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  مت التصحيح، : مالحظة

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

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

  السادس والعشروناجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  حممد احلسيين الشريازيالسيد 

  دام ظله

  الصالةكتاب 

  العاشراجلزء 

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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

  



٥

  

  

  

  صالةالكتاب 

  العاشراجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

  



٧

ليست  وال جيب قضاؤهايت ال الواجبة ءجزاغريها من األ أو ،الفائت منه سجدة أن يفلو شك  ـ ١٨ـ  مسألة

  . بل يكفيه سجود السهو، مل جيب عليه القضاء،أيضاًركنا 

  

ال جيب اليت  الواجبة ءجزاغريها من األ أو ،الفائت منه سجدة أن يفلو شك  ـ ١٨ـ  مسألة{

ه يب علجيمل { وعكال مثل الر و ال مثل التشهد}أيضاًناً كست ريلو{ وعكر الركذك }قضاؤها

ی مجالعلم العلم اإل إذ ،كا بذليإمجالعلم علماً يال  وا مبوجب القضاء،يليعلم علماً تفصي  الألنه }القضاء

ه سجود يفكيبل { یخرأفراغ  ال تعارضها قاعدة و،قاعدة الفراغ يالقضاء، فتجريف ثر له أبالفوات ال 

  .ريلتقداكل ی ه علي واجب علفإنه }السهو

ه يجتب عل أن ماإبأنه علم يلف ك فامل،ن السجدةايال جتب سجدة السهو لنس أنه قد سبق: أقول

  .مرانب األی جيمجالالعلم اإلی  فبمقتض،ه القضاءيب علجي أن وأما سجدة السهو

 ال ألنه ء،يب شجيوجب سجود السهو مل يشق السجدة ما يف ن الفائت احملتمل كيمل إذا نعم، 

   .أصاله يلإف يلكعلم بتوجه تي

ی مجالالعلم اإلی ان مقتضكالسهو، سجدة  ووجب القضاءيجدة ان السينس بأن لو قلنانه إ مث

 ، سجود السهووأما ،سجود السهو وما القضاءإد منه يريالشارع  بأن علميلف كامل إذ ،نيمروجوب األ

 طعمي أن ماإنذر  أنه علمي أن لي من قبفإنهة، ءه الربافي يرجيالزائد  والسجدة واجبةن إ قالي أن نكميال 

  . فتأمل،ةينيقية الءعلم الربايطعام فقط مل لو جاء باإل إذ طعم فقط،ين  أوأما سو،كيو

  



٨

بل   ، بهتياناإل و جاز له قطعها،نافلةيف تذكر بعد الدخول  والتشهد أو قضاء السجدة يلو نس ـ ١٩ ـ مسألة

  .فريضةيف كذا لو دخل  و بل،حوطهو األ

  

  جاز له قطعها،نافلةيف عد الدخول تذكر ب والتشهد أو قضاء السجدة يلو نس ـ ١٩ـ مسألة {

  .ما سبقك مضر، ريان غيظرف النس مثل هذا الفصل يف وز،ئالنافلة جا قطع  ألن}  بهتياناإلو

 الحتمال عدم ضرر مثل فِتي مل إمنا وة،يالفورلزوم ما عرفت من ی  علبناًء }حوطبل هو األ{

 فإنال،  أم نيالظهركانت مترتبة ك  سواء}ضةيفريف ذا لو دخل ك وبل{ انيظرف النسيف هذا الفصل 

 ملا ،حرمة القطعی  القضاء مقدم علأدلةباملبادرة الظاهرة من مر ن األك ل،ان حراماًكن إو ضةيقطع الفر

  .كاملستمسيف  ك بذلأشارما كمبحث القطع من جوازه حلاجة، يف تقدم 

أن إال  ه، اللهميبة منظور ف املرتريغ و املرتبةني بنيبعض املعلق ويل الربوجرديتفص أن ظهريمنه و

 مبا تقدم أيضاً كن منع ذلكمي و،نياملترتبتيف ب يالترت إالّ یبقيست ذه القوة، فال ية لي الفورأدلةإن قال ي

يف ن ك عدمه، لصلان األكه ية فيخصوص أو شرطيف  كما لو شك ،ديف جديلكت أنه عن املستند من

  .ما عرفتی هما نظر عليلك

  



٩

 أدرك منها ركعة وجب فإنضاق وقت العصر  وصالة الظهريف  كان عليه قضاء أحدمها لو ـ ٢٠ـ  مسألة

  أحوطكان ن إو  الصالةإعادةال جيب عليه  و،اجلزء بعدها ييقض و، وجب تقدمي العصرإالّو ،تقدميهما

  

ضاق  و،صالة الظهريف { السجدة أو التشهد}لو كان عليه قضاء أحدمها ـ ٢٠ ـ مسألة{

السجدة  أو بقضاء التشهدی لو أت أنه یصر، حتعلل يمقدار الوقت الضرور إالّ بقي  فلم}وقت العصر

  . بعض وقت العصرأخذ

 نيب وئهأجزا و الظهرنيب بي لوجوب الترت}هماميوجب تقد{ الوقتيف  }عةك منها رك أدرفإن{

  .خارج مرتبط فقطأمر جزء ال  يضاملق أن قد سبق والعصر،

بق مقدار ي }الإو{ ،فت وقتهايمل  إذ  الظهرءجزاؤخر أليالعصر  و،سبق وجوب املبادرة أنه ماك

ن كيمل لو  الظهر كتر و اتيانب اإلجي فإنه ،وا صاحبة الوقتكتها بيمه أل} العصرميوجب تقد{ عةكر

  . لوجوبه}اجلزء بعدها يقضيو{  الظهرءأجزا إىل ذا بالنسبةكه والظهر، ىصل

لذا ورد  وضر عدمها،يمنع عنها مانع ال إذا ة يالفور أن قدمقد ت إذ } الصالةإعادةه يب علجيال و{

  .انية للنسيفهم منه عدم خصوصيرها مما كما ذلكالتشهد  و بالسجدةتياناإل

ی ل دل علي الدلفإنان، يسببه النسيمل الذي  الحتمال ضرر مثل هذا الفصل }أحوطان كن إو{

  .ء أوجب الفصليل شكان ال يعدم ضرر النس



١٠

 الظهر إعادة لكن مع تقدمي العصر حيتاط ب،ضاق وقت العصر و،لو كان عليه صالة االحتياط للظهركذا احلال و

  . باحتياطهاتيان بعد اإلأيضاً

  

 أيتيقدم العصر مث ي فإنه }ضاق وقت العصر و،كذا احلال لو كان عليه صالة االحتياط للظهرو{

  .ث ضاق وقت الثاينيحصالة يف دخال صالة إی  مبا دل علكستأنس لذلي واط،يباالحت

بأنه ال دليل على مثل هذه الفورية، فإن دليلها قاصر عن مشول مثل هذا املصداق : بل رمبا يقال

وهذا احتياط مطلق، وذلك لظهور } لكن مع تقدمي العصر حيتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد اإلتيان باحتياطها{

الفرق عدم الدليل هنا جلواز الفصل خبالف دليل الفور يف اإلطالق، واالستيناس ليس بدليل شرعي، و

  .األجزاء املنسية، ولذا جعل االحتياط هناك استحبابياً

  



١١

  فصل

موجبات سجود السهويف 

:مورجيب سجود السهو أل ـ ١ـ  مسألة

   الكالم سهواً:األول

  

  فصل {

  }موجبات سجود السهويف 

 نياملشهور بی اجلواهر عليف  ،} الكالم سهواًاألول: مورجيب سجود السهو أل ـ ١ـ  مسألة{

راء آة ويبيح النجيصر وةيظاهر الثان و،ىعن املنته وهيالفقيف ، بل الًيحتص وثاً نقالًيحد واًمي قدصحاباأل

  .انتهى ،)١( هي علمجاعة املراد اإليما عن غای ص عليالتخل

ا ته سجديب فجتالذي : قالالذي ل يعق أيب منهم ابن ،احلدائق نقله عن مجاعة من العلماءيف و

  .خلإاً يالم ساهكئان الي ش)آله وسلم وهياللّه عل ىصل(السهو عند آل الرسول 

   مجاعبعضهم اإل إىل نسب و، من الفقهاءريثكالم كاملستند يف ما نقل ك

                                                

  .٤٣١ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(
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الوجوب مجلة من ی دل علي و،مجاعة اإلياكح والشهرة إىل  نسباهكاملستمس وذا املصباحكو

  :اتيالروا

اً يلم ناسكتي عن الرجل )عليه السالم(اهللا سألت أبا عبد : ان بن احلجاج قالحة عبد الرمحيصحك

سجدتا السهو قبل :  فقلتيتم صالته مث يسجد سجدتني: قال م؟كموا صفوفيقأ: قوليالصالة يف 

  )١( .بعد: قالبعد؟  أو التسليم مها

 : قال)عليه السالم(صادق  عن ال،ربعاأل ونيت االثنني بكالشيف عفور الواردة يأيب ح ابن يصحو

السهو سجد سجديتيلم فلكتن إو. )٢(  

 أن ر من قبلكقعد فقام مث ذي أن أرادإذا ، عن الرجل )عليه السالم(موثقة عمار، عن الصادق و

  )٣( .ءيلم بشكتی يه سجدتا السهو حتيس عليل: ؟ قالئاًيدث شحي أو ئاًيقدم شي

 نيسجد سجدتو :)عليه السالم( عن الصادق ،لالشما يقصة ذی  املشتمل علعرجح األيصحو

  . هلما) وسلمصلى اهللا عليه وآله( ومثله غريه مما دل على فعل الرسول ،)٤( المكان الكمل

 ذلك يف بعض ىالناقل رأ أن  عن الصدوق ووالده القول بعدم الوجوب، ومن احملتمليوحك

  بالوجوب، قال كما  فقد نص يف املقنع الّإكتبه، و

                                                

  .١ ح٥ وذيله يف ب ١ ح يف اخللل٤ باب٣١٣ ص٥ ج:الوسائل ) ١(

  ).١٣١( ٢ ح٢١٦ الباب ٣٧٢ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ٢(

  .١ سطر٥٤ ح يف أحكام السهو١٦ باب ٣٥٤ ص٢ ج:التهذيب) ٣(

  .٢١ ح يف أحكام السهو١٦ باب ٣٤٥ ص٢ ج: التهذيب)٤(



١٣

 كمت صالتأ ف،مكموا صفوفيقأ: اً فقلتي ناسكصالتيف تكلمت  فإن : الوسائلكتدرمسيف 

  )١( .السهو اسجد سجديتو

 أن نكمي و،هم اجلواهرءمساأر كما ذك ،هريغ وةريالذخيف هذا القول  إىل ان، فقد مالكف يكو

: قالني ويتكلم؟ يسهو يف الركعترجل اليف ، )عليه السالم(جعفر أيب حة زرارة، عن ي بصحكستدل لذلي

هيء عليال ش ولم،كتيمل  أو لمك ت،من صالته يتم ما بقي. )٢(  

توبة، كمن املركعتني ی رجل صليف ، )عليه السالم(جعفر أيب حة حممد بن مسلم، عن يصحو

من  يتم ما بقي: ، فقالنيعتك رريصل غيمل  أنه ركلم، مث ذكت وقد أمت الصالة أنه یريهو  وفسلم

  )٣( .هي علءيال ش وصالته

يف جد أالصالة فيف ون كأ: )عليه السالم(جعفر يب قلت أل: سار، قاليل بن اليحة الفضيصحو

 ما مل تنقض كمن صالتی ما مضی ابن عل وانصرف مث توضأ: ضرباناً؟ فقال أو ىذأ أو غمزاً بطين

  )٤( .اًيالصالة ناسيف لم ك فهو مبرتلة من ت،كيء علياً فال شيمت ناسلكتن إو ،الم معتمداًكالصالة بال

هو  ورجل دعاه رجليف  )عليه السالم(عبد اهللا أيب ة عقبة بن خالد، عن ي برواأيضاًستدل يبل رمبا 

   يضمي :صنع؟ قاليف يكفأجابه حباجته ی فسهيصلي 

                                                

  .٢٦ سطر ٢ح ٢٨ الباب ٤٨٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٢ ح من تكلم يف الصالة٢٢٠باب ال ٣٧٨ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٤ ح٢٢٠ الباب ٣٧٩ ص١ ج:االستبصار) ٣(

  .٤ ح...طع الصالةق ما ي٢٤٢ الباب ٤٠١ ص١ ج:االستبصار) ٤(
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)١( .اًريثكاً ريبكرب تكي وصالتهيف 

موثقة  و املذهب،صول ألف خمالأشبهما  وعرجألاح يصح بأن ات املشهوريروايف وا أشكل وهذا

ی مالن علحيان رخحان اآليالصح و،ره الوايفكما ذك أشبهما  وقراءةال وحيلم بالتسبكراد ا التيعمار 

ح ابن يظاهر صحأن  إىل ضافة باإل،هيء عليال ش أنه ث منيحادهذه األيف  ما ورد ةنيقرباب، حباالست

  .س حبجةيبالفصل لل عدم القو واطياالحت وصل األنيلم بكعفور التيأيب 

ن ي من املتأخرني اختار بعض احملققكجل ذلأل و:املسألة فقاليف  كاملستمسيف قد تردد و

  .انتهى ،)٢(إشكالالستحباب فاملسألة ال ختلو من ا

س يما لی ث اشتملت عليل حيحة الفضيصح بأن :ات املخالفة للمشهوريالروای  علأشكلو

 املشهور عنها إعراضعدم  و،تها سنداًير حجيتقدی ة عقبة عليروا ون العمل ا،كميمبعمول به، ال 

دها يؤي و،اًيريخت أو ، بل الالزم العمل ما مجعاًنيوجوب السجدتيف ناي ال كذل و لزم القول ا،،داللة

 إعادةه يلم متعمداً فعلكمن ت وات،ريبكرب تكاً يصالته ناسيف لم كمن تأن  يرو: مرسلة الصدوق قال

  .)٣( الصالة

ء مطلق شامل يال ش إذ ،ات املشهوريهما برواإطالقد ييابن مسلم، البد من تق وحتا زررارةيصحو

  هما،إطالقد ييسجدة السهو، فالالزم تق وعادةاإل وللذنب

                                                

  .٣ ح٢٢٠ الباب ٣٧٨ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .٥٣٨ ص٧ ج:املستمسك) ٢(

  .٤٦ ح٢٣٧ص ١ ج:من الحيضره الفقيه) ٣(
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وجب سقوطها يعمل به ال يال ل ما يحة الفضياشتمال صح بأن  املشهورريورد من قبل غأن ك ل

سقط ي وعدم السجدة للسهوی ة عقبة تدل عليروا و،صولاأليف قق ما حكسائر فقراا، يف ة يعن احلج

اً يلم ناسكالتيف مث توهم اإليان ال تحيالصح واالستحباب،ی  بعدم العمل الالزم حلملها علريبكوجوب الت

حممد  ومثل زرارة إىل السهو، خصوصا بالنسبةی مث علاإل أن  لوضوح،مثاإلفي  نءيال ششمل ی يحت

 ري غعادةن اإلكسجود السهو، لعادة أو ث اإليون السؤال من حكي أن احتمال إالّ بقيبن مسلم، فلم 

: )عليه السالم( فقوله ،سجود السهو إىل الصالةيف الم كاج مثل هذا اليالذهن احت إىل  املنسبقفإنظاهر، 

  .لهفي ن» ءيال ش«

خبالف » متأ«: )عليه السالم(  لقولهاًديكان تأك ،عادةء اإليالشفي  من نأريدلو  إىل أنه هذا مضافاً

» ءيال ش«ون املراد من كسقط إذا  ود،يك من التأ ريهو خ وسي تأسفإنهسجدة السهو، في  نأريدما لو 

استحباب يف  أو »ءيش ال«د ييتقيف  كش أنه لو فرض وون املراد سجود السهو،ك ني تع،مثاإل وعادةاإل

  .ةءربا الأصل بكالقاعدة التمسی ان مقتضكبالسجود مر األ

 ،أشكلره املشهور من الوجوب كغماض عما ذن اإلكحمله، ليف اجلواب يف  شكالهذا فاإلی علو

ونه مذهب العامة، كة ليالتقی ات الوجوب عليمل من محل رواتحيقرب عدم الوجوب ما يان رمبا كن إو

  .اط واضحيل االحتيسب والشمال يذ ومن جهة قصة الرسول

ظن متام  بأن ،ونه عن منشأ سهوك أو ،الم سهواًكون نفس الك نيالظاهر عدم الفرق بمث إن 

   ،ىالفتو و النصطالق، إلأشبهما  أو لمكعدم ضرر الت أو الصالة
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بكونه كالما بل  لو تكلم جاهال و،لغة كان أييف حبرف واحد مفهم  أو يتحقق حبرفني و،ذكر ودعاء وبغري قرآن

   ليس بسهوألنه السهودعاء مل يوجب سجدة  أو ذكر أو قرآن أنه بتخيل

  

  .يالم السهوكضر الي إمنا

ون املراد كها منقطع لتوهم ؤاستثنا و،المكق الي مصادست منيا لفإ }ذكر ودعاء وبغري قرآن{

  .ء خارج عن صالةيل شكالم كمن ال

 يدمالم اآلك الدلة الظاهر من األ ألنه سجدة،ين علكير مل كذ أو دعا أو قرأ القرآن وفلو سها

  . واحدري غكذلی ف سهوها وقد نص عليكضر فياء ال يش هذه األعمدأن  إىل ةضافباإل

 ملا }لغة كان أييف حبرف واحد مفهم  أو حبرفني{ املوجب للسجدةی الم السهوك ال}تحققيو{

  . فراجعنيئين الشيحد هذأتحقق بيالم كون الكقواطع الصالة، من يف قه يسبق حتق

 عارف مبعناه ري غ)ق( يعجمما لو قال األك، كعلم ذليال هو  ولغةيف لم حبرف مفهم كنعم لو ت

  .ال السجدة سهواً و،بطال عمداًوجب اإليحرف واحد، فال  يف ان من اللغوك

 مل يوجب سجدة ،دعاء أو ذكر أو قرآن أنه بل بتخيل{ اًي آدم}الماًكونه كب لم جاهالًكلو تو{

  .ت للسهوسجدة السهو شرع و، هو عمدإمنا و} ليس بسهوألنه السهو



١٧

  الصالةيف  باعتبار السهو عن كونه ألنه ،خارج عن الصالة يكون موجبا أنه لو تكلم عامدا بزعمو

  

د ي السأشكل كذلك و،)١(لةكن صحة الصالة مشكل:  بقولهكذلی د الوالد علي السأشكلو

  )٢( .اًيالسهو قو ابه لسجديتجيإان كل بصحتها معه ليلو قنه إ :قال ويالربوجرد

  .بطال التكلم العمديإ أدلةفيشمله تكلماً عمدياً،  تكلم ألنهفيف صحة الصالة  شكال اإلأما وجه

 قالي أن بعدين كل:  بقولهكره املستمسكر عدم البطالن، فلما ذيتقدی  وجه سجود السهو علوأما

د ال عدم العمی ها مبعنيالم الواقع ال عن عمد، فالسهو فكة الي من النصوص هو سبباملتفاهم عرفاًن إ

  .انتهى ،)٣(هية فيخلصوص

الم كوجوب سجود السهو للی  السابقة الدالة علدلةاأل إذ ره املصنف،ك ما ذقربن األكل: أقول

هو مورد الذي  يالم العمدكس هذا من اليل و،هايملن دقق النظر ف  خيفىما الك، كمنصرفة عن مثل ذل

 ري غنتاملی ت علكلذا س و،شملهي»  تعاد ال«ث ي بل حدعادةاإلی ل عليالم، فال دلكة اليلنصوص قاطع

  .همريغ واينكيابلكد مجال اليالس وياخلونسار وابن العمك نيواحد من املعلق

 المهك }ونكي{ الصالةيف ان ك أنه  مث عرف}خارج عن الصالة أنه  بزعملو تكلم عامداًو{

  الصالةيف ونه ك باعتبار السهو عن ألنه{  لسجدة السهو}موجباً{

                                                

  .األول/  فصل يف موجبات سجود السهو ٧٨ ص:ين الشريازيي احلسيتعليقة مريزا مهد) ١(

  .١ فصل يف موجبات سجود السهو مسألة ٦٩ ص:ى علی العروة الوثقيتعليقة الربوجرد) ٢(

  .٥٣٩ ص٧ ج:املستمسك) ٣(



١٨

  عمده ال يضرالذي األنني  والتأوه و احلرف اخلارج من التنحنحوأما ، سبق اللسان فال يعد سهواًوأما ،يعد سهواً

  

عن منشأ سهو، بل  أو صدر عن سهو،الذي ء يالشی طلق عليالسهو  أن قد تقدم و}عد سهواًي

  .حنوها وعرجحة األيهو مورد صح

ة يدمة النافحة حممد بن مسلم املتقيحعارض صيالواجب ی ما دل عل أن ره املستند منكأما ما ذ

 صلاأل وه بالعموم من وجه،ي التعارض فريصيحة خمتصة بالظان للخروج فين الصحك ل،هيء عليللش

  .رجح العدمي

  .هي فشكالقد عرفت اإل والسجدة،في حة نيون املراد بالصحك فرع كذلن إ :هيفف

فال { )امةيقوم الي كمال( فقال نيوم الدي كمال: قولي أن أرادما لو ك } سبق اللسانوأما{

  .ء آخريبشلسانه ت منا التوإ وعزب عنهيهذا مل  و،ونه من الذهنكه ي السهو مأخوذ ف ألن}عد سهواًي

 خبالف السهو ،فيسهوه ضعمر األی  مرتبة من مراتب السهو، منتهأيضاًهذا  أن  خيفىن الكل

  .أقوىهو الذي املتعارف 

 هي فيةعدم العمل ال خلصوصی  مبعندلةاأليف ون السهو كمن  أيـ  ظهريمنه  و:كاملستمسيف قال 

 ،)١( اجلملةيف ان عن قصد ك مبا دلةاختصاص األی دعي إالّ أن وجوب السجود لسبق اللسان، اللهمـ 

  .انتهى

  .ديس ببعياً لأخريره كما ذ و:أقول

   ماك }عمده ال يضرالذي األنني  والتأوه و احلرف اخلارج من التنحنحوأما{

                                                

  .٥٣٩ ص٧ ج:املستمسك) ١(



١٩

  . ال يوجب السجودأيضاًفسهوه 

  غري موقعه ساهياًيف السالم  :الثاين

  

 مثل كذلك والمكس بي لألنه }وجب السجودي ال أيضاًفسهوه { المكة اليمبحث قاطعيف تقدم 

  .النفخ

يف  }اًيساه{  املقرر شرعاً} موقعهريغيف السالم {  املوجبة لسجود السهومور من األ}الثاين{

 نسبه احملقق و،كذلی االتفاق علی املنتهيف ، بل نقل عن العالمة )١( هير وجوب السجود فاملشهو: احلدائق

  .هي علمجاعاإلی  بدعوعلمائنا مؤذناًإىل 

  .)٢( المكاليف تقدمت اليت آخر العبارة  إىل ،صحاب األنياملشهور بی عل: اجلواهريف و

 هي علمجاعظاهر املعترب اإل ویاملنته وبةي، بل عن الغالسهو ه سجديتيأوجب املشهور ف: املستنديف و

)٣(.  

