قال} رمبا يقالبل {

إن القدر : األجري من جهة أا عبادة، بل وال من جهة اإلجارة أيضاً، وقد قال قبل ذلك

املسلم وجوب اإلخالص يف كل عبادة على من تعبد ا، وكون ما يلزم باإلجارة مما هو يف 

  األصل



٢٦٨

 أن  لكن التحقيق، بل يكفي اإلتيان بصورة العمل عنه،ال يعترب فيه قصد القربةه  أنمن هذه اجلهة

احلاجة ونزول املطر ن إ  حيث، كما يف صالة احلاجة وصالة االستسقاء،أخذ األجرة داع لداعي القربة

  ،الصالة مع القربة إىل داعيان

  

جري أيضاً، ووجوبه عبادة، عبادة ملن وجب عليه بأصل الشرع ال يقتضي كونه عبادة لأل

أي من جهة } من هذه اجلهة {)١(باإلجارة ال جيعله عبادة كسائر األفعال الواجبة باإلجارة

فإن } أنه ال يعترب فيه قصد القربة، بل يكفى اإلتيان بصورة العمل عنه{نيته أخذ العوض 

ري، فاألصل كون القربة ليست جزءاً أو شرطاً إالّ للعمل املوجة إليه اخلطاب ابتداًء دون األج

  .العمل توصلياً بالنسبة إىل األجري

أن القربة مقومة لفعل العبادة، سواء أتى ا األصيل أو النائب التربعي } لكن التحقيق{

أو النائب يف لقاء مثن، ألن ظاهر األدلة أا كسائر املقومات املعتربة يف حتقق العمل فليست 

  .خاصة باألصيل

والدليل دل على لزوم كون العمل من داعي } عي القربةإن أخذ األجرة داع لدا{و

  .القربة، ومل يدل على منافاة ذلك ملا إذا كان هناك داع آخر يبعثه على هذا الداعي

من شفاء املريض وأداء } كما يف صالة احلاجة وصالة االستسقاء، حيث إن احلاجة{

، وأشكل }صالة مع القربةونزول املطر داعيان إىل ال{الدين وشبههما من سائر احلاجات 

  على هذا التنظري املستمسك بالفرق بأن الفعل بداعي 

                                                

  .١٨ وس ٢٦ س٥١٨ ص١ج:  املستند)١(



٢٦٩

خوفه تعاىل ورجائه يف األمور الدنيوية واألخروية ال ينايف حتقق اإلطاعة واالنقياد له، إذ 

اإلطاعة يف كل مقام ال تكون غرضاً أصلياً للمطيع، بل تكون مقرباً غرضاً غريياً، وذلك 

عي استحقاق األجر، فإنه إمنا يكون يف نظر العقالء من ذلك الغري ال منه خبالف الفعل بدا

سبحانه، فهو مثل ما إذا أمر املوىل عبده بإطاعة ولده، فإنه لو أطاعه كانت طاعته مقربة إىل 

املوىل ال إىل الولد، مث أجاب بأن التحقيق أن عمل النائب يقرب املنوب عنه إليه تعاىل ال 

 ـ انتهى ملخصاً، وال خيفى ما )١(ملنوب عنه إليه تعاىل كاف يف عباديتهالنائب، وتقريب ا

  .فيه من مواضع النظر

إن الفعل الذي بعثه رجاء شفاء الولد مثل الفعل الذي بعثه قصد : أوال: إذ يرد عليه

متلك املال، فالباعث هو أمر دنيوي فيهما، وجمرد أن الشايف هو اهللا واملعطي للمال هو 

  . يوجب فرقاً من هذه اجلهة، أي كون الباعث األصلي ليس أمر اهللا تعاىلاإلنسان ال

ال نسلم أن إطاعة الولد ألجل أمر املوىل ال توجب قرباً إىل الولد، فإا بنظر : وثانياً

العقالء توجب قربني، قرباً إىل املوىل ألمره بالطاعة، وقرباً إىل الولد إلطاعته له، وجمرد 

جة إىل استحقاق العبد األجر من الولد، حىت يقال إن العبد حيث ال القرب ثواب، فال حا

  .يستحق أجراً على الولد، فال تكون إطاعته للولد مقربة إىل الولد

إن ما جعله التحقيق ال يدفع اإلشكال لو ال جواب املصنف، إذ اإلشكال هو أن : وثالثاً

  سبحانه،قصد املال يف اإلتيان بالعمل يوجب عدم كون القصد اهللا 

                                                

  .١١٢ ص٧ج:  املستمسك)١(



٢٧٠

  ،من جهة الوجوب عليه من باب اإلجارة  يقصد القربة إمنا:يقال أن وميكن

  

إذ متلك املال هو الباعث، ال اهللا، مع أنه يف العبادة يلزم أن يكون اهللا هو الباعث ال 

املال، وال يندفع هذا اإلشكال إالّ بالقول بأن الالزم يف العبادة أن يكون القصد املالصق 

 سبحانه، وال يشترط يف العبادة أن يكون الباعث على القصد اهللا سبحانه، للعمل هو اهللا

  .أيضاً

يف اجلواب عن اإلشكال مبا عن حاشية املدارك للوحيد البهبهاين } وميكن أن يقال{

فالداعي على } إمنا يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب اإلجارة{): رمحه اهللا(

 بعد أن آجر نفسه أوجب اهللا عليه الوفاء باإلجارة فهو يأيت الداعي هو اهللا أيضاً، فإنه

بالصالة عن امليت قربة إىل اهللا تعاىل، وداعيه إىل هذه الصالة يأيت ا بقصد القربة، هو أمر 

، وقد أشكل عليه يف )١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿: اهللا تعاىل بأن يفي بالعقد، حيث قاله سبحانه

  .ري واردةاملستمسك بأمور كلها غ

من عدم تأتيه يف اجلعالة، فإنه ال وجوب فيها ) رمحه اهللا(ما عن الشيخ األعظم : األول

إن الوفاء بالعقد الذي يستحب : مع عدم الفصل بينها وبني اإلجارة يف صحة العمل، وفيه

الوفاء به مثل الوفاء باإلجارة، منتهى األمر أن الوفاء باألول مستحب وبالثاين واجب، فال 

  .فرق بينهما يف وجود أمر اهللا تعاىل يف كال املقامني

إن صحة اإلجارة موقوفة على صحة العبادة يف نفسها، مع قطع النظر عن : الثاين

  اإلجارة، فالبد من أن تكون مشروعة من غري جهة اإلجارة، فال يصلح أمر 

                                                

  .١اآلية :  سورة املائدة)١(



٢٧١

بدون اإلجارة وإمنا إنه ال إشكال يف صحة نية العبادة عن الغري : اإلجارة لتشريعها، وفيه

أشكل يف العبادة املستأجر عليها، فإذا رفع اإلشكال من جهة اإلجارة مل يكن هناك إشكال 

ال تتوقف صحة العبادة على صحة اإلجارة حىت يقال بأن صحة : آخر، وبعبارة أخرى

  .اإلجارة أيضاً متوقفة على صحة العبادة وذلك مستلزم للدور

رة ال يقتضي سقوط أمر الصالة، ألن األمر بالصالة عبادي إن إطاعة أمر اإلجا: الثالث

واألمر العبادي ال يقسط إالّ إذا أتى مبتعلقه بداعيه ال بداعي أمر آخر، ولذا لو انطبق على 

: الصالة أو الصوم عنوان راجح فأتى ما بداعي ذلك األمر مل يسقط أمرمها األويل، وفيه

بفعل الصالة متقرباً كما يسقط أمر املوىل بإطاعة حيث إن األمرين طوليان يسقط كالمها 

غري ما حنن فيه، إذ األمران يف ) ولذا: (الولد، وأمر الولد بكنس الدار إذا كنس الدار، وقوله

  .املقام طوليان، ويف تنظريه عرضيان

إن داعي التقرب مما ينوب به النائب عن املنوب عنه كذات الفعل، والتقرب : الرابع

إلجارة ليس كذلك، ألن أمرها متوجه إىل النائب أصالة ال إىل املنوب عنه، بداعي أمر ا

: إن قوله: فالتقرب به أجنيب عن التقرب املعترب يف العبادة الذي يكون مورداً للنيابة، وفيه

ليس إشكاال على جواب الوحيد، فإن الوحيد أراد أن جيعل ) أمر اإلجارة ليس كذلك(

د حتقق ذلك، فال مانع بعد ذلك أن يكون هناك تقرب عبادي داعي الداعي هللا تعاىل، وق

وتقرب إجاري يف طول التقرب العبادي، فيكون مثل إذا كسب قربة إىل اهللا، وكان باعثه 

  على الكسب اإلنفاق 



٢٧٢

 فهو ، بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل املستأجر عليهاألمر اإلجاري ليس عبادياً أن ودعوى

.لية والتعبديةمشترك بني التوص

  

على أبويه قربة إىل اهللا تعاىل، فتحصل أن جواب املصنف جيعل داعي الصالة القربة، أما 

الداعي على الداعي فال يلزم أن يكون قريباً، وجواب الوحيد جيعل داعي الداعي أيضاً قريباً، 

  .وكال اجلوابني تامان وإن مل تكن حباجة إىل جواب الوحيد

بأنه ميكن قصد } جاري ليس عبادياً بل هو توصلي مدفوعةودعوى أن األمر األ{

القربة فيه، فإذا توقف الوفاء باألمر اإلجاري على قصد القربة لزم القصد املذكور من جهة 

  .أن يكون موفيا بالعقد

بأنه تابع للعمل املستأجر عليه فهو مشترك بني التوصلية {: وكأنه أراد ما ذكرناه بقوله

ملوارد التعبدية جيب فيه قصد القربة توصالً إىل الوفاء بالعقد، ويف املوارد ففي ا} والتعبدية

  .التوصلية ال جيب فيه ذلك حلصول الوفاء بدونه

  



٢٧٣

يوصي  أن غريمها من الواجبات أو الصيام أو جيب على من عليه واجب من الصالة ـ ٣ـ مسألة 

  ،واجبات املالية مثل الزكاة واخلمس واملظامل والكفارات من الخصوصاً،  به

  

 ـ جيب على من عليه واجب من الصالة أو الصيام أو غريمها من ٣مسألة ـ {

كما تقدم يف كتاب الطهارة يف باب } أن يوصي به{كاحلج والنذر وما أشبه } الواجبات

االحتضار، وذلك ألن ذمته مشغولة وميكن إفراغها ذه الواسطة فيجب، إلجياب العقل 

صية من قبيل االمتثال الذي حيكم به العقل، بل الشرع أيضاً على قول اإلفراغ، فتكون الو

من يرى أن وجوب االمتثال شرعي أيضاً من جهة أوامر الطاعة اليت ال يستشكل عليها بأا 

إرشادية، إذ وجه كوا إرشادية أا ال ميكن أن تكون مولوية وإالّ لزم التسلسل، وذلك ألنه 

لطاعة موجباً للطاعة، حبيث إنه بدونه ال يطيع، كما هو املشاهد يف كثرياً ما يكون األمر با

كثري من الناس، وال حيتاج األمر بالطاعة إىل أمر آخر، فينقطع بانقطاع املصلحة وال 

يف مورد مشابه للمقام إنه ينقطع ) رمحه اهللا(يتسلسل، ولذا قال نصري الدين الطوسي 

  .بانقطاع االعتبار

ن الظاهر عدم وجوب إعالم امليت بأن عليه قضاء صلوات لألصل، إ: لكن املستند قال

وألن الثابت اشتغال ذمته هو بأن يصلي أو بأن يقضي بنفسه، واملفروض أنه غري متمكن 

ويف ). رمحه اهللا(إىل آخر كالمه . )١(منها، ومل يثبت االشتغال بشيء آخر حىت جتب مقدمته

  .كال دليليه ما ال خيفى

  }كاة واخلمس واملظامل والكفارات من الواجبات املاليةخصوصاً مثل الز{

                                                

  .خري السطر األ٥١٨ ص١ج:  املستند)١(



٢٧٤

 ومنها احلج الواجب ولو بنذر ،وجيب على الوصي إخراجها من أصل التركة يف الواجبات املالية

ا  أل من األصل ال خيلو عن قوة أيضاً بل وجوب إخراج الصوم والصالة من الواجبات البدنية،وحنوه

  دين اهللا

  

 وحقوق الناس، املوجب لتأكد الوصية، كما هو موجب لتأكد فإا جممع حقوق اهللا

  .األداء

ألا دين، وقد قال } وجيب على الوصي إخراجها من أصل التركة يف الواجبات املالية{

  .)١(﴾ديٍن أو  ِبها ِمن بعِد وِصيٍة يوصي﴿: سبحانه

ى على ذلك، وقد باالستطاعة، ألنه قد تطابق النص والفتو} ومنها احلج الواجب{

  .ذكرنامها مفصال يف كتاب احلج من هذا الشرح، فراجع

ألنه متوقف على املال فيكون مالياً، كما يأيت تفصيله يف كتاب احلج، } ولو بنذر{

سواء احتاج األصل إىل املال، كما إذا مل يكن قريباً من مكة مثالً، أو مل حيتج بأن كان قريباً 

ون املال، إذ كون األصل ال حيتاج إىل املال ال يستلزم كون منها، وميكنه إتيان احلج بد

  .كالعهد واليمني والشرط واإلجارة وحنوها} وحنوه{الفرع غري مايل 

بل وجوب إخراج الصوم والصالة من الواجبات البدنية أيضاً من األصل ال خيلو عن {

رارة، عن أيب جعفر وقد تقدم يف رواية ز} ألا دين اهللا{كما اختاره مجاعة وذلك } قوة

  .رجل عليه دين من صالة قام يقضيه ـ احلديث: قلت له) عليه السالم(

                                                

  .١١اآلية :  سورة النساء)١(



٢٧٥

. قضىي أن ودين اهللا أحق

  

إذا جاء وقت الصالة فال تؤخرها لشيء، صلّها واسترح منها فإا : ويف رواية محاد

  .)١(دين

 الديون بأن ما دل على أن الدين من األصل منصرف عن ذلك إىل: واستشكل عليه

املالية، وبأن ما يف ذمة امليت ليس ماالً، وإمنا أعمال خاصة مستلزمة للمال، فاملال ليس مما 

اشتغلت به ذمة امليت حىت يؤدى عن األصل، وبأصالة عدم تعلق هذا النحو من املال 

  .بالتركة

، وعن بأن الترتيل جيعل املرتل مبرتلة املرتل عليه، فال وجه لالنصراف: وأجيب عن األول

الثاين بأن الواجب أداء الدين ولوازمه من األصل، فلو احتاج إيصال احلق املايل إىل أصحابه 

إىل صرف مال مقدمة وجب، وكان ذلك من األصل، مع أن ذمة امليت مل تشتغل ذا املال 

  .املقدمي، فكذلك يف املقام، وعن الثالث بأن األصل ال جمال له بعد وجود الدليل، فتأمل

هذا إشارة إىل الكربى الكلية الشاملة لكل ديون اهللا تعاىل } ن اهللا أحق أن يقضىودي{

للخثعمية حيث أمرها باحلج عن أبيه الذي كان شيخاً زمناً ) صلى اهللا عليه وآله(حيث قال 

قال . نعم: ؟ قالتأرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه ينفعه ذلك: ال يستطيع احلج

  ؟)٢(فدين اهللا أحق بالقضاء): صلى اهللا عليه وآله(

لكنه أشكل على ذلك، بأن احملقق يف حمله أن دين الناس أوىل، ووجه أنه جممع حقني 

  حق اهللا اآلمر بالدفع وحق اإلنسان، خبالف حق اهللا تعاىل الذي فيه حق 

                                                

  .٢٦بواب قضاء الصلوات حأ من ١٢ الباب ٣٦٩ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٤بواب وجوب احلج حأ من ١٨ الباب ٥ ص٢ج:  املستدرك)٢(



٢٧٦

واحد، وملا ورد من عفو اهللا تعاىل عن حقوقه يوم القيامة حني يوقف عفوه عن حق 

على أن املراد أن ) صلى اهللا عليه وآله(برضى أصحابه، إىل غريمها، فالالزم محل قوله الناس 

دين اهللا سبحانه أحق وأوىل بصحة قضائه، ويؤيده بل يدل عليه أنه مل جيب على اخلثعمية 

احلج عن أبيها، إذ ال جيب حج الوالدين على الولد إذا كانا أحياًء ال يقدران على احلج 

يه إن املعىن املذكور خالف ظاهر النص، وال ينايف أحقية دين اهللا بالقضاء من بأنفسهما، وف

جهة أن إرضاء اهللا أوىل من إرضاء الناس، مع أحقية دين الناس بالقضاء من جهة أن دين 

الناس جممع احلقني، فإن اختالف احليثية يوجب عدم التصادم بني التفضيلني، والتأييد 

كانت اخلثعمية تؤدي من نفسها دين أبيه للناس مل يكن واجباً عليها املذكور غري تام، إذ لو 

ذلك أيضاً، ففي مرتبة عدم وجوما يكون أحدمها أحق من اآلخر، والكالم يف هذه املسألة 

  .طويل نوكله إىل حمله

  



٢٧٧

وإن مل ،   وجب إخراجها من تركته،عليه شيئا من الواجبات املذكورة أن  علمإذا ـ ٤ـ مسألة 

   بهيوص

  

أن عليه شيئاً {الوصي أو الوارث أو القائم بشؤون امليت } إذا علم ـ ٤مسالة ـ {

إن مل يكن له ولد جيب عليه، وإال } من الواجبات املذكورة، وجب إخراجها من تركته

كان واجباً على الولد فال خيرج من التركة، مث إن وجوب اإلخراج من التركة لتعلق حق 

 التركة ودين اهللا أحق بالقضاء، بعد وضوح وجوب إخراج دين الناس، امليت ذا املقدار من

وإذا علم أن الولد الذي جيب عليه القضاء ال يقضي فهل جيب اإلخراج من التركة، ألن دين 

اهللا أحق أم ال، لالصل؟ احتماالن، وإن كان األقرب األول إن مل ميكن جرب الولد بأداء 

 صرف املال يف الورثة، وملا ورد يف أداء دين املقتول عمداً الدين، ألحقية قضاء دين اهللا من

من ديته، ألنه أحق بديته من غريه، ولو أخرج من التركة مث تاب الولد مل يكن عليه شيء، 

ألن الدين قد أدي، ومثل هذا النوع ما مل يكن الولد يعرف أن على امليت ديناً، أو مل يكن 

نه غري مؤمن واألب مؤمن، أو كان يؤدي باطال، أو ما مسلماً، أو كان أداؤه غري نافع لكو

  .أشبه ذلك، وامليزان عدم فراغ ذمة امليت وهو حاصل يف كل الصور

مث إن وجوب اإلخراج من التركة إذا مل يكن هناك متربع يتربع عن امليت، وإال سقط 

الفه بأن بل أوصى خب} وإن مل يوص به{الوجوب لكفاية عمل املتربع يف إفراغ ذمة امليت 

قال ال أريد صالة وال غريها، إذ الوصية الباطلة املخالفة للشريعة تلغى، فاملرجع احلكم 

الشرعي، وكذا إذا أوصى بالعدم وكان له ويل، فالالزم على الويل القضاء، وكذلك إذا 

  أوصى ال من جهة خمالفة الشرع، بل 



٢٧٨

.ن التركةإخباره بكوا عليه يكفي يف وجوب اإلخراج م أن والظاهر

  

لزعمه أنه ليس عليه، وقد علمنا أنه عليه وإن كان معذوراً يف زعمه اجتهاداً أو تقليداً 

أو اشتباهاً يف املوضوع، كما إذا علمنا بأنه توضأ باملاء النجس وصلى، فإن بطالن صالته 

عليه عندنا يكفي يف وجوب القضاء عنه، لتعلق الصالة بذمته واقعاً، فحاله حال ما إذا كان 

  .دين إلنسان وهو يقطع بأن ال دين عليه

ألنه من } والظاهر أن إخباره بكوا عليه يكفي يف وجوب اإلخراج من التركة{

صغريات اإلقرار بالدين، وإقرار العقالء على أنفسهم جائز، وألنه يندرج فيما ال يعلم إالّ 

 عليه الوصية ومل جيب من قبله، وما كان كذلك فالالزم قبول قوله فيه، وألنه لو وجبت

القبول كان إجياب الوصية عليه لغواً، كما ذكروا يف باب اخلرب الواحد من أن وجوب 

اإلنذار يستلزم وجوب القبول، وللسرية القطعية يف وجوب تنفيذ الوصية مطلقا، بل لقوله 

  .، إىل غري ذلك)١(﴾دلُونها ِإثْمه علَى الَّذين يبفإمنفَمن بدلَه بعد ما سِمعه ﴿: تعاىل

ومنه يعلم أنه ال فرق يف وجوب قبول كالمه بني أن يكون له ويل جيب عليه، أو تركة 

ينبغي أن جيري على اإلخبار ا حكم اإلقرار : (خيرج منها، ومنه يعلم أن قول املستمسك

  .ما ينبغي، ليس على )٢()بدين من نفوذه مطلقا، أو يف صورة عدم التهمة، أو غري ذلك

  

                                                

  .١٨١اآلية :  سورة البقرة)١(

  .١١٨ ص٧ج:  املستمسك)٢(



٢٧٩

 أو ال جيب على الوصي، الصوم وحنومها ومل يكن له تركة أو  أوصى بالصالةإذا ـ ٥ـ مسألة 

حيث جيب على ـ من الصالة والصوم ـ ما فات منه لعذر  إالّ ، وال املباشرة،الوارث إخراجه من ماله

  .الويل وإن مل يوص ما

  ، أوصى مبباشرته هلماإذاعدم التركة  مع ،أنثى أو  كان ذكراً،نعم األحوط مباشرة الولد

  

 ـ إذا أوصى بالصالة أو الصوم وحنومها ومل يكن له تركة، ال جيب على ٥مسألة ـ {

أو الوارث إخراجه من ماله {الذي مل يقبل ـ كما إذا أوصى يف غياب الوصي ـ } الوصي

نفسهم، لألصل، وعدم الدليل على الوجوب، وألن الناس مسلطون على أ} وال املباشرة

وألنه لو كان كذلك مللك كل أحد أن يوجب على غريه ما ال جيب عليه بأصل الشرع 

  .وهو بديهي البطالن، وأدلة وجوب تنفيذ الوصية منصرفة قطعاً عن ذلك

نعم لو أوصى إىل إنسان وقبل ذلك اإلنسان وجب عليه إلطالق أدلة وجوب تنفيذ 

سه، فال ينافيه دليل تسليط الناس على الوصية، وألنه هو الذي ألقى التكليف على نف

  .أنفسهم

كما سيأيت } إال ما فات منه لعذر ـ من الصالة والصوم ـ حيث جيب على الويل{

  .إذا علم الويل ذلك} وإن مل يوص ما{إن شاء اهللا تعاىل 

مباشرة الولد، ذكراً كان أو أنثى، مع عدم التركة إذا {احتياطاً ضعيفا } نعم األحوط{

، وجه االحتياط ما استفاض من النصوص من وجوب إطاعة الوالدين، }باشرته هلماأوصى مب

   ربك  قَضى﴿و: وألنه إحسان وقد قال سبحانه



٢٨٠

، وال شك أن القضاء مبعىن احلكم واألمر، )١(﴾ِبالْواِلديِن ِإحساناًه وِإيا إالّ أَالَّ تعبدوا

من إطاعتهما يف سائر األمور االقتراحية، وألنه يكون وألن إطاعتهما يف إفراغ ذمتهما أوىل 

عدم التنفيذ إيذاًء هلما، وإيذاؤمها حرام قطعاً، حيني كانا أم ميتني، ملا ورود من أن الولد قد 

يكون باراً يف حال حياما عاقاً بعد وفاما، إىل غريها من األدلة اليت من هذا القبيل، مثل 

  .قاته له أيضاً، مما يوجب توجيهها كما يشاء األبكون الولد وماله ألبيه، فطا

  :ويف الكل ما ال خيفى بعد األصل وقاعدة تسلط الناس على أمواهلم وأنفسهم

بالزوجة فهل يقول أحد بقضائها ما وجب على الزوج إذا أوصاها بذلك، : للنقض أوالً

أنه لو جاز ألحد مع أن األدلة يف إطاعتها له أشد من األدلة يف إطاعة الولد، بل ورد 

  .السجود ألحد لكان الالزم سجودها له

مبا إذا أوصى بإخراج الولد صالته وغريها من ماله، مع أن كل األدلة املذكورة : وثانياً

  .يف املباشرة جارية يف الوصايا املالية أيضاً

  .أيضاًمبا إذا مل يوص وعلم الولد بذلك، فإن مجلة من األدلة املذكورة جارية فيه : وثالثاً

  .مبا إذا كان له تركة، مع قول املصنف مع عدم التركة: ورابعاً

بأن وجوب اإلطاعة واإلحسان منصرف عن مثل ذلك، وعليه فاألولوية : وللحل

  .ممنوعة

أما اإليذاء فلإلشكال فيه صغرى، ألنه ال يستلزم اإليذاء مطلقا، وكربى فإنه بعد 

  ن الواجب على الولد أن حيول دونانصراف أدلة الطاعة عن ذلك ال دليل على أ

                                                

  .٢٣اآلية : سراء سورة اإل)١(



٢٨١

 للحرج من ال يكون مستلزماً أن غري الويل بشرط إىل أوصى أو ،وإن مل يكن مما جيب على الويل

  .جهة كثرته

  

تأذيهما، وإال لزم وجوب أن خيرج من ماله وأهله وكسبه وما أشبه إذا كان البقاء فيها 

وإن أمراك أن ): صلى اهللا عليه وآله(له إيذاًء هلما، وال يظن أن يلتزم بذلك أحد، فإن قو

حممول على ضرب من الندب يف صورة أن ال يكون . )١(خترج من أهلك ومالك فافعل

حرجاً على الولد وال إيذاًء لزوجته اليت يطلبان طالقها ـ الذي هو مصداق أن خيرج من 

نفيذ طلب األبوين يف أهله ـ وإالّ فأدلة احلرج وتعارض اإليذاءين ال يدعان جماال لندبية ت

أنت ومالك ): صلى اهللا عليه وآله(اخلروج من املال واألهل، ومنه يعلم حال قوله 

  .وقد ذكرنا يف موضع آخر من هذا الشرح بعض حدود إطاعة الوالدين. )٢(ألبيك

أو أوصى إىل {بأن فاته ال لعذر ـ عند املصنف ـ } وإن مل يكن مما جيب على الويل{

  .ن كان الولد املوصى غري الويل الواجب عليهبأ} غري الويل

فإن احلرج يرفع التكليف } بشرط أن ال يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته{

بالقدر احلرجي منه، دون ما دون احلرج ملا حقق يف حملّه، من أن احلرج علة يف رفع 

صلى (يث قال التكليف ال أنه حكمة، إالّ فيما رفعه الشارع بنفسه مثل السواك وحنوه، ح

  .)٣(لو ال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك): اهللا عليه وآله

  لكن ال خيفى أنه بناًء على ما ذكره املصنف من وجوب الطاعة يكون

                                                

  .٢ باب الرب بالوالدين ح١٥٨ص ٢ج:  الكايف)١(

  .٩بواب ما يكتسب به حأ من ٧٨ الباب ١٩٧ ص١٢ج:  الوسائل)٢(

  .٤بواب السواك حأ من ٣ الباب ٣٥٤ ص١ج:  الوسائل)٣(



٢٨٢

 مل إذا استيجاره  أيضاً كما ال جيب على الولد،وأما غري الولد ممن ال جيب عليه إطاعته فال جيب عليه

. أوصى باالستيجار عنه ال مبباشرتهكان  أو ،يتمكن من املباشرة

  

الالزم حينئذ وجوب أن يعطى الولد من ماله من يؤدي القضاء عنه، إذا كان له مال، 

واإلشكال عليه بأنه ضرر غري وارد، إذ صرف الوقت يف القضاء أيضاً ضرر، والقول بأن 

  .عمل احلر ليس مبال حمل منع كما حققناه يف باب الضمان

بال إشكال وال خالف بل }  ممن ال جتب عليه إطاعته فال جيب عليهوأما غري الولد{

كما ال جيب على الولد أيضاً استيجاره إذا مل يتمكن من {عليه اإلمجاع والضرورة 

  .لألصل بعد أن استيجار يوجب صرف املال املنفي بال ضرر} املباشرة

نفي بال ضرر أيضاً، ألنه صرف للمال امل} أو كان أوصى باالستيجار عنه ال مبباشرته{

إالّ إذا كانت وصيته على حنو تعدد املطلوب، حيث إذا بطلت وصيته املستلزمة للمال ال 

  .تبطل املطلوب اآلخر غري املستلزم للمال

  



٢٨٣

 أيضاًلو أوصى مبا جيب عليه من باب االحتياط وجب إخراجه من األصل ـ ٦ـ مسألة 

  

من باب االحتياط وجب {ة وصوم من صال}  ـ لو أوصي مبا جيب عليه٦مسألة ـ {

  :، االحتياط على قسمني}إخراجه من األصل أيضاً

االحتياط الواجب شرعاً على املوصي، وهذا ينبغي أن خيرج من األصل، ألنه : األول

  .دين والدين خيرج من األصل

االحتياط الواجب عقالً عليه، واالحتياط غري الواجب أصال، كما إذا دار أمر : الثاين

بلة بني ضدين وصلى إىل أحدمها، أو أراد االحتياط بقضاء ما صاله مما كانت حسب الق

املوازين الشرعية فال تلزم شرعاً إعادا، والذي ينبغي يف هذين عدم اإلخراج من األصل، أما 

الثاين فواضح ألنه ليس بدين قطعاً حسب املوازين الشرعية، وأما األول فألنه وإن احتمل أن 

يناً بأن كانت اجلهة اليت صلى إليها ضد القبلة، إالّ أنه مع احتمال أن تكون يكون ذلك د

تلك اجلهة قبلة ال يقطع بأن الصالة دين، فإذا مل يقطع باملوضوع مل يتحقق احلكم، بل 

خروج املالية واحلج االحتياطني احتياطا عقلياً من األصل أيضاً حمل نظر، وإن أيده السيدان 

  .الربوجردي واحلكيم

  .ما ذكرناه: أوال: إذ يرد عليه

ال وجوب االحتياط يف مطلق األمور املالية مناقش فيه، ألنه مصادم بدليل : وثانياً

، ولذا ذكروا أنه لو مل يعرف املنذور له ديناراً هل هو زيد أو عمرو، ال جيب عليه ضرر

 كتاب اخلمس إعطاء دينار واحد مقسم بينهما، وقد فصلنا الكالم حول هذه املسألة يف

  .فراجع



٢٨٤

 وكذا لو ، لكن خيرج من الثلث،عليه من باب االحتياط وجب العمل به  وأما لو أوصى مبا يستحب

يكون  أن ه حيتمل ألن،ه جيب العمل به واإلخراج من الثلثفإنأوصى باالستيجار عنه أزيد من عمره 

 وإن أوصى ، فال جيب قطعياًه علماً وأما لو علم فراغ ذمت،ذلك من جهة احتماله اخللل يف عمل األجري

. إشكال حمل  أيضاً بل جوازه،به

  

لوجوب تنفيذ } وأما لو أوصى مبا يستحب عليه من باب االحتياط وجب العمل به{

ألن كل واجب بالوصية خيرج من الثلث، كما ذكر يف } لكن خيرج من الثلث{الوصية 

  .كتاب الوصية

أو أزيد من أوقات تكليفه، كما إذا } من عمرهوكذا لو أوصى باالستيجار عنه أزيد {

أوصى بعشرين سنة وكان بلوغه من مخس عشرة سنة، وكذا إذا أوصى بإعطاء صلوات 

من جهة } فإنه جيب العمل به{زمان إغمائه أو زمان جنونه بناًء على نفوذ هذه الوصية 

ك من جهة ألن حيتمل أن يكون ذل{وإمنا جيب العمل } واإلخراج من الثلث{الوصية 

  .فيسد الزائد مسد ما فيه اخللل} احتماله اخللل يف عمل األجري

فال جيب، وإن {ال علماً عادياً ال ينايف االحتمال } وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعياً{

ألن الوصية ال حتقق املوضوع غري اجلائز شرعاً، كما إذا أوصى بأن خيرج من } أوصى به

فإا غري جائزة أي ال تنفذ، ألن األئمة ) عليهم السالم( األئمة ثلثه ـ مثال ـ قضاء صلوات

  .ال قضاء هلم) عليهم السالم(

  الظاهر إنه لو كان جائزاً وجب بالوصية فإشكاله } بل جوازه أيضاً حمل إشكال{



٢٨٥

  .يف اجلواز وجزمه بعدم الوجوب ظاهر التدافع

هل له أن يقضي، الظاهر نعم، مث إنه لو مل يوص امليت، ولكن احتمل أن عليه قضاء، ف

): عليه السالم(إلطالقات أدلة الصالة والصوم واحلج والتصدق عن امليت، بل للتعليل بقوله 

إن اهللا خيتار أحبهما إليه)لكن عن الذخرية اإلشكال يف ذلك لعدم الدليل وتوقف )١ ،

  .ةإن اإلطالقات املذكورة كافية يف الدالل: العبادات على التوقيف، وفيه

ورمبا يستدل للصحة بدليل االحتياط، وأشكل عليه بأنه ال احتياط على الغري يف حق 

  .النظر، وفيه نظر إذ بعد ترتيل النائب نفسه مرتلة املنوب عنه يشمله دليل االحتياط

بقي يف املقام شيء، وهو هل أنه يصح األداء عن امليت بعد موته بأن يفرض أنه حي ـ 

صالة ظهره هلذا اليوم، ذهب املستند تبعاً للحدائق إىل عدم اجلواز، مثال ـ وأنه يؤدي عنه 

  .وعن الذخرية والبحار التوقف

لكن الظاهر اجلواز إلطالق أدلة الصالة والصيام وحنومها عن امليت، ولتعاقد صفوان بن 

حيىي وعبد اهللا بن جندب وعلي بن نعمان على أن من مات منهم يصلي من بقي صالته 

وحيج عنه ما دام حياً، فمات صاحبا صفوان وبقي هو فكان يفي هلما بذلك، ويصوم عنه 

، )عليهم السالم(فيصلى كل يوم وليلة مخسني ومائة ركعة، وملا ورد من احلج عن األئمة 

بعضهم زكاة الفطرة عن بعض ممن ) عليهم السالم(وملا تقدم من الدعائم من إعطاء األئمة 

  ).عليهم السالم(مات منهم 

دل املانع باألصل، وبأنه إن قصد النائب القضاء فال قضاء على املنوب عنه، وإن است

  قصد األداء فال أداء إذ ليس امليت جممع الشرائط فهو مثل األداء 

                                                

  .١٠بواب صالة اجلماعة حأ من ٥٤ الباب ٤٥٦ ص٥ج:  الوسائل)١(



٢٨٦

  .عن البهيمة

سألته عن امرأة مرضت يف شهر : قال) عليه السالم(ومبوثق أيب بصري، عن الصادق 

هل برأت من ): عليه السالم(ي عنها؟ قال رمضان وماتت يف شوال فأوصتين أن أقض

ال يقضى عنها، فإن اهللا تعاىل مل جيعله ): عليه السالم(قال . ال ماتت فيه: ؟ قلتمرضها

كيف ): عليه السالم(فإين أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتين بذلك؟ قال : قلت. عليها

  .)١(تقضي عنها شيئاً مل جيعله اهللا تعاىل عليها

  .قضاء احلائض الصلوات اليت فاتتها يف حالة احليضوبأنه ك

وقد أشكلوا يف األدلة السابقة بأنه ال إطالق يف الروايات املذكورة، وتعاقد املشايخ 

  .معناه إهداء الثواب هلم) عليهم السالم(الثالثة ال حجية فيه، واحلج والفطرة عن األئمة 

وجه ملنع اإلطالق، كما أن فعل لكن اإلشكال على هذه األدلة غري وارد، ألنه ال 

، )عليهم السالم(املشايخ الثالثة وهم من أجالء األصحاب يوجب االطمينان بصدوره عنهم 

، وبسقوط )عليهم السالم(ومن البعيد جداً أم اعتمدوا على اإلطالقات بدون سؤال األئمة 

  .اإلطالق يسقط عملهم

نداً إىل نص أو إطالق فهموا منه وكيف كان، فال شك يف أن عملهم هذا إما كان مست

ما أرسلنا من ذلك، وكالمها كافيان يف االستناد، إذ فهم املخاطب باحلكم حجة من جهة 

األداء ال ) عليهم السالم( وغري ذلك، وظاهر احلج والفطرة عنهم رسول إالّ بلسان قومه

  إهداء الثوب، كما أن ما استدل املانع به حمل نظر، إذ 

                                                