  .مجاعة اإلياكح والشهرةی دعو: كاملستمس واملصباحيف و

 ابن زهرة و،ىاملرتض ود،ياملفو ل،يابن عقكن ياملتأخر و من القدماءريثكاملسألة يف املخالف و

  .نيالصدوق وينيلك املستند الأضاف و،احلدائقيف ما كابن محزة،  وسالر،و

  .المكشمله عموم السجدة لليالم، فكبأنه مشهور استدل للو

  حيصحك، كذلی  الدالة علدلةمبحث السالم من األيف تقدم الم فلما ك أنه أما

                                                

  .٣١٧ ص٩ ج:احلدائق) ١(

  .٤٣١ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

  .٣٣ يف وجوب السهو إذ سلم يف غري موضعه سطر ٤٩٦ ص١ ج:املستند) ٣(



٢٠

هلا دعل بجيمل  ول الصالة،يم حتلي جعل التسلإمنا: )عليه السالم( الفضل بن شاذان، عن الرضا 

 التوجه و،نيالم للمخلوقك الميالصالة حتريف دخول ان الك ملا ألنه ،)١( ضرباً آخرتسبيحاً أو  أو اًريبكت

 م،يال بالتسل أوالمكاليف  نيابتداء املخلوق و،االنتقال عنها و،نيالم املخلوقكلها يان حتلكالق، اخلإىل 

  .أيتيما سك ،صةينق وادةيل زكوجوا لی مة ما دل عليادة، بضمي زألنهو

ی صل(نيب سجدة الی  علنيقة مساعة الدالتموث وعرجد األيحة سعيصحك اخلاصة خبارببعض األو

  . للسهو)آله وسلم وهياللّه عل

ی عة من صالته حتكر يعن رجل نس، )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : ص، قاليحة العيصحو

  )٢( .نيسجد سجدتي وعكريقوم في:  قالع؟كريمل  أنه ركفرغ منها، مث ذ

 أا ظنيهو  وعاتكثالث ری عن رجل صل، )لسالمعليه ا(سألت أبا عبد اهللا : موثقة عمار قالو

 سلمي وتشهدي وعة،كريصلي  وركذی صالته متی عل بيني: ثالث؟ قال أا رك، فلما سلم ذأربع

  )٣( .قد جازت صالته والسهو، سجد سجديتيو

نت من يعكريف رجل سأله عن رجل سها  و،)عليه السالم( ماموماً عند اإلينت ك: قالالرضوي و

  سجد يل وتمهايف: تم صالته؟ قاليمل  أنه ركبة، مث ذتوكامل

                                                

  .١٠ حبواب التسليمأ من ١ الباب ١٠٠٥ ص٤ ج:الوسائل ) ١(

  .٨ ح...بواب اخللل الواقعأ من ٣ الباب ٣٠٩ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .١٤ ح...بواب اخللل الواقعأ من ٣ الباب ٣١٠ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



٢١

  .كذلی قد أورد عل و،)١( السهوی سجدت

اً، ال مثل يالم خارجكون الكالم كجعل السجدة للالذي ل يفبأن الظاهر الدل: األولل يأما الدل

 من رأكثی دل عليالماً، بل خرب الفضل ال ك صلاأليف ان كن إو هو جزء من الصالة،الذي السالم 

  .صلالماً باألكونه ك

ل يتفص أيتيس وما هو الظاهر املشهور،كة، ين للسالم خصوصكيمت مل ن إبأنه ف: ل الثايني الدلوأما

  .كذليف الم كال

 صولمنافاا أل إىل ضافةها باإليد علري، فأشبهما  وعرجد األيحة سعيفصح: خبار عن األوأما

يف قوله  أن ،خبار من أمثال هذه األريثكك ، للعامةة جماراةيوا وردت تقكالظاهر وأن  املذهب،

الم كال أن املنصرف منهإذ خالف استدالل املشهور، ی دل علي المكان الكسجد ملو :حةيالصح

   .ان سبباً للسجدة ال السالمك )صلی اهللا عليه وآله وسلم(مه الرسول لكتالذي  ياخلارج

  .وع قبلهاكر الركنة ذيا سجدتا الصالة بقرون املراد كي أن اًيتمل قوحي ،صيحة العيصحو

 أو جوباًولزيادة امن باب  أو هلما وأللسالم،  أو ها للتشهديالسجدة فون كت أن تملحياملوثقة و

  .هاية فيال حجالرضوي  ون االستدالل اكميصة، فال ينق وادةيل زكيف  كذلی استحباباً، ملا دل عل

ء يال ش أنه یالم الدالة علكمسألة اليف ن مسلم املتقدمة حة حممد بيبصح: استدالل للقول الثاينو

  .ه نظر ظاهريف و،نيعتكالری السالم عليف حة زرارة باعتبار ظهورها ي بصحأيضاًرمبا استدل  وه،يعل

                                                

  .٢٢ سطر ١٠ ص:فقه الرضا) ١(



٢٢

 ،تنيخرياملدار على إحدى الصيغتني األ و،ال بقصده أو تخيل متامية صالتهبسلم إذا سواء كان بقصد اخلروج كما 

  سالمه حيث إنإخل فال يوجب شيئا من نيب الم عليك أيها ال السوأما

  

عة، فلما سلم ك برمامرجل سبقه اإليف قال  أنه )هما السالميعل(خرب الدعائم، عن جعفر بن حممد و

 تشهدي وفاتته وحدها،اليت عة كالريصلي : انصرف مع الناس؟ قال وفاته فسلم،  سها عن قضاء ماماماإل

  )١( .نصرفي وسلميو

خرب  وح ابن مسلميلظهور صحالرضوي  ود عن ظاهر موثقة عماريرفع ال أن نصافن اإلكلو

 الّإه يء عليال شبأنه  خبار األنيعدم بعد مجع العرف ب ول، خصوصاً بعد خمالفة املشهور،كالدعائم مش

  .سجدة السهو

 أصل ضار برية السالم غينئذ خلصوصيوا حكعدم  وواضح،مر ادة فاأليل زك لبأا: لو قلناو

ما ی  علنيسائر املعلق وابن العم واملنت الوالدی ت علكلذا س والقول بالوجوب،يف اط ياملطلب، فاالحت

  .وجدت

خصوص  و،فتوى و نصاًطالقإلل }تخيل متامية صالتهبسلم إذا سواء كان بقصد اخلروج كما {

  .موثق عمار

  .طالقه اإليقتضي و عن اخلروج،ما لو سلم غافالًك }أو ال بقصده{

وجوا للسالم ی ما السالم املخرج، فما دل علأل }تنيخرياملدار على إحدى الصيغتني األو{

  .هيلإمنصرف 

  }سالمه حيث إن من  فال يوجب شيئاً،إخلنيب أما السالم عليك أيها ال{

                                                

  . ذكر صالة املسبوق ببعض الصالة١٩٣ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(



٢٣

ب لفظ كان ميكن دعوى إجيان إو بعض إحدى الصيغتني كذلك أن  كما،زيادة سهويةه حيث إننعم يوجبه من 

  .من حيث الزيادة إالّ ل لكنه مشك،منه موجب  حرفنين إ  بل قيل،السالم للصدق

  

  .كذلكس ي لكيالسالم عل أن من املعلوم وفرغ،ی سلم حت أنه يف السابقة، دلةلصراحة األ

  .صةينق وادةيل زكقلنا بوجوا لإذا  }زيادة سهويةه حيث إننعم يوجبه من {

  .تحبة هلذا السالمانت مسكاذ قلنا باالستحباب و

 مل الًيالماً طوكلم كلو ت أنه ماك، دلةفت سجدة واحدة لظهور األكغ الثالث يعم لو قال الصن

ادة يث الزيمن ح إالّ وجب السجدةي ال }بعض إحدى الصيغتني كذلك أن كما{ واحدة إالّ جتب

منه   حرفني نإ  بل قيل،للصدق{ فقط هلا }كان ميكن دعوى إجياب لفظ السالمن إو{ ةيالسهو

اب جيإی دل علي لنا إطالقال  إذ }ادةيث الزيمن ح إالّ لكمش{ سابقهك }نهكل{  للسجدة}موجب

ه ي علأشكللذا  والفراغ من الصالة بالسالم،ی  دلت علدلة األإمنا و.هإطالقؤخذ بی يالسالم السجدة حت

  .انتهى ،)١( اب السالمجيإی دل علي إطالق كان هناكتم لو ي فإمناهذا لو سلم :  بقولهكاملستمس

 إمنااب السالم للسجدة، جيإ أن ماكالسالم معاً،  وة سجدة واحدة للتشهديفاك دلةظاهر األمث إن 

  ىجرأإذا بالسالم بقصد اخلروج ال ما ی ما أتيون فكي

                                                

  .٥٤١ ص٧ ج:املستمسك) ١(



٢٤

  مبعد السال أو بعد الركوع إالّ مل يتذكرإذا  كما ،فات حمل تداركهاإذا  نسيان السجدة الواحدة :الثالث

  .ديس بالبعيما لكاء هلما عحنوهم، لو قلنا بشمول الد وةكة للمالئي بقصد التحنيالصغت

ة يانت املنسكلو  وعة،ك من ر}ان السجدة الواحدةينس{:  من املوجبات لسجدة السهو}الثالث{

بعد  أو بعد الركوع إالّ مل يتذكرإذا  كما ،فات حمل تداركهاإذا { عاتك رأربع من أربعسجدات 

  .ما سبقكحملها يف نئذ يون حكت وا، أيتي ولسجي أن وع، فالالزمكر قبل الركتذإذا ما أ }مالسال

 ،مل نقل ببقاء حملهاإذا  جتب سجدة السهو إمناة، خريعة األكر بعد السالم من الركلو تذ أنه ماك

  .ه مفصاليالم فكما مر الك

هو  و:احلدائقيف  قال ،مجاعاإله يعلی ان السجدة هو املشهور املدعيوجوب السجدة لنسمث إن 

 ىكحاملختلف يف  أنه ، معمجاعه اإليرة علكالتذ وىاملنتهيف ما عرفت، بل نقل العالمة كاملشهور 

  .انتهى ،)١( ديخ املفيالش وهيابن بابو وليعقأيب  عن ابن كذليف اخلالف 

 مجاعه اإلياً، بل علإمجاعون كادت تكاجلواهر هو املشهور شهرة يف  و،املشهور إىل نسبه املستندو

 مجاعاإل و نقل الشهرةكذلك وص للعالمة،يخلداء التأ ورةكالتذ وةيالغن وعن اخلالف و،ىاملنتهيف 

  ي متأخرأكثر إضافةاملستند يف قد عرفت اخلالف عن اجلماعة السابقة، بل  و،كاملستمس واملصباح

                                                

  .١٥٠ ص٩ ج:احلدائق) ١(



٢٥

  .ةيمامن اإليمن د أنه ركذ مايلاأل أن اجلواهريف  ون،يملتأخرا

عليه ( يبا احلسن املاضأسألت :  قال،سيبن خنی  خرب معلاألولالقول ی دل علي ف،انكف يكو

صالته، ی علی بن ووعه سجدهاكرها قبل ركذإذا : السجدة من صالته؟ قالی نسيالرجل يف  )١()السالم

  ،عاد الصالةأوعه كرها بعد ركذن إو ،السهو بعد انصرافه مث سجد سجديت

ان يون سجدة السهو لنسكظاهره  بأن لي لو ق، سواءنيتخرياأل ونيتألولايف ان السجدة ينسو

  . خيفىه ما اليف و،السجدة

ل كيف السهو  تسجد سجديت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن ،ان بن السمطيمرسلة سفو

  )٢( .نقصان أو كيخل علادة تديز

 أن قبلالثاين التشهد يف هو  ورهكذإذا و :هيف والسجدة، يناسيف  الواردة ريخرب جعفر بن بشو

  )٣( .السهو سجد سجديتيسلم مث يسجدها مث يسلم فلي

؟ مامنا خلف اإلأ والصالةيف سهو أ، )عليه السالم(با عبد اهللا أسألت : خرب منهال القصاب، قالو

  .ه شامل للمقامإطالق حيث إن ،)٤(ال ب ونتيسلم فاسجد سجدإذا : فقال

 عن السهو؟ )عليه السالم(سأل أبا عبد اهللا  أنه سار،يل بن يحة الفضيبصح: استدل للقول الثاين

   إمنا وه سجدتا السهويس عليه فلأمتفمن حفظ سهوه : فقال

                                                

   .٥ حبواب السجودأمن ١٤ الباب ٩٦٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح...  باب وجوب سجديت٢١٠ الباب ٣٦١ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٧ حبواب السجودأ من ١٤ الباب ٩٧٠ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  ).١٤٦٤( ٥٢ ح أحكام السهو٣٥٣ ص٢ ج:التهذيب) ٤(



٢٦

ة قد يبالسجدة املنس يتن اآلأب ي بتقر،)١(نقص منها أم صالتهيف زاد أدر يمن مل ی السهو عل

  ،حفظ سهوه فأمته

  .حنوها موثقة مساعةو

سجد سجدة واحدة ي أن ی عمن نس)عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قالريبص أيبحة يصحو

إذا صالته، فی مض عليع فلكان قد رك فإن ،عكريمل  وهاركذإذا سجدها ي: هو قائم؟ قال ورهاكفذ

  )٢( .ه سهويس عليل وانصرف قضاها وحدها

شك فيها؟  أو ن الركعة الثانيةن الذي ينسى السجدة الثانية معسألته :  قال،خرب حممد بن منصورو

تضع  وسلمت سجدت سجدة واحدة،إذا مرة واحدة ف إالّ كون وضعت وجهكتالّ أ خفتإذا : فقال

  )٣( . سهوكيس عليل و مرة واحدةكوجه

  .ما سبقكنة السؤال ي بقركذل و،انيعم النسي ف،من بوقوع الفعلاملراد باخلوف مطلق عدم األو

 ىنسي أو وعكالری نسيسأل عن الرجل  و: قال)عليه السالم(هللا عبد اأيب عمار، عن  ثقةموو

  )٤( .مت الصالةأ قد ،ال: ه سجدة السهو؟ قاليسجدة هل عل

ما كد عن جزء آخر يوجب رفع اليوع ال كة حول الري العمل جبزء من الرواكتر أن من املعلومو

  .صولاأليف قرر 

                                                

  .٦ ح...بواب اخللل الواقعأ من ١٤ الباب ٣٢٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح... من ترك سجدة واحدة٢٠٩ الباب ٣٥٨ ص١ ج:االستبصار) ٢(

  .٦ ح... من ترك سجدة واحدة٢٠٩ الباب ٣٦٠ ص١ ج:االستبصار) ٣(

  .٥ ح...بواب اخللل الواقعأ من ٢٣ الباب ٣٣٧ ص٥ ج:الوسائل) ٤(



٢٧

  خراألبعض واجباا  أو الذكر فيها نسيان وأما

  

 أن سجد بعديمن سها عن السجود و :)عليه السالم( عن الصادق ،ه خرب الدعائميدل علي وبل

يف ر سجدة السهو كذيمل ه حيث إن ،)١( السهو سجد سجديتيسها عن التشهد ن إو ر،كذي نيسلم حي

  .لينة الذي بقركان بصدد ذلك أنه  معاألوىل

عدم  إىل ضافةخارج عن حمل البحث، باإلی لخرب املع بأن ات املشهوريروای قد أوردوا علوهذا 

  .أشبهما  و احلمدقراءةون لكت أن بعدي ال ان السجدة، بليون سجدة السهو لنسكی ه عليداللة ف

 ريثكعدم سجدة السهو لی  الدالة علدلةثرة األكاالستحباب لی بد من محلها عل ان اليمرسلة سفو

ص ي خمصصات هلا لزم التخصدلة األكتلوأن  ا للوجوبوكل بيث لو قيالنقصان، حب وادةيالزمن أقسام 

  .دلة األكتليف ال تنای االستحباب حتی املستهجن، فالالزم محلها عل

   .ةيون سجدة السهو للسجدة املنسكی عل ه داللةيس فيخرب جعفر لو

خص أعدم وجوب سجوده السهو ی ما دل عل ول،يما قكه إمجال إىل خرب القصاب مطلق، مضافاًو

 إىل ما نسبكفالقول بعدم الوجوب، : ه اهلمداينيلذا قال الفق و،لكفالقول بالوجوب مشلذا و ،منه

  .انتهى ،)٢(بالقواعد أشبهن ي املتأخرأكثر

ان كن إو ،مجاعاإل ياستفاضة دعاو و، بعد ذهاب املشهوراط واضح، خصوصاًين وجه االحتكل

  .هونه حمتمل االستناد بل مظنونكته حمل مناقشة ليحج

  نةيالطمأن أو نيفكوضع الك }خراألبعض واجباا  أو  نسيان الذكر فيهاماوأ{

                                                

  . يف ذكر السهو١٨٨ ص١ ج:الدعائم) ١(

  .٥٥٣ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٢(



٢٨

  . من حيث وجوبه لكل نقيصة إالّ ما عدا وضع اجلبهة فال يوجب

   نسيان التشهد مع فوت حمل تداركه:الرابع

  

فال {  السجودكساوق تريانه يتحقق السجود فنسيبه الذي  }ما عدا وضع اجلبهة{ أشبهأو ما 

احتمال  ول خاص هنا،ي لو قلنا به لعدم دل}ةصيل نقكث وجوبه ليال من حإ{ دة السهو سج}وجبي

  .العدم يقتضي صل، فاألدلة خالف ظاهر األ،لكتفاء الن الان اجلزء موجبي نس ألن له،دلةمشول األ

فت، يمل إذا  أما }هكان التشهد مع فوت حمل تدارينس{ : من موجبات سجدة السهو}الرابع{

  .فتوىال وه النصيما دل علك ،هيء عليوع فال شكام قبل الريحال القيف ه ركذإذا ما ك

ه، بل عن يعدم اخلالف فی  دعوكعن املدار وان التشهد هو املشهور،يوجوب السجدة لنسمث إن 

  .هي علمجاعاإلی ة دعويالغن واخلالف

  .)١( صالحالأيب  ورصانتاال واجلمل والعماين إىل هينسب اخلالف فيقد  و:املستنديف قال 

ل بن يحة فضيصحك: خباربعض األيف وت عنها كالس ولهم بعض العموماتيان دلك و:أقول

ه سجدتا يس عليمته فلأمن حفظ سهوه ف : عن السهو؟ فقال)عليه السالم(سأل أبا عبد اهللا  أنه سار،ي

  .اعةحنوها موثقة مس و.)٢( نقص منها أم صالةيف زاد أدر يمن مل ی  السهو علإمنا والسهو،

                                                

  .١٠ سطر ٤٧٤ ص١ ج:املستند) ١(

  .٦ح...  بواب اخللل الواقعأ من ١٤ الباب ٣٢٧ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٩

  .  كما مرأيضاًموجب للقضاء  أنه  كما، كذلكأيضاًئه أجزانسيان بعض  أن الظاهر و

. السجدتني كما مر سابقاًإكمالاخلمس بعد  وربع الشك بني األ:اخلامس

  

 دلةاملستفاد من األ أن كما عرفت هناكان التشهد، ي نسمسألةيف ، فقد تقدم ل املشهوري دلوأما

جوب ل معتد به لوين دلكي مل كلو مل نقل بذل أنه ی السهو، حتةتشهد سجدهو  يقضون التشهد املك

  .سجدة السهو مستقال فراجع

  .ال خيفىما كاط واضح يل االحتيسب ول،كاملشهور مشی د عن فتوينعم، رفع ال

 موجب لسجدة السهو من باب }كذلك أيضاًائه ان بعض أجزيأن نس{  عند املصنف}والظاهر{

تفاء ن الون انتفاء اجلزء موجبك بكالتمس أن قد عرفت و،دلة من جهة مشول األصة، الينق وادهيل زك

ان يل النسيئه، خالف دلأجزابعض شامل لنسيان ان التشهد يجوب السجدة لنس ویل، فما دل علكال

القاعده عدم قضاء السجدة ی ان مقتضكان البعض، بل يسن  العيان اجلمينس الإفهم منه عرفاً يال الذي 

حيث دلتا فيمن ذكر بعض التشهد فقط،  ،بداللة موثقة عمار، وخرب علي بن جعفرنا أخذ لو للبعض،

  .همايالم فكل اليقد سبق تفص و،جازت صالته أنه یعل

   .فراجعة ي املنسءجزام قضاء األكحيف  }ما مرك أيضاًموجب للقضاء  أنه ماك{

ما ك ني السجدتإكمالعد اخلمس ب وربع األني بكالش{ : من موجبات سجود السهو}اخلامس{

   هذا وحة،ي الصحكوكاخلامس من الشيف  سابقاً }مر



٣٠

 العكس أو موضع القعوديف  للقيام :السادس

  

املوارد السابقة، يف  شكال ملا عرفت من اإل،هين اجلزم بلزوم سجود السهو فكميالذي هو املورد 

  .لهيما مر تفصكهو، الس به بعد سجديتی ؤتيالذي الوسط  يف يباستثناء التشهد املنس

هذا القول هو  و}سكالع أو موضع القعوديف ام يللق{ :من موجبات سجود السهو }السادس{

 محزة ابين ويالقاضوواحللي  احلليبكن تأخر عنهم مم واحد ريغ والسالر، وديالس وعن الصدوق يكاحمل

  .اللمعةيف د يالشه والتبصرةيف والعالمة الزهرة و

 مجاعة اإليعن الغن و،ةيمامن اإليد إىل مايلعن األ و،ني من احملققكثراألىل  إبل عن السرائر نسبته

الفاضل  وصاحب اجلامع واحملقق ونيخيالش وينيلكال وه،يبن بابو يعل ويفاكساإل و للعمايناًه، خالفيعل

  .صةينق وادةيل زك بنيعند القائل الّ إ بل هو املشهور، اللهم،كثرهم، بل لألريغ وتبهكمجلة من يف 

يف قعد ي أو حال قعوديف قوم يسهو فية بن عمار، عن الرجل يح معاوي صح:الوجوبی دل عليو

  )١( .طانيمها املرغمتان ترغمان الش ومي بعد التسلنيسجد سجدتي :ام؟ قاليحال ق

 أردت  أو،تقعد فقمتأن  أردت إذا: ه سجدتا السهو؟ قاليموثق عمار، عن السهو ما جتب فو

س يل و، سجدتا السهوكي فعل،تأتسبح فقرأن  أردت  أو فسبحت،أتقرأن  أردت أو ،تقوم فقعدتأن 

  )٢( .تتم به الصالة سهو  مماءيشيف 

                                                

  .١ ح يف اخللل٣٢ باب ٣٦٤ ص٥ ج:لوسائلا) ١(

  ).١٤٦٦( ٥٤ح  يف أحكام السهو٣٥٣ ص١ ح:التهذيب) ٢(



٣١

ه يس عليل:  فقال،ئاًيدث شحي أو ئاًيقوم شي أن  قبلنر مكقعد فقام، مث ذي أن أرادإذا عن الرجل و

  )١( .ءيلم بشكتی يسجدتا السهو حت

وجوب ی علدلت اليت ة القصاب املتقدمة يروا و،نقصان وادةيزل كمطلقات  إىل هذا مضافاً

  .سجدة السهو

الوجوب ی د ما دل علييبد من تق البأنه ات ي الرواك عن تلصل باألكأجاب املشهور بعد التمسو

الالزم وأن   مفسر الصدر،لي الصدر، بل الذنيب ونهيال تعارض ب ول املوثقة،ينة ذيلم بقركتإذا ما ی عل

  .يدمالم اآلك، ال أشبهما  وقراءةلم الكاملراد بالتأن قد تقدم  وء،يلم بشكتإذا ما يو فسجود السه

  .عدم الوجوبی دلت علاليت ات يمجلة من الروا إىل هذا مضافاً

: ، قلتتشهديرجع في: التشهد؟ قالی نسيالصالة فيف  سهوي، عن الرجل ح احلليبيصحك

   )٢( .هذا سجدتا السهويف س يل: )عليه السالم(السهو؟ فقال  سجد سجديتيأ

ل يسبی  علكهل ذل وه املوثقة،يما دل علكء، يلم بشكتيمل إذا  مبا كد ذليينعم الالزم تق

مته أمن حفظ سهوه فموثقة مساعة  و،صةينق أو ادةيل زكمن  أيتيالوجوب، تابع ملا  أو ابحباالست

  .؟نقص منها أم صالته يفدر أزاد يمن مل ی  السهو علإمنا ،ه سجدتا السهويس عليفل

  هو قائم  ورهاكحدة فذواسجد ي أن ی، عن الرجل نسريبصأيب حة يصحو

                                                

.٢ ح يف اخللل٣٢ باب ٣٤٦ص ٥ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح يف التشهد٩ باب ٩٩٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٣٢

  نقيصة وبل لكل زيادة

  

انصرف إذا صالته، فی مض عليع فلكان قد رك فإن ،عكريمل  ورهاكذإذا سجدها ي: قال

  .التشهد وواحدةجدة السان الينسيف  الواردة خبارها من األريغ إىل ،)١( ه سهويس عليل وقضاها،

 فةيحنأيب ی  لفتو،ةيالتقی  علالوجوب حمموالًی ون ما دل علكين  أعدم بعد إىل ضافةهذا باإل

  .كذلب واحد من العامة ريغ ويالشافعو

 ،اخلامسة إىل اميالقكقة بقوله يالتعليف فصل الوالد  و،نيقل واحد من املعرياملنت غی  علأشكلو

 ادةيعدان زيالقعود  واميمثل هذا الق بأن جملس الدرسيف ر وجهه كد ذق و ال مطلقاً،قراءةالقعود حال و

  .صةينقو

ون كي إمنا ون،يدسا بزائي فل،وع اشتباهاًكالقعود قبل الر والرابعة قبل السجدة مثال، إىل اميأما الق

  .ءيم بشلكتي ما مل ةعدم السجدی  مبا دل علكد ذليؤي أن نكمي ووع،كعن الر والسهو عن السجدة

ستعرف  وصةينق وادةيل زكنقول ب إالّ أن ، اللهمكذلی مة علك املشهور حاأدلةن كل: لأقو

  .الم حولهكال

ر كتذيمل إذا  خبالف ما ،العرفيف ام زائداً يعد الق جلس مثالوالتفت ا إذ أنه هذا مع الغض عن

 لف بالسلبء الواحد ختتيالش إىل ادةينسبة الز أن بعض املباحث السابقةيف  تقد عرف وع،كری حت

  .اب حسب الفهم العريفجياإلو

 ة املختلفريالوجوب خ: اجلواهريف  قال }ةينقص وادةيل زكل{  جتب سجدة السهو}بل{

  و املوجز واللمعة و،احتماليف رشاد اإل و،ريالتحر ورةكالتذو

                                                

  .٤ ح يف السجود١٤ باب ٩٦٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٣٣

 ةيالسهو وةياهلالل وحيضاعن اإل وة،ياملقاصد العل والروضة وفوائد الشرائع ویركالذ وةياجلعفر

 أو ة املراديظاهر غا و،ةئي املضراجلواه وةيالدرة السن وةيالعز وةيرشاد اجلعفرإ وحيالتنق وق النافعيتعلو

  )١( .هحيصر

ی ن ادعي نعم بعض املتأخر،اً قبل املصنفحينا مل نعرف قائله صرأ إالّ ،كن اجلواهر قال قبل ذلكل