  .١٢حكام شهر رمضان حأبواب أ من ٢٣ الباب ٢٤٢ ص٧ج:  الوسائل)١(



٢٨٧

  .اوم الدليل، ومنه يظهر سقوط اإلشكال الثايناألصل ال يق

أما املوثقة فال داللة فيها، إذ مفادها املالزمة بني عدم مشروعية األداء وعدم مشروعية 

  .القضاء، وال تدل على عدم مشروعية األداء عن امليت، كما نبه عليه املستمسك

قال بصحة القضاء ومنه يظهر سقوط التمثيل بالقضاء عن حالة احليض، بل ميكن أن ي

عن حالة احليض للمناط املستفاد من القضاء عن حالة النوم وعن حالة اإلغماء مع أما غري 

مكلفني قطعا، وال يفهم من األدلة القضاء عنهما، إالّ أنه إمنا شرع ألجل أن ال تفوت املزية 

  .عنهما، وكذلك قضاء الصوم عن احلائض والنفساء وغريمها إىل غري ذلك

قف دون االستدالل ذه األمور موثقة أيب بصري السابقة، إذ لعلها ظنت وجوب وال ي

  .القضاء عليها، وعلى هذا األساس وصت، واإلمام إمنا نفى ذلك ال أصل القضاء عنها فتأمل

بأن املوثقة خاصة مبوردها، فال ميكن التعدي عنها، وعليه فاإلتيان رجاًء ال : أو يقال

  .ألة حباجة إىل التتبع والتأملبأس به، وإن كانت املس

  



٢٨٨

 اشترط املباشرة فإن  ،حج فمات قبل اإلتيان به أو صوم أو  آجر نفسه لصالةإذا ـ ٧ـ مسألة 

 وإن مل ،قبضه فيخرج من تركتهن إ  وتشتغل ذمته مبال اإلجارة،ما بقي عليه إىل بطلت اإلجارة بالنسبة

   وإال،ه تركةكان لن إ يشترط املباشرة وجب استيجاره من تركته

  

وقبل }  ـ إذا آجر نفسه لصالة أو صوم أو حج فمات قبل اإلتيان به٧مسألة ـ {

اإلتيان مبسقطه كما ورد يف باب احلج من أن من أحرم ودخل احلرم سقط عنه، وسيأيت يف 

  .كتاب احلج تفصيل الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل

اده ما إذا كان عقد اإلجارة وارداً الظاهر أن مر} فإن اشترط املباشرة بطلت اإلجارة{

  .على منافع امليت، ألن حينئذ ال موضوع لإلجارة

بالنسبة إىل {أما إذا كان على حنو الشرط فإن فقده يوجب تسلط املستأجر على الفسخ 

إن كانت اإلجارة على حنو تعدد املطلوب، أما إذا كانت على حنو وحدة } ما بقي عليه

  .تسلط املستأجر على الفسخ بالنسبة إىل اجلميعاملطلوب كان بطالا أو 

نعم يف صورة تعدد املطلوب يكون للمستأجر فسخ البعض، لكن حيث إنه يوجب 

تبعض الصفقة على األجري كان لورثة األجري رد التبعيض، فال يكون للمستأجر حينئذ إالّ 

  .فسخ اجلميع أو قبول اجلميع بالتنازل عن شرطه

إن كانت له } مبال اإلجارة إن قبضه فيخرج من تركته{يت أي امل} وتشتغل ذمته{

وجب استيجاره من {أو شرط ورفع اليد عن الشرط } وإن مل يشترط املباشرة{تركة 

  إن كان له تركة، وإال{ألنه دين على امليت فيخرج من تركته } تركته



٢٨٩

 فريغ ذمته من باب الزكاة نعم جيوز ت، مل يكن له تركةإذافال جيب على الورثة كما يف سائر الديون 

.تربعاً أو حنوهاأو 

  

حيث إن الوراث ليس } فال جيب على الورثة كما يف سائر الديون إذا مل يكن له تركة

  .مكلفاً بأداء ديون امليت

نعم جيب على بيت املال التدارك، كما يف سائر ديون امليت، وليست العبادة الواجبة 

، حيث جيب على الويل، ألن األدلة املوجبة خاصة مبا باإلجارة من قبيل قضاء امليت بنفسه

  .جيب على نفسه ال مبا أخذه باإلجارة وحنوها

للمطلقات الواردة يف كتاب } تفريغ ذمته من باب الزكاة{بل جيب } نعم جيوز{

  .الزكاة، وقد فصلناه يف هذا الشرح فراجع

الزكاة كما يف النص، كاخلمس بالنسبة إىل السادة، ألنه جعل بدالً عن } أو حنوها{

  .والظاهر أن هذا أيضاً واجب

فإنه جائز، أو من وقف منطبق عليه فإنه جائز أيضاً، وحيئنذ فإن كانت } أو تربعاً{

اإلجارة واردة على منافع امليت ردت الورثة مال اإلجارة، وإن كانت مشروطة باملباشرة 

نت مشروطة ومل يردها استأجروا ورد املستأجر بالشرط أعطوه مال اإلجارة أيضاً، وإن كا

  .من الزكاة وحنوها من يقوم بالعمل املستأجر عليه

  



٢٩٠

  ،الصوم االستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه أو  كان عليه الصالةإذا ـ ٨ـ مسألة 

. ه من قبيل دين الناس، ألن وإال قدم االستيجاري، وفت التركة ما فهوفإن

  

عليه الصالة أو الصوم االستيجاري، ومع ذلك كان عليه  ـ إذا كان ٨مسألة ـ {

حيث عرفت أن } فإن وفت التركة ما فهو{ومل يكن له ويل يقوم ا } فوائت من نفسه

} وإال قدم االستيجاري، ألنه من قبيل دين الناس{الواجبات البدنية أيضاً خترج عن التركة 

ليل على تقدمي حق اهللا يف مورد كان وإذا دل د. املقدم على دين اهللا، كما تقدم وجهه

الالزم ختصيص ما دل على تقدمي حق الناس بذلك الدليل اخلاص، وقد ذكرنا يف كتاب احلج 

  .إذا دار األمر بينه وبني احلج، ويف كتاب الوصية ما له نفع يف املقام، فراجع

  



٢٩١

وأحكام ، ومنافياا بأجزاء الصالة وشرائطها يكون عارفاً أن يشترط يف األجري ـ ٩ـ مسألة 

. تقليد صحيح أو  عن اجتهاد،اخللل

  

 ـ يشترط يف األجري أن يكون عارفاً بأجزاء الصالة وشرائطها ومنافياا ٩مسألة ـ {

، واستدل له يف املستند بتوقف اإلتيان بالعمل }وأحكام اخللل عن اجتهاد أو تقليد صحيح

نعم إذا كانت : أة عن الرجل؟ قالالواجب على ذلك، بفحوى رواية مصادف، أحيج املر

  .)١(فقيهة مسلمة

إن املعرفة ال دخل هلا يف صحة العمل، بل املعيار اإلتيان بالعمل الصحيح، فإذا : وفيه

أتى بالعمل صحيحاً كفى، إذ ال دليل على ما سوى ذلك، والرواية ال تدل على أكثر من 

ن للقاضي معلم يريه الصالة أو احلج اإلرشاد لغلبة التوقف، ولذا ال إشكال يف أنه لو كا

  .جزءاً جزءاً كان كافياً يف إفراغ ذمة امليت

رمحه (مث إنه الالزم ـ لو قيل به ـ معرفة القدر احملتاج إليه، ال كل ما ذكره، ولعله 

أراد ما هو حمل االبتالء، وإالّ فأي ربط بني النيابة وبني ما ليس حمل االبتالء من ) اهللا

  .األحكام

  .أن حصره املعرفة يف االجتهاد والتقليد مع إمكان االحتياط ال وجه لهبقي 

هذا كله يف األجري أما املستأجر فلو مل يعلم هل أنه يعرف األجري األحكام أم ال؟ 

فالظاهر جواز استيجاره وبراءة ذمته، محالً لفعل املسلم على الصحيح، ولو علم بأنه ال 

ستيجاره مل يكن بذلك بأس، ولو كان وصياً أو ولياً يعرف األحكام، فلو كان متربعاً با

واجباً عليه، فهل يكفي استيجاره إذا احتمل الصحة؟ ظاهر املستمسك ذلك، ألنه قال يف 

 ـ )٢(فلو تربع اجلاهل واحتمل مطابقة عمله للواقع جرت أصالة الصحة واجتزى به: املتربع

  .انتهى

                                                

  .٧احلج حبواب النيابة يف أ من ٨ الباب ١٢٥ ص٨ج:  الوسائل)١(

  .١٢٤ ص٧ج:  املستمسك)٢(



٢٩٢

 الثقة، كما أن األوىل مكلف باإلتيان لكنه مشكل، إذ املنصرف من الوصاية اعتماد

بالعمل الصحيح، ومع الشك يكون األصل العدم، وليس واضحاً أن تكون ألصالة الصحة 

مثل هذا اإلطالق الذي يشمل املقام ليكون مانعاً عن األصل، ومنه يعلم حال املتربع، فلو أن 

صالته عما وجب على رجالً عامياً من البدو صلى عن امليت ذي الويل أشكل االكتفاء ب

  .الويل، فتأمل

  



٢٩٣

 كفاية االطمئنان بإتيانه على قوىوإن كان األ، األحوط اشتراط عدالة األجري ـ ١٠ـ مسألة 

.الوجه الصحيح وإن مل يكن عادالً

  

يف قبول خربه بأنه أتى } اشتراط عدالة األجري{ضعيفاً }  ـ األحوط١٠مسألة ـ {

 عمل الفاسق إذا أتى به على وجهه، وكون العدالة شرطاً بالعبادة، وإالّ فال إشكال يف صحة

تعبدياً ال دليل عليه، إالّ آية النبأ وحنوها مما يلزم اخلروج عنها ـ على تقدير اإلطالق ـ 

  .)١(واألشياء كلها على هذا حىت يستبني لك غري ذلك أو تقوم به البينة: برواية ابن صدقة

ألجري، إما إخباره مع االطمينان خبربه، أو كونه ثقة، وعليه فالالزم يف االكتفاء بعمل ا

أو العلم بأنه عمل، أو سائر طرق ثبوت األشياء، بل الظاهر االكتفاء مبجرد الوثوق به، وإن 

مل يعلم أنه أدى أو ال، وعلى تقدير أدائه هل أنه صحيح األداء أم ال؟ حلمل أمر املسلم على 

يفعل، ويشمل الصحة يف الفعل يف مقابل أنه أتى به غري أحسنه مما يشمل الفعل مقابل أنه مل 

صحيح، ولذا جرت سرية املتشرعة على إعطاء القضاء عن امليت للثقة بدون السؤال عنه بعد 

  .ذلك

وإن كان األقوى كفاية االطمينان {): رمحه اهللا(ومنه يظهر وجه اإلشكال يف قوله 

كما يظهر وجه اإلشكال يف كالم } بإتيانه على الوجه الصحيح وإن مل يكن عادالً

  . ـ انتهى)٢(املستمسك، أما جمرد الوثوق بأدائه من دون إخباره فكفايته ال ختلو من إشكال

وقد تقدم الكالم فيما ينفع املقام يف كتاب الطهارة يف مسألة طريق ثبوت النجاسة 

  .وغريها فراجع

  

                                                

  .٤بواب ما يكتسب به حأ من ٤ الباب ٦٠ ص١٢ج:  الوسائل)١(

  .١٢٥ ص٧ج:  املستمسك)٢(



٢٩٤

  إشكال ،وليهذن إولو ب  جار غري البالغييف كفاية است ـ ١١ـ مسألة 

  

من عدم }  ـ يف كفاية استيجار غري البالغ ولو بإذن وليه إشكال١١مسألة ـ {

شرعية عباداته، ومن انصراف أدلة النيابة عنه، ومن حديث رفع القلم، ومن أصالة عدم 

الكفاية، ومن أنه ال يعلم بإتيانه هلا على الوجه الصحيح، ال أقل من الشك يف نيته وقصد 

  .مل فعله على الصحيح، إذ ال تشمله أدلتهقربته، وال حي

فألن احملتمل يف عباداته أن تكون شرعية كعبادات البالغني، وأن تكون : أما األول

مترينية شرعية بأن تكون مأموراً ا شرعاً ملصلحة التمرين، وأن تكون مترينية غري شرعية بأن 

ن يتوجه إليه خطاب شرعي، يكون خطاب الشارع موجهاً إىل الويل بأمره ا من دون أ

  .ومع هذه االحتماالت فال علم بأا تسد مسد عبادات البالغني

فألن األدلة منصرفة عن الطفل ولو مبعونة ما هو مركوز يف أذهان املتشرعة : وأما الثاين

 وما عمد الصيب خطأمن أن الطفل ال مغزى لعباداته، املستفاد هذا االرتكاز من مثل 

  .أشبه

فألن ظاهر حديث رفع القلم أنه كانون والنائم وأنه خارج عن دائرة : ثالثوأما ال

التكاليف الشرعية، فحاله حال ما قبل الشرع، فكل التكاليف واليت منها عدم صحة قيامه 

  .مقام الغري ال ترتبط به

فألنه لو شك يف الكفاية، ولو كان الشك ألجل األمور املذكورة يكون : وأما الرابع

  . عدم فراغ ذمة امليتاألصل

فهو غاليب، واالستدالل له بأن الطفل حيث يعلم جبواز أن يكذب فال : أما اخلامس

  وثوق خبربه، وإذا سقط خربه ومل يكن هناك دليل آخر على نيته



٢٩٥

 وإن كان ال يبعد ذلك مع العلم ،وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح

  ،املذكور

  

 طريق إىل العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، غري تام إذ املفروض العلم وهو غري نادر فال

  .احلصول

وإن قلنا بكون عباداته شرعية، والعلم {وكيف كان، فما ذكره من اإلشكال يف حمله 

وإن كان ال يبعد ذلك مع العلم {لبقاء بقية اإلشكاالت عليه } بإتيانه على الوجه الصحيح

بشرعية عباداته، بل ولو مل تكن شرعية، ألن : مناقشة يف األدلة املتقدمة أوالًلل} املذكور

عدم الشرعية ال ينايف صحة النيابة، فإن حاله حينئذ حال نيابة غري املستطيع عن املستطيع، 

فإن عدم مشروعية الفعل يف حق النائب ال مينع من صحة نيابته عن غريه املشروع يف حقه 

إن :  إمنا يفعل بقصد امتثال أمر املنوب عنه ـ كما يف املستمسك ـ وفيهالفعل، ألن النائب

كون عباداته شرعية كعبادات البالغني بعد حديث رفع القلم وحنوه أول الكالم، والتمثيل 

حبج غري املستطيع عن املستطيع غري تام، إذ ال شك يف أن غري املستطيع حجه كحج غريه من 

ن القابلية فيه غري حمققه، فحاله حال انون والنائم والكافر املستطيعني، خبالف الصيب فإ

  .وحنوهم

إن عرف املتشرعة يرون عدم لياقة الصيب ألعمال : باملنع عن االنصراف، وفيه: وثانياً

  .البالغني، وهذا كاف يف االنصراف

م أنه إن ظاهر رفع القل: بأن رفع القلم امتنان، وهو ال ينايف صحة العمل، وفيه: وثالثاً

  .كقرينيه من عدم األهلية والصالحية

  .ما عرفت من منع اإلطالق: بأن األصل مرفوع بإطالق دليل النيابة، وفيه: ورابعاً



٢٩٦

.وكذا لو تربع عنه مع العلم املذكور

  

  .أو كان ولياً فأتى به يف حال صباه} وكذا لو تربع عنه مع العلم املذكور{

نيابته وهو غري مميز ـ يف باب احلج ـ لصحة مث بناًء على صحة نيابته، فهل تصح 

عمله الذي يأيت به الويل أم ال؟ ال يبعد أن يقول به القائل بالصحة يف املميز، ألن دليله هناك 

  .يأيت هنا أيضاً، إالّ أن يقول باالنصراف هنا

هذا والظاهر صحة نيابته عن صيب مثله، ألن األمر يف النائب واملنوب عنه على وترية 

  .دةواح

مث إنه رمبا يستدل للمنع عن نيابة الصيب مطلقا مبا رواه عمار، عن الرجل يكون عليه 

ال يقضيه إالّ رجل : صالة أو صوم هل جيوز له أن يقضيه رجل غري عارف؟ قال

إن الكالم منساق إلخراج غري العارف، : بضميمة أن الصيب ليس برجل، وفيه. )١(عارف

  .ة قضاء املرأةولذا ظاهرهم التسامل على صح

  

                                                

بدال " مسلم عارف: " ـ إالّ أن فيهما١ ح٤٢ ص٦ ج:عةي وجامع أحاديث الش،٥ ح٣٦٦ ص٥ج:  الوسائل)١(

  ".رجل عارف"عن 



٢٩٧

 كان عاجزاً أو  من كان صالته باإلمياءال جيوز استيجار ذوي األعذار خصوصاً ـ ١٢ـ مسألة 

  . وحنوهعن القيام ويأيت بالصالة جالساً

  

ألن الصالة الناقصة ال تقوم مقام }  ـ ال جيوز استيجار ذوي األعذار١٢مسألة ـ {

، فإن الضرورات تقدر بقدرها، لكن قد تقدم الكاملة يف صورة القدرة على الصالة الكاملة

الفرق بني األعذار، وأنه يصح بالنسبة إىل بعضها، كما إذا كان األجري مقطوع اليد حيث ال 

ميكن أن يسجد على سبعة أعظم مثال، أو امرأة مستحاضة مثال، ألن صالم كاملة، 

سبة إىل بعض النصراف وحاهلم حال من شك يف صالته مع أا صالة عذرية، وال يصح بالن

خصوصاً من كان صالته باإلمياء، أو كان عاجزاً عن {: األدلة عنه مثل ما ذكره بقوله

  .}القيام، ويأيت بالصالة جالساً وحنوه

وهل احلكم كذلك فيما إذا مل يكن قادراً أصال، أو كان ولياً، بأن يأيت هو وال يستأجر 

ى قيام الناقصة مقام الكاملة إمنا هو يف نفس القادر؟ احتماالن، من أن األدلة الدالة عل

اإلنسان، فال دليل على قيامها مقامها يف النائب، ومن أن أدلة القيام مطلقة، بعد أن النائب 

نازل مرتلة املنوب عنه، وهذا هو األقرب، كما أن األقرب عدم وجوب استيجار الويل ذي 

تيجار بعد كون صالة امليت من العذر، بل يأيت هو مبا أمكن ألصالة عدم وجوب االس

  .تكاليفه فتكون حاهلا حال صالة نفسه

مث إن املستمسك جعل مسألة جواز استيجار ذوي األعذار من صغريات مسألة جواز 

  البدار لذوى األعذار وعدمه، وفيه نظر، إذ ال ربط بني املسألتني 



٢٩٨

  وجب عليه التأخريصار عاجزاً ولو استأجر القادر ف، كان كذلك أيضاًوإن كان ما فات من امليت

. وإن ضاق الوقت انفسخت اإلجارة،زمان رفع العذرإىل 

  

فإن قوة إطالقات الصالة يف أول الوقت وجريان عادة املسلمني من اإلتيان ا يف وقت 

الفضيلة توجد هناك وليس يف املقام ما يشبهه، ولذا كان من املمكن أن يقال جبواز البدار 

  .ستيجار ذوي األعذاروال يقال بصحة ا

وذلك ملا تقدم من أن فوت الصالة } وإن كان ما فات من امليت أيضاً كان كذلك{

  .يف حال االضطرار ال يصحح اإلتيان بالقضاء كالصالة االضطرارية الفائتة

وجب عليه التأخري إىل {وكانت اإلجارة واسعة } ولو استأجر القادر فصار عاجزاً{

أو كان زمان اإلجارة ضيقاً، } وإن ضاق الوقت{دي العمل تاماً حىت يؤ} زمان رفع العذر

أو علم من حني حصول العذر أنه عذر ال يرتفع، كما إذا انقطعت رجله فعلم بأنه ال يقدر 

إن مل يكن للمستأجر رفع اليد عن شرطه أو كانت } انفسخت اإلجارة{على القيام أصال 

كانت اإلجارة واردة على العمل التام بطلت، وكان اإلجارة واردة على العمل التام، فإنه إذا 

مثل ادام الدار وموت الدابة املستأجرة وإن كان على حنو الشرط فقد يكون للمستأجر 

رفع اليد من جهة أن املستاجر ـ ولياً أو وصياً أو متربعاً ـ يرى قيام الصالة العذرية مقام 

اإلجارة على حاهلا، وله أن يفسخ بتعذر ما على امليت، وحينئذ فله أن يرفع اليد وتبقى 

  .الشرط

  



٢٩٩

. إشكال عنه هففي سقوط  عن امليتـ مثال ـ لو تربع العاجز عن القيام  ـ ١٣ـ مسألة 

  

 ـ لو تربع العاجز عن القيام ـ مثال ـ عن امليت، ففي سقوطه عنه ١٣مسألة ـ {

 أن يكون مثل القعود من وقد تقدم اختالف األعذار يف الكفاية وعدمها، وال يبعد} إشكال

األعذار املوجبة لعدم كفاية العمل، فإن أدلة البدلية منصرفة عن مثل هذا العذر، ومثله ما لو 

  .استأجر املتربع أو الويل والوصى، من باب عدم املباالة باحلكم الشرعي

  



٣٠٠

 ،اجتهاده أو  على وفق تقليده،شك يعمل بأحكامه أو لو حصل لألجري سهو ـ ١٤ـ مسألة 

.وال جيب عليه إعادة الصالة

  

كاملصلي لنفسه }  ـ لو حصل لألجري سهو أو شك يعمل بأحكامه١٤مسألة ـ {

كما جزم به املستند وغريه، } على وفق تقليده أو اجتهاده، وال جيب عليه إعادة الصالة{

وذلك إلطالق أدلة أحكام السهو والشك، فيشمل صالة النائب كما يشمل صالة املنوب 

، وقد تقدم أن هذا من مؤيدات كفاية الصالة العذرية، ألن الصالة مع الشك والسهو عنه

  .صالة عذرية

نعم لو تبني للمستأجر مثالً أو للوصي أو الويل ـ فيما إذا جاء النائب تربعاً ـ أنه 

نقص يف صالته نقصاً مبطالً أو زيادة مبطلة مل يكف، بل الالزم هلما اإلتيان بالصالة عن 

ب، مثالً شك النائب بعد الصالة هل أنه أتى بثالث أو أربع يف املغرب أو العشاء، فبىن النائ

على الصحة، ألنه شك بعد الفراغ، وقد علم املستأجر أنه أتى بالعشاء ثالثاً أو باملغرب 

  .أربعاً، فإن جهل النائب بالواقع ال يوجب كفاية ما أتى به من الصالة الباطلة

 يف بعض األمور األخر الذي يوجب فقدها بطالن الصالة، كما وكذلك إذا كان اخللل

إذا علم املستأجر أنه صلى دبر القبلة خلطأ يف اجتهاده، أو بدون وضوء الستصحاب الوضوء 

  .مع أنه كان خطأً، إىل غري ذلك

  



٣٠١

،تقليداً أو يأيت بالصالة على مقتضى تكليف امليت اجتهاداً أن جيب على األجري ـ ١٥ـ مسألة 

  

 ـ جيب على األجري أن يأيت بالصالة على مقتضى تكليف امليت ١٥مسألة ـ {

قد يكون امليت أوصى بالنيابة عنه، أو يستأجر الويل أو املتربع للصالة } اجتهاداً أو تقليداً

عنه، وقد يكون النائب متربعاً، وعلى األول فقد تكون الوصية أو اإلجارة مقيدة بكيفية 

 من باب االنصراف، ألن امليت أو املستأجر يرى بطالن غري النوع خاصة، ولو كان القيد

اخلاص، وقد ال تكون اإلجارة مقيدة، ويف حالة تقييد اإلجارة قد يكون األجري يرى بطالن 

ذلك النحو الذي قيدت اإلجارة به، كما إذا استأجر ألن يؤدي صلوات امليت الصبحات 

رى لزوم الترتيب وأن القضاء بدون الترتيب باطل أوالً مث الظهرات وهكذا، مع أن األجري ي

  :قطعاً، فهنا أقسام

أن تكون اإلجارة أو الوصية مقيدة ويرى األجري بطالن ذلك القسم، وهنا : األول

اإلجارة باطلة، ألن متعلقها باطل، فيكون كما استأجره ألن يصلي الظهر ثالث ركعات 

  .مثال

ألجري أا خالف املوازين العلمية وال قطع له أن تكون اإلجارة مقيدة ويرى ا: الثاين

ببطالن الصالة املستأجر عليها، وحينئذ جيب عليه أن يأيت بالكيفية اليت استأجر عليها، ألنه 

  .بدون ذلك ال يستحق مال اإلجارة

أن تكون اإلجارة مطلقة، وال إشكال يف صحة أن يأيت األجري حسب رأي : الثالث

، وهل له أن يأيت حسب رأي امليت أو املستأجر أو رأي ثالث، نفسه من تقليد أو اجتهاد

  احتماالن، من أن كلها طرق فعمومات أدلة الرجوع 



٣٠٢

التسبيحات  أو  فلو كان جيب عليه تكبري الركوع،وال يكفي اإلتيان ا على مقتضى تكليف نفسه

وجوا جيب عليه   األجري عدم وكان يف مذهب ،تقليداً أو  اجتهاداً،جلسة االستراحة أو األربع ثالثاً

  .اإلتيان ا

  

ومن إطالق لزوم عمل املقلد أو اتهد برأيه فإنه يشمل ما كان ىل الفقهاء تشملها، إ

  .أصيال فيه أو نائباً، لكن الظاهر األول، إذ ال إطالق هكذا، وإن كان األحوط الثاين

يف أن له أن يأيت مبا يصح أن يكون النائب متربعاً، وهنا ال ينبغى اإلشكال : الرابع

عنده، وإن كان امليت أو الوصي يرى بطالن هذا العمل، ألن رؤيتهما البطالن ال توجب 

  .تقييد املتربع

مث إلنه إذا تربع وكان للميت ويل أو وصي، فإن رأى بطالن عمل املتربع وجب عليه 

  .اإلعادة، وإن مل ير البطالن اكتفى به

ال يكفي االتيان ا {أن : قوله} و{ يف كالم املصنف ومن ما ذكرناه يظهر اإلشكال

فلو كان جيب عليه تكبري {فإن الصور خمتلفة كما عرفت } على مقتضى تكليف نفسه

وكان منشأ الوجوب ما يراه } الركوع أو التسبيحات األربع ثالثاً أو جلسة االستراحة

} ا جيب عليه اإلتيان ااجتهاداً أو تقليداً، وكان يف مذهب األجري عدم وجو{امليت 

وكذلك إذا كان مذهب امليت إبطال الصالة بفعل التكتيف أو بقول آمني ومل يكن مذهب 

  .األجري البطالن مل جيز اإلتيان ما، إىل غري ذلك من األمثلة



٣٠٣

وحيتمل الصحة ، الترك لعدم الصحة عند األجري على فرض  أيضاًوأما لو انعكس فاألحوط اإلتيان ا

 كانت املسألة اجتهادية ظنية إذا ، وال ينايف ذلك البطالن يف مذهب األجري، رضي املستأجر بتركهاإذا

  . فيمكن قصد القربة االحتمالية،لعدم العلم بالبطالن

  

بأن رأى األجري وجوب تكبري الركوع أو التسبيح ثالثاً أو جلسة } وأما لو انعكس{

وعدم اتباع مذهب امليت } ط اإلتيان ا أيضاًفاألحو{االستراحة وكان امليت ال يرى ذلك 

فإذا أخذ املال يف قبال هذه } لعدم الصحة عند األجري على فرض الترك{يف جواز الترك 

الصالة الفاسدة يف نظره كان أكالً للمال بالباطل، ألنه حسب اجتهاده أو تقليده مل يعمل 

  .شيئاً يف قبال املال املأخوذ

رضى إجارياً بأن كان ذلك على حنو } املستأجر بتركهاوحيتمل الصحة إذا رضي {

الشرط ورفع املستأجر يده عن الشرط، ال ما إذا كان مورد اإلجارة، كما عرفت وجهه 

  .سابقا

} البطالن يف مذهب األجري إذا كانت املسألة اجتهادية ظنية{الترك } وال يناىف ذلك{

 املسألة، واملراد بالظنية الظن املعترب سواء كان عن تقليد أو عن اجتهاد، يف قبال ضرورية

  .كما هو واضح

فيمكن {إذ املسائل االجتهادية إمنا هي ظنون معتربة } بالبطالن{لألجري } لعدم العلم{

أي ألنه حيتمل الصحة ميكنه قصد القربة، فال علم له بأنه أكل املال } قصد القربة االحتمالية

وهذه املسألة سيالة يف كل إجارة، فإنه إذا اكتفى بالباطل، وأنه مل يأت مبقتضى اإلجارة، 

املستأجر مبا ال يعلم األجري بطالنه، وإن كان خالف اجتهاد األجري أو تقليده، كان كافياً يف 

  األداء ويف عدم كون أكل



٣٠٤

 بالبطالن مل يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ومع ذلك ال يترك  وجدانياًنعم لو علم علماً

.االحتياط

  

، وكان يرى األجري أا يف )عليها السالم(املال بالباطل، مثال إذا استأجره لزيارة زينب 

الشام، ويرى املستأجر أا يف مصر فزار األجري مصر كفى، فيما إذا مل يعلم بعدم كوا يف 

  .مصر قطعاً

بل } نعم لو علم علماً وجدانياً بالبطالن مل يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ{

إلجارة باطلة إذا كان ال يقدر األجري أن يأيت بالعمل املستأجر عليه، كما إذا كان رأيه ا

  .مضاداً لرأي املستأجر

وال خيفى أن هذه املسألة تنسحب إىل باب الطهارة } ومع ذلك ال يترك االحتياط{

  .والصوم واحلج وغريها، وقد ذكرناها يف كتاب احلج ويف غريه فراجع

  



٣٠٥

 حال ىويف اجلهر واإلخفات يراع، وز استيجار كل من الرجل واملرأة لآلخرجي ـ ١٦ـ مسألة 

.  عن الرجلة واملرأة خمرية وإن كانت نائب، عن املرأة فالرجل جيهر يف اجلهرية وإن كان نائباً،املباشر

  

كما صرح به املستند }  ـ جيوز استيجار كل من الرجل واملرأة لآلخر١٦مسألة ـ {

ق األدلة، والظاهر أن املستحاضة إذا عملت بوظيفتها كان هلا أن تقضي وغريه، وذلك إلطال

ألا جتعلها طاهرة، ال أن ذلك حكم اضطراري هلا، ولذا جيوز هلا أن تعمل سائر العبادات 

  .اليت ليست مضطرة إليها لعدم وجوا أو لسعة وقت وجوا

 اجلهرية وإن كان نائباً عن ويف اجلهر واإلخفات يراعى حال املباشر، فالرجل جيهر يف{

إذ الظاهر أن اجلهر واإلخفات ألجل } املرأة، واملرأة خمرية وإن كانت نائبة عن الرجل

املؤدي فال فرق فيه بني أن يكون أصيالً أو نائباً، وكذا يراعى املؤدي النائب وظيفته يف باب 

  .املستحباب واملكروهات، وكذا يف نيابة الصوم واحلج

  . للخنثى عنهما أو عن خنثى، ونيابة اخلنثى عن الثالثة، إلطالق األدلةوتصح النيابة

  



٣٠٦

 كان  إماماً،جيوز مع عدم اشتراط االنفراد اإلتيان بالصالة االستيجارية مجاعة ـ ١٧ ـ مسألة

   لكن يشكل االقتداء مبن يصلي االستيجاري،مأموماً أو األجري

  

} اإلتيان بالصالة االستيجارية مجاعة ـ جيوز مع عدم اشتراط االنفراد ١٧مسألة ـ {

وإن : ، وذلك إلطالق األدلة، وتردد املستند قائال}إماماً كان األجري أو مأموماً{سواء 

أطلقوا  ـ أي املستأجرون، فلم يشترطوا اجلماعة وال تركها ـ فإن قلنا بتبادر غري اجلماعة 

 مبرتلة الشرط ـ وإن قلنا بعدم ومعهوديته كما هو احملتمل فال جيوز أيضاً ملا مر  ـ ألنه

ال وجه له، إذ ال تبادر بغري اجلماعة يف عرفنا اآلن، واحتمال .  ـ انتهى)١(تبادره يصح 

التبادر من جهة أن املأموم ال يقرأ احلمد والسورة وال يؤذن وال يقيم منظور فيه، إذ أمثال 

  .هذه األمور ال توجب التبادر

ماعة أو اشترط اجلماعة، لزم اتباع ما اشترط، وال نعم إذا اشترط املستأجر عدم اجل

يضر بالنيابة رأي املستأجر أن اإلمام الذي يصلي معه األجري فاسق، إذ املعيار عدالته عند 

األجري، أما إذا سبب ذلك انصراف اإلجارة كان كالقيد فال يصح أن يصلي األجري مع 

  .ذلك االمام

ألا صالة احتياطية ـ غالباً ـ فترتب } اريلكن يشكل االقتداء مبن يصلي االستيج{

  .آثار اجلماعة عليها مشكل، إذ ظاهر أدلة اجلماعة الصالة القطعية ال االحتياطية

                                                

  .١٥ س٥٢٠ ص١ج: املستند )١(



٣٠٧

لغلبة كون الصالة االستيجارية    وذلك، علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصالةإذاإال 

.احتياطية

  

ألن الصالة حينئذ تكون قطعية } صالةاال إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك ال{

لغلبة كون الصلوات االستيجارية {أي وجه اإلشكال } وذلك{فيصح االقتداء ا 

وبناًء عليه ال ميكن ترتيب آثار اجلماعة حىت إذا كان املأموم أجرياً، إذ يف مثل } احتياطية

 القطعية وال قطع رجوع اإلمام إىل املأموم يف حالة الشك ال يكون ذلك إالّ يف اجلماعة

  .باجلماعة يف الصالة االحتياطية

هذا ولكن الظاهر صحة ترتيب آثار اجلماعة إماماً كان األجري أو مأموماً، ألن قوله 

 يشمل املقام أيضاً، هذا باإلضافة إىل األوامر )١(خيتار اهللا أحبهما إليه): عليه السالم(

  .الشرعية باالحتياط الكافية يف املقام

  

                                                

  .١٠بواب صالة اجلماعة حأ من ٥٤ الباب ٤٥٦ص ٥ج:  الوسائل)١(



٣٠٨

  ،مع العلم به   مراعاة الترتيب يف فوائته أيضاًجيب على القاضي عن امليت ـ ١٨ـ ة مسأل

  

 ـ جيب على القاضي عن امليت أيضاً مراعاة الترتيب يف فوائته مع ١٨مسألة ـ {

كما عن القواعد وحواشي الشهيد واإليضاح وجامع املقاصد واجلواهر وغريهم، } العلم به

ث اجلزائري وصاحب احلدائق وغريهم، فلم يعتربوا الترتيب، خالفاً لكاشف الغطاء واحملد

كما حكي عنهم، واألقوى األول ـ على اشتراط الترتيب على القاضي عن نفسه ـ وذلك 

ألن املؤدي عن الغري سواء كان وصياً أو متربعاً أو أجرياً أو ولياً، فإنه يؤدي تكليف امليت 

مل يكن جمزياً، فهو كما إذا أدى حج القران عمن وتكليفه كان مرتباً، فإذا أداه غري مرتب 

  .عليه حج التمتع

استدل القائل بالعدم باإلطالقات واألصل، قالوا وما دل على اعتبار الترتيب املتيقن منه 

  .يف القاضي عن نفسه

إنه ال وجه لدعوى كون الترتيب على القاضي عن نفسه من باب القدر املتيقن، : وفيه

رتيب كسائر األدلة يدل على أنه حكم القضاء يف نفسه فال فرق بني أن فإن ظاهر دليل الت

يكون قاضيا عن نفسه أم ال، ولذا قال الفقيه اهلمداين إن األمر اجلديد كاشف عن عدم 

فوات مطلوبية ذلك الفعل بفوات وقته فيجب على القاضي سواء كان نفسه أو نائبه أن يأيت 

ألول بعد فرض بقائه وعدم تقيده بوقته، فيجب عليه بالفعل على وجه يقع إطاعة لألمر ا

  . )١(مراعاة مجيع ما يعترب من األجزاء والشرائط املعتربة فيه، إىل آخر كالمه

يف رسالة القضاء عن امليت وابتناء ذلك ) رمحه اهللا(ومنه يعلم أن تفصيل الشيخ املرتضى 

  على كون فعل النائب تداركا

                                                

  .١١ س٦١١ ص٢ج:  مصباح الفقيه)١(



٣٠٩

.  بالترتيبامليت كان عاملاً أن  علمإذا  خصوصاً،ار احملصل لهومع اجلهل جيب اشتراط التكر

  

للقضاء الواجب على امليت فيجب فيه الترتيب، إذ حينئذ جيب فيه ما جيب يف قضاء 

امليت عن نفسه الذي منه الترتيب، أو أن فعل النائب تداركاً لألداء الواجب على امليت 

 ما جيب يف األداء وليس الترتيب منه، وما دل ويكون يف عرض قضاء امليت فال جيب فيه إالّ

  .على اعتبار الترتيب يف القضاء خمتص بقضاء املكلف عن نفسه ال مطلقاً

استظهر الثاين، وعليه فال يشترط الترتيب منظور فيه، فإن ظاهر ) رمحه اهللا(مث إن الشيخ 

وجب عليه القضاء، األدلة أن النائب يفعل ما وجب على املنوب عنه، فإنه مل يأت بالفعل 

ومع اجلهل {والقضاء الذي كان عليه كان مرتباً، فالالزم أن يأيت القاضي عنه بالعمل مرتباً 

خصوصاً إذا علم أن {كما تقدم يف القاضي عن نفسه } جيب اشتراط التكرار احملصل له

ض وجه اخلصوصية ما تقدم يف القاضي عن نفسه من تفصيل بع} امليت كان عاملاً بالترتيب

بني صورة العلم فيجب الترتيب، وصورة اجلهل فال جيب الترتيب، مث إنك قد عرفت هناك 

  .اإليراد على أصل وجوب الترتيب حىت مع العلم

وكيف كان، فعلى وجوب الترتيب يف املقام ال يصح استيجار نفرين لزمان واحد إذا 

زم اشتراط أن يأيت كل واحد كانا يؤديان العبادة يف وقت واحد، بل الالزم يف وقتني، مث الال

منهما يف وقته بدورة كاملة مثال، فإذا كان زيد األجري أتى يف الصبح ببعض الدورة مثال 

صلى صبحاً وظهراً وعصراً، مث أتى عمرو األجري عصراً ببعض الدورة مثل الصبح والظهر 

  والعصر بطلت إحدامها إذ الالزم 



٣١٠

يوم إىل أربعة أقسام فيعطي لكل أجري ست كمال الدورة، ولذا كان الوالد يقسم ال

ساعات، ويشترط أن يبدأ من الصبح وينهي إىل العشاء، وحسب ما استظهرناه ال يشترط 

  .أي األمرين

نعم لو صليا ظهرين أشكل ذلك ألن الالزم أن يكون بعد كل ظهر عصر، وكذا يف 

 هذه اخلصوصية يف النائب العشاءين، اللهم إالّ أن يقال إن إطالق أدلة القضاء يوجب إسقاط

أيضاً، وإن كان معترباً يف القاضي عنه، وهذا وإن كان غري بعيد إالّ أن االحتياط ال ينبغي 

  .تركه

  



٣١١

الترتيب   ليحصل  يعني الوقت لكل منهم أن  استؤجر لفوائت امليت مجاعة جيبإذا ـ ١٩ـ مسألة 

 وأن يتمم اليوم والليلة يف ،فالنية مثل الظهر بالصالة ال أن يبدأ يف دوره وأن يعني لكل منهم،الواجب

ال حيسب ما أتى به وإال الختل  أن مل يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو يف األثناءن إ  وأنهدوره

  ،الترتيب

  

}  ـ إذا استؤجر لفوائت امليت مجاعة جيب أن يعين الوقت لكل منهم١٩مسألة ـ {

صلون مرتبا ال جيب التعيني، مث الوجوب يف كالم املصنف وجوباً طريقياً، وإال فلو علم أم ي

  .يراد به الشرطي، وإال فلو استأجر املتربع مثال مجاعة ال يلزم عليه ذلك كما هو واضح

أن يعني لكل منهم أن يبدأ يف دوره {جيب أيضاً } ليحصل الترتيب الواجب، و{

أو أن يأيت بنصف دورة يف كل } دورهبالصالة الفالنية مثل الظهر، وأن يتم اليوم والليلة يف 

مرة، ويشترط على الثاين أن يأيت بالنصف الثاين يف كل دورة ـ مثال ـ ألن املقصود 

  .حصول الترتيب وهو حيصل بذلك وبغريه فمقصود املصنف املثال

اليوم والليلة بل مضى وقته وهو يف األثناء أن ال حيسب ما {الدورة } وأنه إن مل يتم{

إذا كان الثاين أتى بدورته يف وقته، وإال فال خيتل الترتيب كما }  الختل الترتيبأتى به وإال

هو واضح، كما إذا كانا نفرين خيرب كل واحد منهما مبا أتى به، ويبدأ الثاين من بعد ما أتى 

  .به األول



٣١٢

 ،بدأ بالظهرترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم اآلخر ي أو  صلى الظهر والعصر فمضى وقتهإذامثال 

. وال حيسب ما أتى به من الصالتني

  

أو ترك {بدون أن يأيت بالعشاءين والصبح } مثال إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته{

الحتمال أن يكون القاضي الثاين صلى } البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم اآلخر يبدأ بالظهر

  .دورة كاملة فألغيت ما صاله من الظهرين

ومما تقدم يظهر أنه ال خصوصية لألجريين، بل }  أتى به من الصالتنيوال حيسب ما{

  .احلكم كذلك يف كل قاضيني وإن كان أحدمها متربعاً لوحدة األدلة يف اجلميع

  



٣١٣

 فلو ،بل يتوقف على اإلتيان بالعمل صحيحاً، ال تفرغ ذمة امليت مبجرد االستيجار ـ ٢٠ـ مسألة 

 ويقبل قول األجري باإلتيان به ،به باطال وجب االستيجار ثانياًأتى أو أنه عدم إتيان األجري علم 

  . انقضى وقتهإذا لفعله على الصحة  بل الظاهر جواز االكتفاء ما مل يعلم عدمه محالً،صحيحا

  

كما هو واضح، إذ املفرغ }  ـ ال تفرغ ذمة امليت مبجرد االستيجار٢٠مسألة ـ {

} بل يتوقف على اإلتيان بالعمل صحيحاً{ة له للذمة اإلتيان بالصالة، واالستيجار مقدم

  .وكذلك يف سائر أبواب القضاء من احلج والصوم وغريمها

أو إلزام األجري } فلو علم عدم إتيان األجري أو أنه أتى به باطال وجب االستيجار ثانيا{

وله، ملا تقدم من أن الوكيل يقبل ق} ويقبل قول األجري باإلتيان به صحيحاً{بالعمل صحيحاً 

وحلمل فعل املسلم على الصحيح وال يلزم التحقيق عن اخلصوصيات كما يف فعل كل 

  .مسلم

فإن املراد } بل الظاهر جواز االكتفاء ما مل يعلم عدمه، محال لفعله على الصحة{

ضع أمر أخيك على : بالفعل أعم مما علم أنه فعله أو مل يعلم، ألن الوارد يف الرواية

  .أعم من الفعل، وقد حققنا ذلك يف كتاب التقليدواألمر . )١(أحسنه

إذ قاعدة الصحة ال جتري بدون } إذا انقضى وقته{لكن البناء على إتيان األجري إمنا هو 

انقضاء مدة اإلجارة، فإنه سواء أتى بالفعل يف بعض مدة اإلجارة أو مل يات به مل يكن صنع 

  .غري الالئق، فتأمل

                                                

  .٣حكام العشرة حأبواب أ من ١٦١ الباب ٦١٤ ص٨ج:  الوسائل)١(



٣١٤

 واألحوط جتديد استيجار مقدار ما حيتمل بقاؤه من ،دة فيشكل احلال مات قبل انقضاء املإذاوأما 

. العمل

  

قبل انقضاء املدة فيشكل {أو شبهه، كما إذا جن أو أحلد أو حنومها } وأما إذا مات{

إذا بقي من املدة شيء معتد به، أما بقاء ساعة أو ما أشبه، فالظاهر عدم االعتبار به } احلال

  .املذكورةفال يدخل يف املسألة 

الستصحاب عدم إتيان } واألحوط جتديد استيجار مقدار ما حيتمل بقاؤه من العمل{

األجري، وال أصل حاكم على االستصحاب، وأظهر من األجري يف عدم االكتفاء ما إذا كان 

القاضي يأيت به عن امليت تربعاً وشك يف أنه هل أتى بكل ما على امليت أو ببعضه، إذ ال 

  . حىت حيمل أمره على الصحةملزم للمتربع

مث إن الواسطة لو أتى األجرة إىل أجري مث علم بعد ذلك أنه مل يأت بالقضاء، فالظاهر أنه 

ال جيب عليه شيء إذا مل ميكنه استرجاع األجرة، وذلك ألن الواسطة كان تكليفه أن يعطي 

أنه جاءه أجري )  اهللارمحه(املال إىل من يراه ثقة، وقد أدى ما عليه، ولذا ينقل عن املصنف 

إين مل أصل وال ركعة وإمنا استحصلت منك املال ذا االسم، فالالزم عليك أن : وقال

إين كنت وكيال يف إعطاء األجرة إىل الثقة وقد عملت : تؤدي العمل ثانياً، فأجابه املصنف

  .مبا علي وال أؤدي العمل ثانياً، وأنت وذمتك املشغولة

ذا مل يأت بالصالة وانقضى الوقت كانت ذمته مشغولة مبال مث الظاهر إن األجري إ

  .اإلجارة فيجب رده ال أا مشغولة بالصالة، إذ ال وجه لالشتغال ا بعد انقضاء املدة

  



٣١٥

كون اإلجارة  أو مع إذن املستأجر إالّ  يستأجر غريه للعمل أن ال جيوز لألجري ـ ٢١ـ مسألة 

يستأجر بأقل من األجرة  أن  وحينئذ فال جيوز،اشرة والتسبيبمن املب أعم واقعة على حتصيل العمل

. ببعض العمل ولو قلياليكون آتياً إالّ أن اعولة له

  

}  ـ ال جيوز لألجري أن يستأجر غريه للعمل إالّ مع إذن املستأجر٢١مسألة ـ {

 شرطاً يف ومعىن عدم اجلواز أن ذمته ال تفرغ بذلك، فإذا أذن املستأجر فإن كانت املباشرة

عقد اإلجارة فمعىن اإلذن إسقاط الشرط، وإن كانت املباشرة مصباً لإلجارة فمعىن اإلذن 

  .قبول فسخ عقد اإلجارة واستيجار الثاين مكان اإلجري األول

بأن يستأجره أن يقع هلذا العمل بسببه يف } أو كون اإلجارة واقعة على حتصيل العمل{

أعم من املباشرة { كما هو كذلك يف كل أقسام اإلجارة اخلارج سواء كان بنفسه أو بغريه،

باالستيجار أو غريه كأن يترجى من إنسان أن يقوم بالعمل ولو بدون استيجاره } والتسبيب

كما يف بعض النصوص، وقد } وحيئنذ فال جيوز أن يستأجر بأقل من األجرة اعولة له{

 تفصيل الكالم يف هذه املسألة يف ذهب إىل ذلك املشهور يف ما نسب اليهم، وقد ذكرناه

  .كتاب اإلجارة

كأن صلى صالة الصبح قضاًء عن امليت } إال أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليال{

بنفسه، فإنه حيق له أن يعطي إىل من يستأجره أقل من ما أخذه من املستأجر، وذلك للنص 

رجل يتقبل بالعمل فال يعمل عن ال): عليهما السالم(عليه يف صحيح ابن مسلم، عن أحدمها 

  عليه (فيه، ويدفعه إىل آخره فريبح فيه؟ قال 



٣١٦

  . )١(ال إالّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً): السالم

» فيه«: ومناط املستثىن يشمل املقام، وإن مل يشمله بلفظه، إالّ أن يتصرف يف قوله

  .بالتجوز

  :كالم يقع يف مقامنيمث إنه إذا استاجر األجري غريه بدون إذن املستأجر فال

  . يف تكليفه مع املستأجر: األول

  .يف تكليفه مع األجري: والثاين

فإن رضي املستأجر فال شيء، وقد تقدم الكالم فيه، وإن مل يرض املستأجر : أما األول

  .فإن عمل األجري الثاين بطلت األجارة األوىل، إذ ال جمال هلا بعد عمل األجري

جري الثاين كان على األجري األول أن يعمل بنفسه مبقتضى العقد، وإن مل يعمل األ: الثاين

  .إذ جيب الوفاء به، فإذا عمل بطلت اإلجارة الثانية، إذ ال جمال هلا

وأما الثاين فإن رضي املستأجر األول باإلجارة الثانية فقد عرفت الكالم فيه، وإن مل 

ين أن يأخذ أجرته من األجري األول، يرض املستأجر األول باإلجارة الثانية كان لألجري الثا

وأن يعمل مبقتضى اإلجارة وليس للمستأجر األول االعتراض، إذ األجري األول كاملبترع وال 

  .ربط لذلك باملستأجر األول، والكالم يف شقوق املسألة طويل حمله كتاب اإلجارة

  

                                                

  .١جارة ححكام اإلأبواب أ من ٢٣ الباب ٢٦٥ ص١٣ج:  الوسائل)١(



٣١٧

 مليت انفسخت اإلجارة تربع متربع عن امليت قبل عمل األجري ففرغت ذمة اإذا ـ ٢٢ـ مسألة 

. نعم لو تربع متربع عن األجري ملك األجرة،أتى ببعض العملن إ ببقيتها أو فريجع املؤجر باألجرة

  

 ـ إذا تربع متربع عن امليت قبل عمل األجري ففرغت ذمة امليت ٢٢مسألة ـ {

جري إذا كان العمل املستأجر تفريغ ذمة امليت، وذلك ألن ال عمل لأل} انفسخت اإلجارة

بعد ذلك، كما إذا استأجر العامل لبناء الدار فبنيت قبل ذلك، فإن اإلجارة تبطل إذ ال يبقى 

متعلق هلا، أما إذا كانت اإلجارة على اإلتيان بالصالة فاإلجارة باقية، ملا قد تقدم من صحة 

  .تكرار الصالة وإن مل تكن ذمة امليت مشغولة

  .بالنسبة} تها إن أتى ببعض العملأو ببقي{كاملة } فريجع املؤجر باإلجرة{

األجرة {األجري } ملك{ومل تكن اإلجارة باملباشرة } نعم لو تربع متربع عن األجري{

كاملة ألنه قد أتى بالعمل، وال يلزم أن يكون السبب يف العمل هو األجري ألنه مبرتلة هبة 

لها من أكل املال املتربع عمله لألجري، فال يقال إنه جيب عليه إرجاع األجرة، ألن أك

بالباطل، حيث إنه مل يعمل يف قباهلا ال مباشرة وال تسبيبا، وإمنا ال يقال ملا ذكرناه من أن 

املتربع بتربعه عن األجري فقد أهداه عمله فاألجرة يف مقابل العمل، ويكون حاله كما إذا 

  .استوجر لقلع شجرة فقلعها صديقه عنه

  



٣١٨

 إذاوكذا ،  جارة بعد العمل استحق األجري أجرة املثل بعلمه تبني بطالن اإلإذا ـ ٢٣ـ مسألة 

. فسخت اإلجارة من جهة الغنب ألحد الطرفني

  

}  ـ إذا تبني بطالن اإلجارة بعد العمل استحق األجري أجرة املثل بعمل٢٣مسألة ـ {

لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لكن الظاهر استحقاقه أكثر من أجرة املثل إذا 

ت املسماة أكثر، ألنه بالنسبة إىل الزيادة مغرور واملغرور يرجع إىل من غر، كما أنه كان

يستحق أقل من أجرة املثل إذا كانت املسماة أقل من أجرة املثل، ألنه دخل يف املعاملة على 

ذلك فال يستحق أكثر مما دخل فيه، كما حققنا كل ذلك يف كتاب اإلجارة، ورمبا ال 

كان هو يعرف البطالن منذ العقد، ألنه أقدم على ضرر نفسه، وكذا إذا يستحق شيئاً إذا 

كان البطالن بسبب عدم استكمال املستأجر للبلوغ أو العقل أو ما أشبه، ألنه ال ضمان هلما 

  .يف مثل هذه األمور، واملسألة ذات تفاصيل مذكورة يف كتاب اإلجارة

أو من جهة عدم وفاء } فنيوكذا إذا فسخت اإلجارة من جهة الغنب ألحد الطر{

أحدمها بالشرط املقرر عليه أو ما أشبه ذلك، فإنه على أربعة أقسام، فقد يستحق أجرة املثل، 

  .وقد يستحق األقل، أو األكثر، وقد ال يستحق شيئاً

  



٣١٩

 فأخر ،الغروب إىل من الزوال من يوم معني   آجر نفسه لصالة أربع ركعاتإذا ـ ٢٤ـ مسألة 

 ففي وجوب صرف الوقت ،وقت مقدار أربع ركعات ومل يصل صالة عصر ذلك اليومحىت بقي من ال

 ومن كون صالة الغري من قبيل ، من أمهية صالة الوقت،إشكالالصالة االستيجارية  أو يف صالة نفسه

. الناس املقدم على حق اهللا  حق

  

إىل  ـ إذا آجر نفسه لصالة أربع ركعات من الزوال من يوم معني ٢٤مسألة ـ {

الغروب، فأخر حىت بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، ومل يصل صالة عصر ذلك اليوم 

الواجب أن يأيت بصالة نفسه، ألن اإلجارة والنذر وغريمها من األمور الثانوية ال ميكن } فـ

أن يرفع األحكام األولية وإال مللك كل إنسان ترك الصوم والصالة واحلج، بأن يستأجر 

 شهر رمضان، وكل وقته بني احلدين لقراءة القرآن، وأيام احلج للعمل يف نفسه للغطس يف

مكان آخر، أو يف نفس مكة مثال، وهذا كله بديهي البطالن، فإن الوفاء باملذكورات 

مشروط بالقدرة الفعلية والشرعية، وال قدرة شرعية يف املقام، وقد فصلنا الكالم حول ذلك 

  .يف كتاب احلج

يف وجوب صرف الوقت يف صالة نفسه أو الصالة {: نظر يف قولهومنه يظهر وجه ال

االستيجارية إشكال، من أمهية صالة الوقت، ومن كون صالة الغري من قبيل حق الناس 

، أما إشكال املستمسك عليه بأن هذه القاعدة غري ظاهرة املأخذ، ففيه }املقدم على حق اهللا

  .ما عرفت سابقاً أا واضحة املأخذ

  



٣٢٠

بقي منها بقية ال  أو ،ومل يأت ا  انقضى الوقت املضروب للصالة االستيجاريةإذا ـ ٢٥ـ  مسألة

.بإذن جديد من املستأجر إالّ يأيت ا بعد الوقت أن جيوز له

  

 ـ إذا انقضى الوقت املضروب للصالة االستيجارية ومل يأت ا أو ٢٥مسألة ـ {

أن يأيت ا بعد الوقت إالّ بإذن {ا وفاًء للعقد أي ال يكفي يف كو} بقي منها بقية، ال جيوز

ألنه غري العمل املستأجر عليه، فإن أجاز املستأجر كان يف حكم عقد } جديد من املستأجر

جديد، ويستحق األجري األجرة سواء كانت أكثر من أجرة املثل أو أقل، أما لو أتى ا بعد 

لك، مل يلزمه أن يعطيه األجرة، إذ قبلت عم: الوقت بدون إذن جديد مث قال املستأجر

  .القبول بعد العمل ليس إالّ إعطاء قول وهو غري ملزم

  



٣٢١

بل ،   فال جيب ذكر امسه عند العمل، ويكفي اإلمجايل،جيب تعيني امليت املنوب عنه ـ ٢٦ـ مسألة 

. حنو ذلك أو صاحب املال أو يكفي من قصده املستأجر

  

ألن القضاء من األمور القصدية اليت } نوب عنه ـ جيب تعيني امليت امل٢٦مسألة ـ {

  .ال تتحقق إالّ بالقصد، فإذا صلى بدون القصد مث أراد إلصاقها مبيت خاص مل ينفع

إذ ال دليل على أكثر من ذلك كما } ويكفى اإلمجايل فال جيب ذكر امسه عند العمل{

  .عداً أا عنهتقدم مكررا، ولو بأن ينوي أن هذه الصالة اليت أصليها ملن أقصد ب

ولو ردد يف القصد بأن } بل يكفي من قصده املستأجر أو صاحب املال أو حنو ذلك{

قال عن أحد امليتني مل يكف، وال يشترط أن يعلم أن امليت مذكر أو مؤنث لعدم الفرق، 

وهل يشترط أن يعلم صحة القضاء عنه، فإذا مل يعلم أنه مسلم أو كافر مثال، أو مؤمن أو 

 جيز أن يأيت بالقضاء عنه الحتمال احلرمة؟ احتماالن، وإن كان ال يبعد اجلواز ناصب، مل

  .إلجراء الرباءة يف الشبهة التحرميية

نعم ذلك إذا مل يكن أصل وحنوه كأصالة الصحة يف عمل املستأجر، فإن املسلم ال 

  .يستأجر لقضاء الكافر

  



٣٢٢

 جيب اإلتيان على الوجه ،ن باملستحبات مل يعني كيفية العمل من حيث اإلتياإذا ـ ٢٧ ـ مسألة

. املتعارف

  

وأوجه }  ـ إذا مل يعني كيفية العمل من حيث اإلتيان باملستحبات٢٧مسألة ـ {

الواجبات مثل قراءة احلمد أو التسبيحات يف الركعتني األخريتني، وكذا بالنسبة إىل عدم 

  إتيان املكروهات مثل التمطي،

فإذا مل يأت به مل يستحق األجرة، إذ املنصرف } عارفجيب اإلتيان على الوجه املت{

من اإلطالق هو املتعارف، فإذا مل يأت به مل يكن آتيا مبا استأجر عليه، وال يكفي أن يأيت 

بالعمل ثانيا إذا كان استأجر إلفراغ ذمة امليت النتفاء موضوع اإلجارة، كما تقدم بيان 

  .ذلك

  



٣٢٣

،  بعض الواجبات مما عدا األركان أو ت اليت اشترطت عليه نسي بعض املستحباإذا ـ ٢٨ـ مسألة 

.  كان املقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح إالّ إذا،فالظاهر نقصان األجرة بالنسبة

  

أو {أو تركها عمداً }  ـ إذا نسي بعض املستحبات اليت اشترطت عليه٢٨مسألة ـ {

طل فلم يعمل مبقتضى اإلجارة أصال إذ نسيان الركن مب} بعض الواجبات مما عدا األركان

فيما إذا كان جزءاً من العمل املستأجر } فالظاهر نقصان األجرة بالنسبة{إذا نسي الركن 

  .عليه وكانت األجارة على حنو تعدد املطلوب

أما إذا كان بنحو الشرط االصطالحي فتخلفه يوجب خيار الفسخ، كل ذلك إن مل 

جمال لإلعادة فالالزم عليه اإلعادة عمال مبقتضى الوفاء يكن جمال لإلعادة، وأما إذا كان 

بالعقد أو بالشرط، وإمنا اشترطنا كون اإلجارة على حنو تعدد املطلوب، ألا إذا كانت على 

حنو وحدة املطلوب مل يستحق شيئاً، ألنه مل يأت مبقتضى اإلجارة، مثال إذا استأجره ألن 

 شيء مل يستحق األجرة، فإنه إذا كتب بعضه مل يكتب القرآن كله حىت إذا مل يكتب منه

  .يستحق شيئاً

هذا استثناء منقطع كما هو } إال إذا كان املقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح{

واضح، فإن اإلتيان باملستحبات مثال قد يكون مورداً لإلجارة وقد يكون شرطاً، وقد ال 

  .يكون أياً منهما

 كيفية اإلجارة، والداعي الذي يعرب عنه باملقصود ليس مث ال خيفى أن الالزم مراعاة

معترباً ال يف جانب اإلجياب وال يف جانب السلب، فإذا كان مقصوده تفريغ الذمة لكن 

  اإلجارة كانت منصبة أو مشروطة خبصوصيات خاصة لزم اتباع اإلجارة 



٣٢٤

ن اإلجارة كما أنه إذا كان مقصوده الشرط مثال لكن مل يذكره يف اإلجارة ومل تك

  .منصرفة إليه مل يكن على اإلجري اتباع الشرط

  



٣٢٥

 أو  عليه صالة السفراملستأجر أن فشك يف ـ مثالـ لو آجر نفسه لصالة شهر  ـ ٢٩ـ مسألة 

  ، وجوب االحتياط باجلمعفالظاهر  أيضاًاحلضر ومل ميكن االستعالم من املؤجر

  

ك يف أن املستأجر عليه  ـ لو آجر نفسه لصالة شهر ـ مثال ـ فش٢٩مسألة ـ {

االستعالم ليس بواجب حىت } صالة السفر أو احلضر ومل ميكن االستعالم من املؤجر أيضاً

  .إذا أمكن، وإمنا ذكره املصنف من باب أن يسهل األجري على نفسه مؤنة االحتياط

للعلم اإلمجايل املوجب : قال يف املستمسك} فالظاهر وجوب االحتياط باجلمع{

وقد سكت على املنت السادة الربوجردي وابن العم واجلمال وغريهم . )١(لقطعيةللموافقة ا

ممن وجدت حواشيهم، لكن رمبا يورد عليه أن اقتضاء العلم اإلمجايل مثل هذا الشيء الذي 

هو نوع من الضرر ـ وإن مل يكن حرجا ـ غري ظاهر، فإن الضرر يف صرف الوقت مثل 

 كما ذكروا يف باب املاليات أنه لو شك أن نذره بإعطاء ررال ضالضرر يف املال مينعه دليل 

دينار هل كان لزيد أو لعمرو، أو هل أن عليه مخساً أو زكاة أو ما أشبه ذلك، ال يوجب 

االحتياط، فإذا كان أجري يعطي نفسه يف مقابل السنة من صالة القضاء مبائة دينار، مث شك 

االحتياط أن يذهب أكثر من ثلث وقته هباًء، يف أا هل هي سفرية أو حضرية كان معىن 

ألنه لو كانت اإلجارة للتمام زادت ست ركعات كل يوم، ولو كانت للقصر لزادت اثنىت 

  عشرة ركعة، وكما أن احلكم الشرعي يوجب الوفاء مبقتضى اإلجارة كذلك

                                                

  .١٣٦ ص٧ج:  املستمسك)١(



٣٢٦

.الظهر مثال وجب اإلتيان ما أو وكذا لو آجر نفسه لصالة وشك أا الصبح

  

يز بعدم ضرر األجري بسبب اإلجارة، وأوضح من ذلك لو كان احلكم باالحتياط مت

حرجاً عليه، وباألخص إذا كان مورد اإلجارة كثرياً، مثل مخسني صالة من الصالة، وعلى 

  .هذا فالالزم أحد األمرين

إما القول بتخيري األجري يف أن يصلي التمام أو القصر، أو القول بتخيريه بني االحتياط 

وبني فسخ اإلجارة إذا مل يكن أقدم من أول األمر على املردد، ألن الضرر حينئذ يكون من 

  .قبل نفسه حيث قبل مبثل هذه اإلجارة

ومنه يظهر احلكم يف كل أمثال هذه املوارد كما إذا آجر نفسه لزيارة مث شك يف أا 

، أو آجر نفسه للحج مث )عليه السالم(أو زيارة احلسني ) عليه السالم(هل هي زيارة الرضا 

  .شك يف أا هل يف هذه السنة أو السنة القادمة، إىل غري ذلك من األمثلة

وكذا } وكذا لو آجر نفسه لصالة وشك أا الصبح أو الظهر مثال وجب اإلتيان ما{

لو شك يف أنه هل استوجر لصالة اجلماعة أو الفرادى، أو للصالة يف هذا املسجد أو يف ذاك 

  .، إىل غريها من األمثلةاملسجد

ولو مل يعلم هل كانت اإلجارة مقيدة باملباشرة أو بقيد آخر أو كانت مطلقة، فاألصل 

  .عدم القيد

ولو شك يف أنه هل أتى بالصالة االستيجارية أم ال؟ كان األصل العدم إالّ إذا جرت 

مدة اإلجارة شك أصالة الصحة، كما إذا كانت من عادته الصالة االستيجارية وبعد انقضاء 

يف أنه هل أتى بالصالة كلها أم ال؟ فإن الظاهر جريان أصالة الصحة يف عمل نفسه، كما أنه 

لو شك بعد احلج يف أنه هل أتى بالطواف كان األصل اإلتيان، إىل غريها من األمثلة، وقد 

  .ذكرنا يف كتاب التقليد وغريه جريان أصالة الصحة يف عمل النفس أيضاً

  



٣٢٧

 فاألحوط ،ال أو أتى ا قبل موته أنه ومل يعلم  كان على امليت فوائت أنه  علمإذا ـ ٣٠ ـمسألة 

. االستيجار عنه

  

 ـ إذا علم أنه كان على امليت فوائت ومل يعلم أنه أتى ا قبل موته أو ٣٠مسألة ـ {

ء عنه ألصالة بقائها يف ذمته، لكن األظهر عدم وجوب القضا} ال، فاألحوط االستيجار عنه

ألصالة الصحة، ولذا جرت السرية على عدم قضاء األوالد ما فاتت من اآلباء مع غلبة فوت 

  .بعض الصلوات عن اإلنسان، خصوصاً يف أول شبابه باألخص مثل صالة الصبح

وكذا بالنسبة إىل ما لو علم أنه كان مستطيعاً أو كان عليه مخس أو زكاة أو غري ذلك، 

أم ال؟ وقد ذكرنا تفصيل املسألة يف موضع آخر من هذا الشرح ومل يعلم أنه هل أداها 

  .فراجع

مث إنه لو استأجر للميت وأعطي األجرة مث تبني أن غريه قام بأداء ما على امليت، فإن 

. كانت األجرة موجودة استرجعها لبطالن اإلجارة، فيما كانت اإلجارة على إفراغ الذمة

  .جري ألنه مغرور فريجع إىل من غروإن كانت تالفة مل يكن له حق على األ

مث إنه لو أخذ األجري الزائد عن األجرة املتعارفة مع جهل املستأجر باملقدار املتعارف 

كان له استرجاع الزائد، ولو استأجره باألنقص من املتعارف مع جهل األجري كان لألجري 

  .الفسخ

  



٣٢٨



٣٢٩

  فصل

 يف قضاء الويل

يقضي عنه ما  أن ،عبداً أو  كان حراً،امرأة على األصح أو جيب على ويل امليت رجال كان امليت

  فاته من الصالة

  

  فصل{

  }يف قضاء الويل

  ما املراد بامليت، ومن هو الويل، وماذا يقضي عنه؟: للميت عنه والكالم يف أمور ثالثة

وسيأيت الكالم يف ذلك } جيب على ويل امليت، رجالً كان امليت أو امرأة على األصح{

يف أصل مسألة وجوب القضاء } ان أو عبداً، أن يقضي عنه ما فاته من الصالةحراً ك{

  :أقوال

وجوب القضاء على الويل مطلقا، وهو احملكي عن الشيخني والعماين والقاضي : األول

  .وابن محزة والفاضل يف أكثر كتبه، بل ادعى بعضهم اإلمجاع عليه

يد ابن طاوس، ويظهر من الشهيد عدم وجوب القضاء عنه مطلقا، كما عن الس: الثاين

  .وجود القائل به، ومثل هذا القول ما عن الذخرية من التوقف يف وجوب القضاء



٣٣٠

التفصيل بني ما فات منه للعذر كاملرض والسفر واحليض فيجب القضاء، دون : الثالث

ميد ما تركه امليت عمداً مع قدرته عليه، وهو احملكي عن احملقق يف بعض مصنفاته، والسيد ع

  .الدين، وعن الذكرى نفي البأس عنه

التفصيل بوجوب ما فات منه حال مرض موته فحسب، دون غريه، وهو احملكي : الرابع

  .عن احللّي وحيىي بن سعيد والشهيد يف اللمعة، ومال إليه يف الروضة

الوجوب ختيرياً بني القضاء وبني التصدق، فذهب اإلسكايف والسيد إىل أن : اخلامس

جوب التخيريي إمنا هو بالنسبة إىل ما فات عنه يف املرض دون سواه، وذهب ابن هذا الو

زهرة إىل أن هذا الوجوب التخيريي بالنسبة إىل مجيع ما فات عنه ملرض أو غريه، ورمبا 

  .نسب إىل بعض القائلني يف القولني األخريين غري ذلك

يف ) عليه السالم(الصادق استدل للمشهور مبا رواه حممد بن أيب عمري، عن رجاله، عن 

  .)١(يقضيه أوىل الناس به): عليه السالم(الرجل ميوت وعليه صالة أو صوم؟ قال 

الصالة اليت دخل : قال) عليه السالم(وما روي عن عبد اهللا بن سنان، عن الصادق 

  .)٢(وقتها قبل أن ميوت امليت يقضي عنه أوىل الناس به

  ): عليه السالم( استحباب الوقوف والصدقة، قال ورواية ابن عمار الواردة يف باب

                                                

  .٦صلوات حبواب قضاء الأ من ١٢ الباب ٣٦٦ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .١٨بواب قضاء الصلوات حأ من ١٢ الباب ٣٦٨ ص٥ج:  الوسائل)٢(



٣٣١

والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موما وحيج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم 

  .)١(نعم): عليه السالم(أشركهما يف حجيت؟ قال : فقلت. عنهما

يقضي ): عليه السالم(يف الرجل ميوت وعليه صالة أو صيام؟ قال : وصحيح حفص

ال، إالّ ): عليه السالم(فإن كان أوىل الناس به امرأة؟ قال : قلت.  الناس مبرياثهعنه أوىل

  .)٢(الرجال

لكن الرواية الثالثة أقرب إىل االستحباب منها إىل الوجوب، هذا باإلضافة إىل املناط يف 

  .باب الصوم، فإنه جيب قضاء الويل كما ذكرناه مفصال يف هذا الشرح

، )٣(﴾ال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى﴿: باألصل، وبقوله تعاىل: مطلقاًاستدل لعدم الوجوب 

ورد يف املستند الروايات املتقدمة خبلوها عن الداللة على الوجوب، فأية داللة يف قوله 

يقضي على الوجوب، مع أن استعمال اإلخبار يف املستحبات أكثر من أن حيصى، إىل آخر 

  .كالمه

قول، إذ األصل ال جمال له يف قبال النص، واآلية ال داللة فيها إالّ لكن يرد على هذا ال

باإلطالق الالزم تقييده، وقد ذكرنا يف موضع من هذا الشرح كالما مفصال حول اآلية، 

 الوجوب، واالستعمال لألمر يف املستحب يقضيورد املستند ال خيفى ما فيه، فإن ظاهر 

  .ال يرفع الظهور

  بانصراف أدلة القضاء عما تركها عمداً، وبأن أخبار : ثاستدل للقول الثال

                                                

  .٦بواب االحتضار حأ من ٢٨ الباب ٦٥٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٥حكام شهر رمضان حأبواب أ من ٢٣ الباب ٢٤١ ص٧ج:  الوسائل)٢(

  .١٨اآلية :  سورة فاطر)٣(



٣٣٢

القضاء بالنسبة إىل الصوم ـ اجلاري مالكه املقام ـ ظاهرة يف الترك ال عمداً كالسفر 

  .واملرض

االنصراف غري ظاهر وإن كان حمتمال، وسحب مجيع أحكام الصوم إىل املقام : أقول

  .مشكل لعدم القطع باملناط

باألصل يف غري ما فات يف مرض املوت، وباألدلة املتقدمة فيما : عاستدل للقول الراب

فات يف مرض املوت، ويرد عليه أن األدلة املتقدمة مطلقة فال وجه إلجراء األصل يف غري 

  .مرض املوت

باإلمجاع الذي ادعاه السيد وابن زهرة، باملناط يف : واستدل للقول اخلامس بالتخيري

ب الصوم بالتخيري مجعاً بني ما دل على القضاء، مثل ما رواه باب الصوم بعد احلكم يف با

عن امرأة مرضت يف شهر رمضان أو طمثت أو ): عليه السالم(أبو محزة عن أيب جعفر 

أما الطمث واملرض فال، : سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال

  .)١(وأما السفر فنعم

) عليه السالم( ابن بزيع، عن أيب جعفر الثاين وبني ما دل على التصدق، مثل صحيح

يتصدق عنه ): عليه السالم(رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدق؟ قال : قلت له

  .فإنه أفضل

أنه مسلم العدم، بل عن اخلالف دعوى اإلمجاع على خالفه، : لكن يرد على اإلمجاع

  .إن املناط غري معلوم كما تقدم: وعلى املناط أوال

                                                