  )٢( .ه املتأخرونيعلالذي نه هو أ أو یالفتو وتطابق النص

، بل كثرهم األ ونياملتأخر و من القدماء،ك ذلريغيف ل من حصر موجبات السهو كخالفاً ل: أقول

  .املشهور

  )٣( .ىقوهو األ وعدم الوجوب إىل ،ما صرح به مجاعةك، كثرلذا ذهب األ و:املستنديف قال 

 ادةيل زكشهرة القول بوجوب سجود السهو لی ما عن بعض من دعو و:ه اهلمداينيقال الفقو

يف ثاً حصر موارده ياً وحدمي العلماء قدنياملشهور ب أن ینر نأه بعد يلإااللتفات ی نبغي صة، مما الينقو

  .انتهى ،)٤( فيان فالقول به ضعكف يك ومواضع خاصة،

 يجردوالربك ناف للوجوب نيب و،ابن العم ود الوالديالسك حمتاط نياملنت فهم بی أما املعلقون عل

  .احلجةو

  

                                                

  .٤٣٤ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

  .٤٣٤ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

  .٢٤ سطر ٤٩٧ص ١ ج:املستند) ٣(

  .٢٤ سطر ٥٩٢ص ٢ ج:مصباح الفقيه) ٤(



٣٤

تسجد :  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب ان بن السمط، عن يمبرسلة سف: األولل استدل للقو

  .)١( نقصان أو كيادة تدخل عليل زكيف السهو  سجديت

ئاً من صالته ي شكمن تر: قال أنه )صلی اهللا عليه وآله وسلم(نيب د، عن اليمرسلة ابن اجلنو

  .السهو سجد سجديتيفل

نقصت إذا  :السهو سجديتيف  )عليه السالم(قال الرضا : الق يشعرحة سعد بن سعد األيصحو

  )٢( .دت فبعدهزإذا  وميفقبل التسل

إذا :  فقال،السهو سألته عن سجديت:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب حة صفوان، عن يصحو

  )٣( .دت فبعدهزإذا  و،مينقصت فقبل التسل

 ما  ألنحدمها،أية من علم بلو أوبتقريبنقص،  أم بل وما دل على وجوما ملن مل يدر أزاد

  .أوىلبطريق  يسبب علمه التفصيلي ، السجدةمجايليسبب علمه اإل

 نقصت أم ،مخساً أو تياً صلأربعمل تدر إذا : ، قال)عليه السالم(، عن الصادق حة احلليبيصحك

  )٤(.اًفيهما تشهداً خفي تتشهد ف،قراءةال ووعك رري بغنياسجد سجدت ومسلّ وزدت، فتشهدأم 

  قال رسول اهللا : قولي )عليه السالم(مسعت أبا جعفر : حة زرارة قاليصحو

                                                

  .٢ح  ... وجوب سجديت٢١٠ الباب ٣٦١ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .٤ ح يف اخللل٥ باب ٣١٤ ص٥ج: الوسائل) ٢(

  .٦ ح يف اخللل٥ باب ٣١٥ ص٥ ج:املصدر) ٣(

  .٤ ح يف اخللل١٤ باب ٣٢٧ ص٥ ج:الوسائل) ٤(



٣٥

نقص،  أم صالتهيف در زاد يم لصالته فيف م ك أحدكشإذا : )صلی اهللا عليه وآله وسلم(

  )١( .ني املرغمت)صلی اهللا عليه وآله وسلم(مسامها رسول اهللا  و،هو جالس ونيسجد سجدتيفل

 من حفظ سهوه : عن السهو؟ فقال)عليه السالم(هللا  اسار، سأل أبا عبدين ل بيحة الفضيصحو

  )٢( .نقص أم صالتهيف در زاد يمن مل ی  السهو علإمنا ،ه سجدتا السهويس عليمته، فلأف

 أرتإذا :  قال،ه سجدة السهويب فجي عن السهو ما )عليه السالم(موثقة عمار، سأل الصادق و

ت، أتسبح فقر أن أرت أو تقرأ فسبحت،أن  أردت  أوتقوم فقعدت، أن أردت  أو،تقعد فقمتأن 

  )٣( .ء مما تتم به الصالة سهويشيف س يل و سجدتا السهو،كيفعل

  .مهاريغ وحيالسب وقراءة النيمة عدم القول بالفصل بيبضم

  أنر من قبلكقعد فقام مث ذي أن أرادإذا عن الرجل  و:لة بقولهيمذ يأما موثقة عمار فه: أقول

د صدر يقيهذا  و،)٤(ءيشبلم كتی يه سجدتا السهو حتيس عليل: ئاً، فقاليدث شحي أو ئاًيقدم شي

 ،سبحو أقرإذا ملا  هي إمنا وهما سجدة السهو،يس فيالقعود ارد ل واميالق بأن بعض املطلقات واملوثقة

  .لمكتی يحت: هذا هو املراد بقولهو

                                                

  .٢ ح يف اخللل١٤  باب٣٢٦ ص٥ ج:املصدر) ١(

  .٦ ح...بواب اخللل الواقعأ من ١٤ الباب ٣٢٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  ).١٤٦٦( ٥٤ح  الباب يف أحكام السهو٣٥٣ ص٢ ج:التهذيب) ٣(

  .٢ ح يف اخللل٣٢ باب ٣٤٦ ص٥ ج:الوسائل) ٤(



٣٦

مقام يف ن اوصف وحتا سعديصح إذ ،ني املرسلتريدم داللة غع إىل ضافةات، باإليهذه الروامث إن 

م تابع لنفس كنقص، فاحل أم هل زاد أنه يف كها الشحيل صريالفض وزرارة وصحاح احلليب وآخر،

ة يواألول ودل،أخالف املطلوب ی عل يربط له باملقام، فه ال واخلمس، وربع األني بكالشك، كالش

 داللة أكثر وادة،يالز أو اني أبعد من النسفإنهة ي خصوصكذا الشلعل ملثل ه إذ ها،يمدعی دعواها عل

 بعد نياملرسلتی عل وهايرد علي ، النادرك مثل هذا الشكشی يصالته حت إىل يعدم التفات املصلی عل

الة ثرة الدكات املتينة الرواياالستحباب، بقری عاً عليالالزم محلها مج أن ،ةيضعف سندمها، خصوصاً الثان

  .املوارد املتفرقةيف لزوم السجدة عدم ی عل

: السهو؟ قال سجد سجديتيأ: ، قلتتشهديرجع في: التشهد؟ قال يناسيف ، حة احلليبيصحك

هذا سجدتا السهويف س ي ل،ال.)١(  

 تشهد وع، فاجلسكتر أن عة الثالثة قبلكالريف  كرت ذلكفذ :هدشالتناسي يف  ،اآلخرخربه و

فرغت فاسجد فإذا  ،تفرغی  حتكصالتيف ع فامض كتری ر حتكتذأنت مل ن إو ،كمت صالتأقم فو

  )٢(.لمكتت أن م قبليسلالسهو بعد الت سجديت

يف  سجدة السهو وأما ام،يسبح بعد الق أو أملن قری  عدم سجدة السهو، حتإطالق ظاهرمها فإن

  .السهو  بعد سجديتبهی ؤت ييالتشهد املنس أن قد عرفت سابقاً ووع،كالری ر حتكلعدم التذ ية فهيالثان

                                                

  .٤ ح يف التشهد٩ باب ٩٩٨ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح يف التشهد٩ باب ٩٩٨ ص٤ج: املصدر) ٢(



٣٧

مل ن إو قد متت صالته، وعكريجلس ما مل يفل: ، قالأيضاًالتشهد ناسي يف ل يحة فضيصحو

  )١(.هو جالس ونيسلم سجد سجدتإذا صالته، فيف مض يع فلكری ر حتكذي

  )٢(.الصالة مت أال قد: ه سجدتا السهو؟ قاليسجدة هل عل ىنسي أو :ثيحديف ة عمار يرواو

ع كان قد رك فإنع، كريرها ما مل كذإذا سجدها ي: السجدة، قالناسي يف  ريبصأيب خرب و

  )٣(.ه سهويس عليل وضاهاقانصرف إذا صالته، فی مض عليفل

ی دل علي مما ،المكان الك مل)صلی اهللا عليه وآله (سجدة الرسولی الدالة عل يحة األشعريصحو

  .حة نظري هذه الصحأصليف ان كن إو ،عدم سجود السالم

  . سهوكيس عليلبأنه السجدة املصرح  يناسيف خرب حممد بن منصور الوارد و

 أن تيتوبة فنسكت امليصل ينإ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: موثقة منصور بن حازم قالو

إذا  كقد متت صالت: ، قالىبل:  قلتالسجود ووعكمتمت الرأس قد يأل: لها؟ فقالك صاليتيف قرأ أ

  )٤(.اناًيان نسك

  )٥(.هيء عليفال ش يمن نس وعاد الصالة،أ متعمداً قراءة الكمن تر: حة زرارةيصحو

                                                

  .١ ح يف التشهد٩ باب ٩٩٨ ص٤ ج:املصدر) ١(

  .٥٤ح  يف أحكام السهو٣٥٤ ص٢ ج:التهذيب) ٢(

  .٤ ح يف السجود١٤ باب ٩٦٩ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح يف القراءه٢٩ باب ٧٦٩ ص٤ ج:املصدر) ٤(

  .١ ح يف القراءة٢٧ باب ٧٦٧ ص٤ ج:املصدر) ٥(



٣٨

  الواجبةءجزاتكون من األ أن الزيادة أعم من و، النقيصة مع التدارك فال توجبوأما ،حمل التداركيف مل يذكرها 

  ،املستحبةأو 

  

  )١(.هيء عليشال  و قد متت صالته،قراءةال يمن نس: حة حممد بن مسلميصحو

، نيتاألوليف  قراءةالی رجل نس: قلت له: ، قال)عليه السالم(جعفر أيب حة زرارة، عن يصحو

ء يال ش و،نيتاألوليف فاته الذي والتسبيح  ريبكالت وقراءةال يقضي: ؟ فقالنيتخرياأليف رها كفذ

  .)٢(هيعل

 يف يه و،ال شيء عليهبأنه طلقة امل أو ،املصرحة بعدم السجدة غري ذلك من الروايات الكثرية إىل

ی السجود، فمنتهی ه داللة عليف ها مماريغ ال ون من مقاومتها مرسلة ابن السمطكتميان مما ال يمقام الب

  .ما هو املشهوركاالستحباب ی محلها علمر األ

  فالكصة مع التداري النقوأما ،كحمل التداريف رها كذيمل { ا إذمايصة فيالسجدة عند النقمث إن 

مل  سجد وقومي أن ر قبلكام فذي القأرادة، مث يالسجدة الثان يقة، فمن نسيصة حقيست نقيلإذ  }توجب

  .ءين فات منه شكيوع مل كر قبل الركتذ وقامإذا  كذلك وء،ين فات منه شكي

ن إو ل سهوك من وجوا ل،اه اجلواهر عن املوجزكذ، خالفاً ملا حئني مثال حقراءةال واميعم زاد القن

  .هيف ما  خيفىال و،كرتدا

 أن من املعلوم و، النصإلطالق }املستحبة أو جزاء الواجبةأون من كت أن عم منأادة يالزو{

    منكره املستمسكما ذيقد تقدم املناقشة ف و،ءأجزااملستحبات 

                                                

  .٢ ح يف القراءة٢٧ باب ٧٦٧ ص٤ ج:املصدر) ١(

  .٦ ح يف القراءة٣٠ باب ٧٧٢ ص٤ ج:املصدر) ٢(



٣٩

 أو  ال مثل التكبري، ومثل قوله حبول اهللا يف غري حمله،يف غري حمله من الثانية أو ، مثالاألوىلقنت يف الركعة إذا كما 

  التسبيح

  

  . فراجعأجزاء،ليست بأا 

 ما ال وه سهواً،كتريف ء يه، فال شيء فيال ش وه عمداًكوز ترجياملستحب  بأن القول أن ماك

 كالتر إذ ،هيما ف  خيفىاق، اليل وحدة السيالظاهر من الدل إذ ادته،يزيف صته ال سجدة ينقيف سجدة 

  .يل خارجيجائز بدل

شمل يهل  و عدم استحباب السجدة،نيب و،ك جواز الترنيمن عدم التالزم ب أيتيس ماىل  إمضافاً

القول  و،ءجزااالختصاص باألی الفتو وال؟ ظاهر النص أم ،الستر مثالی نس ما لوكصة الشروط، يالنق

ىل  إ مضافاً،ءجزااأل إىل صة منصرفةيالنق أن العرفی ريالتعمق ی لد ذإ، يبدو فإنهف، ي ضعطالقباإل

  .كد ذليؤيالشرائط مما يف ادة يعدم تصور الزأن 

ما لو أ، قراءةما لو قنت قبل الك }ةي حمله من الثانريغيف  وأمثال، ی األولعة كالريف قنت إذا ما ك{

صة ي من نقك عد ذلإمنا وحمله،يف  تان القنوك قراءة عدم الكبعد ذلتبني  وعكقنت بظن القراءة مث ر

  .ادة عرفاًي لصدق الز} حملهريغيف مثل قوله حبول اهللا و{ ك حول مثل ذلالمكقد سبق ال و،قراءةال

 دي بعريهذا غ و،يان فهو بدوك لو ةاديصدق الز و،ركمطلق الذيف  داخل كذلن إ :قالينعم رمبا 

  .اط واضحيق االحتيطرإالّ أن 

ة ربع األحاتيسبح التسب أو رب اشتباهاً وسط احلمد،كما لو ك }حيالتسب أو ريبكال مثل الت{

 قرآن وركل ذكل يشمله دليصراف مرسلة ابن السمط عنه، فن الكلعل ذل ووع،كالريف اشتباهاً 

  .دعاءو



٤٠

 أن  كما، الظاهر صدق الزيادة عليهفإن ،غري حملهيف كرب بقصد تكبري الركوع إذا صدق عليه الزيادة كما إذا إال 

 نقيصة املستحبات فال توجب حىت مثل وأما ،لى صدق الزيادةاملدار ع أن صلااحل و، كذلك"مسع اهللا ملن محده"قوله 

  القنوت

  

 قراءةزعم متام ال بأن } حملهريغيف وع ك الرريبكرب بقصد تكإذا ما كادة يه الزيصدق علإذا ال إ{

  .}هيادة علي الظاهر صدق الزفإن{ ر عدم التمامكع، مث تذكريرب لكف

 أريدلو  إذ  ظاهر،رينهما غي الفرق بفإنملتقدم، الفرع ای ادة علي الظاهر صدق الزكذلك و:أقول

علم ي الصدق عند من ال أريد لو و،همايلكيف ان الصدق ك ،كذليف اشتبه بأنه الصدق عند من علم 

 كفعل ذل أنه ظني العارف باشتباهه ريغ إذ هما،يلكيف ادة يصدق الزي ال فإنهالظاهر، ی ري إمنا وقة،يباحلق

  .ركل ذكمن باب 

 تقد عرف و}ةاديصدق الزی املدار عل أن صلااحل و،كذلك "مسع اهللا ملن محده"قوله   أنماك{

ر كمطلق الذيف ندرج ي و»ركل ذك«ادة يمثال هذه الزأشمل ية، فياخلصوص إىل سابقاً عدم لزوم التوجه

  .ادةيل زكقلنا بوجوب السجدة لن إ ء،يه شيس فيلالذي 

وجب يف يكاراً فيه جائز اختك تر ألن} القنوتمثلی  حت،صة املستحبات فال توجبي نقوأما{

  .اناًيه نسكالسجدة تر

ب سجود السهو جيحنوه مما عرفت فال  والقنوتكالظاهر استثناء املندوبات ن إ :اجلواهريف قال 

ة املرام يغايف اه ك بل قد مسعت ما قد ح،دانيالشه وه الفاضليما نص علكفعله، ی انه بعد العزم عليبنس

  املنساق ی  علصلا خالف األمياقتصاراً ف



٤١

 الزيادةيف الشك يف  عدم تركه حوطاأل و، به دائماًتيانكان من عادته اإلإذا مثله يف  عدم الترك حوطكان األن إو

  النقيصةأو 

  

  .انتهى ،)١( قن من النقصياملت

البعض ه يلإما ذهب ك } به دائماًتيانان من عادته اإلكإذا مثله يف  كحوط عدم التراأل انكن إو{

ف يكاراً فيه اختكوز ترجيبأنه القول  و،صةي النقإلطالق كذل والقاعدة،ی هو مقتض واجلواهريف ما ی عل

  .طالقجمال له بعد اإل  هذا جمرد استحسان ال ألن حمله،ريغيف اناً السجدة يه نسكتری ترتب علي

 كق ذليه من تعلريغ ودره جناة العباك مما ذكون عادته ذلك من ،ره املصنف هناكما ذ أن  خيفىالو

ان عادته كه النقص عرفاً، خبالف من يطلق علي ال ي،نس وعزمإذا من عادته عدم القنوت  إذ بالعزم،

  .لو من نظرخي املنت الی  علكح ذلي من ترجكاملستمسيف  فما ،فنساه

يف املصباح عن العالمة يف اه ك ح}صةيالنق أو ادةيالزيف  كالشيف ه ك عدم تر حوطألاو{

  .هيلإل يالروض امليف د يعن الشه و،ختلفامل

اجلواهر نقله عن يف  و،موثقة مساعة املتقدمات ول،يالفض و وزرارةاستدل له بصحاح احلليبو

 إالّ قعي ال كمثل هذا الش إذ  للوسوسةكقال من احتمال ذلياملشهور العدم، ال ملا  ووالده، والصدوق

صلی اهللا عليه (نيب رجل الی أت:  قال)عليه السالم( هللاعبد اأيب ، عن وينكده خرب السيؤي و،يللوسواس

ت يما صل يدر أالی حت صاليتيف من الوسوسة ی لقأا رسول اهللا ما ي كيلإو كشأ:  فقال)وآله وسلم

   كالصالة فاطعن فخذيف دخلت إذا : فقالنقصان؟  أو ادةيمن ز

                                                

  .٤٤٠ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(



٤٢

م يع العليعوذ باهللا السمأ ،اهللای لت علك تو،باهللا وبسم اهللا": بة مث قلاملسحی يسر باصبعك اليمناأل

  )١( . تطردهكفإن "ميطان الرجيمن الش

 أن من احملتمل إذ  السجدةكتريف نفع ي ونه للوسوسة الكأن  إىل ضافة باإل،ال شاهد للوسوسة ذإ

قال من الظاهر من يال ملا  و،طرده وطانيرغام الشإيف ادة ي، زيالشارع جعل سجدة السهو للوسواس

 ريمثل هذا التعب وصة،يالنق وادةيل واحد من الزك» نقصت أو زدت« :يفنة الفهم العريث بقريحاداأل

هذا  إذ ،نقصان وادةيل زكالسجدة ل أن یدل عل ات من مجلة مايون هذه الرواك فت،كعن ذليف عر

 تزدأ(ی عدمها مبعن وادةيالزيف  كون الشكحاديث األ الظاهر من هذه  ألن بل،خالف ظاهرهای املعن

 نقصتی اخلمس، فمعن وربع األني بكون الشكبعضها من يف ده ما يؤي ويف عرري تعبفإنه )مل تزدأم 

نسان هل  اإلكشي بأن كالنادرون كی ي جداً حتكستأنس له قلة هذا الشيمما  وادة،يالنقص عن الز

ی دل عل ماات إطالقون كينئذ يح وذا،كه ونصفاً وسورة أو قرأ نصف السورة أو ثالث، أو سجد مرة

مر األی  منته،ماًكحمان بعد التجاوز كإذا عدم االعتناء  واحملل،يف  كان الشكإذا  كوك باملشتياناإل

وا عن كان، فسيمقام البيف ات الواردة طالق اإلكاالستحباب لقوة تلی  علبالسجدة حمموالًمر ون األكي

  .العدم إىل ذهاب املشهور إىل ضافة هذا باإل،عدم وجوای ل عليالسجدة دل

  مل يدر زاد إذا  عن املفيد يف العزية القول بوجوما فيما يحكنه إ مث

                                                

  .١ ح يف اخللل٣١ باب ٣٤٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٤٣

 ي بعد تقضكان الشك و،كقن ذليتيمل  ووعاً،كنقص ر أو وعاًكزاد ر نقص سجدة، أو أو سجدة

  .قد عرفت اجلواب عنها و،هاريغ وليحة الفضيلعل مستنده ما تقدم من صح والصالة،يف ان ك ووقته،

 مع غلبة الظن ،ربعاأل و الثالثني بكالسهو للش  الصدوق، القول بوجوب سجديتعن يكحو

  .هيعلی بن وكثر ظن األكل شكيف  القول بوجوا نيالصدوق إىل نسب أنه یركعن الذ و،ربعباأل

 إىل كمه وذهبإذا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن ،سحاق بن عمارإة ي برواكاستدل لذل

  )١( .نعم:  قلت؟فهمتأ ،وعك رري بغنياسجد سجدتفل صالة ك يفبداً أالتمام 

عليه (عبد اهللا أيب  عن ،ربعاأل و الثالثني بكخصوص الشيف حسنته الواردة  أو حة احلليبيصحو

 فسلم مث ،ءيش إىل كمه وذهبيمل  واًأربع أو تيثالثاً صل يتدر نت الكن إو :ث قاليحديف  )السالم

الثالث فقم فصل الركعة الرابعة  إىلذهب ومهك ن إو ،فيهما بأم الكتابأ نت جالس تقرأ ونيعتكصل ر

  )٢(.السهو سلم مث اسجد سجديت و فتشهدربعاأل إىل كمه وذهبن إو ،السهو تسجد سجديتوال 

 ،نيالصدوق إالّ نقل من أحد القول مايمل ی حت صحاباأل إعراض إىل هما مضافاًيفو

  ات املتعرضةيسائر الروايف ان يمقام البيف بالسكوت معارضتهما و

                                                

  ).٧٣٠ (٣١ ح... يف أحكام السهو يف الصالة١٨٣ ص٢ ج:التهذيب) ١(

  .٥ ح يف اخللل١٠ باب ٣٢١ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٤٤

ی دل عل  مانيب ونهماياالستحباب مجعاً بی بد من محلهما عل ال أنه ،كوكم مثل هذه الشكحل 

  .نقص أم در زاديمن مل يحصر السهو ف

  .طنابفة مل نتعرض هلا خوف اإليخر شاذة ضعأ بعض أقوال كهناو

  



٤٥

   جيب تكرره بتكرر املوجب ـ ٢ـ سألة م

  

 إطالقما هو ظاهر ك ، له}رر املوجبكبت{ سجود السهو أي }ررهكب تجيـ  ٢ ـ ةمسأل{

 كذل ون،ي واحد من املتأخرريغ وها، تبعاً للعالمةريغ وكاملستمس واملصباح وبه اجلواهری فتأ و،الفقهاء

ذا، فهم كه يفطر فعلأمن  أو ،ذاكه يمن ظاهر فعل:  لو قال املوىلفإنه ،سبابصالة عدم تداخل األأل

  .هيه علي تداخل لزم التنبكان هناكإذا و .م مستقالك احلكوم بذلكفطار حمإل ك ول ظهارك أن العرف

  .هم، فقالوا بالتداخل مطلقاًريغ واملبسوط وةيفاكال وةرياملستند تبعاً للذخ وخالفاً للحدائق

  .خمتلف اجلنس فالتعدد و،جلنس فالتداخلا متحد نيفصل بالذي س يالبن ادرو

  :أموربالتداخل باستدل القائلون 

  .األولف يلكالتی ف زائد عليلكصالة عدم تأ: األول

  .صالة التداخلأ: الثاين

  .صدق االمتثال: الثالث

  . عنها واحدكأجزأ حقوق كياجتمعت علإذا  :)عليه السالم( هقول: الرابع

، عن )١(ارموثقة عمك ،عدداًتان السبب مكما ير التعدد فكذي مل )عليه السالم( ماماإلن إ :اخلامس

ثالث؟  أا رك فسلم مث ذأربع أا عات فظنكثالث ری سأله رجل صل أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا أيب 

يف جلس  ي املصلفإن السهو سجد سجديتي وسلمي وتشهدي وعةكريصلي  وصالتهی عل بيني :قال

تشهد واميموضع ق

                                                

  .١٤ ح يف اخللل٣ باب ٣١٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٤٦

  طالن إو الكالم الواحد موجب واحد وأنواع أو سواء كان من نوع واحد

  

  .ل واحد منها موجب للسجودك أن  مع،سلمو

جمال هلا  ف زائد اليلكصالة عدم تأ فإن ،صلح مستنداًي  الكئاً من ذليش أن ال خيفىن كل: أقول

 إمنا فإنه ،صدقي االمتثال ال و،ل علة معلوالًك لفإن ،نيما بك عدم التداخل، صلاأل ول،يبعد ظاهر الدل

قول هؤالء يفهل  الإ و، خمصوص مبوضعهاجتمعإذا ث يحدو ،مراوتثل سائر األميمل  واألولمر امتثل األ

ب ملن جيال ی  حت،هاريغ واميالص والصالة والنذر ونيميال وفطاراإل وبواب الظهارأيف عالم مبضمونه األ

  .أشبهما  وقضاء صالة واحدة ووم واحديام يص إالّ صالة سنة وام شهريه صيعل

  .حملهيف ما حتقق كوجب السجدة، ي ن البعض منها الر التعدد، فألكذي مل ماماإل أن وأما

 قد ألنهجناس املختلفة فاأليف  وأما ،جلنس الواحد فللصدقايف له، أما يس لتفصيادرن اب استدلو