  .٤ن ححكام شهر رمضاأبواب أ من ٢٣ الباب ٢٤١ ص٧ج:  الوسائل)١(



٣٣٣

قد أعرض : )١(إن رواية التصدق يف الصوم نفسه حمل إشكال حىت قال يف اجلواهر: انياث

اجلميع عنه، أما ختصيص بعضهم ذلك حبال املرض دون ما عداه فكأنه لالنصراف، هذا متام 

  .الكالم يف أصل املسألة

أما عدم الفرق بني أن يكون امليت رجال أو امرأة، فهو احملكي عن احملقق يف بعض 

سائله، وعن الذكرى واملوجز وغريهم، خالفاً للمحكي عن املشهور فقالوا باختصاص ر

وجوب القضاء عن الرجل، لذكر الرجل يف بعض الروايات السابقة، ومجلة من روايات 

  .الصوم

إن الرجل من باب املثال، أما يف باب الصوم فقد ذكرت املرأة أيضاً، وعلى أي : وفيه

املطلقات يف كل البابني، فال جمال إلجراء األصل بالنسبة إىل حال فال يقيد لفظ الرجل 

  .املرأة

أما عدم الفرق بني احلر والعبد فهو املنسوب إىل ظاهر املشهور إلطالق النص، خالفا ملا 

عن القواعد من اإلشكال يف القضاء عنه، وعن الفخر اجلزم بالعدم، استدل للعدم باألصل 

  .وبأن أوىل الناس بالعبد سيده، وال قضاء عليه إمجاعاًبعد انصراف األدلة إىل احلر، 

إن االنصراف ال وجه له، ولو كان فهو بدوي ال يؤخذ به، وأولوية السيد بالعبد : وفيه

ال توجب أن ال يقضي عنه أكرب ولده، كما أن أولوية الزوج بالزوجة ال توجب سقوط 

  .القضاء عن ولدها، فاإلطالق بالنسبة إىل العبد حمكم

مث الظاهر أنه ال إشكال يف عدم القضاء عن الكافر، بل هو نوع من املوادة واالستغفار 

  .املنهي عنهما

                                                

  .٢٩ ص١٧ج: اجلواهر:  انظر)١(



٣٣٤

  ومل يتمكن من قضائه، حيض فيما جيب فيه القضاء أو سفر أو من مرض

  

نعم ال بأس بالقضاء عن املخالف حىت الناصب ملا تقدم من النص الشامل للمقام ولو 

  .باملناط

وقد تقدم أن } لعذر{ تقييد بعض الفقهاء وجوب القضاء مبا فات مث إنك قد عرفت

  .مقتضى اإلطالق العموم

فكأن املراد أن املرض والسفر أوجبا تركه } من مرض أو سفر أو حيض{: أما قوله

الصالة مع وجوا عليه بأن ال يكون املرض موجباً لإلغماء املسقط، وأن احليض أوجب 

، كما إذا نقيت لكنها ظنت عود الدم قبل العاشر فلم تصل مث ترك الصالة مع وجوا عليها

ظهر اخلالف، وإال فاملرض والسفر ليسا عذراً يف الصالة، وإمنا يكونان عذراً يف الصوم، 

واحليض عذر يف الصالة، لكن تركها فيه ال يوجب القضاء، كما نبه على ذلك السيدان 

  .الربوجردي واحلكيم

كأنه لالنصراف عمن متكن ومل يقض، } مل يتمكن من قضائهفيما جيب فيه القضاء، و{

لكن اإلطالق مانع عنه، باإلضافة إىل التعليل يف بعض روايات الصوم، مثل مرسل بن بكري، 

ليس على وليه أن : يف الرجل ميوت يف شهر رمضان؟ قال) عليه السالم(عن الصادق 

 مث صح بعد ذلك ومل يقضه يقضى عنه ـ إىل أن قال ـ فإن مرض فلم يصم شهر رمضان

  .)١(مث مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، ألنه قد صح فلم يقض ووجب عليه

  املعترب يف وجوب القضاء: أما تعليقة السيد الربوجردي على املنت بقوله

                                                

  .١٣حكام شهر رمضان حأبواب أ من ٢٣ الباب ٢٤٣ ص٧ج:  الوسائل)١(



٣٣٥

  .وإن كان األحوط قضاء مجيع ما عليه

 غري املرض من سفر وحنوه  بل وكذا لو فاته من به،وكذا يف الصوم ملرض متكن من قضائه وأمهل

  وإن مل يتمكن من قضائه

  

فلم يظهر وجهه، إذ .  ـ انتهى)١(عن املعذور هو متكنه من القضاء ال عدم التمكن منه

من املمكن أن ال يتمكن من القضاء مع ذلك جيب عليه، كما يف باب الصوم إذا سافر مث 

  .مات يف أول شوال حيث مل يتمكن من القضاء

  .بل قد عرفت أنه مقتضى اإلطالق} وط قضاء مجيع ما عليهوإن كان األح{

ولو شك يف أنه هل قضي عنه أم ال؟ أو علم بأنه قضي عنه لكن مل يعلم أنه هل أداه أم 

  .ال؟ مل جيب القضاء محال لفعل املسلم على الصحيح

وكذا يف الصوم ملرض تكن من قضائه وأمهل به، بل وكذا لو فاته من غري املرض من {

وحيث إنا ذكرنا ذلك يف كتاب الصوم مفصال فال }  وحنوه وإن مل يتمكن من قضائهسفر

حاجة إىل التكرار، كما ال حاجة إىل القول بأنه ال جيب على الوىل قضاء ما كان على امليت 

من الصلوات بإجيار، أو ألنه ويل مليت آخر أو ما أشبه ذلك، ألنصراف األدلة إىل ما وجب 

ك إذا وجب عليه بالنذر يف غري اليومية، أو يف اليومية كما إذا نذر أن عليه بالذات، وكذل

  .يعيد ما صاله فرادى مجاعة، مث مل يعمل بنذره حىت مات

واملناط يف وجوب الصالة الواقع ال على حسب قطعه، كما إذا قطع أنه مل يصل، وكان 

  .ا هو واضحالويل يعلم أنه صلى، فإنه ال جيب على الوىل قضاؤها بال إشكال كم

                                                

  .٥٧ص:  تعليقة السيد الربوجردي على العروة)١(



٣٣٦

 وال على غري األكرب من ، فال جيب على البنت وإن مل يكن هناك ولد ذكر،واملراد به الولد األكرب

  ،الذكور

  

على احملكي } واملراد به الولد األكرب، فال جيب على البنت وإن مل يكن هناك ولد ذكر{

رباج واإلسكايف وابن عن املشهور، خالفا ملا حكي عن املفيد وابن اجلنيد والصدوقني وابن ال

  .زهرة، كما يف املستند واجلواهر حكايته عنهم

فإن كان أوىل : يف صحيحة حفص املتقدمة، قلت) عليه السالم(استدل املشهور بقوله 

  .)١(ال، إالّ الرجال): عليه السالم(الناس به امرأة؟ قال 

  .مثله) عليه السالم(ومرسل محاد بن عثمان، عنه 

خر باإلطالقات املتقدمة، وإطالقات النيابة عن امليت، وكأنه إىل هذه واستدل للقول اآل

وإن مل «: بقوله) رمحه اهللا(أشار الشهيد يف حمكي الدروس، فإنه بعد أن نقل ما اختاره املفيد 

إن اإلطالقات تقيد بالروايتني، : قال إنه ظاهر القدماء واألخبار، وفيه» يكن فمن النساء

  . ال يثلم الشهرةوذهاب مجع من القدماء

على املشهور، بل يف املستمسك اإلمجاع عليه، } وال على غري األكرب من الذكور{

  .لكن يظهر من املستند وجود القول بقضاء غري األكرب أيضاً

، رجل مات )عليه السالم(استدل املشهور مبا رواه الصفار حيث كتب إىل العسكرى 

وليان هل جيوز هلما أن يقضيا عنه مجيعاً مخسة وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله 

  ): عليه السالم(ايام أحد الوليني ومخسة أيام اآلخر؟ فوقع 

                                                

  .٥حكام شهر رمضان حأبواب أ من ٢٣ الباب ٢٤١ ص٧ج:  الوسائل)١(



٣٣٧

يقضي عنه أكرب ولييه عشرة أيام والًء إن شاء اهللا)١(.  

  .هذا باإلضافة إىل أصالة عدم الوجوب على غري األكرب

صل بأنه مرفوع بالدليل، وعلى باإلطالقات بعد اإلشكال على األ: واستدل للقول الثاين

املكاتبة بأا ساقطة الداللة، ألن ظاهرها وجوب املواالة يف الصوم، وعدم جواز فعله من غري 

إن اإلطالقات ال تقاوم : األكرب، وأا يف الصوم فال يكون مقيداً لإلطالق يف الصالة، وفيه

املواالة حممول على االستحباب إذ األمر ب: املكاتبة اليت ال يرد عليها شيء من اإلشكاالت

مبا يظهر ) عليه السالم(بالقرينة اخلارجية، واملراد باجلواز التكليف ال يف قبال احلرمة، فقوله 

منه النفى يراد به عدم الوجوب، وكون الرواية يف الصوم ال ينايف داللته على أن الويل هو 

 أوىل الناسروايات الصالة املتقدمة يف ) عليه السالم(أكرب الذكور، بل رمبا يدل عليه قوله 

  .وال شك أن املنصرف من األوىل الولد األكرب

 فال خيفى ما فيه، )٢(﴾ ِمن لَدنك وِليا فَهب يل﴿: أما االستدالل لذلك بقوله تعاىل

 ومن املعلوم إرث سائر األوالد، ويؤيد ما ذكرناه الشهرة يرثينخصوصاً وبعده قال 

  .مجاع املنقول فال ينبغى اإلشكال يف ذلكاحملققة واإل

مث إن اخلنثى املشكل ال يقوم مقام الذكر لألصل، كما أنه ال فرق بني أن يرث الولد 

  .األكرب، أم ال ألنه قاتل أو حنوه، وذلك لإلطالق

  .واحتمال أنه يف قبال احلبوة، فإذا مل تعط إياه مل يكن عليه القضاء مينعه اإلطالق

                                                

  .٣حكام شهر رمضان حأبواب أ من ٢٣ الباب ٢٤٠ ص٧ج:  الوسائل)١(

  .٥اآلية :  سورة مرمي)٢(



٣٣٨

 وإن كان األحوط مع فقد ،الولد من األب واألخ والعم واخلال وحنوهم من األقاربوال على غري 

  ،الولد األكرب قضاء املذكورين على ترتيب الطبقات

  

كما عن } وال على غري الولد من األب واألخ والعم واخلال وحنوهم من األقارب{

ولياء الذكور مطلقا هو املشهور، بل قيل إن الذي أفىت من املتقدمني بوجوب القضاء على األ

املفيد فقط، لكن املدارك واحلدائق اختار الوجوب مطلقا، ونسبه يف األوىل إىل ابن اجلنيد 

وابن بابويه ومجاعة، وإن نوقش يف صحة النسبة، استدل املستند لقول املشهور باألصل بعد 

 ثالث عدم منع اإلطالق يف النص، وبعضهم اعترف باإلطالق، لكنه أسقطه باإلعراض، وعن

قبول اإلطالق ألنه منصرف إىل الولد األكرب، ألن أوىل الناس به ـ على سبيل اإلطالق ـ 

ليس إالّ الولد األكرب، والظاهر أن اإلطالق موجود، واالنصراف غري تام، فال جمال لألصل، 

وحيث ذكرنا املسألة يف كتاب الصوم فال داعي . وإمنا الذي يوجب التوقف إعراض املشهور

  .ىل تكرارهاإ

مث الظاهر إن ولد الزنا ال جيب عليه القضاء، النصراف األدلة إىل الولد الشرعي، 

والشارع مل يعترب ولد الزنا ولداً، ولو أنا قد ذكرنا يف باب النكاح أن الشارع مل يعتربه يف 

  .غري ذلكمجلة من األحكام ال يف كلها، ولذا ال جيوز زواجه بالزاين أو الزانية أو أخوته، إىل 

أما ولد الشبهة فالظاهر أنه ولد، له كل أحكام األوالد، ألنه ولد حالل وإن مل يكن 

وإن كان األحوط مع فقد الولد األكرب قضاء املذكورين {مبثابة الولد النكاحي وحنوه رتبة 

ملا عرفت من اإلطالق، بل الالزم القول باالحتياط بالنسبة إىل سائر } على ترتيب الطبقات

  والد الذكور إذا مل يقم بذلك الولد األكرباأل



٣٣٩

  حىت الزوجني واملعتق، يف كل طبقة، اإلناث مثّ،وأحوط منه قضاء األكرب فاألكرب من الذكور

.وضامن اجلريرة

  

لإلطالق، وإمنا قلنا إن القضاء على ترتيب الطبقات ألنه ال أولوية للطبقة املتأخرة مع 

  .وجود الطبقة املتقدمة

سبة إىل أفراد الطبقة فالظاهر تساويهم يف القضاء وإن كان بعضهم أكثر إرثاً وأما بالن

  .من بعض لإلطالق، والقول باالنصراف إىل أكثرهم إرثا ال وجه له

الحتمال انصراف اإلطالق إليه وهو } وأحوط منه قضاء األكرب فاألكرب من الذكور{

فإن مل يكن له ولد : كتاب الصوم قالالذي نقله اجلواهر يف ) رمحه اهللا(ظاهر كالم املفيد 

، بل ال )١(من الرجال قضى عنه أكرب أوليائه من أهله وأوالهم به، وإن مل يكن إالّ من النساء

وأوىل الناس بالقضاء عن : يبعد استفادة ذلك من كالم ابن اجلنيد، قال يف حمكي كالمه

  .)٢(له ولدامليت أكرب أوالده الذكور أو أقرب أوليائه إليه إن مل يكن 

لإلطالق ولفتوى من تقدم به، لكنه خالف ما تقدم من } مث اإلناث يف كل طبقة{

. ال، إالّ الرجال): عليه السالم(فإن كان أوىل الناس به امرأة؟ قال : قلت. الصحيح

بل اإلمام أيضاً } حىت الزوجني واملعتق وضامن اجلريرة{فاالحتياط بقضائهن ضعيف 

  .إلطالق األولوية

  

                                                

  .٤١ ص١٧ج:  اجلواهر)١(

  . نفس الصدر)٢(



٣٤٠

 فال جيب عليه ما ،نفسهما من صالة   جيب على الويل قضاء ما فات عن األبوين ـ إمنا١ـ مسألة 

.على األب من صالة أبويه من جهة كونه ولياً أو ،جاريوجب عليهما باالست

  

 ـ إمنا جيب على الويل قضاء ما فات عن األبوين من صالة نفسهما، فال ١مسألة ـ {

} الستيجار، أو على األب من صالة أبويه من جهة كونه ولياًجيب عليه ما وجب عليهما با

  .النصراف املطلقات إىل صالة نفسه كما نص عليه مجلة من الفقهاء

نعم الواجب إفراغ ذمته من الثلث املطلق أو األصل ـ إن قلنا بأن مثل هذه الديون 

طلق ملا ورد من خيرج من األصل ـ إن كانت للميت تركة، والقول بأنه خيرج من الثلث امل

  .أنه أوىل مبا له

ولو علمنا بأنه جيب عليه قضاء، لكن مل يعلم هل أنه لنفسه أو لغريه كان أصل عدم 

  .الوجوب على الويل حمكماً

لو كان املستند  ـ لقضاء الويل ـ : ومما تقدم يظهر ما يف كالم املستند حيث قال

عن أبيه صالة جده ـ إلطالقها الروايات لقوي القول بالتحمل ـ أي حتمل ابن األبن 

. وانصرافه إىل الشائع، إمنا يسلم إذا بلغ الشيوع حداً يوجب التبادر وهو يف املقام ممنوع

  .)١(انتهى

  

                                                

  .١٢ س٥١٧ ص١ج:  املستند)١(



٣٤١

 كان هو األكرب حال املوت وإن كان إذا  ال جيب على ولد الولد القضاء عن امليت ـ ٢ـ مسألة 

. مل يكن للميت ولدإذا خصوصا ،أحوط

  

 ـ ال جيب على ولد الولد القضاء عن امليت إذا كان هو األكرب حال ٢مسألة ـ {

سواء كان ولد امليت ميتاً قبله، وحني موت امليت كان له حفيد أم ال، وذلك ملا } املوت

ملا تقدم من احتمال } وإن كان أحوط{عرفت من أن الذي جيب عليه هو الولد األكرب 

  .الوجوب على كل األولياء حسب الطبقات

حال موته، بأن كان ولده مات قبل أن ميوت هو، } صوصاً إذا مل يكن للميت ولدخ{

وجه اخلصوصية أن ولد الولد ـ عنه فقد أبيه ـ ويل ابتداًء، خبالف ما إذا كان أبوه حياً مث 

  .مات أبوه، فإنه أصبح ولياً عن اجلد بعد مدة، واملنصرف من الويل، الويل حال املوت

  



٣٤٢

.ال جيب على غريه من إخوته األكرب فاألكرب  ،ات أكرب الذكور بعد أحد أبويه مإذا ـ ٣ـ مسألة 

  

على غريه {القضاء }  ـ إذا مات أكرب الذكور بعد أحد أبويه ال جيب٣مسألة ـ {

ألن الظاهر األكرب من األوالد حال املوت، ال من يصبح أكرب } من أخوته األكرب فاألكرب

  .بعد ذلك

رب يف حياة األب كان أكرب األخوة حال موت األب هو املكلف نعم لو مات الولد األك

ال يبعد الوجوب : بالقضاء، ألنه ويل حال املوت، والسيد الربوجردي علق على املنت بقوله

، وكأنه ألجل العلم بتكليف )١(إذا كان موت األكرب قبل مضي زمان يتمكن فيه من القضاء

إنه لو قيل بذلك : ن الالزم أن يكون غريه، وفيهالويل، وحيث مل يكن هو األكرب لتعذره، كا

  .كان الالزم التعدي إىل غري األخوة من سائر الطبقات وال يقولون به

  

                                                

  .٥٨ص:  تعليقة السيد الربوجردي على العروة)١(



٣٤٣

وعلى ، فيجب على الطفل إذا بلغ   عند املوت عاقالًيكون بالغاً أن ال يعترب يف الويل ـ ٤ـ مسألة 

.نون قبل اإلفاقة ال جيب على األكرب بعدمهاا أو  مات غري البالغ قبل البلوغإذا و، عقلإذاانون 

  

 ـ ال يعترب يف الويل أن يكون بالغاً عاقالً عند املوت، فيجب على الطفل ٤مسألة ـ {

كما اختاره اجلواهر إلطالق األدلة، خالفاً ملا يف املستند من } إذا بلغ، وعلى انون إذا عقل

رشاد وكشف الغطاء فقالوا بعدم عدم الوجوب تبعاً للذكرى واإليضاح وحاشية اإل

  .الوجوب لألصل ولرفع القلم، وعن الروضة واملسالك التردد

ويرد على األصل أنه ال جمال له مع الدليل، وعلى دليل الرفع أنه ال يسقطهما من 

الوالية إالّ يف حال العذر كالنائم واملغمى عليه، أما حال ارتفاع العذر فالدليل شامل هلم، 

أنه إذا كان الويل حال املوت كافراً مث أسلم وجب أن يأيت، ألن عدم إمكانه ومنه يعلم 

لإلتيان يف حال الكفر إمنا هو لشرٍط اختياره بيده، ولو انعكس بأن كان حال املوت عاقال 

مث جن فإن كان زمان عقله يفي بالقضاء كان كسائر صلواته اليت ما صالها، وأما إن مل 

  .ب عليه، الستحالة التكليف بالشيء يف وقت أقصر منهيكن يفي زمان عقله مل جي

ملا } وإذا مات غري البالغ قبل البلوغ أو انون قبل اإلفاقة ال جيب على األكرب بعدمها{

تقدم يف املسألة الثالثة، وحيتمل الوجوب من جهة أما ليسا بوليني، وإمنا الويل األكرب 

انون بالغاً حني املوت، فيكون حال العاقل بعدمها، خصوصاً إذا كان األخ األصغر عن 

  .األصغر حال ما إذا مات الولد األكرب حال وجود األب

  



٣٤٤

  .األولفالويل هو   د أكرب بالسن واآلخر بالبلوغاألوال كان أحد إذا ـ ٥ـ مسألة 

  

}  ـ إذا كان أحد األوالد أكرب بالسن واآلخر بالبلوغ فالويل هو األول٥مسألة ـ {

نصرف من األوىل، ولوجود لفظ األكرب يف مكاتبة الصفار املتقدمة، وملا يف ألنه امل

من أن العمدة يف اعتبار األكربية هو اإلمجاع، والظاهر من معقده هو األكرب : املستمسك

  .)١(سنا

نعم عن اإليضاح والذكرى وحاشية اإلرشاد وكشف الغطاء وميل الشيخ املرتضى 

، ألن البالغ هو األكرب عرفاً، وألنه أوىل، ألن املراد باألولوية الوجوب على الثاين) رمحه اهللا(

النوعية ال الشخصية، واألوىل من جهة النوع هو البالغ، وألن غري البالغ كانون، ولذا 

  .قرما يف حديث الرفع فال والية له

:  قالعدم تسليم أن البالغ هو األكرب، ولذا لو سئل األب أيهما أكرب: ويرد على األول

  .األسن

  .إن كون األوىل حبسب النوع هو البالغ أول الكالم: وعلى الثاين

بأن اقتراما ال يدل على عدم والية غري البالغ، كما ال يدل اقتران النائم : وعلى الثالث

  .معهما عدم واليته

ومما تقدم ظهر أما لو كانا متساويني وكان أحدمها بالغاً مل يوجب ذلك االختصاص، 

 اشتركا يف التكليف، وإذا كان األكرب مبتلى باجلنون األدواري مل يضر إذا ويف الدور بل

  .العقلي بالقضاء

  

                                                

  .١٤٦ ص٧ج:  املستمسك)١(



٣٤٥

 أو الرق أو فيجب على املمنوع من اإلرث بالقتل، ال يعترب يف الويل كونه وارثاً ـ ٦ـ مسألة 

.الكفر

  

 اإلرث بالقتل  ـ ال يعترب يف الويل كونه وارثاً، فيجب على املمنوع من٦مسألة ـ {

وإن كان ال يصح منه حال كفره كما اختاره اجلواهر وغريه، إذ الظاهر } أو الرق أو الكفر

األولوية يف نفسه ال فعلية األولوية ـ كما يف الكافر فال والية له، إذ مل جيعل اهللا للكافرين 

 يشترط فعلية على املؤمنني سبيال ـ واألولوية يف اإلرث ليس بشرط إلطالق األدلة، كما ال

اإلرث، ولذا جيب عليه وإن مل يترك امليت شيئاً، ومنافاة قضاء العبد حلق سيده ال توجب 

إسقاطه عنه، إذ الواجبات الشرعية مقدمة على حق السادة، فتوقف بعضهم يف املسألة ـ 

  .كما حكاه اجلواهر عنه ـ ال وجه له

  



٣٤٦

ولو احنصر ، ه من الذكور وإن كان أصغرفالويل غري  كان األكرب خنثى مشكالإذا ـ ٧ـ مسألة 

. يف اخلنثى مل جيب عليه

  

ألن اخلنثى }  ـ إذا كان األكرب خنثى مشكال فالويل غريه من الذكور٧مسألة ـ {

وإن كان {ليس رجالً، وقد ذكر يف الرواية أن الويل هو الرجل فالواجب أكرب الذكور 

  .ساوياً هلما يف العمرمن اخلنثى ومن اإلناث، بله ما إذا كان م} أصغر

إذا قلنا بأنه طبيعة ثالثة، ألنه ليس برجل فاألصل } ولو احنصر يف اخلنثى مل جيب عليه{

والنص يدالن على عدم الوجوب عليه، أما إذا قلنا بأنه أحدمها فالظاهر الوجوب للعلم 

ب عليه اإلمجايل العام بأنه جيب عليه إما تكاليف الذكور وإما تكاليف األناث، ولذا جي

  .االحتياط بالعمل بتكليف كليهما، إالّ يف مورد العسر والضرر وأمثاهلما

  



٣٤٧

مل جيب على واحد منهم وإن كان األحوط  األزيد أو لو اشتبه األكرب بني االثنني ـ ٨ـ مسألة 

  التوزيع 

  

أو اشتبه هل أن هذا ولد امليت }  ـ لو اشتبه األكرب بني االثنني أو األزيد٨مسألة ـ {

و هذا، أو اشتبه امليت هل زيد مات أو عمرو حىت جيب على ابن زيد أو ابن عمرو، إىل أ

ألصالة الرباءة، وقد قرر يف األصول إن } مل جيب على واحد منهم{غريها من صور التردد، 

أصل الرباءة جار يف مورد العلم اإلمجايل املردد بني نفرين إذا مل يكن هناك دليل خارجي 

ياا، وما ذكره املستمسك من أن كل واحد منهم جيري حقه أصالة عدم يدل على عدم جر

  . ممنوع، ألن األصل مثبت ومثله ليس حبجة)١(وجود الذكر األكرب سواه

وال يرد على ذلك النقض مبا لو شك الذكر األكرب بأنه هل هناك ذكر أكرب منه، حيث 

ني، إذ بناء العقالء يف املقام إن هذا الشك ال يوجب رفع التكليف عنه، للفرق بني املقام

الثاين على العدم خبالف املقام األول، ولذا لو شك الورثة هل هناك وارث أحق مل جيب 

عليهم أخذ األقل من حصتهم احلالية، أي األقل الذي يوجبه وجود وارث مشكوك فيه، 

تمل الولد وكذا يف سائر املوارد، كما لو جعل ولده األكرب متولياً على موقوفاته، إن اح

األكرب أن يكون هناك ولد أكرب منه، فإن هذا االحتمال املخالف لألصل العقالئي ال يعتىن 

  .به، إىل غري ذلك من األمثلة

  لعلمهما بتكليف مردد بينهما، كما إذا أمر املوىل } وإن كان األحوط التوزيع{

                                                

  .١٤٧ ص٧ج:  املستمسك)١(



٣٤٨

.أو القرعة

  

ن باملاء يوجب صحة عقاما عند أحد عبديه بأن يأيت باملاء فشكا، فإن تركهما اإلتيا

  .ألا لكل أمر مشكل، وهي إن مل تكن متعينة فال شك يف أا أوىل} أو القرعة{العقالء، 

  



٣٤٩

لو تساوى الولدان يف السن قسط القضاء عليهما ـ ٩ـ مسألة 

  

كما أفىت به يف }  ـ لو تساوى الولدان يف السن قسط القضاء عليهما٩مسألة ـ {

ه إىل األكثر، وإن تردد فيه الشرائع، ونفى احللي الوجوب على أحدمها، وقال اجلواهر، ونسب

ابن الرباج مبا يرجع إىل أنه واجب كفائي، واألقرب ما اختاره املاتن وفاقاً ملن عرفت 

  .وذلك لعموم الويل واألوىل للواحد واألكثر) رمحه اهللا(وللشيخ املرتضى 

وانصراف الويل واألوىل إىل الواحد، وما يف أما من نفى الوجوب فقد استدل باألصل، 

  .وحيث ال أكرب فال وجوب» األكرب«بعض الروايات املتقدمة من لفظ 

وأما من قال بالوجوب الكفائي فقد استدل بأن احلكم قائم على طبيعة الويل الذي هو 

اً متعدد مصداقاً، فالالزم أن يكون حكم واحد عليهما، وال يتصور ذلك إالّ بكونه واجب

كفائياً، وزاد يف املستمسك بأن االلتزام بالوجوب الكفائي يف الكسر مينع من االلتزام 

  .بالتقسيط يف ما عداه، ألن ظهور الدليل بنحو واحد يف اجلميع

ويرد على نايف الوجوب مطلقا، أن األصل ال جمال له مع وجود الدليل، واالنصراف إمنا 

اف يف صورة التعدد، ولفظ األكرب إمنا كان هو يف صورة الوحدة اخلارجية وال انصر

موضوعاً يف قبال األصغر ال مطلقا إلطالق األدلة، فإن املقيد يقيد املطلق بقدره، ال خارجاً 

  .عن حدوده

 غري تام، بل يتصور بالتقسيط، وال يتصور ذلككما يرد على نايف التسقيط أن قوله 

 على حنو الكفائية، لكن الثاين خالف الظاهر، فاألمر دائر بني أن يكون على حنو التقسيط أو

إذ املنصرف من قول املوىل أن هذا التكليف عليكما أن كل نصفه على أحدكما، ولذا إذا 

  عمل 



٣٥٠

ـ ما ال يكون قابال للقسمة والتقسيط كصالة واحدة وصوم يوم واحد ـ أي ويكلف بالكسر 

   يف ذمة امليت بصحة كل منهما وإن كان متحداً وحيكم،يوقعاه دفعة أن  فلهما،كل منهما على الكفاية

  

أحدمها نصفه يقول قد أديت تكليفي، وإن صح أن يأيت أحدمها بالكل من باب التربع 

األصل يقضي عدم : بقوله) رمحه اهللا(يف النصف اآلخر، ولعلّه إىل هذا أشار شيخنا املرتضى 

  .)١(وجوب الزائد على حصته

 بأنه بعد معرفة إرادة املوىل وعدم إمكان إتياما البد وأما كالم املستمسك فريد عليه

  .من القول بالكفائية ذا القدر يرفع اليد عن ظاهر الدليل املقتضي للتقسيط

إن اجلمع بني ظاهر الدليل املقتضي للتقسيط وبني العلم بإرادة املوىل ما ال : واحلاصل

أريد : بله فالكفائية، فإذا قال املوىليقبل التقسيط يقتضي القول بالتسقيط إالّ فيما ال يق

إيصال اإلثاث إىل املكان الفالين كان الالزم على ولديه إيصال اجلميع فلكل نصف األثاث 

والقطعة األخرية منها البد من إيصاهلا بسبب أحدمها، ولذا قال املصنف تبعا للمحكي عن 

  :الفاضل والشهيدين وغريهم

ابالً للقسمة والتقسيط كصالة واحدة، وصوم ويكلف بالكسر ـ أي ما ال يكون ق{

واحتمال التقسيط بأن يصوم كل واحد منهما } يوم واحد ـ كل منهما على الكفاية

  .نصف يوم مثالً مقطوع العدم إذ ال صوم مشروع كذلك

وحيكم بصحة كل منهما، وإن كان متحداً يف ذمة {واحدة } فلهما أن يوقعاه دفعة{

  جود يتحقق امتثاله باملتعدد دفعة، كما إذاوذلك ألن صرف الو} امليت

                                                

  .٤٢٦ ص:لألنصاري،  كتاب الطهارة)١(



٣٥١

   من قضاء شهر رمضان ال جيوز هلما اإلفطار بعد الزوالولو كان صوماً

  

أمر الويل عبيده بإتيان املاء فأتاه اثنان منهم باملاء دفعة فإنه يصدق االمتثال على كليهما، 

االن، ويقال إنه إذا كان وليس هذا امتثالني حىت يقال كيف ميكن أن يكون أمر واحد له امتث

له امتثاالن فالالزم أن يكون لتركه عقابان، وكال األمرين خالف القاعدة العقلية من أن 

األمر الواحد له امتثال ولتركه عقاب واحد ـ ولو موزعاً ـ كما يف ترك الواجب 

 املتحقق الكفائي، بل امتثال واحد إما بالطبيعة املتحققة يف ضمن اموع مثل القتل الواحد

يف ضمن إرسال سهمني إىل القتيل مع أن أحدمها كاف يف قتله، وإما بأن اهللا خيتار أحدمها 

كما خيتار املوىل أحد املاءين لشربه ويكون املاء الثاين بال غرض، وإن كان اآليت به حسن 

  .السريرة ألنه يف سبيل االنقياد

أحدمها مع حرمة قطع الفريضة مث إنه إذا شرع كالمها يف الصالة فهل جيوز أن يترك 

ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان ال جيوز هلما {: أداًء وقضاًء، يظهر الواجب من قوله

وذلك ألن احلكم يف قضاء الصوم عن غريه هو احلكم يف قضاء الصوم } اإلفطار بعد الزوال

اً، فإن التربع ال عن نفسه، إذا كان واجبا على ذلك الغري، خبالف ما إذا صام عن امليت تربع

  .ينقلب واجباً، فإنه خالف األصل، وكذا إذا صام هو أو غريه عن امليت احتياطاً

هذا وقد ذهب بعضهم إىل أن حكم القضاء عن الغري ولو كان واجباً ليس حكم 

القضاء عن النفس يف لزوم الكفارة واحلرمة إذا أفطر بعد الزوال لعدم اإلطالق، واختصاص 

 عن نفسه، لكن الظاهر كفاية الدليل الوارد يف القضاء فإنه يشمل القاضي الدليل بالقاضي

  .عن غريه إطالقاً أو مناطاً



٣٥٢

 ـ أيضاً على وجوا يف القضاء عن الغري  بناًء،واألحوط الكفارة على كل منهما مع اإلفطار بعده

. كما يف قضاء نفسهـ 

  

الدروس واملدارك ـ كما يف مث إن عدم جواز اإلفطار هلما بعد الزوال خالف فيه 

ال يبعد جواز : اجلواهر ـ فلم يوجبا بذلك شيئاً إذا ظن املفطر بقاء اآلخر، ويف املستمسك

، وهذا هو األظهر ألن الواجب يوم واحد فإذا أفطر )١(اإلفطار وإن علم بإفطار اآلخر بعده

، كما إذا جاء اثنان كان الزماً على اآلخر فال جيوز له اإلفطار، فإن أفطر كان فعل حراماً

باملاء للموىل، فإنه إن ترك أحدمها يف األثناء كان الزماً على اآلخر االستمرار يف الطاعة، فإن 

صرف الطبيعة املتقوم باملاءين ال ينقض بترك األول وإمنا ينقض بترك الثاين، وإن كان 

  .االحتياط يقتضي عدم ترك أي منهما لعمله

نهما مع اإلفطار بعده، بناًء على وجوا يف القضاء عن واألحوط الكفارة على كل م{

والظاهر إن أفطرا معاً وجبت عليهما معاً كفارة } الغري ـ أيضاً ـ كما يف قضاء نفسه

واحدة يشتركان فيها فيطعمان مثالً عشرة مساكني، وإن أفطرا متعاقبني كفّر الثاين منهما 

  .فقط

 ليس عليه إالّ كفارة واحدة، وال دليل على أما عدم كفارتني يف األول فألن اإلفطار

  .وجوب اثنتني يف املقام

وأما وجوب الكفارة على املتأخر يف الثاين فألن إفطاره نقض للطبيعة، وال كذلك 

  .إفطار األول

ومنه يعلم وجه النظر يف األقوال اآلخر، مثل وجوب الكفارة على كل منهما، ووجوب 

عدم وجوب الكفارة على أي منهما، كما ظهر وجه النظر كفارة واحدة عليهما بالكفاية، و

  فيما فصله الشيخ 

                                                

  .١٤٨ ص٧ج:  املستمسك)١(



٣٥٣

وتبعه املستمسك من التفصيل بني إفطارمها دفعة فيجب على كل ) رمحه اهللا(املرتضى 

منهما وعلى املتعاقب فيجب على املتأخر منهما، وعلل وجه الكفارتني يف الدفعة بأن كال 

إما : مقتضى اإلطالق إجيابه الكفارة أيضاً، وفيهف. من اإلفطارين نقض لصرف الطبيعة

  .نقض لطبيعة واحدة ال لطبيعتني حىت يوجب كفارتني

  



٣٥٤

بشرط اإلتيان من األجري    سقط عن الويل، أوصى امليت باالستيجار عنهإذا ـ ١٠ـ مسألة 

.صحيحاً

  

وعنده ويل جيب عليه، ففي }  ـ إذا أوصى امليت باالستيجار عنه١٠مسألة ـ {

  :املسألة أقوال

سقط عن الويل بشرط {ما اختاره املصنف تبعا للمحكي عن الوحيد من أنه : األول

  .فإذا مل يأت به األجري كان على الويل اإلتيان} اإلتيان من األجري صحيحاً

ما اختاره املستند من السقوط عن الويل مطلقاً بالنسبة إىل الصلوات اليت فاتت : الثاين

  .ا فاتت عنه بعدهاقبل الوصية دون م

  .ما عن الشهيدين وغريمها من السقوط مطلقا: الثالث

واألقرب ما اختاره املصنف، أما نفوذ الوصية املذكورة يف قبال عدم احتمال النفوذ، 

ا ِإثْمه علَى فإمنفَمن بدلَه بعد ما سِمعه ﴿: فلعموم نفوذ الوصية وحرمة التبديل، قال تعاىل

 الَّذينهلُوندبولإلمجاع الذي ادعاه املناهل يف حمكي كالمه)١(﴾ي ،.  