حال قعود جتب يف من قام  و،ه سجدتا السهويلم جتب علكقالوا من ت و،حال قعود مثالًيف قام  ولمكت

  .مره امتثال األيجب علي، فنيهذا قد فعل الفعل و،ه سجدتا السهوديعل

 الالزم القول فإن ،لهي من تفصاألول فال جمال للشق ،ث عرفت لزوم التعدد مطلقاًيح: أقول

  . التعددإطالقب

ن إوموجب واحد {  عرفاً}الم الواحدكالو{ عددةت م}نواعأ أو نوع واحد ان منكء اسو{

  .طالن إو شهر رمضانيف ل الواحد كحاله حال األ ف،مبناف واحد إالّ أتي مل ألنه }طال



٤٧

  عاد تكررمث تذكر ن إ نعم

  

  ألن}رركت{ انه الثاينيالم بنسكالمت أفان ينسال إىل }مث عاد{ المهكثناء أيف  }ركتذن إ نعم{

نفع ي الم الواحد الكة العرف لليروا و،سهو مستقل إىلالم مستندة كل قطعة من الك و،ني سهوكهنا

له سجدة،  ل سهوكالسهو، ف إىل  السجدةإضافة كد ذليؤيرمبا  و،نيواقع وجود سهوون الكبعد 

طان مسبب السهو لزم يالش حيث إن فما املرغمتانإ: )صلی اهللا عليه وآله (نيبخصوصاً بعد قول ال

  .نيرغامه مرتإلزم ي ف،منهن اوهنا سه ورغامه،إ

  . فتأمل:اً بقولهأخريتأمل ن إو جهه هواستو وليمثل هذا التفصی ركقد نقل اجلواهر عن الذو

توجب  السهو ال إىل  السجدةإضافة و،ىالفتو و النصطالقة الواحد، إليفاكبعد ي ن الكل: أقول

صالة عدم أ فكلو ش والعدد،ی الدالالت علی حدإدل بي رغام الاإل و،طالقالتعدد بتعدد السهو بعد اإل

  .مةكالزائد حم

يف ر كسجدة واحدة، سواء تذ إىل تاجحيالواحد يف السهو العرلة أن داملستفاد من األن إ :صلااحلو

  .السالم والتشهدك نيمن جنس أم ،المكالكان من جنس واحد كسواء  و،ال أم ثناءاأل

لو  واملتعدد،يف ان وحدة املسهو لزم تعدد السجدة كار لو ياملعن إ :قالي  ألنجمال هذا، فالی علو

 نيمع بجيف يك ف،الم الواحد مع تعدد السهوكاليف هو لزم الوحدة ان وحدة السكلو  ومن جنس واحد،

  .ة مع وحدة السهويتاملسأله اآليف التعدد  و،املصنف بالتعدد هنا مع وحدة املسهو قويل

نصف فمبناه التعدد عند تعدد سجدة واحدة، أما امل إالّ نياملقاميف لزم ي رنا الكما ذی  علبناًء: أقول

  نإ ومبناه،ی ان عليم الفتويستقت و،املسهو أو السهو



٤٨

  موجب واحد بلربعنقصان التسبيحات األ و، التعددحوطكان األن إو الصيغ الثالث للسالم موجب واحدو

  . أتى ا ثالث مراتن إو زيادا  كذلكو

  

د يؤيالذي  وعله وحدة املسهو،جي أو ار وحدة السهو،يعل املعجيمن ی مبنی حدمها علأيف  أشكل

  . بالسجدة للمسهوات املتعددةدلة األإطالقسهو صورة تعدد امليف دة وحدة السج

 ريغيف سلم يسجدة السهو لو ی دل عل  ماطالق إل}غ الثالث للسالم موجب واحديالصو{

  .غ الثالثي بالصتيانمن املعلوم غلبة اإل و،فتوى وموضعه نصاً

 ضعف هذا نصافن اإلك لادة مستقلة،يل واحدة زكون ك الحتمال } التعددحوطان األكن إو{

  .انيمقام البيف  الواردة دلة األطالقته إلي غا،اطياالحت

  .ارياملع أا عرفتاليت ة ي للوحدة العرف} موجب واحدربعحات األينقصان التسبو{

 كذل بأن القول و،اريرنا من املعك ملا ذأكثر أو }ا ثالث مراتی أتن إو اداي زكذلك وبل{

ة، يار هو الوحدة العرفياملع إذ  تامريغ، ادة هنا ثالثيفالز صةينق وادةيل زك: )المعليه الس(قوله يف ناي

سبحان اهللا«: ل مجلة مثلك احتمال عد كان هناكال لإ وة،يالروايف ورة كا املفهوم من العبارة املذفإ« 

  . مقطوع العدمكذل و»حانبس«: لمة حنوكل ك وادة مستقلة، بليز» احلمدهللا«و

  



٤٩

كرب للركوع  وقنت والسورة وقرأ احلمد وقامو  مثالًاألوىلسها عن سجدة واحدة من الركعة إذا  ـ ٣ ـمسألة 

مرة  و مرة لقوله حبول اهللا،عليه سجود السهو ست مرات و،الركوع وجب العود للتداركيف يدخل  أن فتذكر قبل

 قام و يتكرر مخس مرات لو ترك التشهدهكذا و،مرة لتكبري الركوع ومرة للقنوت ومرة للسورة ومرة للحمد وللقيام

  .كرب للركوع فتذكر واالستغفار بعدها وأتى بالتسبيحاتو

  

السورة  وقام قرأ احلمد و،مثالًی األولعة كعن سجدة واحدة من الری سهإذا  ـ ٣ ـ مسأله{

 ،كللتدار{ اجللوس إىل }وع وجب العودكالريف دخل ي أن قبل{  النقص}ركوع فتذكرب للركووقنت 

 أو ار وحدة السهوياملع أن قد تقدم و سهو واحد،ألنه  بعد الصالة مرة واحدة}ه سجود السهويعلو

  .املسهو عرفاً

 ام،يمرة للق و، مرة لقوله حبول اهللا،ست مرات{ :ههو قول وه نظريف أيتيره املصنف مما كذ فما

 ، قبل القنوتريبكبعة لتمرة سا و بل}وعك الرريبكمرة لت ومرة للقنوت، ومرة للسورة، و،مرة للحمدو

رب ك و،ستغفار بعدهااالو{ ربع األ}حاتيبالتسبی أت وقام و التشهدكرر مخس مرات لو تركتيذا كهو{

رار كوجب التيبعضها ما يف  أن رار السجدة معكات تيالروايف ر كذيرناه مل كملا ذ و}ركوع فتذكللر

  .حسب هذه القاعدة



٥٠

  قوىال جيب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على األ أنه كما ،لو مع التعدد وال جيب فيه تعيني السبب ـ ٤ـ مسألة 

  

من  يو نسل ف}لو مع التعدد و السببينيتع{ سجود السهو يف أي }هيب فجي ال ـ ٤ ـ مسألة{

ی األول أن نيعي أن السهو بدون بعد الصالة بسجديت أيتي ،ة التشهديمن الثان والسجدةی األولعة كالر

  .سكالع أو ان التشهدية لنسيالثان وان السجدةيلنس

 طالق إل:ة، قاليفاكال وةريه، تبعاً للذخيمصباح الفق و السبب اجلواهرينيبعدم لزوم تعی فتأقد و

ولده فأوجبوا  ويكركاالرشاد لل يقيتعل وديالشهی ركذ وة العالمةيخالفاً لنها ومتثال،صدق اال ودلةاأل

جل السجود أليف ب جي كذلكة ية الظهرين الظهريف ب جيما كفات، يعمال بالن األطالقلعله إل و،ينيالتع

  .كة ذليادة السالم نيز

هو ی قون األك ل،بالقصد إالّ املطلوب منها إىل تنصرف ة اليعمال القصداأل بأن كد ذليرمبا أو

  .ل مفقوديدل إىل تاجحيالزائد  ولف اكاملی قد أت وة،يان ذه املهيتلف به اإلك امل ألن،األول

ان التشهد يقدم سجدة نسين  أجوزي ف}ىقواألی ب أسبابه عليه بترتيب فيب الترتجي ال أنه ماك{

لزوم ی ل عليعدم دل وفتوى،ال و النصطالق إلكذل واملثال املتقدم،يف ان السجدة يسجدة نسی عل

ب ي الترتن أل،كذلی ل عليدل ال إذ  تام،ري غان به أوالًيتلزم اإلي الً أوما وجب بأن القول وب،يالترت

  .املقاميف ل مفقود يبدل إالّ هيلإصار ي  الصلخالف األ

  سجدة السهويف الندب  ولزم قصد الوجوبي ال أنه أيضاً تعرف كمن ذلو



٥١

  .الركعات االحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر و املنسيةءجزابني األ وأما بينه

  

 املستحب أو قصان للجزء الواجبالن أو ادةيون السجدة للزكقصد  ال و،القضاء وداءال قصد األو

  .أشبهما أو 

السجدة ی نو بأن سك لو عكذلكم كهل احل وه،ريغ و منهم املصباح، واحدري غكبذلی فتأما ك

 ، احتماالن،صةيلفاً بالنقكان مك أنه نيادة مث تبيللز أو الم،كلفاً بالسجدة للكان مك أنه نيللسالم، مث تب

نقل لزوم  و،ق فالصحةيالتطبيف  أاخلط أو ،د فالبطالنييوجه التقی ل عكون ذلك نيب ه اهلمداينيفصل الفق

  .املوجز وةياهلدا وةيعادته مطلقاً اجلواهر عن النهاإ

ون كفت» سهويف ال سهو  «:)١()عليه السالم( مطلقاً، لقوله عادة احتمال عدم اإلكهنا و:أقول

  .ه تأمليان فكن إو د لغواً،ييقصده التق وسجدته امتثاال

مر  و}ما مركة فهو مؤخر عنهما ياطيعات االحتكالر وةي املنسءجزا األنيب ونهيب{ بي الترت}أما{

  .همما تقدم تعرف وجه و،ه فراجعيالم فكل اليتفص

  

                                                

  .٢ ح يف اخللل٢٥ باب ٣٤١ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٥٢

كان من ن إو ،عادة كان على وجه التقييد وجبت اإلفإن  ،املوجب غريه أن لو سجد للكالم فبان ـ ٥ـ مسألة 

  أأجزالتطبيق يف باب االشتباه 

  

سائر يف ذا كه و}هرياملوجب غ أن ناالم فبكلو سجد لل{ ما يه و} ـ ٥ ـ مسألة{

ان من باب االشتباه كن إو ،عادةجبت اإل ودييوجه التقی ان علك فإن{ القصد و املوجبنياالختالف ب

.ة لقاعدة الفراغيفاكان الالزم الك نيالوجه أيی ان علك أنه دريلو مل  و}أأجزق يالتطبيف 

  



٥٣

   به فوراًتيانب اإل ـ جي٦ـ  مسألة

  

 نياملشهور ب إىل احلدائقيف  نسبها ،اً بعد الصالةي عرف}فوراًيف ان يتب اإلجي ـ ٦ ـ مسألة{

ی يف فتأ و،هو بالعدمی فتأ و،ح البعضيتصر إىل املستنديف نسبه  و،هيلإمال الذي هو  و،صحاباأل

ة يفاكال وةريالذخيف  أنه ماكه، ي علمجاعرب باإلكاألی شرح املوليف شعر ما ياجلواهر بالفور، قال بل قد 

  .انتهى ،)١( هي علمجاعاإلی ن بدعوي مشعرصحاباأل إىل يفهما قبل فعل املنايلإجوب املبادرة  ونسب

  .  مع نوع تردد منهماكة املصباح واملستمسيذا اختار الفوركو

ما تقدم، فاختاروا كاملستند  وحالشر وةيلفاأليف ن يديالشه وةيالنهايف عن العالمة  يكحخالفاً للم

  .ةيالفوريف ة التأمل يرشاد اجلعفرإعن ظاهر  وة،يعدم وجوب الفور

ی دلت علاليت  و،بعد السالم أا یدلت علاليت ك ،اتي جبملة من الروا:استدل القائلون بالفور

 من ءا سوا یؤتي فالسجدة الّإ وقوم،ي أن ب فعلها حال اجللوس قبلينت جالس، بتقرأ و اتياناإل

الم من كال أن من املعلوم والمكقبل ال وبعد السالم أا یدلت علاليت  ومن حال اجللوس، أو اميحال الق

  .مهلة ب باليالترتيف ت بالفاء الظاهرة ءجااليت  و،باب املثال

 ال ونيسلم فاسجد سجدتإذا : ؟ فقالمامنا خلف اإلأ والصالةيف سهو أ: ة القصاب قاليرواو

  )٢( .ب

                                                

  .٤٥٥ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

  .٦ ح يف اخللل٢٤ باب ٣٣٩ ص٥ ج:سائلوال) ٢(



٥٤

  .هبي أن  عنماماإل ي إىل تجحيمل وى شخي الی ؤخرها حتي أن ان جازكذ لو ال الفور لإ

وا قبل السالم، كی دل عل قبال مايف وا بعد السالم كی معن بأن ،كع ذليمجی ن أورد علكلو

 أيضاًفاملشهور ال إ و ا عن جلوس،تيان اإلنت جالسأی معن وة،ية ال تالزم الفوريالبعدأن  إىل مضافاً

 لو فصلت ساعة فإنهة، يالفوری دل علي الم الكوا قبل الكبأن  وق،ييددون الفور مبثل هذا التض حيال

ستفاد من هذا الفور، فالالزم محله ي ث اليح ول،يلم صدق الدلكتي أن ا قبلی أت والمكال و السالمنيب

ب يلترت الم الكب اليالفاء لترت وي،راخالت و الفورني قول ثالث بكس هناي لألنه ،االستحبابی عل

  .ب مع تراخيترت يه و»مث «خراألث يدحابعض األ فيف الإ واخلارج،

  . ةية تقيون الرواكتی ست خاصة باخلاصة حتيسجدة السهو ل إذ ة القصاب جمملة،يرواو

لرجل  عن ا،)١( مبوثق عمارو،  صل القائل بعدمه باألكور متسفل القائل باليتم دليذ مل إ وهذا

سجد ي ال: )عليه السالم (صنع؟ قاليف يكالفجر يصلي ی  حتكر ذلكذيصالته، فال يف سهو ي

راهة كن هذه الكان الواجب الفور مل تك لو فإنه ،ذهب شعاعهاي وتطلع الشمسی السهو حت سجديت

  . اتيانفة مانعة عن اإليالضع

 ،نادراً الّإة يتعرضوا هلذه الرواين مل ياملتأخرن إ هي فف،ره احلدائق من عدم القائل اكذ أما ما

  رفضی ن علم عدم القائل مبعنيأ، فمن نيف باملتقدميكف

                                                

  .٢ ح يف اخللل٣٢ باب ٣٤٦ ص٥ ج:املصدر) ١(



٥٥

ال  و،مضت أيامن إو تذكرإذا لو نسيه أتى به  وهكذا و، بل وجبت املبادرة إليه،مل يسقط و عصى أخر عمداًفإن

   الصالةإعادةجيب 

  

 من تأخر مثالعالمة  وها مستحدثة من احملققأصلن هذه املسألة من إ نقول أن ال فلناإ والفقهاء هلا،

ان كن إو ده االنصرافيؤي و،أحوطان القول بالفور كن إو ،إشكالاملسألة حمل  أن نصافاإل وعنهما،

  .هية فيبعد البدوي ال

 ك الثابت وجوا للشإمنا وضعها،اغالب مويف  شكال قد عرف اإلكن أهون اخلطبيالذي ن كل

ه من يف بد الالثاين ه النص، فاملورد يدل عل ماك ،ونه بعدمهاكمع  يللتشهد املنس واخلمس وربع األنيب

  . فتأمل،األولاملورد  إالّ بقيهو جزء من الصالة، فلم الذي ة التشهد يالفور لفور

 أن یالفتو و املستفاد من النص ألن}هيلإ املبادرة تسقط، بل وجبيمل  وی أخر عمداً عصفإن{

دام العمر، فهو من قبل  تد ماميالذي رغام ع لإلي التشرإمنا ووات وقته،ففوت بيتاً قس مويف ليلكالت

 فعن موثق ،عوامأ بل }اميمضت أن إو ركتذإذا به ی ه أتيلو نس وذاكهو{ ،رواكما ذكصالة الزلزلة 

 أن ینسيالصالة فی يف سهإذا عن الرجل  و:ثيحديف  )عليه السالم( عن الصادق ،هيعمار داللة عل

  )١( .ركذی سجدها متي:  فقال،السهوی جدتسجد سي

 بقائه بعد ذهاب الفور،ی ل عليدل دليمل  واً،يان فوركف به يلك الت ألنأما احتمال السقوط،

من عموم  إىل  مضافاً،رناهك ما ذدلةه بعد استفادة العرف من األيما ف  خيفى فال،املوثق خاص مبوردهو

  .األولالزمن بذهاب  لو قلنا بفوت حمل السجدة ضةيفاته فر

   ها مني ملا وقع ف،انت ناقصةكالصالة  أن  باحتمال} الصالةإعادةب جيال و{

                                                

  .٢ ح يف اخللل٣٢ باب ٣٤٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٥٦

  . قوى مل تبطل على األأصالبل لو تركه 

  

 عاداإالصالة فتجب مر ن ممتثال ألكيفعل مل يمل إذا ه الشارع بالسجدة فوراً، فكتدار قد والسهو

هو : اجلواهريف  قال }ىقواألی عل{  الصالة}مل تبطل{ داً عمكان التركلو ی  حت}أصاله كتر بل لو{

ی تبعه املول و،اخلالفيف خ يمن الش الإه خالفاً يجد فأ ال، بل اليحتص و نقالصحاب األنياملشهور ب

  .انتهى، )١( ضعفهيف ب يال ر و،أيضاًظهر من املعترب موافقته يقد نه إ لي بل ق،حيشرح املفاتيف رب كاأل

  :أمور ةيستدل به للشرطي أن نكميالذي و

  .حملهيف ما حقق كا للوضع فإ ،باتكاملعلقة باملر يالنواهومر اوظاهر األ: األول

  .صالة االشتغالأ: الثاين

ثالثاً ی صل أنه ر بعد الصالةكمن ذيخرب عمار الوارد فك، كات بذليشعار بعض الرواإ: الثالث

 سلمي وتشهدي وعةكريصلي  ور،كما ذی ه متصالتی عل بيني: اجلوابيف  )عليه السالم(ث قال يح

  )٢( .قد جازت صالته والسهو سجد سجديتيو

  .جواز صالتهيف  دخال أيضاً نين للسجدتأب  مشعرفإنه

 :األولی رد علي ذإ ـ ه اهلمدايني الفقريتعبی عل ـ  املعتربةصولم األوقاي ر الكء مما ذين شكل

أوجب الذي ان طيش للني مرغمتنيون السجدتك ظاهر ب، بلكاً باملرقس متعليبالسجدة لمر األبأن 

   يبل هذا هو الذ. رغام لإلمنفصل عن الصالة شرعاًأمر ما أسهوه 

                                                

  .٤٥٧ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

  .١٤ ح يف اخللل٣ باب ٣١٠ص ٥ ج:الوسائل) ٢(



٥٧

عات ك رنيفرق ب وقة،ي خارجتان عن احلقنيهات حيث إنم، يلها التسلي حتلأدلةاد من فستي

  . العامة خبالف السجدةدلةما جزء الصالة باألحيث إ سجدة السهو، نيب وةي املنسءجزااأل واطياالحت

  .الزائدمر األيف  ك الش ألناملقام ال االشتغال،يف مة كة حمءالربا بأن :الثاينی علو

س يل وف،يلكا مطابقة للتأل ،عادةاإل إىل حتتاج الصالة ال أن الظاهر من اخلرب بأن :الثالثی علو

  .المكاليف يف عرب ي ترتفإنه ،ةياملدخلی ل عليدل» قد جازت«ی عل» سجدي«تقدم يف 

ف تناط يكة، فيمورد الروايف جوب سجدة السهو  وأدلةة يما قد سبق من عدم متام إىل هذا مضافاً

صالة عدم اشتراط أك، عادةصالة عدم وجوب اإلأة، في القول بالشرطأدلةذ مل تتم إ وصحة الصالة ا،

 احلدائق واملصباح وبالصحة اجلواهری فتأقد  واملقام،يف مة ك حمطالقصالة اإلأ و، بلنيالصالة بالسجدت

  .ه باستثناء من عرفتي بل امع عل، تبعاً للمشهور،كاملستمس واملستندو



٥٨

  ينوي أن كيفيته ـ ٧ـ مسألة 

  

قد  وال خالف وإشكال بال ،}ينويأن { ة سجود السهويفيك أي }تهيفيك ـ ٧ ـ مسألة{

ما كه خالفاً، يجد ف أاجلواهر اليف  وح،يملفاتما عن اك واحد من الفقهاء، بل هو املشهور ريصرح به غ

ه ما يعترب في ف،ونه مرغماًك وه سجوداً،نوكما هو الظاهر من ك عبادة ألنه كذل واض،يالريف اعترف به 

 مرء ماال كل وات،يعمال بالن األإمنا: )صلی اهللا عليه وآله (هو مشمول لقوله وسائر العبادات،يف عترب ي

ب القصد قبل جيهل  أنه يفالم ك الإمنا وه،ريغ وباب الوضوءيف ه يلإح يا سبق التلم، ممأشبهما  و)١(ينو

اد جياإل ونشاءاإل إىل بالسجود املنصرفمر ل األي ظاهر الدل،ن وضع أبعدی نوي أن فيكي أو الوضع،

  .األول

تحقق ي ماك أنه باعتباری قوأه ريجعل غن إو لو من قوة،خيال  أنه املصباحيف  بل ،احتمل الثاينو

 العرف فإنه، يما فال خيفى ن كل ومره،أامتثال  يه بداعميدي أن دامة، فلهتحقق باإليحداث السجود باإل

  .االستمرار ودامةاالبتداء ال اإل إالّ كفهم من مثل ذلي ال

  :قوالأه ي؟ فريبكه التيعترب فيهل و

ه حيث إن وه،يالفقی فتو الإاملقام يف س يل إذ ل،يلفقد الدلاالستحباب ال  وعدم الوجوب،: األول

 أدلةيف من باب التسامح ی حتلالستحباب ن موجباً كي املعتربة مل ري غموربعض األ إىل تمل استنادهحي

  .السنن

 ديالشه وه الفاضالنينص عل: اجلواهريف ه املشهور، قال يلإما ذهب كاالستحباب، : الثاين

   .انتهى ،)٢( املشهور أنه اضيالريف هم، بل ريغو

  ن كميذي الو

                                                

  .١٠ حمن مقدمات العبادات ٥ باب ٣٥ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤٤٧ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(



٥٩

ثبت ي ل التسامح اليدل أن إشكاله، بعد الغض عن يالفقی ل التسامح لفتويستدل له دلين أ

بعد ي ال ذإ )صلی اهللا عليه وآله (عدم قول رسول اهللا ور اخلالف،يتقدی  الثواب علإمنا واالستحباب،

  . نظرهي ف، التسامحدلة ألس مشموالًيه ليالفقی ون فتوك إشكال أن ماك ،كثباته لذلإ

صلی اهللا عليه (بنا رسول اهللا ی صل:  قال)عليه السالم( ي، عن آبائه، عن عليبن عل ديخرب زو

 هل )صلی اهللا عليه وآله وسلم(ا رسول اهللا ي :عات، مث انفتل فقال له القومك الظهر مخس ر)وآله وسلم

هو  وربك ول القبلة،فاستقب: عات، قالكت بنا مخس ريصل:  قال،كما ذا و: قال،ءيالصالة شيف د يز

  )١( . مها املرغمتان:قوليان ك و،وع مث سلمكال ر وقراءةهما يس في لنيجالس مث سجد سجدت

 رسول اهللا أن یدل عل هنها ما أوث من وجوه من الطعنيهذا احلديف ما ال خيفى ن كل: قولأ

ة ي معصأخباركو  السهأخبار أن النظريف رجح يالذي  وسجد للسهو قط،ي مل )صلی اهللا عليه وآله(

فالناً  أن ما وردك ،عة دساًي الشأخباريف  دخلت ،لها من واد واحدكف القرآن، ي حترأخبار والرسل،

غالباً ضعاف  وفيك ،حاًيصحی ترائيان سندها كن إو عاً،يفالالزم طرحها مجأيب  أصحابتب كيف دس 

ل كه يقال علماء الرجال فالذي ، ياريف من جمعوالت السي التحرأخبارثاً من ي حدنيمثان ومائة أن یحت

  . واسعاًالباب جماالًيف ة يللتقأن  إىل ضافة، هذا باإلءسو

                                                

  .٩ حيف اخللل ١٩باب  ٣٣٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٦٠

نه  أال ،باعتبار توهم القوم بنای صل: )عليه السالم(ي قول عل بأن ح اخلرب املتقدم،يأما تصح

  لزعمهم،ةان جماراكبالسجدة ) صلى اهللا عليه وآله(نيب  الإتيان وانت مخساً،ك بأاخرب أ )عليه السالم(

 صليمل بأنه  عاملاً )صلی اهللا عليه وآله (ان هوكال إاخلمس، و وربع األني بكمورد الشيف ماً هلم يتعلو