ولرواية أيب بصري، يف امرأة مرضت يف شهر رمضان وماتت يف شوال فأوصتين أن 

احلديث، كما . )٢(ال : ؟ قلتهل برأت من مرضها): عليه السالم(أقضي عنها؟ قال 

برء كانت الوصية صحيحة، واحتمال أن فإن السؤال عن الربء وعدمه ظاهر يف أنه إذا . تقدم

، ومن هذه األدلة تعرف أن امرأةال ) أمي(يكون السائل ولدها خالف الظاهر، وإال قال 

فمن خاف من موص جنفا أو إمثا فأصلح بينهم : احتمال عدم نفوذ الوصية، لقوله تعاىل

  ، وألصالة عدم )٣(فال إمث عليه

                                                

  .١٨١ اآلية:  سورة البقرة)١(

  .١٢حكام شهر رمضان حأبواب أ من ٢٣ الباب ٢٤٢ ص٧ج:  الوسائل)٢(

  .١٨٢اآلية : سورة البقرة )٣(



٣٥٥

ذمة غريه، وألنه يف قبال احلبوة فال معىن ألخذ األجرة انتقال الواجب عن ذمة الويل إىل 

وعدم القيام مبقابلها غري تام، إذ ال داللة يف اآلية إالّ أن الوصية ذات اجلنف واإلمث غري نافذة 

فال داللة فيها على أن الوصية غري نافذة يف املقام، إذ ال ميل وال إمث يف هذه الوصية، والقول 

قط الواجب وكل وصية تريد إسقاط الواجب فهي إمث، مردود بأن ما بأا وصية تريد أن تس

  .يريد إسقاط الواجب العيين باطل، أما ما يريد مساعدة الواجب فليس بباطل

الواجب قبل الوصية كان عينياً فالوصية تريد أن جتعله كفائياً، وليس اختيار : إن قلت

  .كيفية الواجب بيد اإلنسان، بل حبكم اهللا تعاىل

الظاهر من أدلة وجوب القضاء على الويل أن اإلجياب ألجل إفراغ ذمة امليت : تقل

فليس ذلك مثل صالة اليومية على اإلنسان، فالوصية اليت ال تنايف ذلك ال حرمة فيها، وإذ مل 

تكن فيها حرمة كان عموم وجوب تنفيذ الوصية حمكماً، ومنه يعرف أن الوصية ال تنقل 

ىل ذمة غريه حىت قال بأن األصل عدم االنتقال، بل الوصية تضيف الواجب عن ذمة الويل إ

  .إجيابا على وجوب القضاء على الويل

أما كون وجوب القضاء على الويل يف قبال احلبوة فهو على تقدير تسليمه حكمة، 

  .وليس بعلة كما ال خيفى، هذا كله بالنسبة إىل نفوذ الوصية يف قبال عدم نفوذها

نفذ الوصية مل يربء ذمة الويل، فألن الوصية مل تنقل التكليف من ذمته، وأما أنه إن مل ت

وإمنا أوجب االستيجار مع اشتغال ذمة الويل ما دام مل تربء ذمة امليت، فإذا مل تربء ذمة امليت 

  .كان على الويل اإلتيان مبا اشتغلت ذمته به



٣٥٦

إذ لو مل يكن له ويل » وعنده ويل جيب عليه«: ومما ذكرنا ظهر وجه ما قيدناه بقولنا

كانت الوصية نافذة بال إشكال، لعدم جمال لتوهم خالفه، كما أنه إذا مل جيب على الويل، 

كما إذا كانت الوصية بالصالة االحتياطية احتياطاً استحبابياً، مل يكن وجه لتوهم عدم نفوذ 

  .الوصية

 على موضع اإلمجاع بأنه مقتضى االقتصار يف الوجوب على الويل: استدل للقول الثاين

  .الذي هو صورة عدم الوصية

هذا بالنسبة إىل ما فات قبل الوصية، أما ما فات بعدها فهي واجبة على الويل، ألن 

  .الوصية تعلقت بقضاء ما تقدمت على الوصية

  .ما قد سبق من عدم احنصار دليل الوجوب على الويل يف اإلمجاع: أوالً: ويرد عليه

لوصية بالنسبة إىل الكل، ال بالنسبة إىل ما سبق الوصية، كما أنه لو بأن ظاهر ا: وثانياً

  .أوصى بإعطاء ثلثه كان الالزم إعطاء الثلث عند املوت ال الثلث قبل الوصية فقط

من أنه بعد فرض وجوب ) رمحه اهللا(مبا ذكره شيخنا املرتضى : واستدل للقول الثاين

على مكلفني، وإرجاعه إىل الوجوب الكفائي العمل بوصيته، ال جيب الفعل الواحد عيناً 

 وأزيد )١(خمالفة لظاهر التكليفني، واحلكم بالوجوب على الويل مناف فرض نفوذ الوصية

واألمر بني األخذ بظاهر دليل وجوبه على الويل، وظاهر دليل نفوذ الوصية فالثاين مقدم، 

  ألنه حاكم على األول حكومته على 

                                                

  .٢٢ س٤٢١ ص:لألنصاري،  كتاب الطهارة)١(



٣٥٧

  . فعل قبل الوصيةسائر األحكام الثابتة لل

ما تقدم من أن دليل نفوذ الوصية ال يرفع تكليف الويل، إذ الوصية ال ترفع : وفيه

أحكام اهللا االقتضائية، فإنه اإلمث واجلنف املنفيان يف اآلية، فالبد وأن يكون رافعاً لعينية 

ء التكليف، وذلك يقتضي أنه كلما حتقق متعلق الوصية سقط التكليف عن الويل النتفا

موضوع تكليف الويل حينئذ، وإىل ما ذكرناه أشار املستمسك يف ما ملخصه، أن أدلة نفوذ 

الوصية ال تنايف أدلة الوجوب على الويل، وإمنا هي منافيه لعينية الوجوب والزمه االلتزام 

  .)١(بالوجوب الكفائي أخذاً بظاهر التكليفني

  

                                                

  .١٥٠ ص٧ج:  راجع املستمسك)١(



٣٥٨

.  القضاء عن امليتمن  يستأجر ما عليه أن جيوز للويل ـ ١١ـ مسألة 

  

كما ذهب }  ـ جيوز للويل أن يستأجر ما عليه من القضاء عن امليت١١مسألة ـ {

إليه غري واحد، كالتذكرة والدروس وابن فهد وغريهم، خالفا للمحكي عن احللي واملنتهى 

والذكرى واحلدائق، ووافقهم املستند، واألقوى األول، ألن الظاهر من األدلة أن املقصود من 

هذا التكليف هو إفراغ ذمة امليت وهو حيصل باألجري كما حيصل باملتربع، فإن إطالقات 

، وما دل على أن )١(ال يقضيه إالّ رجل مسلم عارفأدلة القضاء، وقوله يف رواية عمار 

الصالة دين، وما دل على صحة قضاء صيام املوصى إليه إذا كان الصوم ثابتا على املوصي 

يب بصري يف امرأة مرضت ـ إىل غريها، تكفي يف الداللة على أن املقصود ـ كما يف رواية أ

  .إفراغ الذمة، ال املباشرة

باألصل، فإنه يقتضي عدم السقوط عن الويل بعمل الغري، وبأن : استدل للقول الثاين

ظاهر األمر املباشرة كسائر العبادات، وبعدم ثبوت جواز االستنابة عن احلي والوىل حي، 

له وليان هل جيوز هلما أن يقضيا عنه مجيعاً ـ إىل أن قال ـ فوقع : ة الصفار املتقدمةومبكاتب

  . )٢(يقضي عنه أكرب ولييه): عليه السالم(

ويف الكل ما ال خيفى، إذ األصل ال جمال له بعد الدليل، والظهور يف املباشرة يرفع اليد 

سه ال يالزم عدم جواز االستنابة عنه بالنص، وعدم جواز االستنابة عن احلي يف أعمال نف

  عن امليت الذي كلف بالنيابة عنه احلي، ومكاتبة الصفار ال تدل 

                                                

  .٥ن ابواب قضاء الصالة حأ ١٢ الباب ٣٦٦ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٣كام شهر رمضان ححأبواب أ من ٢٣ الباب ٢٤٠ ص٧ج:  الوسائل)٢(



٣٥٩

إال على عدم الوجوب على األصغر ـ كما سبق تقريبه يف مسألة وجوب القضاء على 

أكرب األوالد ـ وإن سلم داللتها فالبد من محلها على ذلك، بقرينة رواية الفقيه، عن 

إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من ): السالمعليه (الصادق 

  .)١(أهله

، عن رجل سافر يف شهر رمضان )عليه السالم(وموثق أيب بصري، عن أيب عبد اهللا 

بناًء على محله على . )٢(يقضيه أفضل أهل بيته): عليه السالم(فأدركه املوت؟ قال 

  .ولد األكرب إذا كان للميت ولد أكرباالستحباب فال ينايف وجوبه على ال

مث إن االستيجار يف املنت من باب املثال، وإال فاملراد طلب الويل من الغري أن يقضي ولو 

بالتربع أو اجلعالة أو الصلح أو غريها، كما يصح أن يستأجر غري الويل للقضاء عن امليت، 

  .فإذا قضى عنه سقط عن الويل

  

                                                

  .٢ يف قضاء الصوم عن امليت ح٥٠ باب ٩٨ ص٢ج:  الفقيه)١(

  .١١حكام شهر رمضان حأبواب أ من ٢٣ الباب ٢٤٢ ص٧ج:  الوسائل)٢(



٣٦٠

. سقط عن الويل  قضاء عن امليت متربع تربع بالإذا ـ ١٢ـ مسألة 

  

ملا تقدم من أنه }  ـ إذا تربع بالقضاء عن امليت متربع سقط عن الويل١٢مسألة ـ {

دين، فإذا أدى فرغت ذمة امليت، فإذا فرغت ذمة امليت مل يكن شيء يف ذمة امليت حىت 

 عيناً، وذلك ينايف ينتقل إىل الويل، واإلشكال يف ذلك بأن ظاهر األدلة وجوا على الويل

سقوطها عنه إذا قام ا غريه، قد عرفت جوابه، ورمبا أيد عدم السقوط عن الويل بأنه 

: كاإلجارة عن امليت يف صالة احتياطية، فإن فعل املتربع ال يسقط القضاء عن األجري، وفيه

ملتربع أم مل إن التمثيل غري تام، إذ اإلجارة ليست إلفراغ الذمة ـ يف املثال ـ فسواء فعل ا

يفعل يبقى موضوع اإلجارة تاما، وإمنا مثال املقام ما لو كانت ذمة امليت مشغولة فاستوجر 

ألجل إفراغها، فإنه إذا تربع متربع بالقضاء عن امليت بطلت اإلجارة حيث ال يبقى هلا 

  .متعلق

  



٣٦١

 عليه االحتياط وإن جهله وجب، جيب على الويل مراعاة الترتيب يف قضاء الصالة ـ ١٣ـ مسألة 

.بالتكرار

  

ألن ظاهر األدلة }  ـ جيب على الويل مراعاة الترتيب يف قضاء الصالة١٣مسألة ـ {

أنه شرط القضاء سواء أتى به نفسه أو الويل أو غريه، وقد تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة 

الّ بني الثامنة عشرة من الفصل السابق، كما تقدم يف أصل مسألة الترتيب إشكال فيه إ

  .الظهرين والعشائني

مث إن املتربع أيضاً جيب عليه ذلك وجوباً } وإن جهله وجب عليه االحتياط بالتكرار{

  .شرطياً ـ بناًء على وجوب الترتيب ـ وإال مل يسقط عن امليت إذا كان يف ذمته واقعاً

به املتربع نعم إذا مل يكن يف ذمة امليت شيء صح التربع عنه بدون الترتيب، إذ ما يأيت 

حينئذ يكون كالتربع ببعض الصلوات، وقد سبق الكالم يف املتربع عمن ليس يف ذمته شيء، 

كما يف قصة املشايخ الثالثة الذين تعاقدوا على أن يأيت كل منهم بعد موت اآلخر بصالته، 

  .فتأمل

  



٣٦٢

هر يف اجلهرية وإن فيج  املناط يف اجلهر واإلخفات على حال الويل املباشر ال امليت ـ ١٤ـ مسألة 

. كان القضاء عن األم

  

وقد }  ـ املناط يف اجلهر واإلخفات على حال الويل املباشر ال امليت١٤مسألة ـ {

  .تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة السادسة عشرة من الفصل السابق

وكذا بالنسبة إىل املتربع واألجري، فإذا } فيجهر يف اجلهرية وإن كان القضاء عن األم{

  .أرادت املرأة التربع عن الرجل ختريت يف موضع اجلهر

نعم لو اشترط املستأجر على األجرية املرأة اجلهر يف اجلهرية وجب، أما لو اشترط 

املستأجر على األجري الرجل اإلخفات يف اجلهرية مل يصح الشرط ألنه خالف التكليف 

  .شرعاً

  



٣٦٣

ال تكليف ، تقليداً أو  تكليف نفسه اجتهاداًيف أحكام الشك والسهو يراعي الويل ـ ١٥ـ مسألة 

  ،وجوب القضاء   وكذا يف أصل،ه يراعي تكليف امليتفإن ، خبالف أجزاء الصالة وشرائطها،امليت

  

 ـ يف أحكام الشك والسهو يراعي الويل تكليف نفسه اجتهاداً أو ١٥مسألة ـ {

  .الرابعة عشرة من الفصل السابققد تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة } تقليداً ال تكليف امليت

وقد سبق الكالم يف ذلك } خبالف أجزاء الصالة وشرائطها، فإنه يراعي تكليف امليت{

  .يف املسألة اخلامسة عشرة من الفصل السابق

الظاهر من أدلة وجوب قضاء الويل عن امليت، أنه إذا } وكذا يف أصل وجوب القضاء{

 تصدق إالّ إذا كان واقعاً عليه قضاء، فهي مثل سائر كان على امليت قضاء، وهذه القضية ال

كان ) إذا طلعت الشمس: (القضايا اليت حتمل على املعاين النفس األمرية ال النظرية، فإذا قال

  .املراد طلوع الشمس واقعاً، وال مدخلية للعلم والنظر يف صدق القضية

يقاً إىل الواقع يرتب املكلف نعم ملا كان نظر املكلف علماً أو اجتهاداً أو تقليداً طر

احلكم على املوضوع حسب نظره، وعليه فإذا كان علم امليت أو أجتهاده أو تقليده قاده إىل 

وجوب الصالة عليه، أو عدم وجوا عليه، كان تكليفه أن يؤدي حسب علمه، أما وقد 

اء، لكن كان نظر صار املكلف بقضائه وليه فاملعترب نظر الويل، فإذا علم امليت أن عليه القض

  الويل ولو تقليداً عدم 



٣٦٤

 وإن كان ،اجتهاده وجوب القضاء عليه جيب على الويل اإلتيان به أو فلو كان مقتضى تقليد امليت

 وإن كان ، وإن كان مقتضى مذهب امليت عدم الوجوب ال جيب عليه،مقتضى مذهبه عدم الوجوب

 فرياعي حينئذ تكليف ، ببطالن مذهب امليت قطعياً وجدانياً علم علماً إالّ إذا، مبقتضى مذهبهواجباً

. نفسه

  

وجوب القضاء عليه مل جيب عليه أن يأيت بالقضاء، ألنه يرى براءة ذمة امليت فلماذا 

إن األصل يف : يأيت مبا ليس على امليت ـ يف نظر الويل ـ ولذا قال يف املستمسك

قعية ال االعتقادية فضال عن اعتقاد موضوعات األحكام أن يكون املراد ا املوضوعات الوا

 ـ )١(شخص معني، والنظر طريق إىل التطبيق، فنظر كل شخص طريق له ال طريق لغريه

  .انتهى

فلو كان مقتضى تقليد امليت أو اجتهاده {: ومنه يعلم وجه النظر يف قول املصنف

قد } الوجوبوجوب القضاء عليه جيب على الويل اإلتيان به، وإن كان مقتضى مذهبه عدم 

  .عرفت أن الظاهر يف هذه الصورة عدم الوجوب على الويل

وإن كان مقتضى مذهب امليت عدم الوجوب ال جيب عليه، وإن كان واجباً مبقتضى {

إال إذا علم علماً {. قد عرفت أن الظاهر يف هذه الصورة الوجوب على الويل} مذهبه

بل هو تكليف امليت } ذ تكليف نفسهوجدانياً قطعياً ببطالن مذهب امليت، فرياعى حينئ

  أيضاً، إذ معىن العلم أنه يرى أنه الواقع ومع كونه قطعاً ـ

                                                

  .١٥٣ ص٧ج:  املستمسك)١(



٣٦٥

ولو حسب نظره ـ فإنه يرى أنه مل يكن ما زعمه امليت ـ ولو علماً ـ تكليفا 

  .للميت

  



٣٦٦

 أو  ولكن ال يدري أا فاتت لعذر من مرض،على امليت فوائت أن  علم الويلإذا ـ ١٦ـ مسألة 

.  شك يف أصل الفوت وعدمهإذا وكذا ،ال جيب عليه القضاء، ال لعذر أو ،وهحن

  

 ـ إذا علم الويل أن على امليت فوائت ولكن ال يدري أا فاتت لعذر ١٦مسألة ـ {

بل عمداً حىت ال جيب عليه } أو ال لعذر{حىت جيب عليه القضاء } من مرض أو حنوه

ال جيب عليه {يه إذا كان الفوت بدون العذر ـ القضاء ـ بناًء على عدم وجوب القضاء عل

ألصالة عدم الفوت لعذر، فاألصل براءة ذمة الويل عن القضاء، لكن الظاهر } القضاء

وجوب القضاء عليه، ألن محل أمر املسلم على الصحيح يقتضي رفع اليد عن األصل، 

  .ى الصحيحكسائر املوارد اليت يشك الويل حول تكليف امليت فيحمل فعله وأمره عل

فإن أصالة محل أمره على الصحيح يقتضي } وكذا إذا شك يف أصل الفوت وعدمه{

  .أنه مل يفت منه، وهي حاكمة على أصالة عدم فعله يف الوقت

  



٣٦٧

 فلو كان أحد الولدين أسبق ، ال على انعقاد النطفة،املدار يف األكربية على التولد ـ ١٧ ـ مسألة

. ففي التوأمني األكرب أوهلما تولداً،الويل هو الثاين ف واآلخر أسبق تولداًانعقاداً

  

الوارد ) األكرب(ألنه املنصرف من }  ـ املدار يف األكربية على التولد١٧مسألة ـ {

وما ورد يف رواية ابن أشيم من قول الصادق } ال على انعقاد النطفة{يف النص والفتوى 

لم أا محلت بذلك أوال، وأن هذا دخل الذي خرج أخرياً هو أكرب، أما تع«): عليه السالم(

 ال يصلح أن يكون مقيداً إلطالق األكرب، باإلضافة إىل أنه ال تالزم بني أولية )١(»على ذلك

  .الوالدة وثانوية االنعقاد، فلعل احلديث ورد يف مورد خاص

فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً، واآلخر أسبق تولداً فالويل هو الثاين، ففي {

كما أنه لو محلت إحدى زوجتيه بالولد قبل محل الثانية، لكن } توأمني األكرب أوهلما تولداًال

الثانية ولدت قبل األوىل، كان األكرب ولد الثانية وإن كان مكث األول يف بطن أمه أكثر، 

والظاهر أن االعتبار بأول جزء خيرج من الولد، فلو خرج رأس ولد األوىل وبعده خرج متام 

د الثانية، مث خرج بقية الولد األول، كان الولد األول هو األكرب، وقد ذكرنا يف جسم ول

  .كتاب الصوم بعض املسائل املربوطة باملقام

  

                                                

  .١حكام األوالد حأبواب أ من ٩٩ الباب ٣١٣ ص١٥ج:  الوسائل)١(



٣٦٨

فلو وجب عليه صالة ، الظاهر عدم اختصاص ما جيب على الويل بالفوائت اليومية ـ ١٨ـ مسألة 

.بالنذر املوقت وفاتت منه لعذر وجب على الويل قضاؤها

  

عدم اختصاص ما جيب على الويل {من إطالق النص }  ـ الظاهر١٨مسألة ـ {

فإنه ليس قبال اإلطالق إالّ احتمال االنصراف إىل اليومية، وهو لو كان } بالفوائت اليومية

  .بدوي

} فلو وجب عليه صالة بالنذر املوقت وفاتت منه لعذر، وجب على الويل قضاؤها{

اتت عنه صالة االحتياط، كما لو أراد امليت أن يصلي وكذا الروايات وغريها، أما لو ف

االحتياط، ألنه شك شكاً يوجب صالة االحتياط فمات، فالويل يقضى عنه أصل الصالة ال 

االحتياط وحده، للزوم وصل االحتياط بأصل الصالة، وقد انفقد الوصل مبوت امليت، فال 

  .ميكن وصل االحتياط من الويل مبا أتى به امليت

  



٣٦٩

بأن عليه قضاء ما فات   يكفي يف الوجوب على الويل إخبار امليت أنه الظاهر ـ ١٩ـ لة مسأ

.لعذر

  

 ـ الظاهر أنه يكفي يف الوجوب على الويل إخبار امليت بأن عليه قضاء ١٩مسألة ـ {

ويدل عليه طريقه العقالء اليت مل يدل دليل على أن الشارع غيرها، وفحوى } ما فات لعذر

ت بالدين على نفسه، وما دل على قبول قول الشخص فيما مل يعلم إالّ من قبله، اعتراف املي

  .وأصالة الصحة يف كالمه، وفحوى قبول قول الوكيل، وفحوى قبول قول ذي اليد

ومنها يعلم أن احتمال أنه ال جيب عليه إالّ إذا علم الويل أو قام عليه شاهدان أو ما 

  .أشبه، ال وجه له

نه مل يصل مدة، لكنه شك يف أن تركه الصالة هل كان لعذر ولو علم الولد بأ

  .كاإلغماء، أو بدون العذر، مل جيب القضاء عليه ملا تقدم من لزوم محل أمره على الصحيح

  



٣٧٠

 أن قبلـ حبسب حاله ـ  مات يف أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصالة إذا ـ ٢٠ـ مسألة 

.وجب على الويل قضاؤها،  يصلي

  

 ـ إذا مات يف أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصالة ـ حبسب حاله ٢٠مسألة ـ {

لإلطالق، وخلصوص رواية ابن سنان } ـ قبل أن يصلي، وجب على الويل قضاؤها

املتقدمة، وما يرد احتمال عدم القضاء من جهة أنه مل يقض عن امليت شيء، فإنه كان له 

 يقضي ما قضي عن امليت، بل ورد لفظ موسعاً أن يؤخر الصالة، إذ ليس يف األدلة أن الويل

  .ومن املعلوم أنه يصدق إذا كان بإمكانه أن يصلي» عليه«

ولو طهرت املرأة مثال قبل الغروب مبا تدرك ركعة وجب على الويل القضاء، ألنه كان 

  .من أدركعليها األداء بدليل 

  



٣٧١

 وجب االستيجار من يقضي عن امليت أن كان ومات قبل أو لو مل يكن ويل ـ ٢١ـ مسألة 

. وكذا لو تبني بطالن ما أتى به،  تركته

  

ويل أو كان ومات قبل أن يقضي عن امليت {للميت }  ـ لو مل يكن٢١مسألة ـ {

إن كان له وقت أن يقضي ومل يقض، وإن مل يكن له وقت } وجب االستيجار من تركته

  .ذا القدر مل جيب على الويل فال يستأجر من تركته

قال إنه تكليف على الويل، وليس أمراً مالياً فال يستخرج من تركة الويل لو مات ورمبا ي

قبل أن يقضي عنه، لكنك قد عرفت فيما تقدم ما يقتضي اإلخراج، ألنه دين ودين اهللا أحق 

  .بأن يقضى

أي بطالن ما أتى به الويل، فإنه مثل من مل يأت } وكذا لو تبني بطالن ما أتى به{

إذ األمر دائر مدار الواقع ال مدار العلم واجلهل، ولذا لو انعكس بأن أتى بالقضاء أصال، 

الويل بالقضاء، مث زعم أنه كان باطالً، وأراد اإلتيان به ثانيا فمات، وعلمنا صحة ما أتى به 

  .مل جيب أن يقضى من تركته

  



٣٧٢

ري يف تقدمي أيهما ويتخ،  ال مينع من الوجوب على الويل اشتغال ذمته بفوائت نفسه ـ ٢٢ـ مسألة 

.شاء

  

}  ـ ال مينع من الوجوب على الويل اشتغال ذمته بفوائت نفسه٢٢مسألة ـ {

ويتخري يف تقدمي أيهما {إلطالق دليل الوجوب عليه، ولذا أرسله مجاعة إرسال املسلمات 

سواء فاتت صالته وصالة امليت يف وقت واحد أم ال، فإنه ال دليل على الترتيب بني } شاء

  .تني، وأدلة الترتيب ال تشمل صالة نفرينالصال

وما عن التذكرة من أن األقرب الترتيب بينهما عمال بظاهر األخبار وفحواها، إن أراد 

به أخبار الترتيب فال داللة فيها، وإن أراد أا صارت مثل قضاء نفس الويل فيشملها ما دل 

  .ه خالف الظاهرعلى لزوم الترتيب يف قضاء اإلنسان لصالة نفسه، ففيه إن

  



٣٧٣

.وإن كان أوىل وأحوط  ال جيب عليه الفور يف القضاء عن امليت ـ ٢٣ـ مسألة 

  

لألصل بعد إطالق األدلة }  ـ ال جيب عليه الفور يف القضاء عن امليت٢٣مسألة ـ {

من جهة احتمال كون امليت يف الضيق، فيوسع عليه بالقضاء، } وإن كان أوىل وأحوط{

ال جيدي يف اإلجياب الشرعي، باإلضافة إىل أن ذلك إمنا يتم فيما لو ترك لكن هذا االحتمال 

األداء بدون عذر، ال مثل ما إذا مل يصلّ يف الوقت املوسع فأدركه املوت يف نفس الوقت، أو 

  .قضي عنه لعذر مشروع، مث مل يقض لعدم وجوب الفور عليه

  



٣٧٤

األكرب بعده  إىل ففي االنتقال،  من القضاءيتمكن أن  مات الويل بعد امليت قبلإذا ـ ٢٤ـ مسألة 

. إشكال

  

 ـ إذا مات الويل بعد امليت قبل أن يتمكن من القضاء، ففي االنتقال ٢٤مسألة ـ {

من جهة أن األكرب هو القادر وهو األكرب بعده، ومن جهة أنه } إىل األكرب بعده إشكال

نتقال إىل من بعده، واألصل العدم، األكرب، فإذا مل يؤد لعجز أو غريه مل يكن دليل على اال

  . وهذا هو األقرب

  



٣٧٥

األجري يقصد النيابة  أن فالظاهر  ، استأجر الويل غريه ملا عليه من صالة امليتإذا ـ ٢٥ـ مسألة 

. عن امليت ال عنه

  

 ـ إذا استأجر الويل غريه ملا عليه من صالة امليت، فالظاهر أن األجري ٢٥مسألة ـ {

} ال عنه{ألنه املقصود يف إفراغ ذمته وال حيصل إالّ بذلك } امليتيقصد النيابة عن 

واحتمال أن يكون ما يأيت به عن الويل إمنا هو من جهة أن الشارع كلف الويل ذه الصالة 

فهي تكليفه ال تكليف امليت فتكون النيابة عن الويل إلفراغ ذمته، لكن هذا االحتمال غري 

  .ة الويل، فالالزم قصد امليت ال قصد الويلتام، إذ صالة امليت تعلقت بذم

نعم يصح أن يقصد األجري إفراغ ذمة امليت رأساً، كما يصح أن يقصد أنه قائم مقام 

الويل يف إفراغ ذمة امليت، فكأنه الويل الذي يأيت بالصالة، وال يشترط بالنسبة إىل األجري 

فلم يعلم أنه للمستأجر ـ لعجزه القصد التفصيلي وأن القضاء ملن، فلو استأجره للحج مثال 

من احلج بنفسه ـ أو مليته، أتى باحلج بقصد من استؤجر له، امليت أو املستأجر، ملا مر يف 

  .مباحث النية من كفاية النية اإلمجالية

مث إنه لو علم الويل بأن امليت فاتت منه صلوات حضرية وصلوات سفرية، كان الالزم 

لم املقدار والزمان أتى بكل منهما يف الزمان املربوط به، مثال عليه أن يأيت بالقسمني، فلو ع

علم أنه فاتته صالة حضرية يف أسبوع مث فاتته صالة سفريه يف أسبوع بعده، فإنه يأيت 

بالسفرية بعد احلضرية، أما إذا مل يعلم الوقت احتاط باجلمع، كما أنه إذا مل يعلم العدد بأن 

مخسة أو بالعكس لزم االحتياط، وما يف املستند من مل يعلم أن سفريه عشرة وحضريه 

  .االستصحاب ال وجه له، ألنه مثبت



٣٧٦

نعم قد تقدم عدم اشتراط الترتيب، وعليه قدم أيهما شاء، إالّ يف مثل الظهرين 

  .واملغربني، واهللا العامل

  



٣٧٧

  فصل

يف اجلماعة

  ،املستحبات األكيدة يف مجيع الفرائضمن وهي 

  

  فصل{

  } يف اجلماعة

بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً متواتراً يف } وهي من املستحبات األكيدة{

  .كلمام، وعليه نصوص متواترة

أما اليومية منها فهي ضرورية فيها، وأما اجلمعة والعيدان فاجلماعة } يف مجيع الفرائض{

  .فيهما واجبة مع حضور اإلمام أو نائبه اخلاص أو العام

  .ردت اجلماعة يف األموات واآليات، وال إشكال يف ذلكوأما سائر الفرائض فقد و

نعم استشكل بعض يف اجلماعة يف الطواف والقضاء يف اجلملة، لكن الظاهر أنه ال وجه 

لإلشكال فيهما أيضاً، فإن اإلطالقات يشمهلما أيضاً، باإلضافة إىل ما تقدم يف حبث القضاء، 

ا ليست فريضة، ورمبا حيتمل مشروعية لكن صالة الطواف املندوبة ال مجاعة فيها أل

اجلماعة فيها، ألا باألصل واجبة فيكون حاهلا حال املعادة، ولذا تشرع اجلماعة يف اآليات 

  املندوبة واألموات املندوبة



٣٧٨

  ،ينء وال سيما يف الصبح والعشا، وخصوصا يف األدائية، اليومية منهاخصوصاً

  

  .غني، واملسألة حباجة إىل التتبع والتأملكالصالة على الطفل واليومية لغري البال

أما النافلة املنذورة وما أشبه النذر كالعهد واحللف وأمر األب والسيد واملشروطة، فال 

مجاعة فيها، ألا ال جتب بعنوان كوا صالة، وإمنا جتب بعنوان كوا منذورة، وهذا هو 

إنه ال : ا، وكأنه لإلطالقات، وفيهاملشهور، خالفا ملا عن الذكرى من استحباب اجلماعة فيه

  .إطالق حبيث يشمل ذلك

وأما صالة االحتياط فرمبا احتمل منع اجلماعة فيها، الحتمال كوا مندوبة، ورمبا قيل 

باجلواز ألا واجبة وجوباً احتياطياً، فيكون حاهلا حال الصالة إىل أربع جهات ملتشبه القلبة، 

ة اجلماعة تشملها، وأدلة عدم اجلماعة يف النافلة منصرفة وهذا هو األقرب، فإن إطالقات أدل

عنها، والظاهر صحة اجلماعة يف السجدة والتشهد املنسيني، ألما من أجزاء الصالة 

  .الواجبة

  .وكيف كان فرمبا حكي عن ظاهر البعض أنه ال مجاعة إالّ يف اليومية، وفيه ما ال خيفى

نصوص ا، كرواية السكوين قال رسول الختصاص بعض ال} خصوصاً اليومية منها{

  .)١(من صلى اخلمس يف مجاعة فظنوا به خرياً): صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

وال سيما يف الصبح {ألنصراف مجلة من النصوص إليها } وخصوصاً يف األدائية{

  صلى (بأسناده عن أنس، عن النيب ) رمحه اهللا(، فعن الصدوق }والعشاءين

                                                

  .٤جلماعة حبواب صالة اأ من ١ الباب ٣٧١ ص٥ج:  الوسائل)١(



٣٧٩

من صلى الفجر مجاعة مث جلس يذكر اهللا عز وجل حىت تطلع :  قال)اهللا عليه وآله

الشمس كان له يف الفردوس سبعون درجة، بعد ما بني كل درجتني كحضر الفرس اجلواد 

املضمر سبعني سنة، ومن صلى الظهر يف مجاعة كان له يف جنات عدن مخسون درجة، بعد 

، ومن صلى العصر يف مجاعة كان له ما بني كل درجتني كحضر الفرس اجلواد مخسني سنة

كأجر مثانية من ولد إمساعيل كلهم رب بيت يعتقهم، ومن صلى املغرب يف مجاعة كان له 

  .)١(كحجة مربورة وعمرة مقبولة، ومن صلى العشاء يف مجاعة كان له كقيام ليلة القدر

خرة يف من صلى الغداة والعشاء اآل: قال) عليه السالم(وعن الصدوق، عن الصادق 

مجاعة فهو يف ذمة اهللا عز وجل، ومن ظلمه فإمنا يظلم اهللا، ومن حقره فإمنا حيقر اهللا عز 

  .)٢(وجل

قال رسول اهللا ) عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(وعن أيب بصري، عن الصادق 

اعة من صلى املغرب والعشاء اآلخرة وصالة الغداة يف املسجد يف مج): صلى اهللا عليه وآله(

  . )٣(فكأمنا أحىي الليل

إىل غريها من الروايات، وإن كان رمبا يظهر من بعضها عدم قصر يف الظهرين عن 

 مبعونة تفسريها بالظهر أمهيتها )٤(﴾الصالِة الْوسطى﴿و: الثالثة األخر، بل ظاهر قوله تعاىل

  .اخلاصة

                                                

، ويف أمايل ٢٢بواب صالة اجلماعة حأ من ١ الباب ٣٨٨ ص٦ج:  كذا يف نسخة جامع أحاديث الشيعة)١(

  .ختالف يسريا ب١ الس السادس عشر ح٦٣ص: الصدوق

  .٨ يف اجلماعة وفضلها ح٥٦ باب ٢٤٦ ص١ج:  الفقيه)٢(

  .٣بواب صالة اجلماعة حأ من ٣ الباب ٣٧٨ ص٥ج:  الوسائل)٣(

  .٢٣٨اآلية : ورة البقرة س)٤(



٣٨٠

لها وذم تاركها من ضروب  وقد ورد يف فض،من يسمع النداء أو  جلريان املسجدوخصوصاً

، التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات

  

ال صالة ملن مل يشهد الصالة من «: ففي رواية ابن مسلم} وخصوصاً جلربان املسجد{

  .)١(»جربان املسجد، إالّ مريض أو مشغول

من مسع النداء فلم جيب من غري علة فال : ففي رواية زرارة} أو من يسمع النداء{

  . )٢(صالة له

  .والظاهر أن املراد بالنداء أعم من األذان

} وقد ورد يف فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات{

وإن مل تكن واجبة، بل لعل عدم وجوا من الضروريات عندنا، ويدل عليه ما ال شك فيه 

 وذلك يدل على أم من أن مسجدي الرسول والكوفة ما كانا يستوعبان املسلمني كلهم،

ما كانوا كلهم حيضرون صالة النيب والوصي، هذا باإلضافة إىل أا لو كانت واجبة لشاع 

  .وذاع وكان من أوضح بديهيات اإلسالم

الصالة يف مجاعة فريضة هي؟ ): عليه السالم(قلنا له : ويف صحيحة زرارة والفضيل قاال

جتماع مبفروض يف الصلوات كلها، ولكنه الصالة فريضة وليس اال): عليه السالم(فقال 

  .)٣(سنة من تركها رغبة عنها وعن مجاعة املؤمنني من غري علة فال صالة له

وعدم الصالة له إما من جهة أنه منافق ألنه رغب عن مجاعة املؤمنني، ال عن إمام 

  .خاص أو مسجد خاص أو ما أشبه ذلك

  .ر املسجد إالّ يف املسجدال صالة جلا: وأما من جهة الثواب واألجر مثل

                                                

  .٣بواب صالة اجلماعة حأ من ٢ الباب ٣٧٥ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .١ نفس املصدر ح)٢(

  .٢ من أبواب صالة اجلماعة ح١ الباب ٣٧١ ص٥ج: الوسائل )٣(



٣٨١

  . بأربع وعشرين درجةـ الفرد ـ أي  الصالة يف مجاعة تفضل على صالة الفذ :ففي الصحيح

الصالة يف مجاعة أفضل من  أن ما يروي الناس): عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت ويف رواية زرارة