  .هيلإ حمتاج ريل غياً، فتأوأربعإالّ 

  .املبسوط فقطيف خ ي عن ظاهر الشكذل يكح و، الوجوب:القول الثالث

 سجديسه، مث أرفع ريسجد مث يرب مث كيمث  ينوي أن وراملشه أن ح منياملفاتيف فما : اجلواهريف قال 

  .انتهى ،)١(  الوجوبأراد أن بيآخره من الغرإىل 

أيب ه، موثق عمار، عن يل عليصالة عدم الوجوب بعد عدم الدلأ إىل ضافةهذا القول باإلی رد عليو

 مها إمناال، :  فقال؟ريبكت أو حيهما تسبيالسهو هل ف سألته عن سجديت:  قال)عليه السالم( عبد اهللا

 قد سها أنه علم من خلفهيرفع رأسه لإذا  وسجد،إذا رب ك ماماإلی سهالذي ان ك فإنسجدتان فقط، 

 املأمومی  علريبكعدم التيف  نص فإنه ،)٢( نيهما تشهد بعد السجدتيال ف و،همايسبح في أن هيس عليلو

ی ر حتكنأر من كنأمن هنا  وسجدة السهو، يففة يلوظ عالم فقط، ال هو لإلإمنا مامه اإليأتيما وأن 

  .استحبابهيف توقف يمن هنا قد  و:اجلواهريف االستحباب، بل 

                                                

  .٤٤٨ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

  .٣ ح يف اخللل٢٠ باب٣٣٤ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٦١

   غريها مما يصح السجود عليه أو يضع جبهته على األرضو

  

نفس الوجوب فال ی علـ اخلرب  أي ـ  جلواز محلهريبكحباب التتان اسيمقام بيف : املصباحيف قال 

  .ه االستحبابينافي

من  و،دلة من ظاهر األ،االنمب اجللوس قبل السجدة؟ احتجي وأام، يوز السجود من القجيهل مث 

، كان جالساً قبل ذلكإذا نسان عن جلوس سجد اإلي أن  املتعارففإن، يعيطبمر اناً أليوا بكاحتمال 

  .هو بعد الصالةالذي املقام يف ما ك

ها مما ريغ أو رضاألی عل{ السجودی سمتحقق مي به ألنه إشكالال  و بال خفاف}ضع جبهتهيو{

اجلواهر، يف ما ی  عل،همريغ واخلراساين و،كصاحب املدار و،ما عن احملقق الثاينك }هيصح السجود علي

ب جيهما ما يب فجي أنه الروضة ويكركتها لليحاشولفية واأل اللمعة وانيالب والدروس ویركبل عن الذ

هم ريغ وكاملستمس واملصباح ون اجلواهركاره املستند، لاختالذي هو  و،ركعدا الذ ةسجود الصاليف 

  .كذليف وا أشكل واحد ريتبعاً لغ

 اس الن ألنصح،يما ی ون علكي أن لزميالسجود  أن یمبا دل عل و، باالشتغال:وناألولاستدل 

نه ظهر ميالم مما كبعد السالم قبل ال أا یدل عل مبا وه للمقام،إطالقمشول ی لون، بدعوكأيد ما يعب

  .الصالةيف من املعلوم اعتبار الشرائط  وم،يقبل التسل أا مبا دل عل وه،يط الصالة فئاعتبار شرا

 ما الی انت علكلو  و،ات بعد صدق السجدة عرفاًطالقاإل وصلون، فقد استدلوا باألاآلخرما أ

يف ه ي فكل مقام شكيف ما هو الشأن كوم بالرباءة كاالشتغال حم بأن  املتقدمة،دلةأجابوا عن األ وصح،ي

ف يلك التأصلی  الزائدة علموراأل



٦٢

رمحة ونيب باهللا السالم عليك أيها ال وبسم اهللا" :يقول أو ،"آل حممد وباهللا اللهم صل على حممد وبسم اهللا" :يقول

  ".بركاته واهللا

  

شمل يسجود الصالة فال  إىل صح منصرفيما ی ون علكي أن لزميالسجود  أن یدل عل ماو

ما  و،صلقاوم األي شعار الإحنو  إالّ صحيما ال  وصحيربط له مبا  بعد السالم ال أنه یما دل عل و،املقام

لو مت  إىل أنه  مضافاً،مك به هلذا احلكتمسي أن نكميف يكه، فأصليف ه يقبل السالم منظور ف أنه یدل عل

  .شعارإلمثل هذا ای  مقدم علصلاأل أن قد عرفت وصح،يشعار مبا اإل إالّ ن لهكيمل 

ه يان نسكره لو كتذی بالسجود مت أيتي أنه یدل عل االستدالل لعدم االشتراط مبا أن  خيفىالو

 ،أيضاًشعار حمض إان فهو ك لو فإنه ، حملهريغيف ء، يل شكی لوضع اجلبهة علذلك ب تالزم يبتقر

  .ما عرفتكله نظر يدليف ان كن إو اط باالشتراطيل فال بأس باالحتكی علو

 أو ،"آل حممد وحممدی عل باهللا، اللهم صل وبسم اهللا": قولي{ وضع جبهتهإذا ان فكف يك }و{

 أم ركالسجدة الذيف ب جيهل  و}"اتهكبر ورمحه اهللاونيب ها الي أكيباهللا، السالم عل وبسم اهللا": قولي

 يمتأخرمجع آخر من  وة،ريالذخ وكاملدار ویاملنته والنافع واملعتربالثاين  إىل ه خالف، ذهبيال؟ ف

أنه ك و،يلياختاره األردب واملهذب البارع، وخية الشيلعله ظاهر ا وما نقل عنهم املستند،كنا، أصحاب

: ه، قائالًيمصباح الفق واجلواهر واختاره املستندالذي هو  و،ما نقل عنهم اجلواهركاض، يالريف ه يلإمال 

  .لو من قوةخي ن اليخر املتأني، بل املشهور بشهرما لعله األك الوجوب مفالقول بعد

   اختاره واملشهورنه إ هريغ واحلدائقيف  بل ، واحدريغ: األول إىل ذهبو



٦٣

  : أمورة أربع بكلذل استدلوا و،نيقول املتأخر إىل بعد الذهابي ال و،هو بنفسه

  .صلاأل: األول

  .الئم االستحبابير مما كالذيف ات ياضطراب الروا: الثاينو

ان، بل يمقام البيف  أا  مع،أصالًر كات بعدم تعرضه للذي من الرواةريثك مجلة إطالق: الثالثو

  .صل مبجرد السجدةحيرغام  اإلفإن، نيوما مرغمتك لكمناسبة ذل

 إمناال، : ؟ فقالريبكت أو حيهما تسبيالسهو هل ف  موثقة عمار، عن سجديت:هو العمدة و،الرابعو

  )١( .نيهما تشهد بعد السجدتيف ال و،همايبح فسي أن هيس عليلو :قالأن  إىل مها سجدتان فقط

االقول  ور،كعدم الذيف ة حيا صرفإء آخر، يوجود شی ما دل عليف ح فال تناية للتسبي نافبأ

 إىل ضافةح من باب املثال، باإلي لفظ التسبإمنا و،رك الذأصلی اجلواب منصبان عل والسؤال بأن خمدوش

ة يافكة واحدة موثقة يروا أن من املعلوم و،كذليف  نص  سجدتان فقطمها إمنا: )عليه السالم(قوله أن 

  . مجعاً للداللة،االستحبابی ها علريمحل غيف 

 صلاأل بأن ورةك املذموراأليف  شكال بعد اإل،اتي، فقد استدلوا له ببعض الروااآلخرما القول أ

 ات،يالروا يفورة كاظ املذلفل واحد من األكوز جي إمنا و،صلا حرياالضطراب غ ول،يدللمدفوع با

  من  أيتيا سمبدة يات مقطالقاإلو

                                                

  .٣ حبواب اخلللأ من ٢٠ ـ الباب٣٣٤ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٦٤

  .املوثقة معرض عنها وخباراأل

 بنحو عراضثبت اإليمل  إذ  املشهور ساقطة،إعراضسقوط املوثق بی دعو و:كاملستمسيف قال 

  .انتهى ،)١( عدم اجلمع العريف وح للتعارضيالترجی ة، الحتمال بنائهم عليوجب السقوط عن احلجي

 عبدأيب ، عن  عن احلليب،حيالصحيف ب يالتهذ ويفاكهذا القول ما عن الی دل عليان، فكف يكو

 ،آل حممد وحممدی باهللا، اللهم صل عل وبسم اهللا: السهو سجديتيف قول ي: ، قال)عليه السالم( اهللا

 رمحه اهللاو نيبها الي أكيباهللا، السالم عل وبسم اهللا: همايقول في :یخرأمسعته مرة  و:قال احلليب

سقاط إه حنوه بريغ والوسائليف اه ورو ـ املصباحيف ما ك ـ املستند واحلدائقيف ذا رواه ك ه.اتهكبرو

  )٢( .هماي فظلف

آل  ومدحمی اهللا علی وصل«: هيف إالّ أن ،ثياحلد ح، عن احلليبيالصحيف ه يالفقيف عن الصدوق و

  )٣( .ضاًأييف اكه مثل ما نقل عن اليعن بعض نسخ الفق و»حممد

، مث نقل مثل ما نقل )عليه السالم(عبد اهللا أيب احلسن، عن  يف اهللا احلليب ديخ، عن عبيعن الشو

  . الواوإضافة بالسالمو :هين فكه، ليعن الفق

                                                

  .٥٥٤ ص٧ ج:املستمسك) ١(

  .١ح الباب نفسه ٣٣٤ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح باب من تكلم يف صالته٣٥٧ ص٣ ج:والكايف. ١٤ ح يف أحكام السهو٢٢٦ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٦٥

  )١( .»آل حممد وحممدی اهللا علی صل وباهللا وبسم اهللا «:كما نقلها املداری ب علية التهذيروايف و

 حممدی اللهم صل عل«: تيقد رو وال خيفى،ما كة واحدة يا رواأل ضطربةة ميالروا أن  خيفىالو

 ،»آل حممد وحممدی اهللا علی صل« و،»اتهكبر ورمحه اهللاونيب ها اليأ كيالسالم عل« و،»آل حممدو

  .»حممدآل ی عل وحممدی اهللا علی صل« و،»اتهكبر ورمحه اهللاونيب ها الي أكيالسالم عل«و

أن  إىل ة جناة العباديحاشی يف ازريالش يزا حممد تقريخ ميحوم الشهم املرنقد ذهب مجع مو

   .»الواو« حذف حوطاأل

تقدم احتمال ی الفقهاء علی مبن وصة،يالنق وادةي الزنيدائر بمر  األ ألنكذل وس،كبالعمر األ: ليق

 إىل همون نظركي أن ن من احملتملكادة، ليالم دون الزكوع احلذف من الي لش،ادةيالزی صة عليالنق

  .تهيضبطأ ويفاكة نسخة اليصحأ

ـ  بتياناإلك ، حمذوركن هناكيمل  ونكمأإذا صورة االضطراب اجلمع يف القاعدة ی مقتضمث إن 

 صلان األكلو  إذ ضر،ي ال و،بالواو» كيوالسالم عل« »بسم اهللا«يف ع ي اجلمكالشترا» كيالسالم علو«

  .بالصالةی ضر حتي ال وی املعنريغي هو ال واحد،ادة حرف ويز الإن كيمل » الواو«الواقع بدون يف 

صورة أي  بني باجلملتتياناإل إالّ ة،يأنه لفهم عدم اخلصوصك فيريره املصنف من التخكأما ما ذ

   إالّ سيالواقع ليف للفظ ا إذمن ظاهر اللفظ،  انت، الك

                                                

  ).٧٧٣( ٧٤ ح يف أحكام السهو يف الصالة١٩٦ ص٢ ج:التهذيب) ١(



٦٦

» وآله«ر كهلذا ذأنه كو ،نيبالی م عليالتسل أو املقصود الصلواتوأن  حدمها بل من االعتبارأ

  .ث هذه الصورةياحلديف س ي فلالّإ و»وآل حممد«ان كم

 اطاً،ية احتخريغة األياختاروا الص يجردوالرب و،ابن العم ود الوالد،يالسك نيمجاعة من املعلقمث إن 

  .صحأيف اكن نسخة الأل »الواو«بدء  وأنه الضطراب الصلواتكو

اليت ات املختلفة، يل الرواي النسخ املختلفة من قبونك يريون وجه التخكي أن رمبا احتملنه إ مث

ی  فمقتض،خبالف املقام ي الواقعيري احتمال التخك هنا ألن،كذليف ما ال خيفى ن ك، ليريالتخی حتمل عل

  .ن اجلمع مضراًكيمل  وحدها مسلماً،أن كيمل إذا ع ياط باجلمياالحت و،القاعدة اجلمع

 أو ورات،كحد املذأكر خاص كب ذجير، فهل كبوجوب الذنا لو قلنا أهو  و،ءياملقام ش يف يبق

 ريالتحر وتبعه الشرائع و ذهب املبسوط،مثال» اهللا إالّ لهإال «قول ي أن وزی جير حتكمطلق الذفي كي

مقام يف  الواردة دلة األطالق إل،ر خاصكعدم ذ إىل ني واحد من املتأخرريه غيلإمال  وةريالذخ واملوجزو

 باالختالف كذل دأي و،الواجبة أو ق املستحبةيحد املصادأات من باب يالروايف ر ك فما ذ،انيالب

 بقيمن مثل هذه املوارد، فلم يف د حسب الفهم العري بعيرين التخك ل،تحبابساال أو يرياشف عن التخكال

  .االستحبابإالّ 

قد أطال  ور،ك ال مطلق الذيرين مهرب عن االلتزام بالتخكيلو قلنا بالوجوب مل  أنه نصافن اإلكل

  . ذكرناه كفايةمايلعل ف و،ات هذه املسألةيالم حول خصوصكالفقهاء ال



٦٧

  يتشهد ويقول ما ذكر ويسجد مرة أخرى ويرفع رأسهمث 

  

يف داد ت االمفإن ،هي علني لتوقف صدق السجدتكذل وال خالف، وإشكال بال }رفع رأسهيمث {

  .هيوجب صدق التعدد علي الوضع ال

  .فتوىال و النصطالق إل}ركقول ما ذي ویخرأسجد مرة يو{

يف  نيشترط تطابق االثنتيال أنه ماك ،ة جائزاًيالثانيف  مبا شاء تيانان اإلكر كنعم لو قلنا مبطلق الذ

ة واحدة يفيك بنيون االثنتكی  فتوهم لزوم التطابق لظاهر النص الدال علفتوى،ال و النصطالقر، إلكالذ

  . حملهريغيف  ،سالم أو من صلوات

ما عرفت من ی  علكذليف  شكالاإل ينبغيفال  يان له تشهد فنسكإذا ما أ ، بعدمها}تشهديو{

  .كذليف ه فقد اختلف ري غوأما ونه بعدمها،ك

ی علمائنا مشعراً بدعو إىل رة نسبتهكالتذيف  بل ،جوبه والًيحتص وفاملشهور نقالً: اجلواهريف قال 

  .انتهى ،)١( هي علمجاعاإلی عن املنته وعتربامليف  بل ،هاريعن غ ویركالذك ،هي علمجاعاإل

  .هاريغ وكاملستمس وكل املداريم و،املستند وةريالذخ ويفالوا وخالفاً للمختلف

: حة احلليبيصحيف  )عليه السالم(قول الصادق ك ،كذلی استدل املشهور بالنصوص الدالة عل

هما تشهداً ي تتشهد فقراءة ال ووعك رري بغنياسجد سجدتو :مخساً أو یاً صلأربعی دري من اليف

  )٢( .فاًيخف

   نيسجد سجدتي : قال،تشهدي أن ینسيسألته عن الرجل :  قالريبصأيب موثقة و

                                                

  .٤٥٠ص ١٢ ج:اجلواهر) ١(

  .٤ ح يف اخللل١٤ باب ٣٢٧ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٦٨

  )١( .همايتشهد في

 أو واحداً ،یم صلكی دري  عن الرجل ال)عليه السالم( سألت أبا احلسن :نيقطيحة ابن يصحو

  )٢( .فاًيتشهد تشهداً خفي ولسهوسجد لي واجلزمی عل بيني: ثالثاً؟ قال أو نياثنت

 السهو بعد سجديت على يقينه ويسجد يبين: قالأنه ) عليه السالم( عن الرضا ،ورواية ابن اليسع

  )٣( .التسليم ويتشهد تشهداً خفيفاً

ی نسيقوم في ف، من الوترنيعتكالريصلي  عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللاأيب قل، عن ية الصيرواو

  .ك ذلريغ إىل ،)٤( همايتشهد فينصرف ي  بعد مانيمث سجد سجدت: قالأن   إىلالتشهد،

 ان،يواردة مورد الب أا  مع،تةكات الساطالقاإل وصلما من قال بعدم الوجوب، فقد استدل باألأ

هما ي فال داللة ف،قلية الصيروا و،ريبصأيب منه موثقة الذي بعدمها  ي بالتشهد املنستياناإلی دل عل ماو

: ح؟ فقاليتسب أو ريبكهما تيالسهو هل ف سألته عن سجديت: مبوثقة عمار قال ومذهب املشهور، یعل

 ما مها سجدتان فقطإال قالأن  إىل: هما تشهد بعد يال ف وهما،يسبح في أن هيس عليلو

  .)٥(نيالسجدت

                                                

  .٦ ح يف التشهد٧ باب٩٩٦ ص٤ ج:املصدر) ١(

  .٦ ح يف اخللل١٥ باب ٣٢٨ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .٢ ح يف اخللل١٣ باب ٣٢٥ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح يف التشهد٨ باب٩٩٧ص ٤ ج:املصدر) ٤(

  .٣ ح يف اخللل٢٠ باب٣٣٤ ص٥ ج:املصدر) ٥(



٦٩

   السالم عليكم:تسليمهفي يف يك ويسلمو

  

  .االستحبابی ات املشهور احلمل علي روانيب و املوثقةنياجلمع بی  مقتضفإن

ح مع املوثقة، ملا يالترج و،حيوجوه الترج إىل ته التعارض املوجب للرجوعيغا و:املستنديف قال 

  )١( .ىاملنتهيف ما صرح به كفة، يحنأيب  أصحابمنهم  و العامة،أكثره يعل

ی ل املوثقة عل محصحابعن بعض األ يكح و: بقوله)٢(ره املصباحكما ذ أن ظهريمنه  و:أقول

  .قربهذا فالقول باالستحباب هو األی عل و،إشكاله جلملة من العامة حمل ية ملوافقة ما اشتملت عليالتق

ظاهر  واملستند، وح املختلفيه، خالفاً لصري علمجاعاإلی املشهور، بل عن املنتهی  عل}سلميو{

يف ذا كابه، هجيإة عن يع خاليجلمات ارن عبا أرشادق اإليه، بل عن تعلريالقواعد غيف ه يعدم نصه عل

  .هو بالوجوبی فتأ واجلواهر

  .نيث االستدالل من اجلانبيالتشهد من حيف الم كالكالم هنا كال أن  خيفىالو

 اجلواهريف ما ك ،یالفتاو و الظاهر من النصوصألنه كذل و}مكي السالم عل:مهيتسلفي يف كيو{

 ،اتهكبر ورمحه اهللاو ركة هذا املقدار بدون ذيفاكباب السالم يف قد تقدم  و،كاملستمس واملصباحو

  هذا هو املنصرف ال حيث إنو

                                                

  .٣٠ يف السهو سطر ٤٩٨ ص١ ج:املستند) ١(

  .٢٣ سطر ٥٩٥ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٢(



٧٠

 حممداً أن  أشهد،اهللا إالّ ال إله أن  أشهد:هو قولهو ،التشهد اخلفيفو  التشهد فمخري بني التشهد املتعارفوأما

  .آل حممد و اللهم صل على حممد،رسول اهللا

  

  .نايالم علالس أو ،نيبها اليأ كيالسالم عل :فيكي

اً يافكان كاملنصرف هنا ما  وغ السالم،ي من صأيضاً ألنه "نايالسالم عل"ة يفاكب: قالين رمبا كل

ی األولعدم حصول االنصراف ب وكحدمها، أما قوله بعد ذلأ ني فالظاهر تع:)١(املستنديف لذا قال  و،كهنا

  .حمل مناقشة ما عن احلليبك

 ،هميعلاهللا ی  صل،آله وحممدی م عليصرف عنهما بالتسلني :الصالح من قولهأيب  عن ىكحيأما ما 

  . واحدريعترف به غأما كل يوجد دليفلم 

  له،كياهللا وحده ال شر إالّ لهإال  أن شهدأ" :هو و} التشهد املتعارفني بري التشهد فمخوأما{

  ."آل حممد وحممدی رسوله، اللهم صل عل وحممداً عبده أن شهدأو

ی عل  اللهم صل، رسول اهللاًحممد أن  أشهد،اهللا إالّ لهإال  أن شهدأ": قولههو  وفيالتشهد اخلفو{

 ف،يالتشهد اخلفی دل عل ما وات مطلقات التشهد،يالروايف ورد  أنه يري وجه التخ}"آل حممد وحممد

رخصة مناف  ة الميون اخلفة عزك إالّ أن ه القواعد،يقتضيان حسب ما كن إو دياملقی محل املطلق علو

ی ف مقابل التشهد املشتمل عليراد باخلفي أن احتمال إىل ضافةان، هذا باإليحمل البيف لق الوارد للمط

  .خباراأليف املستحبات الوارد 

  هيلإ وه،ي علنيره املصنف، فلصدق الشهادتكما ذی ف عليما محل اخلفأ

                                                

  .٤٩٩ ص١ ج:املستند) ١(



٧١

   االقتصار على اخلفيفحوطاألو

  

  .صحاباأل إىل ه نسبته بل عن،البحار واضيالر واملبسوطك واحد ريذهب غ

 فما عن الروض ،ها بالتبعيه علإطالقان كن إو  املنصرف عن التشهد،ألنهر الصلوات، فك ذوأما

  . بدون الصلوات خمدوشنية الشهادتيفاكمن 

صلی اهللا  (نيبالی الصالة عل والشهادتان والواجب السجدتان أن ی علمجاعاإلی بل عن املعترب دعو

  .)عليه وآله

 د،ياملقی محل املطلق علی نه مقتضأ واملشهور،ی  علتهيفاك ل}فيفاخلی القتصار عل احوطاألو{

  .مهاريغ والروض ويكركالك واحد ريصرح ا غن إو ،ون اخلفة رخصة خالف الظاهركو

 إالّ أن ،لوجوبه يد املقتضياملعلق بالقمر امتثال ظاهر األيف  أحوط هي انتكن إو :اجلواهريف قال 

  .انتهى ،)١(أقوى األول

ف يون املراد من اخلفكي أن  الحتمال،نهماياط اجلمع بيون االحتك من كره املستمسكذ ما ماأ

ما ك، كذليف اف ك التشهد إطالقن إ :هيفف، فياخلفيف ثبت اصطالح للشارع يمل  وخصوص املتعارف

  .النصيف ف يورد اخلف قد وفيك ،ره املستندكذ

يف فة يتفاء ذه الصورة اخلفكلو ال اال أنه صباح منره املكما ذيظهر وجه النظر فير كمما ذو

  .خصوص املقاميف ته يفاك االلتزام بأشكلالصالة 

                                                

  .٤٥٢ ص١٢ج :اجلواهر) ١(



٧٢

ال جيب  و، كما مر سابقا، هناك التشهد املتعارفحوط لكن األ، خمري بني القسمنيأيضاًتشهد الصالة يف  أن كما

 من الطهارة من ،سجود الصالة فيهيف يعترب  مراعاة مجيع ما حوطاأل أن  كما،أحوطكان ن إو ،التكبري للسجود

  غريمها واألثناءيف الضحك  وكالكالم ،للصالةاليت املوانع  وغريها من الشرائط واالستقبال والستر واخلبث واحلدث

  

ما مر ك التشهد املتعارف ك هناحوطن األك، لني القسمني بري خمأيضاًتشهد الصالة يف  أن ماك{

  .اجعل له فريمر الدل و}سابقاً

ة يالنيف لم كه عند التيالم فكل اليقد مر تفص و}أحوطان كن إو  للسجودريبكب التجيالو{

  .فراجع

 اخلبث و من الطهارة من احلدث،هيسجود الصالة فيف عترب يع ما ي مراعاة مجحوطاأل أن ماك{

 قال }مهاريغ واءثناأليف  كالضح والمكالكللصالة اليت املوانع  وطئها من الشراريغ واالستقبال والسترو

  )١( .هما الوجوبأحوط ،االستقبال قوالن والستر ووجوب الطهارةيف  و:كاملدار يكحميف 

ف يلك الرباءة من التنيقي واط،ياالحتی ادة عليهذا املقام زيف  كمستمس ال: احلدائقيف قال و

  .)٢(الثابت

ظاهر  و،جلةفاقاً لبعض األ، وأيضاًهما ياالستقبال ف واحلق عدم وجوب الطهارة: املستنديف قال و

  تردد  و،املختلف وريالتحر

                                                

  .١٨ سطر٢٢٣ص: املدارك) ١(

  .٣٣٨ ص٩ ج:احلدائق) ٢(



٧٣

  .)١( القواعديف 

السجود ی تحقق به مسميما ی ما زاد علياملنع ف أو التوقفيف  أن نصافن اإلكل: اجلواهريف قال و