 ؟ الرجالن يكونان مجاعة:قلت ف.صدقوا): عليه السالم( فقال ؟صالة الرجل وحده خبمس وعشرين

  . ويقوم الرجل عن ميني اإلمام،نعم): عليه السالم(قال 

  )عليه السالم(الرضا  إىل أرسلت: ويف رواية حممد بن عمارة قال

  

الصالة {: قال) عليه السالم(عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا } ففي الصحيح{

ليس من احلديث، ) أي(و} الفرد ـصالة الفذ ـ أي {كل } يف مجاعة تفضل على

تكون «: وتتمه احلديث} بأربع وعشرين درجة{من احلديث كما يف الوسائل ) كل(و

  .)١(»مخساً وعشرين صالة

  .الظاهر أن األربع والعشرين باإلضافة إىل أصل الصالة فهي مخس وعشرون: أقول

لناس أن الصالة يف ما يروي ا): عليه السالم(ويف رواية زرارة، قلت أليب عبد اهللا {

): عليه السالم(مجاعة أفضل من صالة الرجل وحده خبمس وعشرين صالة؟ فقال 

صدقوا .عليه السالم(الرجالن يكونان مجاعة؟ قال : فقلت :( نعم، ويقوم الرجل عن ميني

  .، وسيأيت انعقاد اجلماعة حىت بالنساء واألطفال)٢(اإلمام

  أسأله ) عليه السالم(سلت إىل الرضا أر: ويف رواية حممد بن عمارة قال{

                                                

  .١بواب صالة اجلماعة حأ من ١ الباب ٣٧٠ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .١ باب فضل الصالة يف اجلماعة ح٣٧١ ص٣ج:  الكايف)٢(



٣٨٢

عليه (فقال ؟ مجاعةيف صالته  أو أسأله عن الرجل يصلي املكتوبة وحده يف مسجد الكوفة أفضل

ويف ، الصالة يف مسجد الكوفة تعدل ألف صالة أن ورد أنه مع،  الصالة يف مجاعة أفضل): السالم

أتاين جربئيل مع سبعني ألف : ) اهللا عليه وآلهصلى(قال رسول اهللا   بل يف خرب،بعض األخبار ألفني

 مل يهدمها إىل نيب  وأهدى إليك هديتني،ك السالمؤربك يقرن إ ، يا حممد: فقال،ملك بعد صالة الظهر

   يا: قلت. والصالة اخلمس يف مجاعة، الوتر ثالث ركعات: قال؟ ما تلك اهلديتان:قلت. قبلك

  

 الكوفة أفضل أو صالته يف مجاعة؟ فقال عن الرجل يصلي املكتوبة وحده يف مسجد

  )١(}الصالة يف مجاعة أفضل): عليه السالم(

مع أنه ورد أن الصالة يف مسجد الكوفة تعدل ألف صالة، ويف بعض األخبار {هذا 

ومن هذا اخلرب يستفاد أفضلية اجلماعة عن الفرادى يف كل مكان ذي فضل } ألفني

  .، فإن املناط يف اجلميع واحد)سالمعليهم ال(كاملسجدين ومشاهد األئمة 

أتاين ): صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا {رواه مستدرك الوسائل } بل يف خرب{

يا حممد، إن ربك يقرؤك السالم، : جربائيل مع سبعني ألف ملك بعد صالة الظهر، فقال

ة اخلمس الوتر ثالث ركعات، والصال: ما تلك اهلديتان؟ قال: وأهدي إليك هديتني، قلت

  يا: يا جربائيل ما ألميت يف اجلماعة؟ قال: قلت. يف مجاعة

                                                

  .٤حكام املساجد حأبواب أ من ٣٣ الباب ٥١٢ ص٣ج:  الوسائل)١(



٣٨٣

  : قال؟جربئيل ما ألميت يف اجلماعة

 كانوا ثالثة كتب إذا و، كانا اثنني كتب اهللا لكل واحد بكل ركعة مائة ومخسني صالةإذايا حممد 

 إذا و، ومائيت صالةد ألفاً كانوا أربعة كتب اهللا لكل واحإذا و،اهللا لكل واحد بكل ركعة ستمائة صالة

 كانوا ستة كتب اهللا لكل إذا و،كانوا مخسة كتب اهللا لكل واحد بكل ركعة ألفني وأربعمائة صالة

   كانواإذا و،واحد منهم بكل ركعة أربعة آالف ومثامنائة صالة

  

ما يف : أقول} حممد إذا كانا اثنني كتب اهللا لكل واحد بكل ركعة مائة ومخسني صالة

واية وأمثاهلا من أنواع الثواب ومقاديرها غري مستغرب، إن اهللا سبحانه كما حدد هذه الر

التكوينات حبدود خاصة وآثار خاصة، كذلك حدد التشريعيات، والسؤال أنه ملاذا حددها 

ذه احلدود منقوض بأي حد آخر يتصور، فإنه ملا احلدود متساوية أمام قدرته تعاىل كان له 

إن اهللا مل خيلق : نها، ومع هذا ال حيتاج يف اجلواب ما عن ابن سيناأن حيد بأي حد شاء م

املشمس مشمشاً وإمنا أوجدها، وال يلزم الترجيح بال مرجح، فإن ضرورة اإلجياد ألحدها 

  .كافية يف اإلجياد ألحدها، وإن مل يكن مرجح خارجي

ث ضعف فالثال} وإذا كانوا ثالثة كتب اهللا لكل واحد بكل ركعة ستمائة صالة{

وإذا كانوا أربعة كتب اهللا لكل واحد ألفاً ومائيت صالة، وإذا كانوا مخسة كتب {الثواب 

اهللا لكل واحد بكل ركعة ألفني وأربعمائة صالة، وإذا كانوا ستة كتب اهللا لكل واحد منهم 

  بكل ركعة أربعة آالف ومثامنائة صالة، وإذا كانوا 
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 كانوا مثانية كتب اهللا إذا و، تسعة آالف وستمائة صالةسبعة كتب اهللا لكل واحد منهم بكل ركعة

 كانوا تسعة كتب اهللا لكل واحد منهم إذا و، ومائيت صالةلكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفاً

 كانوا عشرة كتب اهللا لكل واحد منهم بكل ركعة إذاوصالة،  وأربعمائة بكل ركعة ستة وثالثني ألفاً

  زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاساًفإن ، ومثامنائة صالة وألفنيسبعني ألفاًستة و

  يكتبوا ثواب ركعة أن  مل يقدروا والثقالن مع املالئكة كتاباً واألشجار أقالماًوالبحار مداداً

  

سبعة كتب اهللا لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آالف وستمائة صالة، وإذا كانوا 

 منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفاً ومائيت صالة، وإذا كانوا تسعة مثانية كتب اهللا لكل واحد

كتب اهللا لكل واحد منهم بكل ركعة مثانية وثالثني ألفاً وأربعمائة صالة، وإذا كانوا عشرة 

الظاهر إن } كتب اهللا لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وسبعني ألفاً وألفني ومثامنائة صالة

» مثانية وسبعني ألفاً« حاجة إىل ذلك، بل كان الالزم القول إما اشتباه، ألنه ال» ألفني«لفظ 

وهذا هو مقتضى السياق، حيث إن كل مأموم يضعف الثواب السابق، كما كان كذلك يف 

كل املراحل السابقة، وإما أن املراد أن وصوهلم إىل العشرة أوجب تفضال زائداً بإعطائهم 

  .زيادة، تفضال على التفضل» ألفني«

وا على العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاساً والبحار مداداً واألشجار فإن زاد{

  } أقالماً والثقالن مع املالئكة كتابا مل يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة



٣٨٥

ال استغراب يف ذلك، فإن امتداد بقاء اإلنسان يف اآلخرة خالداً غري حمدود، وما : أقول

يط بغري احملدود مهما كان احملدود واسعاً كما هو يكتب ذه األمور حمدود، واحملدود ال حي

كذلك، إذ ) عليه السالم(واضح، ومثل هذا اجلواب يقال يف ما ورد يف أن فضائل علي 

  .النفس اخلرية هلا سعة تفوق أحياناً سعة احلساب بكل هذه األمور

  : وإذا أردنا أن منثل ذلك مبثال حمسوس نقول

ة وميكن أن ينتهي إىل سبعة أحبر، كذلك النفس اليت كما أن املاء ميكن أن تكون قطر

مستعدة لإلتيان بصالة واحدة قدرها مثل القطرة، وما تستعد أن تأيت مبا ال حتصى من 

الصلوات قدرها مثل سبعة أحبر، وخذ املثال يف النفس اليت تستعد أن تتصدق بدرهم إىل 

من الكماالت النفسية، فإن القلوب النفس اليت تستعد أن تتصدق مبا ال حيصى، إىل غري ذلك 

أوعية، وهلا سعات خمتلفة، واحلساب بالبحار واألشجار والثقلني ال شك أن له حداً خاصاً، 

  .وال مانع من أن يكون إنسان له نفس أوسع من ذلك احلد

مراتب نفسه الشريفه، وميكن أن يكون ) عليه السالم(هذا إذا أخذنا أن املراد بفضائله 

صلى اهللا عليه (كنت مع األنبياء سراً ومع حممد ): عليه السالم(علية، فقد قال املراد الف

من اآلثار يف هذا العامل ويف ) عليه السالم(، فمن املمكن إن كان ظهرت له جهراً) وآله

  .سائر العوامل الطولية والعرضية ما ال حيصيها احلساب املذكور

قام اهلائلة من عامل املادة، فقد اكتشفوا وتصور هذه األمور يهون إذا علمنا بعض األر

جنماً أكرب من الشمس ستني مليون مرة، يف حال أن الشمس أكرب من األرض مبليون 

وثالمثائة ألف مرة، واكتشفوا جنماً نوره أكثر من نور الشمس ألف مرة، وجنماً درجة 

  حرارته أكثر من 
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 وخري من الدنيا وما فيها ،ني ألف حجة وعمرةيا حممد تكبرية يدركها املؤمن مع اإلمام خري من ست

 ، وركعة يصليها املؤمن مع اإلمام خري من مائة ألف دينار يتصدق ا على املساكني،بسبعني ألف مرة

.وسجدة يسجدها املؤمن مع اإلمام يف مجاعة خري من عتق مائة رقبة

  

 اهللا الذي خيلق أمثال درجة حرارة الشمس مبليوين مرة، إىل غري ذلك، فما املانع من أن

هذه املاديات اهلائلة، خيلق مثل املاديات يف العظم النفسيات، بل من الضروري أن خيلق 

  .ذلك، فإن فيضه سبحانه عام، وقدرته ال حتد، وهو أكرب من كل ما يقع يف أوهامنا

يوم اخلندق ) عليه السالم(أن ضربته «ومن هذا اجلواب ميكن حل اإلشكال على رواية 

إذ قيمة كل عمل إمنا هي باإلخالص الذي دفع إليه، باإلضافة إىل » ضل عن عبادة الثقلنيأف

جواب آخر، هو أن املراد عمل الثقلني من زمان الضربة إىل يوم القيامة، وحيث إنه لو ال 

ألن عبادم مستندة إىل . ضربته لقضى على اإلسالم، ولو ال اإلسالم مل يكن للثقلني عبادة

  .م، كانت الضربة سناداً يستند إليها كل أعمال الثقلني، فهي أفضل منهابىن اإلسال

يا حممد تكبرية يدركها املؤمن مع اإلمام خري من ستني ألف حجة وعمرة وخري من {

الدنيا وما فيها بسبعني ألف مرة، وركعة يصليها املؤمن مع اإلمام خري من مائة ألف دينار 

يسجدها املؤمن مع اإلمام يف مجاعة خري من عتق مائة يتصدق ا على املساكني، وسجدة 

، وهذا ال ينايف فضل الصدقة والعتق، فإن األمور تتفاضل باالعتبارات، فاعتبار أن )١(}رقبة

  الصالة تقومية اإلميان الذي هو أصل

                                                

  .٣بواب صالة اجلماعة حأ من ١ الباب ٤٨٧ ص١ج:  املستدرك)١(
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  .مبائة   وخلف القرشي،الصالة خلف العامل بألف ركعة): عليه السالم(وعن الصادق 

 كانت يف مسجد السوق الذي تكون فإذا ، تعدد جهات الفضل تضاعف األجرنه إذا أوال خيفى

  ،الصالة فيه باثنيت عشرة صالة يتضاعف مبقداره

  

الفضائل الصالة أفضل، وباعتبار أن املقصود باإلميان سعادة اإلنسان يف دنياه وآخرته 

ضلية أحد األمرين بعد والصدقة والعتق نوع من اإلسعاد فهما أفضل، وإن كان البد من األف

  .اجلمع والكسر واالنكسار

: يف حديث يرويه املستدرك عن نفلية الشهيد قال) عليه السالم(وعن الصادق {

}الصالة خلف العامل بألف ركعة { فإنه تشجيع للعلم}وخلف القرشى مبائة{)فإنه )١ 

وخلف العريب «: ، وتتمة احلديث هكذا)صلى اهللا عليه وآله(تشجيع لعائلة الرسول 

» وخلف الويل مخس«فإنه تشجيع للغة العرب اليت هي لغة اإلسالم والقرآن، » مخسون

باعتبار اجلماعة فقط، وما ذكرناه من العلل إمنا هي ألجل أن اإلسالم ال يعطي الفضيلة إالّ 

  .باعتبار اإلميان والتقوى، وباعتبار ما يعود إىل اإلسالم بالفائدة

كما ذكره الشهيد الثاين } عدد جهات الفضل تضاعف األجروال خيفى أنه إذا ت{

فإذا كانت يف مسجد السوق الذي تكون {يف شرح اللمعة، وأيده املستند وغريه ) رمحه اهللا(

مضروب فضل اجلماعة يف فضل مسجد } الصالة فيه باثنيت عشرة صالة يتضاعف مبقداره

  .السوق

                                                

  .٧بواب صالة مجاعة حأ من ٢٢ الباب ٤٩٢ ص١ج:  املستدرك)١(
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 كانت يف إذا و.ة فيه خبمسة وعشرين فكذلك كانت يف مسجد القبيلة الذي تكون الصالإذاو

 كانت يف مسجد الكوفة الذي إذا وكذا .املسجد اجلامع الذي تكون الصالة فيه مبائة يتضاعف بقدره

 ،السيد فأفضل أو  كانت خلف العاملإذا و،الذي فيه مبائيت ألف) عليه السالم(كانت عند علي  أو بألف

 كان إذا و،لما كان اإلمام أوثق وأورع وأفضل فأفضلوك، وإن كانت خلف العامل السيد فأفضل

   وكلما كان املأمومون أكثر كان األجر أزيد، فضل فتكون أفضلواملأمومون ذو

  

وإذا كانت يف مسجد القبيلة الذي تكون الصالة فيه خبمسة وعشرين فكذلك، وإذا {

كذا إذا كانت يف كانت يف املسجد اجلامع الذي تكون الصالة فيه مبائة يتضاعف بقدره، و

، واحلاصل }الذي فيه مبائيت ألف) عليه السالم(مسجد الكوفه بألف، أو كانت عند علي 

باجتماع اجلماعة واملسجدية يكون الثواب أكثر بقدر مضروب أحدمها يف اآلخر، فإن 

وإذا كانت {: كانت جهة ثالثة للفضيلة ضربت يف اجلهتني السابقني، ولذا قال املصنف

الجتماع أربع جهات }  أو السيد فأفضل، وإن كانت خلف العامل السيد فأفضلخلف العامل

  .وهكذا

وإذا كان {ملا يأيت يف مراتب اإلمام } وكلما كان اإلمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل{

لوضوح أن األقرب إىل اهللا هو األفضل، وملا يأيت من } املأمومون ذوو فضل فتكون أفضل

ألنه } وكلما كان املأمومون أكثر كان األجر أزيد{ اإلمام أفضلية اقتراب األفضل إىل

  . املستفاد من رواية املستدرك السابقة
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من إالّ ال صالة ملن ال يصلي يف املسجد : ففي اخلرب، استخفافا ا أو وال جيوز تركها رغبة عنها

 وجب على  ومن رغب عن مجاعة املسلمني، وال غيبة ملن صلى يف بيته ورغب عن مجاعتنا،علة

 فإنإمام املسلمني أنذره وحذره  إىل  دفعإذا و، ووجب هجرانه،املسلمني غيبته وسقطت بينهم عدالته

  أحرق عليه بيتهحضر مجاعة املسلمني وإالّ

  

بأن } أو استخفافاً ا{بأن ال يريدها وإن مل يستخف } وال جيوز تركها رغبة عنها{

 واالستخفاف ا حمرمان يف مجيع األحكام، يعدها خفيفة، فإن اإلعراض عن أحكام اهللا

من مل حيكم سواء كان ذلك قوال أو عمال، فإنه رد عليه سبحانه، بل يشمله بعض مراتب 

  .مبا أنزل اهللا

الذي رواه الذكرى ـ كما يف جامع أحاديث الشيعة ـ روينا عن } ففي اخلرب{

ال صالة ملن ال يصلي يف {: قال) لهصلى اهللا عليه وآ(أن رسول اهللا ) عليه السالم(الصادق 

املسجد إالّ من علة، وال غيبة ملن صلى يف بيته ورغب عن مجاعتنا، ومن رغب عن مجاعة 

املسلمني وجب على املسلمني غيبته وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا دفع إىل 

  .)١(}إمام املسلمني أنذره وحذره

فلعله أراد إنه يف } لمني وإالّ أحرق عليه بيتهفإن حضر مجاعة املس{: أما قول املصنف

  .خرب آخر، ال أنه من تتمة اخلرب األول

                                                

  .٤٥بواب صالة اجلماعة حأ من ١ الباب ٣٩٣ ص٦ج: ، وجامع أحاديث الشيعة١١ س٢٦٥ص:  الذكرى)١(
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 : فخطب فقال، ال حيضرون الصالة يف املسجدقوماً أن بلغه) عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :ويف آخر

 ، وال يناكحونا ال حيضرون الصالة معنا يف مساجدنا فال يؤاكلونا وال يشاربونا وال يشاوروناقوماًن إ

 : قال،ينتهون أو  وإين ألوشك بنار تشعل يف دورهم فأحرقها عليهم،حيضروا معنا صالتنا مجاعةأو 

 فامتنع املسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حىت حضروا جلماعة املسلمني

  

ة يف بلغه أن قوماً ال حيضرون الصال) عليه السالم(إن أمري املؤمنني : آخر{خرب } ويف{

إن قوماً ال حيضرون الصالة معنا يف مساجدنا، فال يؤاكلونا وال : املسجد فخطب فقال

يشاربونا وال يشاورونا وال يناكحونا، أو حيضروا معنا صالتنا مجاعة، وإين ألوشك بنار 

فامتنع املسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم : تشعل يف دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون، قال

ديد، إذ اإلحراق بالنار » الوشك«، وكلمة )١(}حىت حضروا جلماعة املسلمنيومناكحتهم 

مثل ما » ألوشك«مل يرد يف احلدود إالّ يف اللواط، ويف كل روايات الباب ألفاظ مشاة 

اشترط : قال) عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(رواه ابن ميمون، عن أيب عبد اهللا 

لينتهني أقوام ال : على جريان املسجد شهود الصالة وقال) يه وآلهصلى اهللا عل(رسول اهللا 

  يشهدون الصلوات أو آلمرن مؤذنا يؤذن مث يقيم مث آمر رجال من أهل بييت وهو علي

                                                

 ٢ الباب ٤٧٩ ص٣ج:  والوسائل.٥بواب صالة اجلماعة حأ من ١ الباب ٣٩٥ ص٦ج: حاديث الشيعةأ جامع )١(

  .٩من أبواب أحكام املساجد ح



٣٩١

 ، فمقتضى اإلميان عدم الترك من غري عذر سيما مع االستمرار عليه،إىل غري ذلك من األخبار الكثرية

ء من العبادات منعها ويعرض عليهم الشبهات من جهة  شيطان من شيال مينع الـ كما ورد ـ ه فإن

.  فضلها من ضروريات الدين ألن،العدالة وحنوها حيث ال ميكنهم إنكارها

  

  .)١(قوام بيوم حبزم احلطب ألم ال يأتون الصالةأفليحرقن على ) عليه السالم(

ن قوماً جلسوا عن حضور إ: قال) عليه السالم(، عن أيب عبد اهللا يوعن زيد النرس

أن يشعل النار يف دورهم حىت خرجوا ) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا اجلماعة فهم

  . )٢(وحضروا اجلماعة مع املسلمني

 واملنافق يستحق العقاب بال إشكال، ،خبار أن عدم احلضور كان نفاقاًوظاهر هذه األ

ىل غري ذلك من إ {،)٣(﴾اغْلُظْ علَيِهمفَّار والْمناِفقني ولنِبي جاِهِد الْكُيا أَيها ا﴿: قال تعاىل

لزام الناس حبضور اجلماعة، إاملتواترة، والظاهر أن للفقيه اجلامع للشرائط } خبار الكثريةاأل

فمقتضى { ألزم الفقيه وجب إذا و، فله أن يتبع طريقتهم،)عليهم السالم(ألنه نائب عنهم 

فإنه {أي على الترك } لترك من غري عذر سيما مع االستمرار عليهعدم ا{الكامل } مياناإل

 أو استخفافاً أو ما أما نفاقاً} ـ كما ورد ـ ال مينع الشيطان من شيء من العبادات منعها

  .أشبه

مثل أن صالته مع } وحنوها{مام يف اإل} ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة{

فيتشبثون } ، ألن فضلها من ضروريات الديننكارهاإحيث ال ميكنهم {اجلماعة رياء 

  .باإلشكاالت الواهية فراراً عنها

  

                                                

  .٦بواب صالة اجلماعة حأ من ٢ الباب ٣٧٦ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٢بواب صالة اجلماعة حأ من ٢ الباب ٤٨٨ ص١ج:  مستدرك الوسائل)٢(

  .٧٣ة اآلي:  سورة التوبة)٣(



٣٩٢

 وكذا العيدين مع اجتماع شرائط ،وتشترط يف صحتها ،جتب اجلماعة يف اجلمعة ـ ١ـ مسألة 

  . ضاق الوقت عن تعلم القراءة ملن ال حيسنها مع قدرته على التعلمإذا وكذا ،الوجوب

  

فهي بدون اجلماعة }  وتشترط يف صحتها،ة يف اجلمعة ـ جتب اجلماع١مسألة ـ {

شاء  نإ الكالم يف ذلك كما سيأيت} وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب{ .باطلة

  .اهللا تعاىل

  .دى إطالقاا خبالف اجلمعة فإا ال تصح فر،نعم يف حال الغيبة تصح صالة العيد فرادى

 حيسنها مع قدرته على التعلم، قد تقدم وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة ملن ال{

اإلشكال يف الوجوب، فإذا صلى فرادى صحت صالته إلطالق األدلة، وأدلة اجلماعة ال 

 التخيري، مثال ي وفرق بني املسقط وبني فرد،منا هي مسقطةإجتعل اجلماعة بدال عن القراءة و

كن له وقت إالّ مقدار ركعتني  الرباعية ال أنه بدل عنها، ولذا إذا مل يالسفر مسقط لركعيت

داء متام  الوقت ألي جاز حد الترخص فيكفوهو يف آخر املسافة حبيث إذا خطا خطوة مثالً

 املخير ينه لو كانت اجلماعة أحد فردإالصالة اليت هي عبارة عن ركعتني مل جيب ذلك، مث 

  .لزمت حىت إذا مل يكن قادراً على التعلم

ب وكل رافع للعقاب واجب، ألنه امن جهة أنه رافع للعقورمبا يتوهم وجوب االيتمام 

إذا كان قادراً على التعلم ومل يتعلم وصلى بدون قراءة صحيحة استحق العقاب خبالف ما 

  . فال عقابمإذا ائت



٣٩٣

 وقد جتب بالنذر ،أصال فال جيب عليه حضور اجلماعة وإن كان أحوط   عنه كان عاجزاًإذاوأما 

  لو خالف صحت الصالة وإن كان متعمداً ولكن ،والعهد واليمني

  

 يرد ،البيان) عليهم السالم(ن ذلك لو سلم ومل نقل أنه لو وجب لكان عليهم إ: وفيه

ما إذا ترك بقصد  على إطالقه أن ذلك يصح لو كان الترك للتعليم من باب عدم املباالة، ال

تهيأ له، فإن تركه مل يكن التعلم ـ زاعما بقاء الوقت ـ أو ترك التعلم بصد االيتمام فلم ي

 وال موجب لفعل املسقط، كما نبه عليه ،عصيانا، ويف آخر الوقت تسقط القراءة للتعذر

  .املستمسك، ولذا احتاط السيدان الربوجردي واجلمال يف وجوب اجلماعة يف مفروض املنت

ا، فله تني ال يف ما بعدمهءمث ال خيفى أنه على تقدير الوجوب فالواجب اجلماعة يف القرا

أن يفرد بعد انتهاء السورة يف الركعة الثانية، كما أن وجوب اجلماعة إمنا يكون إذا مل يكن 

  . إذا قلنا بصحة االقتداء خلفه ملثله،ة الصحيحةءمام أيضاً غري عارف بالقرااإل

صل، بعد ما عرفت لأل} وأما إذا كان عاجزاً عنه أصال فال جيب عليه حضور اجلماعة{

  . التخيرييحد فردأا أعة مسقطة ال من أن اجلما

اجلماعة } وقد جتب{ التخيري يحد فردأالحتمال كون اجلماعة } ن كان أحوطإو{

جارة والشرط وأمر املوىل وما أشبه ذلك، لعمومات أدلة واإل} بالنذر والعهد واليمني{

  .املذكورات

  كما ذكرناه سابقا من} ن كان متعمداًإولكن لو خالف صحت الصالة و{



٣٩٤

   عليها كان ترك الوسواس موقوفاًإذا  أيضاً والظاهر وجوا،ووجبت حينئذ عليه الكفارة

  

إلنسان فرداً خاصاً وجوباً منا يوجب على اإن النذر ال يكون مقيداً إلطالق الدليل، وأ

ى تفراد املطلق على سبيل البدل، فإذا أتى بفرد آخر غري املنذور فقد أأ على وجوب زائداً

تيان به  وال جمال لإل،لكنه خالف النذر بترك ذلك الفرد الذي نذره ومل يأت بهبالواجب 

  .تيانه بفرد آخرإبعد 

للحنث احلاصل بترك } وجبت حينئذ عليه الكفارة{جل ترك الفرد املنذور أل} و{

فإن الوسواس } والظاهر وجوا أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها{الفرد املنذور 

 ذكرت أليب عبد اهللا :ا تقدم يف كتاب الطهارة، فقد ورد يف صحيح ابن سنانحمرم، كم

 هو رجل عاقل؟ فقال أبو عبد اهللا: رجال مبتلى بالوضوء والصالة، وقلت) عليه السالم(

وكيف يطيع الشيطان؟ فقال : ؟ فقلت لهوأي عقل له وهو يطيع الشيطان :)عليه السالم(

. )١(يأتيه من أي شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطانسله هذا الذي ): عليه السالم(

  .وعليه فالصالة الصحيحة احملبوبة متوقفة على اجلماعة وما يتوقف الواجب عليه واجب

ذا مل توجب إوجبت الوسوسة بطالن الصالة، أما أن إن هذا تام إ :لكن رمبا يقال

 وال دليل على أن ما يوجب ترك بطالن الصالة فال تكون اجلماعة إالّ سبباً لترك احلرام،

احلرام واجب، فإنه مندرج يف مسألة مقدمة الواجب، مثال إذا كان عدم جلوس املغتابني 

   النافلة فهل تكون النافلةيعنده يتوقف على أن يصل

                                                

  .١بواب مقدمة العبادات حأ من ١٠ الباب ٤٦ ص١ج:  الوسائل)١(



٣٩٥

 كان إذا بل وكذا ، ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام يف حال الركوعإذاوكذا 

  ،ة يف ضيق الوقتبطيئا يف القراء

  

جل عدم وقوعه يف احلرام، ولذا فاألظهر عدم وجوب اجلماعة يف مفروض املنت واجبة أل

  .ن سكت عليه من وجدم من املعلقنيإو

ألن } مام يف حال الركوعإدراك الركعة بأن كان هناك إوكذا إذا ضاق الوقت عن {

لكنه رمبا يشكل ذلك بأنه مثل ما مر بالصالة يف الوقت منحصر يف صالة اجلماعة، امتثال األ

ن كنت إ :عطيك املاء للوضوء، أو قال له إنسانأ ين صليت معإ :مام اجلماعةإإذا قال له 

، فهل جتب اجلماعة مثلةعطيك طعام السحور لتتمكن من الصيام، إىل غري ذلك من األأ يمع

 هتيان بالصيام، ووجهاإلجل تيان بالصالة مع الطهارة املائية وألجل اإلم ألعطوالبقاء مع امل

عدم تسليم أن االمتثال متوقف على صورة اجلماعة يف مثال املنت، بل كال الفردين من 

خر، ولذا جاز له أن جينب نفسه كمل من اآلأن كان أحدمها إاجلماعة والفرادى امتثال و

 ن سبب خلال يفإجل الصالة والصيام، وجاز له أن يسافر ون مل يكن له ماء للغسل ألإو

حوط ما ذكره ن كان األإمثلة، واملسألة حباجة إىل التتبع والتأمل، وصالته إىل غريمها من األ

  .املصنف

مام سريع فيدرك متام الوقت واإل} بل وكذا إذا كان بطيئاً يف القراءة يف ضيق الوقت{

رف مام، لكن يرد عليه ما ذكرناه يف الفرع املتقدم، ومما ذكرناه يف هذه الفروع تعمع اإل

مام بطيئاً يوجب االقتداء به فوات الوقت خبالفه فإنه ، كما لو كان اإلععكس هذه الفرو

  .عسريع القراءة، فإن مقتضى ما ذكره املصنف وجوب الفرادى إىل غريها من الفرو



٣٩٦

. بل ال يبعد وجوا بأمر أحد الوالدين

  

 هذا الكتاب عدم قد ذكرنا يف بعض مباحث} بل ال يبعد وجوا بأمر أحد الوالدين{

ذيتهما ومل أا مطلقا، إالّ فيما إذا كانت املخالفة توجب مطاعتهإظهور دليل على وجوب 

  . فال حاجة إىل تكرار الكالم،تكن املخالفة ضرراً على األوالد

  



٣٩٧

ء من النوافل األصلية ال تشرع اجلماعة يف شي ـ ٢ـ مسألة 

  

على املشهور كما يف } صليةافل األيف شيء من النواجلماعة  ـ ال تشرع ٢مسألة ـ {

ن وغريهم اإلمجاع عليه، ويف املستند ااجلواهر، بل عن املنتهى والتذكرة والذكرى وكرت العرف

، ويف مصباح الفقيه عن غري واحد دعوى اإلمجاع عليه، ويدل عليه يباإلمجاع احملقق واحملك

  :مستفيض النصوص

وال يصلى : حديث شرائع الدين قاليف ) عليه السالم(عمش، عن الصادق كخرب األ

  .)١( ألن ذلك بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار،التطوع يف مجاعة

وال جيوز أن يصلى تطوع يف : قال) عليه السالم(وخرب الفضل بن شاذان، عن الرضا 

  .)٢( ألن ذلك بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار،مجاعة

 ،ن هذه الصالة نافلة ولن جتتمع للنافلةإ: سحاق بن عمارإ وورواية مساعة بن مهران

فليصل كل رجل منكم وحده، وليقل ما علمه اهللا يف كتابه واعلموا أنه ال مجاعة يف 

  .)٣(نافلة

 عن اجلماعة يف نافلة شهر رمضان مما يفهم يهذا باإلضافة إىل الروايات الواردة يف النه

  .فلةمنها باملناط عموم احلكم لكل نا

عليه (م سألوا أبا جعفر الباقر إففي صحيحة زرارة وحممد بن مسلم والفضيل، 

  ة بالليل ل، عن الصالة يف رمضان ناف)عليه السالم(وأبا عبد اهللا الصادق ) السالم

                                                

  .٩ئة فما فوق حا باب امل٦٠٦ص:  اخلصال)١(

  .٣٥ باب ١٢٢ ص٢ج: خبار عيون األ)٢(

  .٦بواب نافلة شهر رمضان حأ من ٧ الباب ١٨١ ص٥ج:  الوسائل)٣(



٣٩٨

خرة كان إذا صلى العشاء اآل) صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ: يف مجاعة؟ فقاال

 فخرج يف أول ليلة من ي، من آخر الليل إىل املسجد فيقوم فيصلانصرف إىل مرتله مث خيرج

 ، فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إىل بيته وتركهمي كما كان يصليشهر رمضان ليصل

أيها : ثىن عليه مث قالأ فقام يف اليوم الرابع على منربه فحمد اهللا و،ففعلوا ذلك ثالث ليال

أال  وصالة الضحى بدعة ، النافلة يف مجاعة بدعةمن ن الصالة بالليل يف شهر رمضانإالناس 

 ،فال جتتمعوا ليال يف شهر رمضان لصالة الليل وال تصلوا صالة الضحى، فإن ذلك معصية

قليل يف سنة : وان كل بدعة ضاللة وكل ضاللة سبيلها إىل النار، مث هو نزل وهو يقولأال 

  . )١( من كثري يف بدعةريخ

 نإ الكالم فيها الكثرية الواردة يف نافلة شهر رمضان، وسيأيتإىل غري ذلك من الروايات 

شاء اهللا يف موضعها، لكن مع ذلك فعن املفاتيح أن بعضهم جوز اجلماعة يف النافلة مطلقا، 

بل عن الشرائع والذكرى وجود القول به، وعن الذخرية واملدارك امليل إىل اجلواز، وظاهر 

لتوقف ألنه عنون الباب بقوله حكم اجلماعة يف النافلة حاديث الشيعة اأالربوجردي يف جامع 

  :والصلوات املستحبة، ويدل على اجلواز مجلة من الروايات

: قال) عليه السالم(، عن الصادق )عليه السالم(كصحيحة عبد الرمحان بن أيب عبد اهللا 

فعلهأ صل بأهلك يف رمضان الفريضة والنافلة فإين)٢(.  