  .)٣(قوى هو األكلعل ذل و:، مث قال)٢(شرعاً جماال أو اًفرع

  .االشتراطيف  هريغ واحب املصأشكل كذلكو

ة يعن النها واالستقبال، والستر و اشتراط الطهارة:الدرة وةياهلالل واملقاصد وةيفلعن األ يكنعم احمل

  .عن السرائر اشتراط الطهارة واالستقبال، واشتراط الطهارة

ی عل يون املصلك مما ظاهره ،المكقبل ال وبعد السالم أا یدل عل  مبا:استدل القائلون باالشتراط

 مبا والصالة،يف من املعلوم لزوم الشرائط  و،انيحبعض األيف قبل السالم  أا یلمبا دل ع وحالة الصالة،

يف  كاط عند الشيصالة االحتأب وع الشرائط،يه مجيب فجيالتشهد جزء  ويقبل التشهد املنس أا یدل عل

 نيبهو الخرب سيف ح يبالتصر و،مامر من األ صاليتالبانسباق شرائط السجود و، قنيف املتيلكمتثال التا

  . باالستقبال)صلی اهللا عليه وآله(

 ثناء الصالة الأيف وا ك أن ماك، الزم اجتماع الشرائطي وا بعد السالم الك ذإل نظر، كاليف و

ی مة علكة حاءالربا و بالتشهد بعدمها،تياناإلی مثله ما دل عل و، الصالةريغيف االشتراط ی دل علي

   ك الش ألناطياالحت

                                                

  .٨ السهو سطر يف بيان وجوب سجديت٤٩٩ ص١ ج:املستند) ١(

  .٤٤٩ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

  .٤٥٠ ص١٢ ج:اجلواهر) ٣(



٧٤

وضع اجلبهة على ما يصح السجود  ووضع سائر املساجد وخصوص السجود من الطمأنينةيف  فضال عما جيب

  تعدده نظر ووجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجوديف كان ن إو ،االنتصاب مطمئنا بينهما و،عليه

  

الشرائط مل تثبت ن إ ه اهلمدايني، بل قال الفقيان فهو بدوكن إ االنسباق وفيلك التأصليف 

صلی  (نيبث سهو اليحد وتها للصالة،يث شرطيث هو، بل من حيمن ح السجود الصاليتيف ارها اعتب

  . عذره واضح)اهللا عليه وآله

دل  ما وةء الرباأصل وطالق لإل،قربه فما اختاره املشهور من عدم االشتراط هو األيعل و،هذا

ی مت  اتياناإلعلى ما دل  ولها،فعي مل ألنه  السجدةأصلطان بيرغام الشإ ورغام،عهما لإليتشر أن یعل

  :قولهيف الم كاليف رط تعرف كمن ذل و،نسان للشرائطالغالب عدم توفر اإل و،رهاكذ

ی وضع اجلبهة عل و،وضع سائر املساجد ونة،يخصوص السجود من الطمأنيف ب جيفضال عما {

 أدلةشروط ملطلقات القول باشتراط مثل هذه ال و}نهماياالنتصاب مطمئناً ب وه،يصح السجود عليما 

 لسجود التالوة ي املطلقات سجود الصالة، فالتعدكاملنصرف من تل إذ ،هيالسجود قد عرفت سابقاً ما ف

  .ل مفقوديدل إىل تاجحي أشبهما  والسهوو

ون كو (قة الوالديتعليف  و}تعدده وسم السجوداه يتوقف عليوجوب ما عدا ما يف ان كن إو{

  .اط واضحيوجه االحت و}نظر{ )امللبوس وولك املأرياملسجد غ

  



٧٥

ه إتيان حوطالنقيصة فاأل أو الزيادةيف نعم لو شك ،  عدمه مل جيب عليه وحتقق موجبهيف لو شك  ـ ٨ـ مسألة 

  كما مر

  

 كما لو شك ،مجايلن طرفا للعلم اإلكيمل  و}عدمه وحتقق موجبهيف  كش لو ـ ٨ ـ مسألة{

  .صالة العدم أل}هيب علجيمل { التنجزوجب يما ينقص سجدة ف أو عةكما نقص رإنه أب

ه، بل يث عليدحا لداللة مجلة من األ}مر ماكه إتيان حوطصة فاأليالنق أو ادةيالزيف  كنعم لو ش{

صة ينق وادةيل زكلزوم السجدة ليف  شكال قد عرفت اإلكنكاملقام، ليف اف كهنا  مجايلالعلم اإل

  .فراجع



٧٦

ه بعد إتيان نعم ال يبعد البناء على ،طالت املدةن إو  م بوجوبه وجبه بعد العلإتيانيف لو شك  ـ ٩ـ مسألة 

  أيضاً عدم تركه خارج الوقت حوطكان األن إو ،خروج وقت الصالة

  

  . لقاعدة االشتغال}طالت املدةن إو ه بعد العلم بوجوبه وجبإتيانيف  كلو ش ـ ٩ ـ مسألة{

وا ك مبالحظة ،لولة الوقتي لقاعدة ح}ه بعد خروج وقت الصالةإتيانی بعد البناء علي نعم ال{

  .لولةيل احليعمها دليمن شئون الصالة، ف

ون كی يست موقتة بوقت الصالة حتيذ ل إ}أيضاًه خارج الوقت ك عدم ترحوطان األكن إو{

بعض يف بعد االستحباب، بل العلة ي ن الك ل،هنای قه عليتعليف قد احتاط وجوباً الوالد  و،الوقت حائالً

  .هي شاملة ملا حنن فكاحلق منه بعد ذل إىل أقرب انصرف نيان حكو:  املتقدمةخباراأل

س يمن ليف  ال، ا مالصقةتيانمن من عادته اإلي فأيضاًان قاعدة الفراغ يظهر عدم جريمنه و

  . فتأمل،كذلك

  



٧٧

   مل جيب عليه  بعد السالم شك فيهمث لو اعتقد وجود املوجب  ـ ١٠ـ مسألة 

  

 كمث بعد السالم ش{  لسجدة السهو}وجود املوجب{ صالةيف  }عتقدالو   ـ١٠ ـ مسألة{

صالة عدم  أل}هيب علجيمل { باًك مران اعتقاده جهالًك إمنا و،ال أم ان موجوداًكهل بأنه  }هيف

  .صولاأليف ما ثبت ك تامة ري غنيقيقاعدة ال و،الوجوب



٧٨

  . بىن على األقل كثراأل واألقليف شك  ولو علم بوجود املوجب ـ ١١ـ مسألة 

  

صالة عدم أل }قلاألی علی بن كثراأل وقلاأليف  كش ولو علم بوجود املوجب ـ ١١ ـ مسألة{

  .الزائد



٧٩

 حوطفاأل ال أم تداركه وهل تذكر قبل فوت حمله أنه يفشك بعد السالم  ولو علم نسيان جزء ـ ١٢ـ مسألة 

  . هإتيان

  

 ر قبل فوت حملهكهل تذ أنه يفالم  بعد السكش وان جزءيلو علم نس ـ ١٢ ـ مسألة{

  .ال أم رهكعلم هل تذيمل  بأن }أم ال{ ه سجدة السهويون علكت الی  حت}هكتدارو

 حوطفاأل{ مة قطعاً،ك حمأشبهما  والفراغ و، فقاعدة التجاوزكالتداريف  كر وشكأما لو علم بالتذ

، لقاعدة تيان عدم لزوم اإلبعدي ن الكل ووجب سجدة السهو،ي كذل و،صالة عدم التدارك أل}هإتيان

  .نياختاره بعض املعاصرالذي هذا هو  و،قه سابقاًيما مر حتقك ،ها االحتماليففي كياليت الفراغ 



٨٠

  . جتاوز مل يلتفتن إو ،حمله أتى بهيف  كان فإن ، فعل من أفعالهيف شك إذا  ـ ١٣ـ مسألة 

  

هل  أنه يف كلو ش ماكلسهو، فعال سجود اأأي  }فعل من أفعالهيف  كشإذا  ـ ١٣ ـ مسألة{

يف سهو  ال أن الظاهر و، لقاعدة االشتغال}بهی حمله أتيف ان ك فإن{  مثال،ال أم ر السجودكبذی أت

 لعموم ،هريغ واملقاميف ة ي لقاعدة التجاوز اجلار}لتفتيجتاوز مل ن إو{  منصرف عن مثل املقامسهو

  .لهايدل



٨١

كذا و ،التشهديف دخل إذا  إالّ  ، بىن على األقل،سجدة واحدة أو سجد سجدتني أنه يفشك إذا  ـ ١٤ـ مسألة 

علم إذا  أنه  كما،عادةزاد سجدة وجب عليه اإلبأنه علم  أن وأما ،ثالث سجدات أو سجد سجدتني أنه يفشك إذا 

  نقص واحدة أعاد

  

صالة  أل}قلاألی علی أو واحدة بن{  للسهو}نيسجد سجدت أنه يف كشإذا  ـ ١٤ ـ مسألة{

ال إ{  منصرف عن املقامسهويف سهو  المثل  أن قد عرفت و،اًيان احملل باقكما يان بالزائد، فيتعدم اإل

  .نئذيان قاعدة التجاوز حي جلر}التشهديف دخل إذا 

 سواء ،مةكصالة عدم الثالث حمأ ف}ثالث سجدات أو نيسجد سجدت أنه يف كشإذا ا ذكو{

  . ملثل املقامسهويف سهو  الس بالقول بشمول عموم بأ خارجه، بل ال أو احملليف  كان الشك

انت كال إ و،اشتراطها بالتشهدی  علبناًء }عادةه اإليزاد سجدة وجب علبأنه علم ن إ وأما{

 ادة ضارة،ين الزك للمقام مل تسهو المشول ی  علبناًءنه إ ، مثنيبه من السجدتی تأ ضارة مبا ريادة غيالز

تها ية من مانعءصالة الرباأها، فيادة فيقدح الزی ل علي عرفت عدم الدلقد: كاملستمسيف لذا قال و

  .)١(مةكحم

بالقدر ی  أتالّإ واملوالة أو بيفات الترتإذا  من رأس }نقص واحدة أعاد أنه علمإذا  أنه ماك{

  .تفاء بالناقصكان الالزم االك الّإ ملثل املقام، وسهو العدم مشول ی  علبناًءالناقص، هذا 

                                                

  .٥٦٢ ص٧ ج:املستمسك) ١(



٨٢

  أحوطكان ن إو عادة ال يبعد عدم وجوب اإل،تذكر بعد الرفع وذكر السجودی  نسلوو

  

 }دةعابعد عدم وجوب اإلي  ال،ر بعد الرفعكتذو{ وجوبهی  علبناًء }ر السجودكذ يلو نسو{

شمل مثل املقام، فال ي ال سهو  و خصوصاً،الصالةيف ر كان الذيعظم من نسأس املقام يل و،لفوت احملل

 ك لالمتثال بعد الشالًي حتص}أحوطان كن إو{ .هي دون ما حنن فكهنا» ال تعاد«لفارق وجود ان إ قالي

  .ال سهومشول يف 



٨٣

  فصل

  ال يلتفت إليها وال اعتبار االيت الشكوك يف 

  : مواضع يف يهو

  . قد مر تفصيلهو   الشك بعد جتاوز احملل:األول

قد مر الكالم فيه  و،تيان اإلأصليف  أو الركعات أو األفعالأو  الشروطيف سواء كان   ،الشك بعد الوقت :الثاين

  .أيضاً

  

  فصل{

  }هايلإلتفت يال  وال اعتبار االيت  كوكالشيف 

   }:مواضع يف يهو{

  . فراجع،كاملسألة العاشرة من فصل الشيف  }لهيقد مر تفص و، بعد جتاوز احمللكالش: األول{

أو { ال أم اًيان متوضكعلم هل ين مل أك }الشروطيف ان ك سواء ، بعد الوقتكالش: الثاين{

 ،اًأربعأم الظهر ثالثاً ی علم هل صلين مل أك }عاتكأو الر{ ،ال أم عكهل ر أنه يف كشين أك }فعالاأل

املسألة يف  }أيضاًه يالم فكمر ال قدو{ ،ال أم الظهری هل صل أنه يف كن شأك }انيت اإلأصليف أو {

.لولة الوقتيقاعدة ح و،قاعدة التجاوز وا مشمولة لقاعدة الفراغ،فإا، هريغ وكمن مسائل الش األوىل



٨٤

   الواجب   الشك بعد السالم:الثالث

  

عدم االعتناء ذا  و، بعد الفراغكق الشي من مصادفإنه } بعد السالم الواجبكالش: الثالث{

  .مورد للنصوص اخلاصة ياتفاق إىل أنه ضافة باإلكالش

نصرف من صالته ي بعد ما كشيالرجل يف ، )عليه السالم(عبد اهللا أيب ن خرب حممد بن مسلم، عك

  )١(.هيء عليش ال وديعي ال: )عليه السالم(فقال : قال

 كفرغ من صالتتعد ما به يت فككلما شك: ، قال)عليه السالم(جعفر أيب ، عن اآلخرخربه و

  )٢(.تعد ال وفامض

در ثالثاً يفلم ی  الرجل بعد ما صلكشإذا : نه قالأ )معليه السال( عبد اهللاأيب خربه الثالث، عن و

 إىل أقرب انصرف نيان حك و،عد الصالةي مل ،ان قد أمتك أنه  انصرفنينه حيقيان ك واً،أربع أم یصل

  )٣( .كاحلق منه بعد ذل

صالته بعد يف  كمن شن إ :)عليهم السالم(ه يبأات، عن جعفر بن حممد، عن يخرب اجلعفرو

  )٤( .هيء علي شانصرافه فال

سلم منها  أن ء من الصالة بعديشيف  كشن إو :، قال)عليه السالم(خرب الدعائم، عن الصادق و

  )٥( .إعادةه ين علكيمل 

ی  قد خرجت علك ألنه،ي فإعادةال  وءيس بشيل سهو بعد اخلروج من الصالة فلكو :الرضويو

  )٦( .نيقينقض الي  الكالش ونيقي

                                                

  .١ ح يف اخللل٢٧ باب ٣٤٢ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح يف اخللل٢٧ باب ٣٤٢ ص٥ ج:املصدر) ٢(

  .٣ ح يف اخللل٢٧ باب ٣٤٣ ص٥ ج:املصدر) ٣(

  . يف باب الصالة٥١ص: اجلعفريات) ٤(

  . يف ذكر السهو١٨٩ ص١ ج:الدعائم) ٥(

  .٢ سطر٩ص: فقه الرضا) ٦(



٨٥

 أن  بشرط،غريها أو الرباعيةيف الركعات  أو األفعال أو الشرائطيف  سواء كان ،تنيخري األهو إحدى الصيغتنيو

  .اأربعصلى  أنه مخسا بىن على أو اأربع أو صلى ثالثا أنه يف فلو شك ،الشك الصحةيف يكون أحد طر

  

 كطهور وكمن صالتی لما مضكلو بالعموم، حنو  وهذای ات الدالة عليها من الرواريغی لإ

  .ما هوكفامضه 

 مكيالسالم عل أو ،نياهللا الصاحل عبادی عل وناي السالم عل:}نيتخري األنيغتيالصی حدإهو و{

  .هما قدم خرج به عن الصالةيأوأن  حدمهاأتفاء بكمبحث السالم من االيف ملا تقدم . اتهكبر ورمحه اهللاو

  .ما تقدمكمستحب  فهو "اتهكبر ورمحة اهللاونيب ها اليأ كيالسالم عل" وأما

ن أك }عاتكو الرأ{ السجودك }فعالو األأ{ الطهارةك }الشرائطيف { ك الش}انكسواء {

  .كل ذلك قاعدة الفراغ الشاملة لطالق إل}هاريغ أو ةيالرباعيف { ثالث أو نياثنتی هل صل أنه يف كش

ال إ و،فيلك بتوجه التإمجاال علم كن هناكيمل  بأن } الصحةكالشيف حد طرأون كي أن بشرط{

مه كرفع الشارع ح إالّ إذا ، اللهممجايلن من مقاومة العلم اإلكتتم مارات الاأل و بل،القواعد وصولفاأل

  .صولاأليف ما قرر كمورد، يف 

يف ذا كه و}اًأربعی صل أنه یعلی بن{  بعد السالم}مخساً أو اًأربع أو ثالثاًی صل أنه يف كفلو ش{

  .سائر مثل هذا القسم



٨٦

يف  نعم لو شك ،زائدة أو ا إما ناقصة ركعةأل اخلمس بطلت والثالث واخلمس والثنتني لو شك بني اوأما

  الثانيةيف االثنتني  واألوىليف  على الثالث  يبين،اخلمس والصبح بني االثنتنييف  أو ،اخلمس واملغرب بني الثالث

  

ما ناقصة إا أل ،بطلت{ ك ذلأشبهما  و}اخلمس والثالث واخلمس، وني االثنتني بك لو شوأما{

  . فال جمال لقاعدة الفراغ}زائدة أو عةكر

وال، مث أصة يبالنق أيتي أن  لزومكاملسألة السادسة عشرة من فصل الشيف ن قد عرفت كل وهذا

 نإن  فما صالها اآل،لفاً بصالة تامةكان مك ألنه ،يفن الوصل من جهة عدم فصل املناكمأما ي فعادةاإل

  . الصالةإعادةان مخساً لزم ك نإ وضة،ين جهة حرمة قطع الفرمتامها مإان ثالثاً لزم ك

فرض ی ح السابقة عليال جمال لتصح ذإ ،فقط عادةاإلان الالزم ك ،كمث شيف نعم لو جاء باملنا

  ألنمالكاإل  قبلنيمثل االثنت  ال،حاًيقل صحون الطرف األكي أن شترطي أنه ماك ،وا ناقصةك

 ة،يسجد السجدة الثانيمل  أنه قن بعد الصالةيما لو تك كذل و،ينياألوليف رد دخول السهو يالشارع مل 

 حال صالةيف ن  اآلاألولان كلو  وان باطال،كالثاين ان ك لو فإنهمخساً،  أو نيثنتی صل أنه يف كشو

  .نيمال االثنتكاً قبل كشاو

 نيثنت االنيب{ صالة السفر و}الصبحيف  أو ،اخلمس و الثالثنياملغرب بيف  كنعم لو ش{

  . لقاعدة الفراغ}ةيالثانيف  نياالثنت ویاألوليف الثالث ی عل بينيس ماخلو



٨٧

  بعدألنه ،ال يسقط عنه صالة االحتياط و،الثالث بىن على الثالث والرباعية بني االثنتنييف لو شك بعد السالم و

بصالة  يأيت أن بالرابعة من غري يأيتو  على الثالثيبين أنه  فال يتوهم،غري حملهيف السالم وقع  حيث إن ،األثناءيف 

.  مقتضى عدم االعتبار بالشك بعد السالمألنه االحتياط

    شك كثري الشك:الرابع

  

 ربععلم بعدم األ بأن }الثالث وني االثنتنية بيالرباعيف السالم {  الفراغ من} بعدكلو شو{

  .ايفتخلل املنيمل ن إ عة الرابعة موصلةكجاء بالر و}الثالثی علی بن{

حيث ثناء األيف   بعدألنه{ عة املوصولة مفصولةكها بعد الريأتي ف}اطيسقط عنه صالة االحتيال و{

بصالة  أيتي أن ريبالرابعة من غ أيتي والثالثی عل بيني أنه توهمي فال{  قطعاً} حملهريغيف السالم وقع  إن

  .ذاكعلل التوهم هي و}اطياالحت

ث يالثالث، ح وني االثنتني بكالشن إ :قالي ف}عد السالم بكعدم االعتبار بالشی  مقتضألنه{

 ريا موصولة من غ أيتيعلم بعدم وجود الرابعة يث ينه حكلف، لكبه امل عتيني وقع بعد السالم، ال

الفراغ  ثر ال لألأهو املنش يالفراغ الواقع وعاً،يواق اً الياليان خك غذ الفراإ ،اطيصالة االحت إىل اجياحت

  .ايلياخل

 صحابصرح األ: احلدائقيف  قال }ك الشريثك كش{ :اعتبار ا الاليت  كوك من الش}لرابعا{

   إىل  مث نسب،)١( ثرةكم للسهو مع الكال حبأنه عرف ي خالف ريمن غ

                                                

  .٢٨٨ ص٩ ج:احلدائق) ١(



٨٨

  .السهو وكعم من الشاملراد بالسهو األ أن املشهور

  )١( .جلةما صرح به بعض األكثرة اتفاقاً، ك مع الكم للشكح ال: املستنديف قال و

ما اعترف به ك ،ه خالفاًيأجد ف ، بل الصحاب مجاعة من األكما صرح بذلك: اجلواهريف قال و

  )٢( .اضيالر واحلدائقيف 

  .صحابح األيتصر إىل نسبه: هيمصباح الفقيف و

 أنه الثاينه، بل عن ي علمجاعاإلی ح دعوياملصاب وةيعن الغن و،)٣( خالف الب:  قالكاملستمسيف و

  :  مجلة من النصوصكذلی دل علي وي،ضرور

يف  السهو، فامض كيثر علكإذا :  قال)عليه السالم(جعفر أيب حة حممد بن مسلم، عن يصحك

  )٤( .طاني هو من الشإمنا ،كدعي أن كوشي فإنه ،كصالت

  )٥( .كصالتيف فامض ان ك مفدعهر كذ إالّ أن ه مثلهيعن الفقو

 السهو فامض كيثر علكإذا :  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب  واحد، عن ريخرب ابن سنان، عن غو

  .كصالتيف 

يف  كشيالصالة فيف ه الوهم يثر علكيالرجل يف  ،)عليه السالم( عبد اهللاأيب موثق عمار، عن و

   يدري السجود فاليف  كشي و،ال أم عكرأ يدري وع فالكالر

                                                

  .١ سطر٤٨٨ص ١ ج:املستند) ١(

  .٤١٦ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

  .٥٦٤ ص٧ ج:املستمسك) ٣(

  .١ ح يف اخللل١٦ باب ٣١٩ ص٥ ج:الوسائل) ٤(

  .٣ ح يف اخللل١٦ باب ٣٢٩ ص٥ ج:الوسائل) ٥(



٨٩

  )١( .ناًيقيقن يستی يصالته حتيف ض مي ،عكريال  وسجديال  : فقال،ال أم سجدأ

ی الصالة فامض عليف  السهو كيثر علكإذا :  قال)عليه السالم(مرسلة الصدوق، عن الرضا و

  )٢( .كصالت

 يدري  فالكشيسألته عن رجل :  قال)عليه السالم(محزة، عن رجل صاحل أيب بن  يخرب علو

مض يفل :نعم، قال: قلت:  قال،ل ذاك:  قال،ه صالتهيلتبس علي ،اًأربع أو ثالثاً أو نياثنت أو أواحدة

  )٣( .ذهب عنهي أن كوشي فإنهطان يتعوذ باهللا من الشي وصالتهيف 

 یم صلك يدري الی صالته حتيف اً ريثك كشيالرجل : له قلنا:  قال،ريبصأيب  وح زرارةيصحو

مث . هكش يف يضمي:  قال،كعاد شألما ك كه ذليثر علكي فإنه : قلنا،ديعي: ه؟ قاليعل يال ما بقو

مض ي فل،ملا عود ث معتاديطان خبي الشفإن ،عوهمم نقض الصالة فتطكنفسأث من يتعودوا اخلب ال: قال

 مث قال : قال زرارةكه الشيل إعدي مرات مل كفعل ذلإذا  فإنهثرن نقض الصالة، كيال  ووهميف م كأحد

  )٤( .مكحدأإىل  عديمل  يعصإذا طاع في أن ثيد اخلبيري إمنا: )عليه السالم(

   غري املوصل ع الشك كثرياًور وقدالصيف ل ئمن كالم الساالظاهر  حيث إنو

                                                

  .٥ ح يف اخللل١٦ باب ٣٢٩ ص٥ ج:املصدر) ١(

  ).٩٨٨( ٥ح  يف أحكام السهو٢٢٤ ص١ ج:من ال حيضره الفقيه) ٢(

  .٤ ح يف اخللل١٦ باب ٣٢٩ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح يف اخللل١٦ باب٣٢٩ ص٥ ج:املصدر) ٤(



٩٠

من قسم بأنه اً يصرح ثان ذإ و بلزوم االعتناء،)عليه السالم( مام عرفاً، أجاب اإلككثرة الشی لإ

  . بعدم االعتناء)عليه السالم( أجاب ك الشريثك

، ديعي: قالصالته؟ يف  كشيل عن الرجل ئس أنه ،)معليه السال(جعفر أيب عن : خرب الدعائمو

ث من يتعودوا اخلب ال: قال و.صالته يف يضمي: ؟ قالكعاد شألما كه ي علكثر ذلكي فإنه: ليق

  )١( .هيلإعد ي مل كفعل ذلن إفإنه م بقضاء الصالة فتطمعوه كنفسأ

 اختصاصه يان بل للنسمك عدم عموم احل، بل هو املشهورفتوى،ال والظاهر من النصمث إن 

 ،املشهور من العموم إىل نسبه أنه س، بل عرفتيدرإابن  وخي، خالفاً ملا استظهره احلدائق عن الشكبالش