  ، عن املرأة هل تؤم )عليه السالم(سأل أبا عبد اهللا وصحيحة هشام بن سامل، 

                                                

  .١ من أبواب نافلة شهر رمضان ح١٠ الباب ١٩١ ص٥ج: الوسائل )١(

  .٨٢ يف فضل املساجد ح٢٥باب ال ٢٦٧ ص٣ج:  التهذيب)٢(



٣٩٩

  .)١(تؤمهن يف النافلة فأما يف املكتوبة فال): عليه السالم(النساء؟ قال 

عن املرأة تؤم النساء؟ ) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وصحيحة سليمان بن خالد قال

  .)٢(ما املكتوبة فالأإذا كن مجيعاً امتهن يف النافلة ف): عليه السالم(فقال 

يف مسجد احلرام صالة الليل ) عليه السالم(صليت خلف الرضا : ورواية إبراهيم قال

  .)٣(فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة

  .)٤( خلف زوجها الفريضة والتطوعياملرأة تصل): عليه السالم(ورواية الفضيل، قال 

 الليل ينصف من شعبان، قال جيزورواية زيد بن علي يف باب استحباب الصالة ليلة ال

  .)٥( بنا جزءاً مث يدعو ونؤمن على دعائه) عليه السالم (يجزاًء ثالثة فيصلأ

شكل على روايات املشهور بأنه ال داللة فيها إالّ على حرمة النافلة يف اجلماعة أهذا و

السند  والبقية حتمل على ذلك، باإلضافة إىل ضعف ،يف شهر رمضان، ألنه مورد مجلة منها

والشهرة يف تلك الروايات غري ضارة بالطائفة اوزة ألن املشهور : يف املطلق منها قالوا

  استندوا إىل إطالق املانعة وحيث ال إطالق فال 

                                                

  .١بواب صالة اجلماعة حأ من ٢٠ الباب ٤٠٦ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .١٢بواب صالة اجلماعة حأ من ٢٠ الباب ٤٠٨ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .١ حالتعقيببواب أ من ٣٣ الباب ١٠٦٠ ص٤ج:  الوسائل)٣(

  .١ اجلماعة حبواب صالةأ من ١٩ الباب ٤٠٥ ص٥ج:  الوسائل)٤(

  .١٢حبقية الصلوات املندوبة بواب أ من ٨ الباب ٢٤١ ص٥ج:  الوسائل)٥(



٤٠٠

  قوىحنوه حىت صالة الغدير على األ أو  بنذررضاوإن وجبت بالع

  

مورد الروايات  املشهور هذه الروايات بأن صحيحة عبد الرمحان هي حجية فيها، ورد

الناهية امع على ذلك فالبد من محلهما على التقية، ومنه يعلم محل سائر الروايات على 

التقية، باإلضافة إىل أن سائر الروايات اوزة البد من محلها على بعض النوافل كصالة 

  .االستسقاء وصالة الغدير

مبا محل سقاطها ورإ يوجب ت اوزةاصحاب عن الروايعراض األإهذا باإلضافة إىل أن 

  .رادة الصالة يف البيت يف مقابل الصالة يف املسجدإ»  بأهلكصلّ«): عليه السالم(قوله 

ذ صحيحة عبد الرمحان ال تدل على إ، ةجوبة غري تاملكنك خبري بأن شيئاً من هذه األ

افل رضة للروايات الناهية عن نافلة رمضان، بل ظاهرها النواصالة رمضان حىت تكون مع

مر أن يقال بإطالقها فيقيد بالروايات الناهية عن نافلة رمضان املرتبة وغريها، منتهى األ

 التقية منها إىل سائر الروايات، ومحل يا يف نافلة رمضان فال وجه لتعدأمجاعة، ولو سلم 

فه، بعد احملامل، بل صريح الروايات اوزة خالأالروايات اوزة على االستسقاء والغدير من 

صل «مهية، أما محل أصحاب حيث استند إىل الداللة مل يبق له عراض األإوقد عرفت أن 

  .على الصالة يف البيت فهو خالف الظاهر، وعليه فمقتضى الصناعة اجلواز» بأهلك

  .نعم حيتاج الفتوى بذلك إىل عدم اخلوف من مشهور الفقهاء

) رمحه اهللا (رفت ذهاب الشهيدملا تقدم، وقد ع} رض بنذر أو حنوهان وجبت بالعإو{

ليه غري واحد، بل إكما ذهب } حىت صالة الغدير على األقوى{إىل اجلواز يف املنذورة 

   عن احلليبينسب عدم جوازها إىل املشهور، خالفا للمحك



٤٠١

  ،إال يف صالة االستسقاء

  

قق  املتأخرين، ونفى عنه البعد احمليواملفيد واللمعة واحملقق الثاين، وبعض متأخر

 بل عن بعض نسبته إىل ، بل عن مجاعة كثرية كما يف املستمسك،كما يف املستند ردبيلياأل

  .ح النافعإيضا كما عن  ن عمل الشيعة على ذلكإ بل ،املشهور كما يف مصباح الفقيه

 عن أيب الصالح من نسبته إىل الرواية، ياستدل للمنع بإطالقات املنع، وللجواز مبا حك

يوم الغدير ومن محلية أنه أمر ) صلى اهللا عليه وآله(ن حكاية ما وقع للنيب وما عن املقنعة م

  .أن ينادى الصالة جامعة فاجتمعوا وصلوا ركعتني مث رقى املنرب

 بعد ،رساهلما ال مينع من العمل ماإاألقوى جواز اجلماعة فيها للخربين، فإن : أقول

يلزم اخلروج باملرسل، وعدم : ثانيا قد عرفت ما فيها، وضم التسامح واإلطالقات أوالً

 حجية املرسل بذاته ال يضر بعد دليل التسامح الذي هو حجة، وقد فصل الفقيه اهلمداين

 الكالم حول رد اإلشكاالت الواردة على العمل باملرسل يف قبال اإلطالقات، )رمحه اهللا(

لة حمل نظر فراجع وقد حاول السيد احلكيم رد االعتبار إىل بعض اإلشكاالت، لكن احملاو

  .كالمهما

إمجاعاً ونصوصاً واليت منها ما رواه اهلشام بن احلكم، عن } ال يف صالة االستسقاءإ{

مثل ): عليه السالم(سألته عن صالة االستسقاء، فقال : قال) عليه السالم(أيب عبد اهللا 

سكينة ووقار مام ويربز إىل مكان نظيف يف صالة العيدين يقرأ فيها ويكرب فيها خيرج اإل

 عليه وجيتهد يف الدعاء ويكثر وخشوع ومسكنة ويربز معه الناس فيحمد اهللا وميجده ويثين

 ركعتني يف دعاء ومسألة واجتهاد، ن مثل صالة العيدييمن التسبيح والتهليل والتكبري ويصل

  مام قلب ثوبه وجعل فإذا سلم اإل



٤٠٢

 ،دين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب كصالة العي،رضانعم ال بأس ا فيما صار نفال بالع

.  واملأيت ا من جهة االحتياط االستحبايب، والفريضة املتربع ا عن الغري،والصالة املعادة مجاعة

  

مين، يسر على األ والذي على األ،يسرمين على املنكب األاجلانب الذي على املنكب األ

  .)١(كذلك صنع) صلى اهللا عليه وآله(فإن النيب 

 نإ الكالم فيها كما سيأيت} رض، كصالة العيديناال بأس ا فيما صار نفال بالعنعم {

ذ مع اجتماع شرائطه جتب اجلماعة إ} مع عدم اجتماع شرائط الوجوب{شاء اهللا تعاىل 

  .شارة إىل ذلكفيها كما تقدمت اإل

ملتربع ا والفريضة ا{شاء اهللا تعاىل  نإ الكالم فيه كما سيأيت} والصالة املعادة مجاعة{

ن كانت حيثية التربع إ، وكما تقدم الكالم يف ذلك، فإن الصالة فريضة ذاتاً} عن الغري

 نفال، وال فرق يف التربع القضائي أو النيايب كما فعله املشايخ الثالثة الذين تعاقدوا أن يأيت

  . وقد تقدم الكالم يف ذلك،احلي منهم صلوات امليت

فإن ذات الصالة }  ا من جهة االحتياط االستحبايبواملأيت{: ومنه يظهر وجه قوله

  .واجبة فتشملها إطالقات اجلماعة، وينصرف عنها دليل عدم اجلماعة يف النافلة

  

                                                

  .١بواب صالة االستسقاء حأ من ١ الباب ١٦٢ ص٥ج:  الوسائل)١(



٤٠٣

،   منها كانتجيوز االقتداء يف كل من الصلوات اليومية مبن يصلي األخرى أياً ـ ٣ـ مسألة 

  

خرى أياً منها مية مبن يصلى األ ـ جيوز االقتداء يف كل من الصلوات اليو٣مسألة ـ {

كما هو املعروف، بل ادعى عليه عدم اخلالف يف اجلملة، بل عن املنتهى والتذكرة } كانت

  عن الصدوقيواملعترب اإلمجاع عليه، بل يف املستند اإلمجاع احملقق عليه، خالفا للمحك

 ي وال يصل،ر العصي الرجل الظهر خلف من يصليال بأس أن يصل:  فإنه قال)رمحه اهللا(

   . الظهر إالّ أن يتومهها العصريالعصر خلف من يصل

واألقوى هو الذي ذكره املشهور، ويدل عليه باإلضافة إىل اإلطالقات صحيحة 

مام قوم فصلى العصر وهي هلم الظهر؟ فقال إ، عن رجل )عليه السالم(، عن الصادق )١(محاد

  .)٢(جزأت عنهمأ ،جزأت عنهأ): عليه السالم(

إذا صلى املسافر : قال) عليه السالم(يح ابن مسلم يف املسافر، عن أيب عبد اهللا وصح

ن صلى معهم الظهر فليجعل األولتني إ و،خلف قوم حضور فليتم صالته ركعتني ويسلم

  .)٣(خريتني العصرالظهر واأل

 صالة حىت دخل وقت يـ فيمن نس) عليه السالم(وخرب عبد الرمحان، عن الصادق 

 مث ،مام يف صالة املغرب أمتها بركعةإن ذكرها مع إو): عليه السالم(ى ـ قال صالة أخر

  .)٤(صلى املغرب مث صلى العتمة بعدها

                                                

  .٤٧ يف الصالة حوحكام السهأ يف ٤٩ باب ٢٣٢ ص١ج:  الفقيه)١(

  .١بواب صالة اجلماعة حأ من ٥٣ الباب ٤٥٣ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .٦بواب صالة اجلماعة حأ من ٥٣ الباب ٤٥٤ ص٥ج: ائل الوس)٣(

  .٥ باب من نام عن صالة أو سهى عنها ح٢٩٣ ص٣ج:  الكايف)٤(



٤٠٤

 صالة حىت دخل ي، فيمن نس)عليه السالم(وخرب عبد الرمحان البصري، عن الصادق 

بركعة متها أمام يف صالة املغرب إن ذكرها مع إو): عليه السالم(خرى؟ قال أوقت صالة 

  .مث صلى املغرب مث صلى العتمة

مام إ، عن )عليه السالم(أما الصدوق فقد استدل له بصحيح علي بن جعفر، عن أخيه 

ا العصر هل يفسد ذلك على أ معه وهي حتسب ي تصلهكان يف الظهر فقامت امرأة حبيال

ال ): سالمعليه ال(القوم، وما حال املرأة يف صالا معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال 

  : كما استدل له بوجهني اعتباريني.)١( وتعيد املرأة صالا،يفسد ذلك على القوم

ال أعلم للصدوق مأخذه إالّ أن يكون نظره إىل أن : ما عن الذكرى حيث قال: األول

 الظهر فكأنه قد صلى العصر مع يالعصر ال تصح إالّ بعد الظهر، فإذا صالها خلف من يصل

 مترتبة على ظهر يوهو خيال ضعيف ألن عصر املصل:  مث قال الشهيد،بعدهاا أالظهر مع 

  .)٢(مامهإنفسه ال على ظهر 

ية اجلماعة وقصور فوميكن أن يكون حمط نظره توقي: ما ذكره مصباح الفقيه قال: الثاين

ثبات شرعيتها يف مثل الفرض لورودها مورد حكم آخر فال يصح إإطالقات األدلة على 

  .)٣(قهاخذ بإطالاأل

  .نه ال وجه ملنع اإلطالقإ: والًأ :وفيه

                                                

  .٢ من ابواب صالة اجلماعة ح٥٣ الباب ٤٥٣ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٢٨ س٢٦٦ص:  الذكرى)٢(

  .٢٦ س٦٥٩ ص٢ج: مصباح الفقيه )٣(



٤٠٥

   واألداء والقضاء،وإن اختلفا يف اجلهر واإلخفات

  

ين وغريمها وال وجه لتخصيص ء إىل العشاينه لو كان الوجه ذلك لزم التعدإ: وثانيا

  .املنع مبا ذكره من الظهرين فقط

   :وكيف كان فإنه يرد على ما استدل له من الرواية

ذاا للرجال، وتكون اميكن أن يكون املانع هنا حم: مبا ذكره الوسائل حيث قال: والًأ

ا العصر فتكون فوت الصالة اليت نواها أ أو ظنها يعادة مستحبة ملا مر يف مكان املصلاإل

  .شهر مذاهب العامةمام على أن احلديث موافق للتقية بل ألاإل

نه إدل، حيث أخالف مطلوب الصدوق ما ذكره غري واحد من أن اخلرب على : وثانياً

عادة يف هذه الصورة، ولعل عادة يف صورة توهم العصر مع أن اخلرب يقول بعدم اإلأمر باإل

  . مام أو غري ذلكذاا مع اإلاجل تقدمها على الرجال أو حمعادة ألاإل

 على ،ما تقدم من بعض الروايات بعد كون رواية الصدوق شاذة كما ذكروا: وثالثاً

  .ير داللتها ما أرادتقد

لإلطالق، ورمبا يتوهم عدم الصحة من جهة أن } خفاتوان اختلفا يف اجلهر واإل{

: ن شئت قلتإمام عنه ما ليس وظيفته، أو مام فكيف يتحمل اإلوظيفة املأموم خالف اإل

أن :  املأموم مبا ليس مشااً لوظيفته، وفيهيمام فكيف يكتفوظيفة املأموم خالف وظيفة اإل

  .إلطالق مانع عن هذا الوجه االعتباريا

لإلطالق، ولرواية عبد الرمحن املتقدمة بعد فهم عدم اخلصوصية } داء والقضاءواأل{

  .بالنسبة إىل مورد الرواية فتشمل سائر املوارد أيضاً

   تقام الصالة وقد صليت؟:)عليه السالم(سحاق، قلت أليب عبد اهللا إورواية 



٤٠٦

  ،والقصر والتمام

  

  .)١(صل واجعلها ملا فات): عليه السالم(فقال 

كما هو املشهور، بل عليه دعوى اإلمجاع إالّ من والد الصدوق، } والقصر والتمام{

: قال) عليه السالم(ورمبا نوقش يف النسبة أيضاً، واستدل له بصحيح الفضل، عن الصادق 

ذلك فأم قوماً ، فإن ابتلى بشيء من ي وال املسافر احلضر، املسافريال يؤم احلضر

  .خرى من الرواياتأ، ومثله مجلة حضريني، فإذا أمت الركعتني سلم

ا ال تصلح ـ على تقدير الداللة ـ على أ مع ،ا ظاهرة يف الكراهة ال يف املنعإ: وفيه

  .)٢(رضة الروايات اوزة كصحيح ابن مسلم املتقدمامع

 خلف املقيم؟ ي عن املسافر يصل)عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : وصحيح محاد قال

عليه (وحنوه صحيح احلليب عنه . )٣( ركعتني وميضى حيث شاءييصل): عليه السالم(قال 

  ).السالم

عن الرجل املسافر إذا دخل ) عليه السالم(با عبد اهللا أنه سأل إورواية حممد بن علي، 

خرتني م وليجعل األفليصل صالته مث يسل): عليه السالم(يف صالة مع املقيمني؟ قال 

  .)٤(سبحة

  عن املسافر) عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : وما رواه عمر بن يزيد قال

                                                

  .١اجلماعة حبواب صالة أ من ٥٥ الباب ٤٥٧ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٦بواب صالة اجلماعة حأ من ١٨ الباب ٤٠٣ص:  املصدر)٢(

  .٢ح:  املصدر)٣(

  .٥بواب صالة اجلماعة حأ من ١٨ الباب ٤٠٣ ص٥ج:  الوسائل)٤(



٤٠٧

العصر  أو العشاء مبصلي الظهر أو املغرب أو  فيجوز اقتداء مصلي الصبح،بل والوجوب والندب

  ،وكذا العكس

  

): يه السالمعل( ذلك عنه؟ فقال يمام فيدرك من الصالة ركعتني أجيز مع اإلييصل

نعم)حاديث الشيعة أإىل غريها من الروايات املذكورة يف الوسائل واملستدرك وجامع . )١

  .يف الباب املعنون بعنوان املسألة

ذ يف مجلة إأما ما ذكره املستمسك بأن مورد اجلميع ائتمام املسافر باحلاضر غري تام، 

عليه (عن داود بن احلصني، عن أيب عبد اهللا منها ائتمام احلاضر باملسافر، مثل ما رواه الفقيه، 

، فإن ابتلى الرجل بشيء ي وال يؤم املسافر احلضر، املسافريال يؤم احلضر: قال) السالم

 فإذا ،حدهم فقدمه فأمهمأمت ركعتني سلم مث أخذ بيد أمن ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا 

  .)٢(صلى املسافر خلف قوم حضور فليقم صالته ركعتني ويسلم

   .خرى من الرواياتأه مجلة لومث

خر مكروه، ولعل السبب التشويش احلاصل والظاهر من الروايات أن اقتداء أحدمها باآل

يات  فال كراهة يف صاليت الصبح واملغرب واآل،بسبب االختالف يف عدد الركعات

  .ربعةواجلنازة، وما إذا أمت املسافر لكونه يف املواضع األ

فيجوز {ال إشكال وال خالف، كما يظهر من إطالقام ب} بل والوجوب والندب{

وكذا }  الظهر أو العصر، وكذا العكسي الصبح أو املغرب أو العشاء مبصلياقتداء مصل

  . املغرب أو العشاء أو العكس وهكذاي الصبح مبن يصلياقتداء من يصل

                                                

  .٧ح:  املصدر)١(

  .٩٠ من أبواب صالة اجلماعة ح٥٦ الباب ٢٥٩ ص١ج: الفقيه )٢(



٤٠٨

يد صالته مبن مل يصل  واملع، واملسافر باحلاضر والعكس،وجيوز اقتداء املؤدي بالقاضي والعكس 

  . مبن يصلي وجوباً ـوجوبياً أو استحبابياًـ   والذي يعيد صالته احتياطاً،والعكس

 بل يشكل اقتداء احملتاط ، ولو كان وجوبياً مبن يعيد احتياطاًنعم يشكل اقتداء من يصلي وجوباً

. كان احتياطهما من جهة واحدة إالّ إذاباحملتاط

  

كما جيوز اقتداء القاضي بالقاضي، احتدتا يف } لقاضي والعكسوجيوز اقتداء املؤدي با{

صلى املسافر متاماً كما يف مواضع } واملسافر باحلاضر والعكس{الكيفية والكمية أم اختلفتا 

فقد ورد روايات تدل على جواز } واملعيد صالته مبن مل يصل والعكس{التخيري، أم قصراً 

  .، وكذا يصح اقتداء املعيد باملعيد كما سيأيت أيضاًالصورتني كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

ألنه من } والذي يعيد صالته احتياطاً ـ استحبابياً أو وجوبياً ـ مبن يصلى وجوباً{

  .قبيل اقتداء املعيد مبن مل يصل

وعلله يف } نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوباً مبن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبياً{

إنه من مصاديق اقتداء من مل يصل باملعيد : كون اإلمام مصلياً، وفيهاملستمسك بعدم إحراز 

  .وال إشكال فيه

الحتمال أن تكون صالة اإلمام غري الزمة، وصالة } بل يشكل اقتداء احملتاط باحملتاط{

  . املأموم الزمة فال إحراز بكون اإلمام مصليا

   اإلمام مصلياً إذ ال يضر عدم كون} إال إذا كان احتياطهما من جهة واحدة{



٤٠٩

حينئذ، فإن املأموم أيضاً غري مصل، ولكن الظاهر جواز املستثىن منه أيضاً، إذ عدم لزوم 

  .صالة اإلمام ال خيرجها عن كوا معادة، وقد عرفت صحة اقتداء الالزمة باملعادة

  



٤١٠

واف كما جيوز  بصالة الطقضاًء أو أداًء،   منها كانتجيوز االقتداء يف اليومية أياً ـ ٤ـ مسألة 

. العكس

  

 ـ جيوز االقتداء يف اليومية أياً منها كانت، أداًء أو قضاًء بصالة الطواف ٤مسألة ـ {

إلطالق األدلة، ومنع املستمسك عن اإلطالق تبعاً لغريه ال وجه له، إالّ } كما جيوز العكس

ا أتى ا مع رجاء االنصراف الذي هو بدوي، هذا إذا مل يأت املأموم بوظيفة املنفرد، أما إذ

  .الصحة فال إشكال يف اجلواز

  



٤١١

 واألحوط ترك العكس،  ال جيوز االقتداء يف اليومية بصالة االحتياط يف الشكوك ـ ٥ـ مسألة 

 إذا حىت ، بل األحوط ترك االقتداء فيها ولو مبثلها من صالة االحتياط، وإن كان ال يبعد اجلواز،أيضاً

  ،كان ال يبعد اجلواز يف خصوص صورة االحتاد وإن ،كان جهة االحتياط متحدة

  

وذلك }  ـ ال جيوز االقتداء يف اليومية بصالة االحتياط يف الشكوك٥مسألة ـ {

لتردد صالة االحتياط بني كوا بعض الفريضة أو النافلة، ومن املعلوم عدم صحة االقتداء 

ألن االحتياط حيتمل وذلك } واألحوط ترك العكس أيضاً{بالنافلة ـ كما هو املشهور ـ 

  .كوا نافلة، وال تصح االقتداء يف النافلة بالفريضة

إذ االحتياط لو كان بعض الفريضة صحة، وإن كان نافلة } وإن كان ال يبعد اجلواز{

مل يضره بطالا، مث إنه لو أتى يف الفرع األول بوظيفة املنفرد جاز ألنه لو كان بعض 

  .ان نافلة بطل االقتداء وصحت فرادىالفريضة جاز االقتداء به، ولو ك

بل األحوط ترك االقتداء فيها ولو مبثلها من صالة االحتياط، حىت إذا كان جهة {

كما إذا شك نفران كل واحد منهما بني الثالث واألربع، ووجهه أن من } االحتياط متحدة

ون املأموم صالته احملتمل كون اإلمام صالته تامة فيما يأيت به من االحتياط نافلة يف حال ك

بعض الفريضة فال يصح اقتداء الفريضة بالنافلة، وعلى هذا فمقتضى القاعدة الفتوى بعدم 

  .االقتداء ال جعله أحوط

  بل يف غريها أيضاً،} وإن كان ال يبعد اجلواز يف خصوص صورة االحتاد{



٤١٢

.  بني اإلمام واملأموم كان الشك املوجب لالحتياط مشتركاًإذاكما 

  

ن إجياب الشارع لالحتياط يكفي يف مشول اإلطالقات له، ويكفي يف انصراف حيث إ

  .أدلة املنع عن اجلماعة يف النافلة عنه، خصوصاً إذا كان الشك واحداً

فإنه إن كانت } كما إذا كان الشك املوجب لالحتياط مشتركاً بني اإلمام واملأموم{

لصالة، وإن كانت كاملة، فال تضر صالما ـ واقعاً ـ ناقصة فاجلماعة تكون يف بعض ا

اجلماعة، إذ غايتها بطالن صالما النافلة، وكذا إذا كان شك اإلمام واملأموم يف موضعني، 

  .كما إذا شك أحدمها بني الثالث واألربع، وشك الثاين بني االثنني والثالث

الثته وشكا فيما نعم إذا التحق املأموم باإلمام مث شك يف أنه هل التحق بثانية اإلمام أو ث

احتمل كون صالة اإلمام تامة وصالة املأموم ناقصة، فإنه يعود احملذور يف اقتداء املأموم 

باإلمام، وحيث قد تقدم انصراف األدلة املانعة عن مثل صالة االحتياط فالظاهر صحة 

 اجلماعة يف كل صورها كما تصح اجلماعة يف الصالة إىل أربع وغريها من موارد االحتياط

  .بالتكرار

  



٤١٣

صالة  أو العيدين أو الطواف مبصلي اآليات أو ال جيوز اقتداء مصلي اليومية ـ ٦ـ مسألة 

.رجيوز اقتداء كل من الثالثة باآلخال  أنه كما، كذا ال جيوز العكسو،  األموات

  

 ـ ال جيوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف مبصلي اآليات أو العيدين أو ٦مسألة ـ {

} موات، وكذا ال جيوز العكس، كما أنه ال جيوز اقتداء كل من الثالثة باآلخرصالة األ

وذلك ألصالة عدم صحة ذلك بعد أن ال إطالق يف البني يشمل هذه الصور، لكن ال يبعد 

صحة اقتداء اليومية بالطواف وبالعكس، إلطالقات األدلة اليت ال خمرج عنها إالّ االنصراف، 

  .والظاهر أنه بدوي

العيدين واألموات فاالقتداء ما، وفيهما بغريمها مشكل خصوصاً األموات، ألا أما 

  .ليست صالة إالّ جمازاً

مث إنه ينبغي القطع بعدم صحة اقتداء مصلي اجلمعة مبصلي الظهر، أما العكس فغري بعيد 

ه بدوي، ملن ال جتب عليه اجلمعة، لإلطالق الذي ال مانع عنه إالّ االنصراف الذي ال يبعد أن

  .فتأمل

  



٤١٤

 وإن اتفقا يف ،وكذا العكس، األحوط عدم اقتداء مصلي العيدين مبصلي االستسقاء ـ ٧ـ مسألة 

. النظم

  

 ـ األحوط عدم اقتداء مصلي العيدين مبصلى االستسقاء، وكذا العكس ٧مسألة ـ {

اق بني اإلمام ألن الظاهر من أدلتهما مشروعية اجلماعة فيهما مع االتف} وإن اتفقا يف النظم

واملأموم يف الصالة، وإمنا احتاط املصنف الحتمال أن وحدة النظم تكشف عن وحدة 

  .احلقيقة املوجبة لصحة اجلماعة بينهما، لكن هذا االحتمال ضعيف جداً

  



٤١٥

   اإلمامأحدمها،  اثنانـ يف غري اجلمعة والعيدين ـ أقل عدد تنعقد به اجلماعة  ـ ٨ـ مسألة 

  

قل عدد تنعقد به اجلماعة ـ يف غري اجلمعة والعيدين ـ اثنان،  ـ أ٨مسألة ـ {

بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً سواء كانا رجلني أو امرأتني أو طفلني، } أحدمها اإلمام

  :أو اإلمام رجل واملأموم امرأته أو طفل، ويدل على ذلك مجلة من النصوص

عليه (لرجالن يكونان مجاعة؟ قال ا): عليه السالم(أليب عبد اهللا : كصحيحة زرارة قلت

  .)١(نعم ويقوم الرجل عن ميني اإلمام): السالم

سألته كم أقل ما تكون : قال) عليه السالم(وعن احلسن الصيقل، عن أيب عبد اهللا 

  .)٢(رجل وامرأة): عليه السالم(اجلماعة؟ قال 

  .)٣(عةاالثنان مجا): صلى اهللا عليه وآله(وعن الفقيه، قال رسول اهللا 

عليه (، عن علي )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(وعن التميمي، عن الرضا 

  .)٤(االثنان فما فوقها مجاعة): صلى اهللا عليه وآله(قال النيب ) السالم

الصيب : قال) عليه السالم(إن علياً : قال) عليه السالم(وعن أيب البختري، عن جعفر 

إذا ضبط الصف مجاعة، واملريض القاعد عن ميني الصيب عن ميني الرجل يف الصالة 

  .إىل غريها من الروايات. )٥(مجاعة

                                                

  .١عة حابواب صالة اجلمأ من ٤ الباب ٣٧٩ ص٥ج:  الوسائل)١(

  .٧عة حابواب صالة اجلمأ من ٤ الباب ٣٨٠ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .٤ يف اجلماعة ح٥٦ الباب ٢٤٦ ص١ج:  الفقيه)٣(

  .٢٤٨ ح٦١ ص٢ج: خبار الرضاأ عيون )٤(

  .٨بواب صالة اجلماعة حأ من ٤ الباب ٣٨٠ ص٥ج:  الوسائل)٥(



٤١٦

أما ما عن الصدوق من أن الواحد مجاعة فمحمول على ما يف بعض الروايات من 

  .الثواب أو القوة أو ما أشبه ذلك

ده حجة، املؤمن وح: ـ فيما رواه الفقيه ـ أنه قال) صلى اهللا عليه وآله(فعن النيب 

  .)١(املؤمن وحده مجاعة

إن اجلهين : يقول) عليه السالم(مسعت أبا جعفر : وعن حممد بن يوسف، عن أبيه قال

يا رسول اهللا إين أكون يف البادية ومعي أهلي وولدي : ، فقال)صلى اهللا عليه وآله(أتى النيب 

يا : ، فقالنعم): وآلهصلى اهللا عليه (وغلميت فأؤذن وأقيم وأصلي م أفجماعة حنن؟ فقال 

إن الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

يا : فقال. نعم): صلى اهللا عليه وآله(فأؤذن وأقيم وأصلي م، أفجماعة حنن؟ فقال 

م، رسول اهللا، فإن ولدي يتفرقون يف املاشية فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي 

يا رسول اهللا إن املرأة تذهب يف : فقال. نعم): صلى اهللا عليه وآله(أفجماعة حنن؟ فقال 

): صلى اهللا عليه وآله(مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم وأصلي، أفجماعة حنن؟ فقال 

نعم إن املؤمن وحده مجاعة)٢(.  

أبا عبد :  فقلتوحدكإن اجلماعة من كان على احلق وإن كنت : ويف رواية األزدي

إن معك من مالئكة اهللا وجنوده املطيعني : الرمحان وكيف أكون مجاعة وأنا وحدي؟ فقال

  .إىل غريها من الروايات. )٣(هللا أكثر من بين آدم أوهلم وآخرهم

                                                

  .٦بواب اجلماعة حأ من ٥ الباب ٢٤٦ ص١ج:  الفقيه)١(

  .٢بواب صالة اجلماعة حأ من ٤ الباب ٣٧٩ ص٥ج:  الوسائل)٢(

  .٣٥٩ص:  أمايل الطوسي)٣(



٤١٧

 قدفال تنع  وأما يف اجلمعة والعيدين،قوى على األ مميزاً بل وصبياً،امرأةً أو سواء كان املأموم رجالً

. خبمسة أحدهم اإلمامإالّ 

  

كما تقدم يف بعض الروايات، باإلضافة إىل } سواء كان املأموم رجالً أو امرأةً{

لإلطالقات، وخصوص بعض الروايات املميزة، ولذا اشتهر } بل وصبياً مميزاً{اإلطالقات 

عباداته ذلك عندهم، ومنه يعلم أن القول بعدم انعقاد اجلماعة به، أو التفصيل بني كون 

شرعية أو مترينية باالنعقاد يف األول دون الثاين مستنداً يف األول إىل أن الصيب مرفوع عنه 

القلم فال أثر لوجوده، ويف الثاين إىل أن التمرينية ليست عبادة فال مجاعة، حمل منع، ولذا 

صبيان بل وكذا إذا كانوا مجاعة ال} على األقوى{كانت آثار اجلماعة مترتبة على مجاعته 

يصلي بعضهم ببعض، لإلطالق ولبعض الروايات اخلاصة اليت تأيت يف فصل شرائط إمام 

  .اجلمعة

والكالم يف } إالّ خبمسة أحدهم اإلمام{اجلماعة } وأما يف اجلمعة والعيدين فال تنعقد{

ذلك موكول إىل حمله، مث إن املصنف اشترط يف الصيب أن يكون مميزاً، وذلك ألنه ال يصح 

  . من الصيب غري املميز إالّ فيما استثين كاحلج، فإنه كالبهيمة يف عدم اإلدراكالعمل

  



٤١٨

نية اإلمام اجلماعة ـ يف غري اجلمعة والعيدين ـ ال يشترط يف انعقاد اجلماعة  ـ ٩ـ مسألة 

،واإلمامة

  

 ـ ال يشترط يف انعقاد اجلماعة ـ يف غري اجلمعة والعيدين ـ نية اإلمام ٩مسألة ـ {

أما الكالم يف املستثىن منه، فإنه ال خالف فيه كما يف مصباح الفقيه، بل } عة واإلمامةاجلما

عن مجاعة منهم العالمة وغريه اإلمجاع عليه، ويدل عليه األصل بعد عدم الدليل على لزومه، 

فلو نوى عدم اإلمامة أو كان يزعم أنه ليس معه أحد وأنه يصلي وحده وائتم به غريه 

إين مل أرض أن يصلي معي أحد مل يكن ذلك موجباً التباع :  بل لو قالانعقدت مجاعة،

  .قوله، وال لعدم حتقق اجلماعة إذا صلى خلفه إنسان، ألصالة عدم اشتراط رضاه

ورمبا يقال باحتمال االشتراط ألنه ال عمل إالّ بنية، وأنه كيف يرتب أثر اجلماعة على 

  .ما مل يقصده اإلنسان

ثاين عني الدليل األول وهو غري تام، فإن اجلماعة قدوة واالقتداء إن الدليل ال: وفيه

يتحقق باملقتدي ال باملقتدى وهو يوجب ترتيب األثر، فهو مثل من سن سنة حسنة أو سنة 

  .سيئة، حيث يكون لإلنسان األجر والوزر

تبعهما وأما الكالم يف املستثىن فقد اختلفوا يف ذلك، فاحملكي عن الشهيد واحملقق الثاين و

وجوب نية اإلمامة، خالفا للمحكي عن األردبيلي واملدارك ) رمحه اهللا(الشيخ املرتضى 

والذخرية وتبعهم الفقيه اهلمداين فقالوا بكفاية نية اجلمعة والعيدين ـ يف حال وجوما ـ 

  .وال حاجة إىل نية اجلماعة واإلمامة

عة فالبد يف حتققها من قصدها، بأن اجلماعة إذا كانت مأخوذة يف اجلم: استدل األولون

إنه إذا نوى : وليس من قبيل سائر الشروط، إذ ليس فيها ما يعترب يف حتققه قصده، وفيه

  اجلمعة فقد قصد اجلماعة إمجاالً فتغين نية اجلمعة عن اجلماعة



٤١٩

 نعم ،أم ال القتداء الغري به  سواء كان اإلمام ملتفتاً،فلو مل ينوها مع اقتداء غريه به حتققت اجلماعة

  حصول الثواب يف حقه موقوف على نية اإلمامة

  

كما تغين عن سائر شروطها، وليس املراد نية اجلمعة مبا هي مجعة، بل نية أنه يأيت مبا 

ومن تبعه هو ) رمحه اهللا(يريده اهللا، وإن مل يعلم أن امسه اجلمعة، وعليه فما اختاره األردبيلي 

  .األقرب

 اجلماعة لإلمام الذي يعيد صالته إلدراك املأموم فضل اجلماعة، نعم رمبا يقال بلزوم نية

إن املقام مثل اجلمعة أيضاً، فإنه : ألن شرعية هذه الصالة تتوقف على كوا لإلمامة، وفيه

إذا مل يعلم أا معادة، وإمنا قال له من يعلم ذلك أن اهللا يريد منك هذه الصالة، فنوى هو ما 

  .طلوب وكان ذلك نية إمجاليةأراده اهللا فقد أتى بامل

فلو مل ينوها مع اقتداء غريه به حتققت اجلماعة، سواء كان اإلمام ملتفتاً القتداء الغري {

  .فإن العلم وااللتفات ال يالزمان النية} به أم ال

قالوا ألن الثواب ال يكون إالّ } نعم حصول الثواب يف حقه موقوف على نية اإلمامة{

إن الكلية املذكورة ممنوعة، فإن : تحقق إالّ بالقصد واالختيار، وفيهباإلطاعة، وهي ال ت

الثواب ما جعله الشارع لعمل مقترن بنية ذلك العمل متقرباً غالباً ـ وقد يكون بال نية كما 

ورد يف ثواب من مل يشرب اخلمر وإن مل يكن تركه هلا قربة وإطاعة ـ ولذا ورد فيمن سن 

من دعا له إنسان أو تصدق عنه أو صلى أو حج أو ما أشبه سنة حسنة أن له أجرها، وفي

وهو ميت إىل غري ذلك، وليس هذا استثناًء، بل الثواب أثر طبيعي للعمل حسب جعله 

  .سبحانه



٤٢٠

 وإن تابعه يف األقوال ،وأما املأموم فال بد له من نية االئتمام فلو مل ينوه مل تتحقق اجلماعة يف حقه

  ى جبميع ما جيب على املنفرد أتفإن وحينئذ ،واألفعال

  

بال خالف فيه، وال إشكال، كما يف مصباح } وأما املأموم فالبد له من نية االيتمام{

الفقيه، ويف املستمسك إمجاعاً مستفيض النقل، واستدل له يف املستند مبا دل على أن األعمال 

اآلثار من سقوط بالنيات، كما استدل له غريه بأن عنوان االقتداء الذي هو مناط ترتب 

القراءة وحنوه ال يتحقق إالّ بنية االقتداء، فلو مل ينو االقتداء كان منفرداً، ورمبا يستدل لذلك 

  .بأصالة عدم انعقاد اجلماعة بدون النية

إن أرادوا بذلك النية التفصيلية، فريد عليه ما أوردناه على اشتراط النية التفصيلية : أقول

م، وان أرادوا النية اإلمجالية فال بأس به، إالّ أن ظاهر كالمهم يف اجلمعة واملعادة لإلما

التفصيلية بقرينة سياقه مع نية اإلمام األمامة يف اجلمعة واملعادة، فلو علم بأن الصالة مجاعة 

وفرادى وأن اجلماعة هلا هذه األحكام وقصد اجلماعة وإن مل يعرف اخلصوصيات كفى يف 

ى أكثر من ذلك، وقد حتققت النية فال ينافيه األعمال بالنيات، حتقق اجلماعة، إذ ال دليل عل

وال حاجة بعد ذلك إىل عنوان االقتداء، إذ ال دليل عليه، كما ال جمال لألصل بعد وجود 

  .الدليل

لوضوح أن } فلو مل ينوه مل تتحقق اجلماعة يف حقه، وإن تابعه يف األقوال واألفعال{

 تفصيال أو إمجاال ال حيقق اجلماعة، إالّ إذا كانت نية املتابعة جمرد املتابعة بدون نية اجلماعة

  .طريقاً إىل ما أراده اهللا تعاىل فتكون نية إمجالية أيضاً

  فإن أتى جبميع ما جيب على املنفرد{أي حني مل ينو اجلماعة } وحينئذ{



٤٢١

  .صحت صالته وإال فال

  نا متقارنني يف األقوال واألفعال مل فلو نوى االقتداء باثنني ولو كا،وكذا جيب وحدة اإلمام

  