 .اني النسريثكان كإذا عنت به وصحت صالته يمل ناً كر أو عةكلو ر وئاًيش يلو نس أنه كذلی مقتضو

  .انيالنس وكشمل الشيالسهو عام،  بأن كاستدل لذلو

 ريظهر من غيما ی  ظاهرهم عل:املصباحيف  حمله، قال ريغيف املشهور  إىل نسبتهن إ :والًأ هيفو

 إمناخالفهم  وما عدا سجود السهو،ي السهو، فريثكی  السهو علأحكامان سائر يجری واحد االتفاق عل

  .انتهى ،)٢( خصوصه إىل ه بالنسبةأرادم يخصوص السجود، فالقائل بالتعميف هو 

   فهم املشهور من إالّ أن عم،األيف ستعمل يسلمنا السهو ن إو ناإ: اًيثانو

                                                

  . يف ذكر السهو١٨٨ص ١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .٩  سطر٥٨٥ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٢(



٩١

   حد الوسواس إىلمل يصل ن إو

  

 ة فهم املشهور،يس حلجي لكذل وعم،لعدم القول باألی  مقتضكاملقام خصوص الشيف  طالقاإل

رسلنا من أما فظ من جهة لاملفهوم من الی  املعنكة ذلرادإی ال عليدل ون فهم العرف املخاطيبكي إمناو

  .بلسان قومه إالّ رسوال

علم يما مل يف  كح بذلي مع الغض عن التصرفإنه، كة الشرادإی نة عليات قريالروايف ن إ :ثالثاًو

يف  كالشلفظ ب تياناإل و،اًأربع أو ثالثاً أو نياثنت أو واحدةی علم صلي ما اليف و،ال أم سجد أو عكهل ر

  .نسان اإلك تركترن إ نهأ وطان،يمن الش بأنه خباراأليف ح يخرب الدعائم، التصر

 اهلرم أو ما من الضعفإ فإنهان، يالنسيف ثر بالوسوسة، ال كيالذي  كالشيف  كذل أن من املعلومو

  .ه، واهللا العاملريغ أو لعل هذا هو سبب فهم املشهور وزول،ي أن وجبي  ملقتضاه الكاملرض، فالترأو 

 الفرق و، النصطالق إل}حد الوسواس إىل صليمل ن إو{  موجبة لعدم االعتناءكثرة الشكمث إن 

ثرة ك خبالف مطلق ،طرفيف هن ذعدم استقرار ال و،كالشی بعث علتالنفس يف ة كالوسوسة ملأن 

  .أشبهما  أو ء مهميانشغال الذهن بشكة يون من أسباب خارجكي رمبا فإنه، كالش

ون املوجب لعدم االعتناء كطان يالشمن بأنه  خباراأليف  كل التريالظاهر من تعلن إ :قالي ال

  .وجب عدم االعتناءي ها الريطان فغيا من الشأل الوسوسة

  إطالقد ييوجه لتقال ل، فيهذا التعلی شمل علي مل خبارمع األيج: قالي ألنه



٩٢

مفسدا كان  إالّ إذا ،حملهيف كان ن إو على وقوع ما شك فيه  فيبين،الشرائط أو األفعال أو الركعاتيف سواء كان 

  على عدم وقوعه فيبين

  

  .مةكحنو احلی عل أو حنو العلة التامةی عل أنه عرفيمل الذي ل ياملطلق ذا التعل

 یاألول ني تارة بكشي أو اً،ريثكالثالث  وني االثنتني بكشيأن ك }عاتكالريف ان كسواء {

  .ذاكه والرابعة و الثالثةنيبی خرأ و،الثالثة وةي الثاننيبی خرأ و،ةيالثانو

 أم احلدثكهل صدر منه مبطل  أو ،ال أم عكهل ر أنه يف كشيأن ك }الشرائط أو فعالأو األ{

  .ما تقدمك خباربعض األيف ح يالتصر و،یالفتو و النصطالق إلكل ذلك ،ال

 ءأجزاع يجلمشامل ور كم املذكاحل: املستند قاليف  و،صحابظاهر األ إىل احلدائقيف بل نسبه 

  .املصباح واجلواهركها ري غكذلك و،)١(طالقمستحباا لإل وااواجب وفعاهلاأ والصالة

 ـ يالفتاوك ـ ظاهرها و:اجلواهريف  قال }حملهيف ان كن إو هي فكوقوع ما شی عل بينيف{

املوثق يف  )عليه السالم(ه قول الصادق يدل علي وه،ريذا قال غك و،)٢(هي فكوكوقوع املشی ة البناء علرادإ

  .صالتهيف ض مي: )عليه السالم(، بل هو الظاهر من قوله عكري ال وسجدي ال: املتقدم

وعاً كر أم نيوعكع ركهل ر أنه يف كما لو شك }عدم وقوعهی عل بينيان مفسداً فكإذا ال إ{

  ما صرح بهكوع واحد كبر تياناإلی عل بيني فإنهواحداً، 

                                                

  .٣٢ سطر ٤٨٩ ص١ ج:املستند) ١(

  .٤١٧ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(



٩٣

  ربع على األ يبينربعاأل وفلو شك بني الثالث

  

عن  يالنه ضمي: )عليه السالم(ظاهر قوله  إىل ه مضافاًيدل علي والف، خري من غصحاباأل

  .لو عن غموضخي فال كل املستمسيما تعلأ ،ث نقض الصالةيد اخلبيتعو

: املستنديف الصالة، قال  يف ياملضی  مقتضألنه }ربعاألی عل بيني ربعاأل و الثالثني بكفو ش{

 أنه ،عرفينهم ي خالف بريل من غيما قكح به مجع، بل ما صرك، ك الشريثكم عن كاملراد بانتفاء احل

  .انتهى ،)١( عات طراًكالريف  كثراألی عل بينيف: قالأن  إىل ه،ي فكوكوقوع املشی عل بينينه أ ولتفتي ال

ی علی بنإذا فعال األيف  أنه ماك، ك بالشنيقيالی اً عليان بانكالثالث ی علی بنإذا  فإنه: قولأ

ما ك، تيانم اإلكحيف  مها كوكوع املشكالركالرابعة  يه وةكوكعة املشك فالر،كالشاً بيان مبالكالعدم 

مع يجيف  كالشايف بن محزة  ية عليروايف  والسجود، ووعكخصوص الر يف يموثقة الساباطيف صرح 

  .ظهريما ی الرابعة علی عات علكالر

 ريغيف سقوطه  يف ياهلندولي األردبي فتوقف ،اطي االحتإتيانجمال للقول ب ال أنه رنا ظهركمما ذو

 القول نيب و هذانيفرق بأي ، مث اخلبيثد يالنصوص، من عدم تعويف  خالف ما صرح ك ذلفإنحمله، 

قوالن ببطالن الصالة ي الالذي  كمالة قبل اإليالثان ویاألوله يان أحد طرفكالذي  كالشيف بالبطالن 

  .هيف

قد  و مبطل،ربعاألی  البناء عل ألنالثالث،ی عل بيني ك هذا الشكشإذا مثل صالة املغرب يف نعم 

  .ث تصح الصالةيعرفت لزوم العمل حب

                                                

  .٣٢ سطر ٤٨٩ ص١ ج:املستند) ١(



٩٤

 أنه شكن إو ،ركع أنه على ال يبين أم ركع أنه شكن إو ،أيضاً ربع على األاخلمس يبين وربعلو شك بني األو

يف لو شك  و،الركعتنيركعتني بىن على  أو صلى ركعة أنه لو شك و، بىن على عدم الزيادةواحداً أم ركع ركوعني

  هكذا و،صلى ركعتني أنه  بىن علىثالثاً أو صلى ركعتني أنه الصبح

  

ان ك ء الطرف املصحح للصالة، سواألنه }أيضاً ربعاألی عل بينياخلمس  وربع األني بكلو شو{

حال يف  أو وع،كحال الريف  أو ،كهذا الشی مقتض هي ماك ،هيحال اجللوس فال سجدة سهو عليف 

  .ك االعتناء بالشكذلی معن إذ ،نئذ اجللوسيب حجي  الفإنه، اميالق

  . حملهريغيف الرابعة  يما قام عنه فه أن یالبناء عل وامياحتمال اهلدم للق أن ظهريمنه و

ه، ياالتفاق ف وما عرفت النصك }عكر أنه یعلی بني{ احملليف هو  و}ال أم عكر أنه كشن إو{

  .وضحأ بعد احملل فكما الشأ

  توجب بطالن الصالة،ةاديالز إذ }ادةيعدم الزی علی واحداً بن أم نيوعكع ركر أنه كشن إو{

  . كث ذليد اخلبيتعو وعن نقض الصالة يقد ورد النهو

 االتفاق، و ملا عرفت من ظاهر النص}نيعتكالری علی  بننيعتكر أو عةكری صل أنه كلو شو{

 إىل ضافةه، باإليمة علك حاكثرة الشك أدلة ن أل،دخله الوهمي فرض اهللا ال أن ليهنا دل يرجي الو

  .بن محزة املتقدم يخرب عل

سائر أقسام يف  }ذاكه ونيعتكری صل أنه یعلی ثالثاً بن أو نيعتكری صل أنه الصبحيف  كلو شو{

  ،كوك باملشتياناإلی عل بينيعات كالر وفعالاأليف  كالش



٩٥

  ذلك الفعل يعمل عمل الشكغري يف  فلو شك اتفاقا ،فعل خاصيف لو كان كثرة شكه و

  

  .تيانعدم اإلی نب عليان مبطال فلكإذا ال إ

هل  أنه يف دائما كشيان كما لو ك ،فعال خمتلفةأيف   ال}فعل خاصيف ه كثرة شكان كلو و{

  .ذاكه والطهارةيف ثالثة  والسجودی يف خرأ ووعكالريف  تارة كشيال؟ مقابل من له وسوسة  أم عكر

 املتبادر  ألن قالوا،االعتناءی ها علريغ وكاملستمس وهيمصباح الفق وفاجلواهر ،كذليف قد اختلفوا و

اض بل يالر وكاملستند تبعاً للمدار و،ه سهوهيثر فكما يسهو ف إىل  هو عدم االلتفاتإمنامن النصوص، 

  .ان العلةيجر ودلة األإطالق وةثرك قالوا لصدق ال،املشهور اختاروا عدم االعتناءنه إ ليق

م كد عن حيرفع اليالصالة ال يف  ك الشريثك ف،ر نوع العبادةي تغاةاملستند صوری يف تثننعم اس

 اتفق،إذا السجود يف  كم الشكد عن حيرفع الي فإنه ،وعكالريف  ك الشريثكالوضوء، خبالف يف  كالش

  . بعدم االعتناءنيلمات القوم القائلك إطالققلنا بن إ لةأاملسيف ه فهو قول ثالث يعلو

عمل عمل ي الفعل ك ذلريغيف  اتفاقاً كفلو ش{ ان، فالظاهر ما اختاره املصنف بقولهك فيكو

ات كسائر امللكتزال تتوسع  ا الفإ ،د من توابع الوسوسةيدجلالفعل ايف  كان الشك إالّ إذا }كالش

  .ةيالردئ أو ةرياخل



٩٦

شك  أنه اتفقإذا  و،على االثنتني يبين و،هذا الشكيف االثنتني مل يلتفت  وكذا لو كان كثري الشك بني الواحدةو

لو كان  و، بصالة االحتياطتياناإل و وجب عليه عمل الشك من البناءربعاأل وبني الثالث أو ،الثالث وبني االثنتني

لو كان كثرة  و،احملل وجب عليه االعتناءيف شك  أنه فلو اتفق ،كثري الشك بعد جتاوز احملل مما ال حكم له دون غريه

  .  غريهإىلال يتعدى  و،حنو ذلك اختص احلكم به ومكان خاصيف الصالة  أو صالة خاصة يفشكه 

  

 ملا }نياالثنتی عل بيني وكهذا الشيف لتفت ي مل نياالثنت و الواحدةني بك الشريثكان كذا لو كو{

  .كثراألی تقدم من البناء عل

ه يوجب عل{ ك ذلأشبهما  أو }عرباأل و الثالثنيب أو الثالث، وني االثنتني بكش أنه تفقاإذا و{

 نيفادة عدم الفرق بإجل  ألنيل املصنف مبثاليلعل متث و}اطي بصالة االحتتياناإل و من البناءكعمل الش

  .املثال الثاينكال  أم ،األولاملثال ك أيضاً السابق كد طرفاً للشي اجلدكالشيف حد طرأون كيأن 

احملل وجب يف  كش أنه  فلو اتفق،هريم له دون غكح  بعد جتاوز احملل مما الك الشريثكان كلو و{

  .لي ملا تقدم من الدل}ه االعتناءيعل

حنو و{ املسجدك }ان خاصكميف أو الصالة { الصبحك }صالة خاصةيف ه كثرة شكان كلو و{

سورة يف ه كان شك أو ،اًريثك كتفق ذليما ك ملناسبات، كذل ووم اجلمعة مثال،يزمان خاص ك }كذل

ل كه يفرق في  الفإنه، طالقالقول باإلی عل الّإ }هريغ إىل یتعدي ال وم بهكاختص احل{ ذاكه وخاصة

  .كذل



٩٧

  صالة واحدة ثالث مراتيف شك إذا ال يبعد حتققه و  كثرة الشك العرفيف املرجع  ـ ١ـ مسألة 

  

املوضوعات  إىل القاعدة بالنسبةی ما هو مقتضك } العرفكثرة الشكيف املرجع  ـ ١ ـ مسألة{

 لقوله كذل و املتفاهم عرفاً،كن ذليمبا أو خصأ أو عمأ الشارع نيع إالّ إذا ،حكامتتعلق ا األليت ا

  .ا الشارعهردع عنيمل اليت ة يللقاعدة العقالئ و،)١( ﴾ِبِلساِن قَوِمِه إالّ ما أَرسلْنا ِمن رسوٍلو﴿: سبحانه

 هو أشكل مث ،)٢( العرف إىل كرجاع ذلإ هم هويمتأخر وني املتأخرنياملشهور ب: احلدائقيف قال 

  .إشكاللو من خي  مبا الكذلی عل

ن بل ي املتأخرأكثر ونيديالشه وفاقاً للفاضل وثرة العرف،كمعرفة اليف  املرجع :املستنديف قال و

  )٣( . من اللغةينيتع ال وان من الشرعيرد به بيها مل يم فك احل ألنليما قكمطلقاً، 

ما كاً، ريثكالعادة ی يف سمي ما إىل ثرةك الىحتقق مسميف رجع ي و: مع املنتاجلواهر مازجاًيف قال 

  . واحدريح غيتصر إىل املصباح نسبهيف  و،)٤(كثرمذهب األنه إ لي بل ق،صحابصرح به مجلة من األ

ن  أ بعد)ليق(ن اوره الشرائع بعنك ذ}صالة واحدة ثالث مراتيف  كشإذا بعد حتققه يال و{

سهو ثالث مرات ي أن حده بأن ابن محزه القائلی  من فتوكلعله استفاد ذل وابق،اختار القول الس

  ضةيالم املنقول عنه أعم من فركن الكة، ليمتوال

                                                

  .٤اآلية : براهيمإسورة ) ١(

  .٢٩٧ ص٩ ج:احلدائق) ٢(

  .٥ سطر٤٨٩ ص١ ج:املستند) ٣(

  .٤٢٢ ص١٢ ج:اجلواهر) ٤(



٩٨

  كل من الصلوات الثالث مرة واحدةيف أو 

  

  .ةيفرائض متوال أو واحدة

الث ثيف مرة سهو ي أن ليق و:الشرائعيف  قال }ل من الصلوات الثالث مرة واحدةكيف أو {

ضة يفر أو ء واحديشيف سهو ي أن حدهن إ :ث قاليس حيدرإعن ابن  يكاحمل إىل أشارلعله  وفرائض،

أيب ح حممد بن ي صحنين القوليلعل مستند هذ والثالث منها،أي  اخلمس أكثريف  أو ،واحدة ثالث

ث فهو ل ثالكيف سهو يان الرجل كإذا :  قال)عليه السالم(الصادق  أن محزة،أيب ، عن حممد بن ريعم

  )١( .السهو يهثر علكممن 

ة يالروا أن الظاهر أن ماكروه، كن ذيل واحد من الذكی  السهو عرفاً علريثكالظاهر صدق : أقول

  .كذلی ئة تدل عليها، وال اهليال آلة للحصر ف ذإق، يان بعض املصادي لبإمنا و،ست للحصريل

ظهر من ي و: قائال،ةيثرة بالثانكول الاحتمل حص أنه  منالذكرى،يف د يعن الشه يكح  ماوأما

قال ي إالّ أن ،ةي بالثانريثكيالسهو  أن إعادة عادةاإلی عل وال: يحسنة ابن البختريف  )عليه السالم(قوله 

  )٢( .عادةتص مبوضع وجوب اإلخي

عل احلسنة جي أن أرادد يلعل الشهو ،ال خيفىما ك عادة اإلنيب وثرة السهوك نيتالزم ب ال: أقول

 فإن، كذليف بعد  ال وق السهوي من مصادأيضاً عادة اإل ألنة،يثرة املطلقة بالثانكحصول الی  علالًيلد

ان خالف كی خرأی  سهعادةاإليف مث مرة  فمن سها ،أغلب صالميف سهون ي متعارف الناس ال

  .املتعارف

                                                

  ).٩٩٠( ٧ح  يف أحكام السهو٢٢٤ ص١ج :حيضره الفقيه من ال) ١(

  .ول سطرأ ٢٢٣ص: ىالذكر) ٢(



٩٩

 هذه العبارة هوی معن يف ظهراأل: د بقولهيالشهی اعتراض احلدائق عليف  شكالظهر اإليرنا كمبا ذو

 عادةوجب اإلي الصالة املعادة مايف  مث حصل ، الصالةعادةسهو موجب إل أو ،كلو صدر منه شأنه 

  .انتهى ،)١( تم الصالةيه بل يلإلتفت يال  وديعي  الفإنه، أيضاً

 نةيبقر الإتحقق بالثالث، ي ما الك نيتحقق باملرتيالة، يالروايف الوارد » ثرك«ی نعم صدق معن

 أو الثالث، ومن اجلراد االثنان وجدإذا حسان ثر اإلك أو ثر اجلرادك: قالي لذا ال و،املوضوع ومكاحل

  .أحسن أحد ثالث مرات مثال

 كشيون الثالث كت أن نيفرق ب ال أنه دات، تعرفيبالتحد ون العربة بالصدق الكمما تقدم من و

 اختار ،الرابعة أو الثالثةيف  ك الشريثكمل عمل عيهل  ووم مرة،يل كيف  كما لو شك ،ال ة أويها متتاليف

ن  أ للصدق بعدظهرهو األ و،األولی ليمنهم احلدائق تبعاً لألردب وآخرون و،تبعاً للروضالثاين املستند 

 فالالزم تأخر صدق ،كثرة حتصل بذلكون الكظاهر نه إ قالی يد حتيست للتحدية ليالروا أن عرفت

هل  و،ثرة بالثالثة املوجب لعدم االعتناءكة قلنا حبصول الينا بالرواأخذلو أن  إىل ثرة عن العدد، مضافاًكال

أ ما تطر اً، عندريثكسهو ي أنه علم من حالهيمن ك ،یاألوللو باملرة  و،ثرة داللة احلالكحتقق الفي يف كي

تمل حي و،صحاباالست وصللألالثاين  إىل  احتماالن، ذهب املستند،ةيالالزم الفعل أو ،ةيله احلالة الفالن

 ،ةكمع وجود احلالة حصلت املل و، الشارع اجتثاثهاأرادة ك ملكون ذلك دلة الظاهر من األ ألن،األول

  االحتمال ی  قرائن علأشبهما  وطاعي أن ديرينه أ وطاني التعوذ من الشأخبارو

                                                

  .٣٠١ ص٩ ج:احلدائق) ١(



١٠٠

لك مما يوجب حنو ذ أو هم أو غضب أو  من خوف،ال يكون ذلك من جهة عروض عارض أن صدقهايف يعترب و

  .اغتشاش احلواس

  

  .ال خيفىما كالثاين 

 من كون ذلكين ال أ{ ثرةكال إىل }صدقهايف عترب يو{ : بقوله)رمحه اهللا(ره املصنف ك ما ذوأما

 }وجب اغتشاش احلواسيمما { الفرحك }كحنو ذل أو هم أو غضب أو جهة عروض عارض من خوف

ل يالتعل وطالقاإلن إ هي فف،ةك موجبة حلصول امللورم األكانت تلكلو  و،ك االعتناء بالشأراد فإن

ما اتفقت ي االعتناء فأرادن إو ،أشبهما  واالستصحاب وصلال جمال لأل وم ملثله،كم احليتعميف ان يافك

 لتحقق كم الشك حءجراإه احتماالن، ية، ففكمل وتسبب حالة أن  عرضاً بدونمورمن هذا األ

 من مر أيضاًمن هذا األ ياالتفاقن إ :قالي أن نكميعلة، بل   المةكات حيالروايف ل يالتعل وموضوعه،

ث جنود يحادأ كذلی ما دل علكطان، يل احنراف من الشك و،ل استقامة من اهللا تعاىلك  ألنطان،يالش

عدم  وطان،يملة من الش وكنسان ملتان ملة من امللقلب اإليف  أن یما دل عل وجنود اجلهل، والعقل

لو :  قالفإنهه، ي علك الشريثكم كجراء حإه ريغ وظاهر املستند ونص عن مثله،صراف النالجراء اإل

صل يمل   ماك الشريثكم كرتفع حي  الكثرة بعد ذلكتفاء النايث  احلالة، مث حبكه ملثل تلكثر شك

  .انتهى ،)١(  ملا سبقأيضاً كة عن الشيصلوات خال

.تفاع احلالةالصلوات بعد اری يف سهإذا م ك الستصحاب احلكذل و:أقول

                                                

  .٢٦ سطر ٤٨٩ ص١ ج:املستند) ١(



١٠١

 لو كان كثري الشك أنه  كما،بىن على عدمه ،ال أم حصل له حالة كثرة الشك أنه يفلو شك  ـ ٢ـ مسألة 

  .زوال هذه احلالة بىن على بقائهايف شك و

  

عمل  و}عدمهی علی ال بن أم كثرة الشكهل له حالة {  هل}نهأيف  كلو ش ـ ٢ ـ مسألة{

  .املقاميف ال خمرج له  ودلتهأ طالق إل،هريغ وربه اجلواهی فتأما ك، كفة الشايبوظ

 إىل تصل النوبة النه إ هي، ف)١(كاملستمسيف ما ك باستصحاب العدم ك لذلكما التمسأ

 بأن ن علمأكاملصداق، يف  كان املنشأ الشكما لو أاملفهوم، يف  كان منشأ الشكاالستصحاب، هذا لو 

  .ان الستصحاب العدم االكأقل؟  أم  ثالثاًكدر هل شين مل كثرة بالثالث لكحصول ال

  . ملا تقدم}بقائهای علی زوال هذه احلالة بنيف  ك فشك الشريثكان كلو  أنه ماك{

 ك مثل هذا الش ألن،نيالفرعيف نفسه على  ك الشريثكم كجراء حإه يلزم علينه إ :قالين رمبا كل

  .نيكن الشي مثل هذكشي ال فاملتعاد من الناس الإ و،النفسيف ة الوسوسة كشف عن ملكي

  

                                                

  .٥٦٩ ص٧ ج:املستمسك) ١(



١٠٢

بىن الذي الفعل يف مع الشك وأن   ،ظهر بعد ذلك خالف ما بىن عليه و شكهإىلمل يلتفت إذا  ـ ٣ـ مسألة 

   يعمل مبقتضى ما ظهر،ما بىن على عدم وقوعه كان واقعاً أو أن ،على وقوعه مل يكن واقعا

  

  الثالثني بكن شأك، ك الشريثكونه ك بسبب }هكش إىل لتفتيمل إذا  ـ ٣ ـ مسألة{

  .ك ذلأشبهما  أو عكريوع فلم ك الرإتيانيف  كش أو ،مت الصالةأ وربعاألی علی  فبنربعاألو

ن كيوقوعه مل ی علی بنالذي الفعل يف  كمع الشوأن  ،هيعلی بن  خالف ماكظهر بعد ذلو{

  .املثال السابقيف وع كالر أو عة الرابعةكأت بالريمل  بأن }واقعاً

 نيمرت أو ع مرةكهل ر أو اخلمس، وربع األني بكن شأك }عدم وقوعهی علی بن ما أن أو{

ماً كم حكون احلك دلة الظاهر من األفإن ،شفكان و}ظهرا می عمل مبقتضي{ الواقعيف  }ان واقعاًك{

  .بهی  حسب ما أتك الشريثك إىل  الصالة بالنسبةأحكاماً، بانقالب يواقع اً اليظاهر

اً ما ريثك ألنه ،لف خبالف الواقعك للمغراًءإم الشارع بعدم االعتناء كحون كيهذا ی عل و:قالي ال

  .به خمالفاً ون املأيتكي

 مصلحة فإناً، ريثكختالف الواقع اليت ة ي الظاهرحكامس بأهم من سائر األيهذا ل: قالي ألنه

يف ما كمطلقاً ما إة، يها الواقعأحكامد عن ي رفع ال،انت أهم بنظر الشارعكإذا  أشبهما  أو ليالتسه