إذ ال دليل على أن جمرد املقارنة بني فعله وفعل اإلمام موجب للبطالن، } صحت صالته

، وإن حكي عن )١(لعله ال خالف فيه: فاألدلة تشمل مثل هذه الصالة، ويف املستمسك

ل بوظيفة املنفرد القواعد أنه لو تابع من غري نية بطلت صالته، إذ الظاهر أن مراده اإلخال

صحة إذا كان اإلخالل } وإالّ فال{كما هو املتعارف من ترك احلمد والسورة وغري ذلك 

  .مما يوجب البطالن، وإالّ فال وجه للبطالن كما هو واضح

ظاهرهم االتفاق عليه، فإم أرسلوه إرسال املسلمات، بل } وكذا جيب وحدة اإلمام{

يف مصباح الفقيه دعوى اإلمجاع عليه صرحياً، ويف عن جممع الربهان اإلمجاع عليه، و

) صلى اهللا عليه وآله(املستمسك كأنه إمجاع، ويدل عليه أن ذلك هو املتلقى من الرسول 

صلوا كما رأيتموين ): صلى اهللا عليه وآله(واملسلمني منذ الصدر األول، وقد قال 

 يف صحة االقتداء بأكثر من وعليه فال جمال للمستمسك باألصل وإطالق األدلة. )٢(أصلي

  .واحد

  فلو نوى االقتداء باثنني ولو كانا متقارنني يف األقوال واألفعال مل تصح {

                                                

  .١٨٠ ص٧ج:  املستمسك)١(

  .٧٦ ح٨٥ ص٣ج:  العوايل)٢(



٤٢٢

 وجيب عليه تعيني اإلمام ،أتى مبا جيب على املنفرد ومل يقصد التشريعن إ  وتصح فرادى،تصح مجاعة

  اخلارجية أو اإلشارة الذهنية أو الوصف أو باالسم

  

املقام بتقليد اثنني واالستناد إىل نفرين من أهل اخلربة أو من ذي اليد أو مجاعة، وتنظري 

  .ما أشبه ذلك، غري تام بعد كون العبادة توقيفية

إذ جمرد النية اليت ال توجب التقييد ال } وتصح فرادى إن أتى مبا جيب على املنفرد{

نها مجاعة فظهرت فرادى توجب نقصاً يف صالة املنفرد، بل املقام أوىل بالصحة من ما إذا ظ

لفقد شرط من شروط اجلماعة، أو من شروط اإلمام، ألن ظاهر النص والفتوى هناك 

  .الصحة، وإن أتى بقصد التقييد فتأمل

نعم لو أتى يف املقام بقصد التقييد ال من قبيل اخلطأ يف التطبيق أوجب البطالن، ألن ما 

ية، ومنه يعلم وجه النظر يف تعليق السيد قصد مل يقع وما وقع مل يقصد فكأا صالة بال ن

صحتها فرادى يف غاية اإلشكال، وكذا يف كل مورد نوى االيتمام : الربوجردي حيث قال

  .ومل حيصل له لفقد شرط من شروطه

بأن قصد التشريع يف أمر االيتمام باثنني، وذلك ألن االيتمام } ومل يقصد التشريع{

 ال عن أمر الصالة، ومنه يعلم وجه البطالن فيما إذا حينئذ صادر عن ذلك األمر التشريعي

كان التشريع يف أمر نفس الصالة بأن ينوي الصالة اليت يشرع فيها االيتمام باثنني، إذ 

  .الباعث على أصل الصالة حينئذ ذلك األمر التشريعي ال أمر الصالة

كاهلامشي } فأو الوص{كزيد } باالسم{يف مقابل إامه } وجيب عليه تعيني اإلمام{

} أو اخلارجية{كأن يشري يف ذهنه إىل اإلمام الذي يف الطرف األمين } أو اإلشارة الذهنية{

  .كأن يشري إليه بيده، لكن ال خيفى أن هاتني من الوصف أيضاً



٤٢٣

  مبن أو ، كنية االقتداء ذا احلاضر،فيكفي التعيني اإلمجايل

  

ل على لزوم أكثر من ذلك، وما ذكره ألنه تعيني وال دلي} فيكفي التعيني اإلمجايل{

األصحاب من لزوم التعيني مل يظهر منهم أم يريدون أكثر من ذلك، وعليه يصح االكتفاء 

يف التعيني بالعناوين املستقبلية، مثل أن ينوى أكثرمها إطالة يف القراءة، أو أسرعهما يف 

  . منت الواقعالصالة، فإنه وإن مل يعلم هو شخصه حال النية، لكنه معلوم يف

ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره املستمسك من اإلشكال باالكتفاء بالتعيني اإلمجايل 

مبثل من خيتاره بعد ذلك، أو من يسم قبل صاحبه، وحنو ذلك من العناوين املستقبلة غري 

اقع، املنطبقة حال النية، فإنه ال نسلم عدم االنطباق حال النية بعد أن كان معلوماً يف منت الو

  .فتقع إشارة املأموم إليه

 بأن الترديد يف )١(وكيف كان، فالتعيني اإلمجايل كاف، وإن استشكل فيه يف اجلواهر

إنه نوع من التعيني وال دليل : املصداق كالترديد يف املفهوم، فيشك يف مشول األدلة له، وفيه

دى كثرة اجلماعة يشتبه كثرياً ما ل: )٢(على لزوم أكثر من ذلك، ولذا قال الفقيه اهلمداين

شخص اإلمام على من بعد عنه، ويتردد بني متعدد أو بينه وبني شبح آخر يراه من بعيد، 

فغاية ما يلزم يف فرض وقوفه بني اجلماعتني مثال أنه ال يعلم مبكان إمامه الذي هو زيد، وإن 

  .اتصاله به هل هو من جانبه األمين أو األيسر، انتهى

  كنية االقتداء ذا احلاضر، أو مبن{ال يف التعيني وعلى هذا يصح اإلمج

                                                

  .٢٣٣ ص١٣ج:  اجلواهر)١(

  .٦٥٦ ص٢ج: مصباح الفقيه )٢(



٤٢٤

  .حنو ذلك أو  املوجوديناألئمةمن ـ  مثالًـ جيهر يف صالته 

 وإن كان من قصده تعيني ،أحد هذه اجلماعة مل تصح مجاعة أو ولو نوى االقتداء بأحد هذين

. بعد الفراغ أو  بعد ذلك يف األثناءأحدمها

  

من الصفات املاضية، مثل } ئمة املوجودين أو حنو ذلكجيهر يف صالته مثالً من األ

  .أسبقهما والدة، أو احلاضرة مثل أمجلهما صورة، أو املستقبلة مثل أسرعهما ركوعاً

ملا تقدم من أن } ولو نوى االقتداء بأحد هذين أو أحد هذه اجلماعة مل تصح مجاعة{

وظيفة املنفرد بطلت، وإال صحت الصالة توقيفية، ومل يرد ذه الكيفية، وعليه فإن أخل ب

  .فرادى، كما سبق بيانه

اللهم إالّ } وإن كان من قصده تعيني أحدمها بعد ذلك يف األثناء أو بعد الفراغ{

الصورة اليت ذكرناها من التعيني اآلن باملعني املستقبلي، وكذا يف سائر العبادات كأن يقضي 

املستقبل، ال ما إذا استأجره ليصلي بعد الصالة عن امليت الذي يعطي وليه له األجرة يف 

اإلجارة، أو يقرأ القرآن عن امليت الذي يعطي له وليه املال ألجل هدية القرآن له، إىل غري 

  .ذلك، وقد سبق يف بعض مباحث هذا الشرح اإلشارة إىل ذلك

  



٤٢٥

.  لغريهال يكون إمامه مأموماً أن فيشترط  ال جيوز االقتداء باملأموم ـ ١٠ـ مسألة 

  

}  ـ ال جيوز االقتداء باملأموم، فيشترط أن ال يكون إمامه مأموماً لغريه١٠مسألة ـ {

بال إشكال وال خالف، بل عن التذكرة والذكرى اإلمجاع عليه، ويدل على ذلك ما تقدم 

من توقيفية العبادة، بل لعل احلكم يف ذلك من الضروريات، ولو اقتدى جاهالً باملسألة، فإن 

 املنفرد صحت صالته وإالّ بطلت، كما أنه لو اقتدى مبن زعمه مأموماً فتبني أنه أتى بوظيفة

  .كان إماما، أو كان يصلي فرادى صحت صالته مجاعة

  



٤٢٦

قام  أنه  وإن علم،بىن على العدم وأمت منفرداً، نوى االئتمام أم ال أنه لو شك يف ـ ١١ـ مسألة 

  .بنية الدخول يف اجلماعة

  

ألصالة عدم نية } ك يف أنه نوى االيتمام أم ال بىن على العدم ـ لو ش١١مسألة ـ {

إالّ أن يكون : اجلماعة فإا نية زائدة على نية أصل الصالة، واستثىن يف مصباح الفقيه بقوله

مشغوالً بأفعال اجلماعة مثل التسبيح يف اإلخفاتية واإلنصات يف اجلهرية ومتابعته لإلمام يف 

  .)١( يلتفت حينئذ إىل شكه لكونه شكاً يف الشيء بعد جتاوز حملهالقنوت وسائر أفعاله، فال

إنه ال يلتفت بعد جتاوز احملل، : وإليه ذهب الذكرى يف حمكي كالمه حيث قال: أقول

ما ذكره املستمسك من أن القاعدة إمنا جتري مع الشك يف وجود ما له دخل يف : وفيه

شك يف النية شك يف أصل العنوان، فال يرجع املعنون يف ظرف الفراغ عن إحراز العنوان، وال

  .)٢(يف نفيه إىل القاعدة

ألن ما ليس جبماعة مع صحة كوا صالة فهو فرادى، باإلضافة إىل أنه } وأمت منفرداً{

لو كان يف الواقع مجاعة مل يضره اإلتيان فرادى، أما مع نية الفرادى فواضح، وأما بدون نية 

 بالصالة، وإن كانت يف الواقع مجاعة، كما أن اإلمتام بعنوان الفرادى فألن اإلمتام ال يضر

  .اجلماعة ال تضر ـ إذا مل يفعل ما ينايف الفرادى ـ وإن كان يف الواقع فرادى

إذ القيام بنيته ال حيرز نيته، فأصالة عدم } وإن علم أنه قام بنية الدخول يف اجلماعة{

  ه على ما قامقصد اجلماعة حمكمة، وعن الذكرى أنه ميكن بناؤ

                                                

  .٦٥٨ ص٢ج:  مصباح الفقيه)١(

  .١٨٢ ص٧ج:  املستمسك)٢(



٤٢٧

  ،وحلوق أحكام اجلماعة   عدم االلتفاتقوىنعم لو ظهر عليه أحوال االئتمام كاإلنصات وحنوه فاأل

  

ويكفي يف حصول نية االيتمام دخوله يف املسجد مثال بقصد : إليه، ويف مصباح الفقيه

 يف مبحث اجلماعة وقيامه إليها، وإن مل يلتفت حني تلبسه بالصالة إىل وجه عمله، ملا عرفت

النية من كفاية الداعي الباقي يف النفس املسمى يف عرف الفقهاء باالستدامة احلكمية الذي 

هو من أثر اإلرادة السابقة املقتضية إليقاع الفعل تدرجياً على حسب ما أراده يف صحة 

  .  ـ انتهى)١(العبادة

  .كما أنه رمبا يستدل لذلك بأن الصالة على ما افتتحت

بأنه ال شك يف كفاية الداعي الباقي، إمنا الكالم يف أن املصلي يشك : ولويرد على األ

  .يف بقاء داعيه إىل وقت الشروع يف الصالة

إن ما افتتح : بأنه ال يعلم على ما ذا افتتح الصالة، ولذا قال يف املستمسك: وعلى الثاين

  .)٢(الصالة عليه مشكوك

إىل شكه } حنوه فاألقوى عدم االلتفاتنعم لو ظهر عليه أحوال االيتمام كاإلنصات و{

، وعلله بتجاوز احملل، )رمحه اهللا(كما ذهب إليه الشيخ املرتضى } وحلوق أحكام اجلماعة{

ورمبا أيد ذلك ببناء العقالء على ترتيب آثار الشيء الذي يرون أنفسهم فيه، خصوصاً إذا 

  . أصالة الصحة أيضاًكان عمل ما ينايف الفرادى، مثل ركوع املتابعة مثال حيث ترجى

                                                

  .٦٥٨ ص٢ج:  مصباح الفقيه)١(

  .١٨٢ ص٧ ج: املستمسك)٢(



٤٢٨

من  أنه  وشك يف كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتدياًإذا وأما ،وإن كان األحوط اإلمتام منفرداً

. اجلماعة فاألمر أسهل أو أول الصالة نوى االنفراد

  

للشك يف كون املورد من موارد قاعدة التجاوز، } وإن كان األحوط اإلمتام منفرداً{

ليل على اعتباره، وأصل الصحة ال جتري يف فعل اإلنسان نفسه، لكن ال وبناء العقالء ال د

ال تعاد إالّ من يبعد القول األول، أما فيما عمل ما ينايف الفرادى فألصالة الصحة وقاعدة 

، يف غري ما كان ركوعاً أو سجوداً زائداً حيث حيتمل دخوله يف املستثىن، فيجري اخلمس

وحدة احلكم فيهما، وأصالة الصحة جتري يف فعل اإلنسان كما احلكم يف زيادما أيضاً ل

حققناه يف كتاب التقليد وغريه، وبناء العقالء ثابت ومل يردع عنه الشارع فهو حجة، نعم 

  .يف جريان قاعدة التجاوز نظر

خبالف الفرض السابق، حيث ال } وأما إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتديا{

وإمنا يرى ظهور حالة االيتمام عليه كاإلنصات وحنوه، وفرق بني أن يعلم يرى نفسه مقتديا، 

  .اإلنسان أنه اآلن مقتد وبني ظهور أثر االقتداء وإن مل يعلم أنه مقتد أم ال

لقوة بناء } وشك يف أنه من أول الصالة نوى االنفراد أو اجلماعة فاألمر أسهل{

م يف حالة بنوا على أم شرعوا من األول يف تلك العقالء يف مثل املقام، فإم إذا رأوا أنفسه

  .احلالة

نعم جريان قاعدة التجاوز هنا حمل إشكال أيضاً، كإشكاهلا يف الفرض السابق، كما أنه 

  .ال إشكال يف جريان أصالة الصحة هنا يف موردها كجرياا يف الفرض السابق

  



٤٢٩

 مل يكن عمرو عادال فإن، عمرو أنه زيد فبان أنه  نوى االقتداء بشخص علىإذا ـ ١٢ـ مسألة 

  ،قوى وإال صحت على األ،أتى مبا خيالف صالة املنفرد أو  ترك القراءةإذا  أيضاًبطلت مجاعته وصالته

  

 ـ إذا نوى االقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو، فإن مل يكن ١٢مسألة ـ {

الوا أما بطالن اجلماعة فألن كما هو املشهور، ق} عمرو عادالً بطلت مجاعته وصالته أيضاً

  : الفاسق ال يصح االقتداء به، وأما البطالن أصل الصالة فألمور

إن اجلماعة والفرادى حقيقتان متباينتان، فالذي قصده من اجلماعة مل يقع، : األول

  .والذي ميكن وقوعه من الفرادى مل يقصده، وال عمل إالّ بنية

 به مبطل تعبداً، مثل سائر املبطالت لعدم مشول أدلة إن قصد االيتمام مبن ال يؤمت: الثاين

  .اجلماعة له

إنه من قبيل ما لو نوى كل منهما االيتمام بصاحبه حيث تبطل صالما، : الثالث

إذا ترك القراءة أو أتى مبا خيالف صالة {إن البطالن إمنا هو : وفصل بعضهم كاملصنف فقال

 الصحة مطلقاً حىت إذا أتى مبا ينايف صالة ، والظاهر}املنفرد، وإال صحت على األقوى

املنفرد عمداً وسهواً كزيادة الركوع للمتابعة، بله مثل ترك القراءة املبطل يف صورة التعمد 

 يف غري مثل زيادة الركوع، وإلطالقات األحاديث اآلتية يف ال تعادفقط، وذلك حلديث 

مع غلبة اشتباه املأمومني يف زيادة الركوع املسألة الرابعة والثالثني من فصل أحكام اجلماعة، 

  .والسجود

عدم تسليم كون الفرادى واجلماعة حقيقتني، إذ الظاهر من : ويرد على الوجه األول

النص والفتوى أن اجلماعة خصوصية يف الصالة موجبة لتأكيد مصلحتها، مثل الصالة يف 

  املسجد بالنسبة إىل أصل الصالة، ولذا يصح العدول 



٤٣٠

  ،لتفت يف األثناء ومل يقع منه ما ينايف صالة املنفرد أمت منفرداًوإن ا

  

من اجلماعة إىل االنفراد، ومن االنفراد إىل اجلماعة، يف ما إذا حدث باإلمام حدث 

  .حيث يقوم إنسان آخر مقام اإلمام

  .إنه ال دليل على أن قصد االيتمام مبن ال يؤمت به كاحلدث: كما يرد على الوجه الثاين

م إذا قصد اجلماعة بنحو التقييد كان مقتضى القاعدة البطالن، إذ مل يقصد الفرادى نع

واجلماعة املقصودة مل تتحقق فهي صالة بدون نية، لكن هذا الفرض خارج عن مرمي كالم 

، ال تعاداملشهور، ورمبا استغرب من املصنف كيف يفيت بالبطالن لترك القراءة مع حديث 

راب حيث إن الرواية خاصة بغري العامد، وهنا تعمد املأموم ترك القراءة، لكن فيه إنه ال استغ

لكن فيه إن عمده مسبب عن اخلطأ، فحاله حال ما إذا زعم فراغه عن القراءة فركع، فإنه ال 

  . لهال تعادينبغي اإلشكال يف مشول حديث 

صحة يف املقام إنه ال وجه للتنظري املذكور، فإنه يقال بال: ويرد على الوجه الثالث

، واألحاديث اآلتية يف االقتداء بالكافر وحنوه خبالف املشبه به، فإنه يقال ال تعاداحلديث 

  .بالبطالن فيه، لرواية السكوين اآلتية يف مسألة زعم كل منهما أنه كان مأموماً

ماعة لبطالن اجل} وإن التفت يف األثناء ومل يقع منه ما ينايف صالة املنفرد أمت منفرداً{

  . وعدم بطالن االنفراد، كما عرفت وجههما

وقد عرفت أن القاعدة صحة الصالة، وإن أتى ما ينايف صالة املنفرد، فال فرق بني علمه 

  .يف األثناء أو بعد الصالة



٤٣١

   : ففي املسألة صورتان عادالًـ أيضاًوإن كان عمرو 

 ويف هذه الصورة تبطل مجاعته ،داحلاضر هو زي أن يكون قصده االقتداء بزيد وختيل أن إحدامها

   .خالفت صالة املنفردن إ أيضاً وصالته

  عمرو أنه زيد فبان أنه  ولكن ختيل،يكون قصده االقتداء ذا احلاضر أن :الثانية

  

الظاهر صحة اجلماعة، باإلضافة إىل صحة أصل } وإن كان عمرو أيضاً عادالً فـ{

د الراجع إىل عدم قصد اجلماعة يف صورة كونه الصالة إذا مل تكن اجلماعة على وجه التقيي

  .عمرواً، وذلك لشمول إطالق أدلة اجلماعة له بدون ما يوجب إخراج املسألة عن اإلطالق

إحدامها أن يكون قصده االقتداء : يف املسألة صورتان{: قال) رمحه اهللا(لكن املصنف 

ونه زيداً على حنو التقييد فقد اقتدى باحلاضر املقيد بك} بزيد وختيل أن احلاضر هو زيد

ألن قصده على حنو وحدة املطلوب، فال قصد له بالنسبة } ويف هذه الصورة تبطل مجاعته{

  .إىل االيتمام بعمرو أصال

وصالته أيضاً إن خالفت {نعم إذا كان بنحو تعدد املطلوب صحت اجلماعة أيضاً 

  .األقرب صحة الصالة مطلقاكما تقدم منه يف الفرع األول، وقد عرفت أن } صالة املنفرد

فال } أن يكون قصده االقتداء ذا احلاضر، ولكن ختيل أنه زيد فبان أنه عمرو: الثانية{

تعدد للمطلوب، بل مطلوب هو احلاضر، وختيل هو كونه زيداً، فيكون حاله حال ما إذا 

  .ختيل أن إمامه معمم مثال



٤٣٢

ناط ما قصده ال ما ختيله من باب االشتباه يف  فامل، صحة مجاعته وصالتهقوىويف هذه الصورة األ

. التطبيق

  

ألنه قصد اجلماعة ذا احلاضر، والتخيل } ويف هذه الصورة األقوى صحة مجاعته{

  .ليس تقييداً حىت يوجب عدم قصده االقتداء ذا احلاضر بالنتيجة

:  يقولإذ ال وجه لبطالن الصالة هنا بعد صحة اجلماعة، وكان األوىل أن} وصالته{

فاملناط ما قصده ال {لوضوح أنه إذا صحت مجاعته صحت صالته » صحة صالته ومجاعته«

، بل قد ال يكون من باب االشتباه يف التطبيق، بل من }ما ختيله من باب االشتباه يف التطبيق

  .باب ختلف اخليال

أيت فيها مث إنه رمبا توهم أن هذه املسألة من فروع مسألة اختالف الوصف واإلشارة، في

إن مسألة اختالف الوصف واإلشارة إمنا هي يف القواعد اللفظية اليت : ما ذكر هناك، وفيه

يرجع إليها يف مقام تشخيص قصد الالفظ خبالف املقام، فإن املعترب هنا القصد وال ربط له 

  .واهللا سبحانه العامل) رمحه اهللا(باللفظ، كما أشار إىل ذلك الفقيه اهلمداين 

  



٤٣٣

، نية كل منهما اإلمامة لآلخر صحت صالما أن  صلى اثنان وبعد الفراغ علمإذا ـ ١٣ـ مسألة 

  

 ـ إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما اإلمامة لآلخر ١٣مسألة ـ {

بال إشكال وال خالف، بل عن املنتهى وغريه اإلمجاع عليه، وذلك ألن } صحت صالما

، يف غري ما يأيت من اإلشكال يف بعض موارده، ولرواية السكوين هذه النية ال تضر بالصالة

اليت عمل ا األصحاب كما عن الشهيد الثاين وغريه، فيكون عملهم جابراً لضعفه، عن 

أنه قال يف رجلني ) عليه السالم(عن علي ) عليهم السالم(عن آبائه ) عليه السالم(الصادق 

): عليه السالم(فقال . كنت إمامك: اآلخركنت إمامك، وقال : اختلفا فقال أحدمها

ما تامةصال .عليه السالم(فإن قال كل واحد منهما كنت ائتم بك؟ قال : قلت :(

ما فاسدة وليستأنفاصال)١(.  

نعم رمبا يستشكل ذلك مبا إذا فعل أحدمها ما ينايف الصالة اعتماداً على صالة اآلخر، 

الشكوك املبطلة، وإمنا أمت الصالة من باب الرجوع إىل كما لو شك يف األولني، أو يف سائر 

املأموم يف اجلماعة، وكذلك إذا كانت صالته معادة وقلنا بعدم مشروعية اإلعادة يف غري 

اجلماعة، بأن اخلرب ليس يف مقام اإلطالق وإمنا يف مقام الصحة من حيث قصد اإلمامة بال 

 فإذا كانت الصالة باطلة من جهة أخرى مل نظر إىل امر آخر زائد عليها، وهذا غري بعيد،

  .ينفعها قصد اإلمامة

ومن هذه املسألة تعرف حكم ما لو كان هناك أكثر من اثنني وقصد كل منهم اإلمامة، 

  وحكم ما لو تبني ذلك يف أثناء الصالة، وحكم ما لو قصد أحدمها 

                                                

  .١بواب صالة اجلماعة حأ من ٢٩ الباب ٤٢٠ ص٥ج:  الوسائل)١(



٤٣٤

كانت خمالفة لصالة  إذاالصالة  استأنف كل منهما ،نية كل منهما االئتمام باآلخر أن أما لو علم

  ،املنفرد

  

اإلمامة وقصد اآلخر االنفراد، فإن الصالة يف كل هذه الصور صحيحة إالّ يف الصورة 

  .املستثناة، وكذا لو شك يف أنه هل قصد اإلمامة أو قصد االنفراد

أما لو علم أن نية كل منهما االيتمام باآلخر، استأنف كل منهما الصالة إذا كانت {

بأن أتى مبثل زيادة الركوع والسجدتني، أو أعتمد يف الشكوك } الفة لصالة املنفردخم

املبطلة، بال إشكال وال خالف، بل إمجاعاً ألنه مقتضى القاعدة باإلضافة إىل رواية السكوين 

  .املتقدمة

أما إذا كانت خمالفة من حيث عدم قراءة احلمد والسورة مثالً، فالبطالن ليس موافقاً 

 وغريه، وجعل البطالن موافقاً للقاعدة ألنه ترك للقراءة عمداً، أو ال تعاددة، حلديث للقاع

ألن ما نواه ـ وهو ايتمام كل منهما باآلخر ـ غري واقع، واالنفراد غري منوي، غري تام ملا 

، وليس ال تعادتقدم من أن الترك املستند إىل زعم عدم الوجوب وحنوه مشمول حلديث 

لعمدي، وملا سبق من وحدة حقيقة اجلماعة والفرادى، وأن بطالن اجلماعة ال من الترك ا

يوجب بطالن أصل الصالة، وعلى هذا فالبطالن مستنده حديث السكوين ابور بالعمل 

  .شهرةً أو إمجاعاً

نعم مقتضى القاعدة أنه لو أتى بوظيفة املنفرد كاملة عدم البطالن، ألنه مقتضى 

فه الغالب من عدم قراءة احلمد والسورة، فال إطالق له يشمل املقام، القاعدة، والنص منصر

أما إشكال احملقق الشيخ علي يف البطالن ألن إخبار كل منهما بااليتمام باآلخر يتضمن 

  .اإلقرار على الغري فال يقبل

  هذا الكالم خارج عن املبحث، ألن الكالم يف حكم املسألة: أوالً: ففيه



٤٣٥

 أو  كان الشك بعد الفراغإذا الصحة قوى وإن كان األ،اه فاألحوط االستينافولو شكا فيما أضمر

. قبله مع نية االنفراد بعد الشك

  

  . من حيث هي هي

إن إخبار الثقة بله العدل حجة ـ كما تقدم يف كتاب الطهارة وغريه ـ ومن : وثانياً

الزم العمل باخلرب يف الواضح أن كال منهما يثق باآلخر، وإال فكيف اقتدى به، وعليه فال

  .مورده كما ال خيفى

بل أفىت بالبطالن الشرائع وغريه، وذلك } ولو شكا فيما أضمراه فاألحوط االستيناف{

لقاعدة االشتغال احلاكمة بلزوم العلم بصدور الصالة منه جامعة لشرائط الصحة، واحلال أنه 

  .ة املوجب لبطالن صالماال يعلم ذلك الحتماله أن يكون كل واحد منهما قصد املأمومي

لقاعدة الفراغ احلاكمة على } وإن كان األقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ{

جلريان أصالة الصحة بالنسبة إىل ما } أو قبله مع نية االنفراد بعد الشك{أصالة الشغل 

مضى، ويعمل فيما بقي على حسب تكليفه، أو ينوي اإلمامة إذا التحق به إنسان أو 

  .أمومية على تقدير حصول شرائطهاامل

ومما تقدم تعرف الفروع الستة عشر احلاصلة من ضرب أحوال اإلنسان األربعة من 

علمه بأن قصد اإلمامة أو املأمومية أو االنفراد وجهله بقصده، يف علمه أو جهله بأحوال 

، فال حاجة إىل صديقه، كأن علم أنه قصد اإلمامة أو املأمومية أو االنفراد أو مل يعلم قصده

  .إطالة الكالم يف شرح كل ذلك



٤٣٦
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  ١٩٨...... ـ مع العلم بفوات صالة معینة مرات ولم یعلم عددها٢٦لة مسأ

  ٢٠٥..................................... ـ عدم فوریة القضاء٢٧مسألة 

  ٢١٨................. ـ عدم وجوب تقدیم الفائتة على الحاضرة٢٨مسألة 

  ٢٣٠........ ـ من كان علیه فوائت أیام سابقة وفائتة ذلك الیوم٢٩مسألة 

  ٢٣١...................... ـ احتمال فوائت، واحتمال خلل فیها٣٠مسألة 

  ٢٣٣.................ـ جواز اإلتیان بالنوافل لمن علیه القضاء ٣١مسألة 

  ٢٣٥....... ـ عدم جواز االستنابة في قضاء الفوائت ما دام حیا٣٢مسألة 

  ٢٣٧............................. ـ جواز إتیان القضاء جماعة٣٣مسألة 

  ٢٣٩.................................... ـ قضاء ذوي األعذار٣٤مسألة 

  ٢٤٤........................... ـ تمرین الممیز على العبادات٣٥مسألة 

  ٢٤٧..................ل عنه ـ ما یجب على الوالي منع األطفا٣٦مسألة 

  فصل

  في صالة االستیجار

  ٣٢٧ ـ ٢٥١

  ٢٥١..................................................صالة االستیجار

  ٢٦٢.................................. ـ كیفیة تفریغ ذمة المیت١مسألة 

  ٢٦٧......................... ـ قصد القربة في تفریغ ذمة المیت٢مسألة 

  ٢٧٣................... ـ اإلیصاء بالواجبات، وتنفیذ الوصي لها٣مسألة 

  ٢٧٧........................العلم واإلخبار مقام الوصیة:  ـ قیام٤مسألة 

  ٢٧٩..................................من دون تركة ـ اإلیصاء ٥مسألة 



٤٤٣

  ٢٨٣........................... ـ اإلیصاء احتیاطا، وبالمستجب٦مسألة 

  ٢٨٨...... ـ من آجر نفسه لألمور العبادیة ومات قبل اإلتیان به٧مسألة 

  ٢٩٠............. ـ توارد العبادة االستجاریة والفوائت على المیت٨مسألة 

  ٢٩١............................ ـ الشروط المطلوبة في األجیر٩مسألة 

  ٢٩٣.......................................... ـ عدالة األجیر١٠مسألة 

  ٢٩٤.................................... استیجار غیر البالغ ـ١١مسألة 

  ٢٩٧................................. ـ استیجار ذوي األعذار١٢مسألة 

  ٢٩٩..................... ـ تبرع العاجز عن القیام، عن المیت١٣مسألة 

  ٣٠٠........................... ـ حصول سهو أو شك لألجیر١٤مسألة 

  ٣٠١................... ـ اختالف األجیر مع المیت في الفتوى١٥مسألة 

  ٣٠٥............. ـ جواز استیجار كل من الرجل والمرأة لآلخر١٦مسألة 

  ٣٠٦.................................إمامة األجیر وائتمامه ـ ١٧مسألة 

  ٣٠٨................ ـ مراعاة الترتیب على القاضي عن المیت١٨مسألة 

  ٣١١............................ ـ استیجار جماعة لمیت واحد١٩مسألة 

  ٣١٣.................. ـ عدم فراغ ذمة المیت بمجرد االستیجار٢٠مسألة 

  ٣١٥.................................. ـ استیجار األجیر لغیره٢١مسألة 

  ٣١٧................... ـ التبرع من المیت، والتبرع عن األجیر٢٢مسألة 

  ٣١٨   ـ لو تبین بطالن اإلجارة بعد العمل أو فسخت اإلجارة من جهة الغبن٢٣ مسألة

  ٣١٩....  ـ لو آجر نفسه لصالة أربع ركعات من الزوال من یوم معین٢٤مسألة 

  ٣٢٠.......... ـ انقضاء الوقت المضروب للصالة اإلستیجاریة٢٥مسألة 

  ٣٢١....................... ـ وجوب تعیین المیت المنوب عنه٢٦مسألة 



٤٤٤

  ٣٢٢.... م تعیین كیفیة العمل من حیث اإلتیان بالمستحبات ـ مع عد٢٧مسألة 

  ٣٢٣...... ـ نسیان األجیر بعض األعمال الواجبة أو المستحبة٢٨مسألة 

  ٣٢٥...................... ـ الشك في الصالة المستأجر علیها٢٩مسألة 

...  ـ لو علم أن على المیت فوائت ولكن لم یعلم إن كان أتى بها قبل موته أو ال ٣٠مسألة 

٣٢٧  

  فصل

  اء الوليفي قض

  ٣٧٦ ـ ٣٢٩

  ٣٢٩.......................................................قضاء الولي

  ٣٤٠.............................. ـ ما یجب على الولي قضاؤه١مسألة 

  ٣٤١................ ـ ال یجب على ولد الولد القضاء عن المیت٢مسألة 

  ٣٤٢...................... ـ لو مات أكبر الذكور بعد أحد أبویه٣مسألة 

  ٣٤٣................................... ـ ما ال یعتبر في الولي٤مسألة 

  ٣٤٤............وغ ـ لو كان أحد األوالد أكبر بالسن واآلخر بالبل٥مسألة 

  ٣٤٥............................ ـ ال یعتبر في الولي كونه وارثا٦مسألة 

  ٣٤٦............................. ـ الخنثي المشكل ال یكون ولیا٧مسألة 

  ٣٤٧.............. ـ االشتباه بین اثنین أو أزید على األكبر منهم٨مسألة 

  ٣٤٩................................. ـ تساوي الولدین في السن٩مسألة 

  ٣٥٤............. ـ إیصاء المیت باالستیجار مسقط عن الولي١٠مسألة 

  ٣٥٨... ي أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت  ـ یجوز للول١١مسألة 

  ٣٦٠............................. ـ التبرع بالقضاء عن المیت١٢مسألة 



٤٤٥

  ٣٦١....................... ـ وجوب مراعاة الترتیب على الولي١٣مسألة 

  ٣٦٢.... ـ المناط في الجهر واإلخفات على حال الولي المباشر١٤مسألة 

  ٣٦٣.................... ـ اختالف الولي مع المیت في الفتوى١٥مسألة 

  ٣٦٦.... لم الولي أن على المیت فوائت ولكن ال یعلم سبب فواتها  ـ مع ع١٦مسألة 

  ٣٦٧......................... ـ المدار في األكبریة على التولد١٧مسألة 

  ٣٦٨............................ ـ ما یجب على الولي قضاؤه١٨مسألة 

  ٣٦٩........ ـ الكفایة في الوجوب على الولي هو إخبار المیت١٩مسألة 

  ٣٧٠... قبل أن یصلي  ـ لو مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصالة ٢٠مسألة 

  ٣٧١...  ـ لو لم یكن ولي، أو كان ومات قبل أن یقضي عن المیت ٢١مسألة 

  ٣٧٢................. ـ الدوران بین فوائت المیت وفوائت الولي٢٢مسألة 

  ٣٧٣.............. ـ عدم وجوب الفوریة في القضاء عن المیت٢٣مسألة 

  ٣٧٤........ ـ لو مات الولي بعد المیت قبل تمكنه من القضاء٢٤مسألة 

  ٣٧٥............. ـ نیة األجیر تكون عن المیت، ال عن الولي٢٥مسألة 

  فصل

  في الجماعة

  ٤٣٥ ـ ٣٧٧

  ٣٧٧....................................................صالة الجماعة

  ٣٩٢............................. ـ موارد وجوب صالة الجماعة١مسألة 

  ٣٩٧.............................. ـ موارد حرمة صالة الجماعة٢مسألة 



٤٤٦

  ٤٠٣...  ـ جواز اإلقتداء في كل من الصلوات الیومیة بمن یصلي األخرى ٣مسألة 

  ٤١٠.................تداء في الیومیة بصالة الطواف ـ جواز اإلق٤مسألة 

  ٤١١........... ـ عدم جواز اإلقتداء في الیومیة بصالة االحتیاط٥مسألة 

  ٤١٣....  ـ عدم جواز اإلقتداء في الیومیة أو الطواف، باآلیات وما أشبه ٦مسألة 

  ٤١٤............ ـ عدم إقتداء مصلي العیدین بمصلي االستسقاء٧مسألة 

  ٤١٥............................... ـ أقل عدد تنعقد به الجماعة٨مسألة 

  ٤١٨....... ـ ما یشترط على اإلمام والمأموم، في انعقاد الجماعة٩مسألة 

  ٤٢٥....  ـ عدم جواز اإلقتداء بالمأموم ویشترط عدم كون إمامه مأموما١٠مسألة 

  ٤٢٦............................ ـ صور الشك في نیة االئتمام١١مسألة 

  ٤٢٩........................... ـ تخلف المأتي به عن المنوي١٢مسألة 

  ٤٣٣.... نیة كل منهما كانت لإلمامة  لآلخر  ـ العلم ـ بعد الفراغ ـ بأن ١٣مسألة 

  

  