 قواعد نيب و، هذانيفرق بأي  وشاف اخلالف،كصورة عدم انيف ما كاجلملة يف  أو صورة االضطرار،

  .أشبهما  والوقت والسالم والتجاوز والفراغ

  ه خمالف للواقع، يعل بينيبعض ما  بأن علم غالباًي ك الشريثك: ن قلتإ



١٠٣

غري ركن مع فوت حمل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه كان تاركا لن إو ، لركن بطلت صالته كان تاركاًفإن

  .سجدتا السهو والقضاء

  

  .قول به أحديهذا مما ال و،مجايلعلمه اإلی زان الواقع لزم العمل مبقتضيان املكفلو 

  .هؤالء ممنوعةيف  غلبة العلم والًأ: قلت

لو  وحال اجلهل،يف  الواقع د عنيرفع ال أنه هميم علكلشارع هذا احلاجراء إظهر من عدم ي: اًيثانو

يف صلواته ی حدإ بأن إمجاالعلم لو  هذا خبالف ما وطراف،ع األيالوسی مجالان معه مثل هذا العلم اإلك

  .طرافل األيالقل مجايلوم باطلة مثال من العلم اإليهذا ال

 الشرائط وءجزاون األكاشف عن كثر ب األياب الشارع ترتجيإلو سلم الغلبة فعدم : صلااحلو

اً كارتان ك فإن{ ل االقتضاءي بداللة دلكذل وخفات بالعلم،اإل ورد اجلهيتقك ،الوسواسيف دة بالعلم يمق

ن مع فوت حمل ك ررياً لغكان تاركن إو{ بهی  أتالّإ وه،كفات حمل تدارإذا  }ن بطلت صالتهكلر

 ،السهو لو قلنا به مع سجود ينيالسجدة املنس والتشهدك }ه القضاءيما فيه القضاء فيه وجب علكتدار

 أو عةك نقصان رنيتبن إو ،ه سجود السهويب علجيما يف أي  }سجدتا السهوو{ بدونه لو مل نقلو

 ريغ إىل ،القضاء وعادةال لزمت اإلإ ولصاق،حمل اإل يبقن إ حلقها بالصالة موصولةأ أكثر أو نيعتكر

  .ورة سابقاًك اخللل املذأحكام من كذل

ما  ونيمرت أو ع مرةكر أنه هل واخلامسة، و الرابعةني بكمثل الش يفادة يعدم الزی علی بنن إو

  ما زاد منی مقتضأي عمل مبقتضاه يزاد  أنه  فبانأشبه



١٠٤

  .ه من سجود السهوريغ أو البطالن

ه خياه عن بعض مشاكح وره املستندكما ذك فإنه فعل الصالة أصليف ه كان شكذا لو كهو

 أنه يف كنئذ فلو شيح و الشاملة للمقام،خباراأليف ورة ك للعلة املذ،الفعلی عل بيني ولتفتي ، النياحملقق

م مدار ك ملا عرفت من دوران احل، اتيانان الالزم اإلك ، العدمنيالصالة مث تبی علی  فبن،ال أم یصل

  .الواقع

ان كلو  أنه ماكلزم االعتناء، ی مجال مقروناً بالعلم اإلكان الشكلو  أنه رناك مما ذنيتب أنه ماك

 أو واحدة، أو ما سجد ثالثإبأنه علم  أو ع،كريمل  أو نيوعكع ركما رإنه أعلم بيان ك وك الشريثك

  .ذاكه وثالث، أو مخساًی ما صلإبأنه علم 

 ات،يالروايف ورة كظهر من العلة املذيما كث، يد اخلبيرمبا احتمل عدم االعتناء للزوم عدم تعوو

ثالثاً، ی صل وسجد سجدة واحدة و،احملليف ان كإذا ع كريمل   أنهیعل بينياالستصحاب فی البناء علو

 كن التداركميان خارج احملل مما ال كن إو ،مثل هذا الشخصيف سقوط االستصحاب ی ل عليلعدم الدل

 أو سجدة سهو أو قضاء إىل حياحتاج الصحن إو البطالن، و الصحةنيح لو دار بيالوجه الصحی عل بيني

  .عة فعلك ركتدار

  .ات مناقشةيبعض الصغريف ان كن إو ر،كما ذك العلة طالقبعد هذا القول إلي الو :أقول

ی عل يبينمخساً،  أو ثالثاًی ما صلإبأنه اً، فالعامل إطالقی مجالأما احتمال عدم االعتناء بالعلم اإل

  نيوعكع ركر أو عكريما مل إبأنه العامل  و،ربعاأل



١٠٥

  . فتأمل،ليخال عن الدل أنه نصافصالة، فاإلوجب صحة اليع واحداً مما كر أنه یعل بيني

انت كن إو ،فتهيوظی عمل املأموم مبقتضي ف،ك الشريثكصح االقتداء مبثل هذا الشخص اليهل و

 أيتين املأموم كل و،تياناإلی عل بيني إذ ،ال أم عكهل ر أنه يف كما لو شك، ك خالف ذلمامفة اإليوظ

  . احتماالن،ذاكه وعلم بعدمهيث يوع، حكبالر

  .العدم لالنصراف و،دلة األطالقاالقتداء إل

ان من ك ءز، سواجي مل كث أوجب ذليح ووجب بطالن صالته جاز،ي ث اليحبأنه ل يالتفصو

صح يتمام بعدم صدوره منه فال يد االيقد علم مر و،ال أم حرامرب لإلكهل  أنه يف كمن شك األول

علم املأموم ببطالن صالة يث ياملثال السابق، حك مماع اإلكريمث مل ی  اقتدنمكمن الوسط،  أم ،االقتداء

صورة يف صورة عدم بطالن صالته، أما يف  طالقل عدم املانع من اإليهذا التفصيف السر  و،ماماإل

  . شاملة قطعاًري غدلةالبطالن فاأل

ان كإذا ، فك الشريثكيف  ساقط ريس، غكبالع واملأموم إىل مامم رجوع اإلكح أن الظاهرمث إن 

 ،ان منفرداًكوجوده لو ی ان الالزم البناء علك مما ،ال أم عكهل ر أنه يف كش و مأموماً،ك الشريثك

جمال  ال و،صلاألك ك الشريثكيف م كاحل و،مارةاألك ألنه ،وعك بعدم الرريشيالذي  ماماإل إىل رجعي

هنا  وان منفرداً،كإذا ما يع فكريمل بأنه ه شهود يذا لو قام لدكه و،مارةمورد األيف  صلللعمل باأل

  .ليبنا عنها خوف التطوأضری خرأة ريثكفروع 

  



١٠٦

   ال جيوز له االعتناء بشكه ـ ٤ـ مسألة 

  

 املستند وبه احلدائقی فتأما ك }هكاالعتناء بش{ ك الشريثكلأي  }وز لهجي ال ـ ٤ ـ مسألة{

 : عن بعض قاليريتخنقل ال أن اجلواهر بعديف ، بل صحابظاهر األنه إ لي واحد، بل قريغ وكاملستمسو

يف د يل الشهيعن م يكح خالفاً للم،)١( مستندريمن غی الفتو وع خمالف للظاهر من النصياجلمن إ

 كالشی العمل مبقتض و االعتناء،ني بيريه من التخيه مصباح الفقيلإمال  و،يليردبتبعه األ والذكرى،

  . السهوريثكيف الثاين  قال احملقق كذلك و،الصالةی يف املض وعدم االعتناءو

  .ثيد اخلبيعن تعوی بالنه وي،باملضمر بظاهر األ يلزوم املضی استدل املشهور عل

داً، ين االلتزام به بعكيمل ی خمالفته لظاهر الفتاو لوال و:د أقولياملصباح بعد نقل قول الشهيف قال 

ها يما ف ولوجوب منه،ل استفادة اكشيمقام توهم احلظر يف  لوروده خباراأليف الوارد  يباملضمر  األفإن

العارف بلسان ی علال خيفى راهة، مما كته مشعر باليمعصی احلث عل وثيد اخلبيعن تعو يمن النه

ن إ لمامكظهر من يما ي فصحاباألواتباع  یالنهومر من لفظ األی ترائيما ی ن اجلمود علكل و،خباراأل

  .انتهى ،)٢( أحوط أنه بير فالی قوأن كيمل 

ث مما يد اخلبيعن تعو يالنه و،هعن ظاهرمر سقط األی يقام مقام توهم احلظر حتن املكيمل : أقول

هذا فما ی عل وراهة،كنة للي مثال قرطانيتتبعوا خطوات الش ال بأن قالي أن نكميد الوجوب، فهل يؤي

.نياختاره املشهور هو املتع

                                                

  .٤١٧ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

  .األول السطر ٥٨٥ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٢(



١٠٧

اعتىن إذا الذكر  أو القراءةيف الشك يف  نعم ،إال بطلت الصالة و،يركع أن  ال جيوز له،ال أو ركع أنه يففلو شك 

  .  حد الوسواسإىل أتى باملشكوك فيه بقصد القربة ال بأس به ما مل يكن وبشكه

  

 والًأ ماماإلأمر ث ي حريبصأيب  وح زرارةيه بصحي عل مستدالًيريمن التخاألردبيلي ره ك ما ذوأما

ستعمل أحد عن العامل هل أسأل ي أن  فهو مثل،معب عن هذا اجلآل اخلرب يذن إ هي، ففي مث باملضعادةباإل

 تناقضاً، إالّ العرفيف عد هذا ي فهل .طاني من عمل الشألنه ، ال:قولينعم، مث : قوليف ؟ء الفالينيالش

ما ك ،ك الشريثك ري لغعادةم اإلكح أن رناه منكما ذی معنی ة عليان الالزم محل مقدم الرواكلذا و

  .لمامك فراجع ،صحابرها األكذاليت  خراألبعض احملامل  أو  السائل،المكان مستفاداً من ظاهر ك

 أن  مرة منري ملا عرفت غ}بطلت الصالة الإ وعكري أن وز لهجي  ال،ال ع أوكر أنه يف كفلو ش{

  .ةيادة الظاهري بقوله للزكاملستمسيف علله  و،بات الوضعكاملتعلقة باملر يالنواهومر اوظواهر األ

ان الزم ما تقدم من دوران كه يلإاج ي االحتنيمنه قصد القربة، مث تبی متش وكللو فعل ذ: أقول

  .م مدار الواقع صحة الصالةكاحل

ه بقصد ي فكوكباملشی أت وهكبشی عتناإذا { أشبهما  أو }ركالذ أو القراءةی  قكالشيف نعم {

يف القرآن جائزان  وركالذ  ألن}بأس به ال{ يمع العمل اخلارج وجتمع مع اجلزءاليت  املطلقة }القربة

 هذا }نكيما مل { القول بعدم جوازهی  علني السورتنين با حمذور من القركان هناك إالّ إذا الصالة

 أو مستحباً أو نفسه مباحاًيف ان متعلقها ك نإ و حترم الوسوسة،فإنه }حد الوسواسی لإ{ صالًا وتياناإل

  .روهاًكم



١٠٨

  .اقتصر على ذلك املورد ،مطلقا أو تص باملورد املعني الفالينكثرة شكه خم أن يفشك إذا  ـ ٥ـ مسألة 

  

م كحبعمل ي الی  حت} الفاليننيه خمتص باملورد املعكثرة شك أن يف كشإذا  ـ ٥ ـ مسألة{

قتصر ا{ كل مورد شكيف ثرة كم الكحی عل بينی ي حت}أو مطلقاً{  املوردك ذلريغيف الشك  ريثك

م كحبی س هذا من املستثنيل و،ما استثين إالّ مواردهايف  اخللل حكامأ لوجوب العمل ب} املوردكذلی عل

  .صلاأل

 فهو ،تردد وله حالة وسوسة أن نيصدر من املتعارف تبيال   ملاكمثل هذا الش بأن :قالينعم رمبا 

بعض يف  كما تقدم مثل ذلكث، يد اخلبيل بعدم تعويشمله التعلي و،ك الشريثكموضوع يف مندرج 

 كثرة الشك حاالته السابقة من نين فرق بكيهذا مل ی نا عليلو بن و،ديس هذا ببعيل و،بقةاملباحث السا

 كاملستمسيف  و مع اجلهل بالسابق منهما،نيتوارد احلالت أو اجلهل باحلالة السابقة وعدمها واملطلقة

  . فراجع،ل حول اجلهل باحلالة السابقةيتفص

  



١٠٩

   حنو ذلك أو اخلامت أو السبحة أو ضبط الصالة باحلصىغريه  وال جيب على كثري الشك ـ ٦ـ مسألة 

  

 أو اخلامت أو السبحة أو یه ضبط الصالة باحلصريغ وك الشريثكی ب علجي ال ـ ٦ ـ مسألة{

صلى (نيب عة املعلومة من حال الية القطريالس وصل لأل،ك فلوضوح ذلك الشريثك ريغيف  أما }كحنو ذل

لمات ك الظاهر من مجاعاإل و بل،عصارع األيمجيف  نياملسلمو) سالمعليهم ال( ئمةاألو) اهللا عليه وآله

  .الفقهاء

يف ها، بل ريغ وكاملستمس واملصباح و اجلواهركبذای أفت و فهو املشهور،ك الشريثكيف  وأما

رده ما ي وبالضبط، إالّ عرفي الالذي  بلزوم االمتثال كذليف  أشكلرمبا  وعرف،يه يخالف ف  بالخرياأل

ان واجباً لزم كالضبط  أن ، فلوأشبهما  وي املضأدلةات إطالق بصلاملشهور، مع الغض عن األاستدل به 

ی بد من محله عل حصاء الباإلمر  من األخباربعض األيف ما و ،العدمی علدليل ان يه، فعدم البيه عليالتنب

  .اآلخربعضها يف  كالبأس عن ذلفي نة ني بقر،االستحباب

احص : الصالة؟ فقاليف ثرة السهو ك )عليه السالم( عبد اهللاأيب ىل  إوتكش: يب اخلثعميقال حب

  )١( .ياحفظها باحلص: قال أو ، باحلصاءكصالت

 حفظ صاليتأ السهو فما ريثكرجل  ينإ: فقال له )عليه السالم( عبد اهللاسأل أبا : قالی  املعلربخو

  ؟)٢(بأس به ال: ان؟ فقالكم إىل انكأحوله من م يخبامتإالّ 

  .ف حتفظاً عن وقوع السهويالتخف وسراعظهر منه استحباب اإلي  ماخباربعض األيف و

                                                

  .١ ح يف اخللل٢٨ باب ٣٤٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح يف اخللل٢٨باب  ٣٤٣ ص٥ ج:املصدر) ٢(



١١٠

درج أ: ؟ فقاليثر علكي فإنه:  عن السهو، قلت)عليه السالم( عبد اهللا باأسألت : قال احلليب

  )١( .السجود ووعكالريف حات يثالث تسب :دراج؟ قالء اإليشأي  و:، قلتدراجاًإ كصالت

   )٢( .ف الصالة من أجل السهويختف ينبغي:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب عن ، اآلخرخرب و

 ك الشريثكم ك ح ألنف،يالتخف وحصاءجمال للقول بوجوب اإل ال أنه رنا تعرفكمما ذو

م ك باحلتيانن من اإلكتميمثل هذا املوضوع ما دام يف دخال نفسه إلف كوز للمجيفال  ياضطرار

 ل القصري من قبك الشريثكس يل وفطر،يلرمضان شهر يف مراض نفسه إوز جي ما الك، يارياالخت

احتمال يف  شكالظهر اإليما كموضوع القصر، يف اراً يدخال نفسه اختإلف كوز للمجيالذي متام اإلو

بصالة  أيتي وه،ي فكش ل ماكيف  مامباإل يقتدی يحصاء حتن من اإلكتميمل إذا تمام ملثله يلزوم اإل

ی يف الفتو و النصطالقل، إلك مشأيضاً كنه هناك، لقراءةسن الحي من الي فكل مثل ذليقن إو حة،يصح

  .أشبهما  والتمتام ومن راجع مسألة الفأفأی علال خيفى ما كسن، حيباب صالة من ال 

حبفظ ی م حتيوز جعل قجي، أشبهما  وینسان صالته بنفسه باحلصوز حفظ اإلجيما كنه إ مث

  .نسان صالتهلإل

  هل و : السهو؟ فقال)عليه السالم( عبد اهللايب رت ألكذ: قال يعفعن الرب

                                                

  .٣ حبواب اخللل الواقع يف الصالةأ من ٢٢ الباب ٣٣٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حبواب اخللل الواقع يف الصالةأ من ٢٢ الباب ٣٣٥ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



١١١

    فيمن كثر شكهأحوطكان ن إو

  

  )١( .صاليت يفظ علی حيحتفي قعدت اخلادم خلأ أحد رمبا كفلت من ذلي

مل إذا ی ، بل العد جائز حتأشبهما  ومي للتعلألنه )عليه السالم( مامعصمة اإليف ناي هذا اخلرب الو

عد الرجل ي أن بأس ال: قالأنه ) عليه السالم(ة، عن الصادق ريح ابن املغي صحطالقسهو إل الريثك كي

  )٢( .عد بهيده فيه بأخذی يحبص أو صالته باخلامت

  .مبا تقدم تعرف عدم وجوب حفظ السهوو

للقاعدة  والوجوب،يف ات الظاهرة ي لبعض ما تقدم من الروا}هكثر شكمن ي فأحوطان كن إو{

 عنون الباب بوجوب التحفظ فإنهصاحب الوسائل، كمن أوجب ی االمتثال خروجاً عن فتو يفاملتقدمة 

 كمثل الوسائل املستدر و فراجع،أصالًاملطلوب ی تدل عل ة اليان، مث نقل رواكمقدر اإلبمن السهو 

  .ةًيروا وعنواناً

 كذليف فت ما  عركنك ل،كة عن ذليات الناهيمقابل هذا القول احتمال احلرمة لبعض الروايف و

  .اجلوازيف ة حيات الصريمن الروا

ی صلإذا وز للرجل جي هل :)عليه السالم(القائم  إىل يريتب احلمك: قال يمثله خرب الطربسو

 أو خاف السهوإذا  كوز ذلجي: جابأالصالة؟ فيف هو  ورهايدي أن ده السبحةيب والنافلة أو ضةيالفر

  )٣( .الغلط

                                                

  .١ح ...بواب اخللل الواقع أ من ٣٤ الباب ٦١٩ ص٥ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٣ جبواب اخللل الواقع يف الصالةأ من ٢٨ الباب ٣٤٣ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  . توقيعات الناحية املقدسة٤٩٠ ص٢ ج:االحتجاج) ٣(



١١٢

.بشك آخر أو بالظن املعترب أو سواء تبدل باليقني بأحد الطرفني  ،ل بعد الترويالزائ ي الشك البدو:اخلامس

  اآلخراملأموم مع حفظ  ومام شك كل من اإل:السادس

  

 }يل بعد الترويالزا يدوالشك الب{ :ليهاإيلتفت  ال واعتبار ا الاليت  من الشكوك }ساخلام{

 كوا منوطة بالشك ك الشأحكامالظاهر من ن  أ ملا عرفت منكذل ومدة مث زال، يه مما بقريغ وبل

  .ه لشمول أدلتهيلإم للمتبدل كان احلكتبدل إذا ، فيالباق

 خمالف } آخركأو بش{ عاتكالريف الظن ك }بالظن املعترب أو ني بأحد الطرفنيقي تبدل بالءسوا{

 كالشك ، الربعاأل و الثالثني بكالش إىل تبدلي ،ربعاأل وني االثنتني بكالشكثر األيف  األول كللش

  .هايم فك الحتاد احل،ربعاأل و الثالثني بكالش إىل تبدليالثالث  وني االثنتنيب

ر من كص بالذيون التخصكي إالّ أن ،ره املصنفكما ذك ،ية للبدويرنا ظهر عدم خصوصكمما ذو

بأحد ( :قوله أن ظهري أنه ماك، كه املستمسيما نبه علك الزائل، كونه الغالب من أفراد الشكباب 

 ني االثننيه بكما لو تبدل شكء ثالث، ي بشنيقي بالكال فلو تبدل الشإ و من باب املثال،)نيالطرف

  .كذلكم كان احلك ربع األنيالثالث بتبو

املأموم مع  ومامل من اإلك كش{ :هايلإلتفت ي ال واعتبار ا الاليت  كوك من الش}السادس{

 مامل من اإلكرجوع يف  )وان اهللا عليهمرض( صحاباأل نيالخالف ب: احلدائقيف  قال }اآلخرحفظ 

  اآلخره يحفظ عل وكش لو اآلخر إىل املأمومو



١١٣

  .انتهى ،)١( ني واحد من املتأخرريما نقله غكالمهم كيف هو مقطوع به و

الم كيف مقطوع به نه إ  وقال مجع،ما به صرح مجاعةك ،صحاب األنيبالخالف ب: املستنديف و

  .انتهى ،)٢( صحابجلة باتفاق األض األ، بل قال بعصحاباأل

 صحابقطع األ إىل  نسبهكاملداريف ، بل نيمكل من احلكيف خالف أجده  بال: اجلواهريف و

  )٣( .هي علمجاعاإلی مشعراً بدعو

  )٤( .اجلملةيف الظاهر ی ء منهما عليشيف خالف  بال: هيمصباح الفقيف و

 كما عن املدارك صحابقطع به األ و،اضيالر وحيما عن املفاتكخالف  بال: كاملستمسيف و

  .انتهى ،)٥( ةريالذخو

  :اتيض الرواي مستفكشهد لذليو

ی عل ال و سهوماماإلی س عليل: ، قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب ، عن يح حفص البختريصحك

  )٦( .إعادة عادةاإلی عل ال والسهو سهو،ی عل ال و سهو،ماممن خلف اإل

  :  قال)عليه السالم(ی ه موسي، عن أخ)ه السالمعلي(بن جعفر  يح عليصحو

                                                

  .٢٦٨ ص٩ ج:احلدائق) ١(

  .٢٧ سطر٤٩٢ ص١ ج:املستند) ٢(

  .٤٠٤ ص١٢ ج:اجلواهر) ٣(

  .٣١ سطر٥٧٧ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٤(

  .٥٧٢ ص٧ ج:املستمك) ٥(

  ).١٤٢٨(١٦ ح يف أحكام السهو٣٤٤ ص٢ ج:التهذيب) ٦(



١١٤

  )١( .ال: ه سهو؟ قاليهل علی م صلك يدري  المامخلف اإليصلي سألته عن رجل 

سألته :  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب ب، عن رجل، عن يالتهذ ويفاك عن اليونس املرويخرب و

م أی سبح ثالثة علي وم صلوا ثالثاًأی علسبح اثنان ي ف،مخسة أنفس أو ة أنفسأربعبيصلي  مامعن اإل

معتدل الوهم فما  أو حدمهاأ مائل مع ماماإل وهؤالء اقعدوا،: قولي وهؤالء قوموا،: قولياًٌ أربعصلوا 

من ی س عليل و،ه من خلفه سهوه باتفاق منهيحفظ علإذا  سهو ماماإلی س عليل: ه؟ قاليب علجي

 ينياألول نيعتكالريف ال  واملغرب سهو،يف س يل وسهو،يف ال سهو و ،مامسه اإليمل إذا  سهو مامخلف اإل

اط ياالحتيف هم يعل وهي من خلفه فعلماماإلی اختلف علإذا نافلة، فيف ال سهو  ول صالة سهو،كمن 

  )٢( . باجلزمخذاأل وعادةاإل

 نيان بكلو ما ك ،عادة متطلباً لإلكان الشكإذا د يعي أن نياملأموم ومامل من اإلكی علی املعنو

هو الذي  أو ،حدهم قطع بطرفان ألكإذا هو املقطوع به الذي  باجلزم أخذيوأن  ها،ريغ والواحدة

ات البناء يبعض روا يفما ك عمل باجلزم، أيضاً ألنه ،حةي الصحكوكان من الشكإذا  كثراألی البناء عل

  .صحتهاو متام الصالةإجل  باحلائطة ألخذ األاطياالحتيف ی معن و،كثراألی عل

  قدمتاليت ی خراألالنسخة  إىل تلف احلال بالنسبةخيهذا، فال ی علو

                                                

  .١ ح...بواب اخللل الواقعأ من ٢٤ الباب ٣٩٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح باب الشك٣٥٩ ص٣ ج:الكايف) ٢(



١١٥

 إتيانتاطوا بحي أن لزوميف ی عني باجلزم خذ األعادةاإل واطياالحتيف هم يعل وهيذا فعلكه» الواو«

م اجلازم كوا باحلأخذي أن همي الباطلة علكوكالشيف دوا يعي أو ،ةيح الصحكوكالشيف اط يعات االحتكر

  .وارد من الشرعال

 یدل علينة، مما يهل املدمتعتهم ألأباع القوم : الم وارد مورد قول القائلكال أن رنا تعرفكمبا ذو

 عادةلزوم اإلی املعن أن البالغة، اليف روا كما ذك ةنيل صاحب متاع باع متاعه ببعض أهل املدكأن 

  .فهيلكعمل حسب تيل ك بل ،عياجلمی  باجلزم علخذاألو

ی ع حتي اجلمإعادةة من لزوم يظهر من الروايمبا ی ان الفتوك لكلزوم ذل إىل اب املشهورلو ال ذهو

اختلف املتحدون عمال اليت ذه الصالة  يرتضي الشارع ال أن بي بتقر،طبق القاعدةی قن منهم علياملت

ال إ و،ائطةاحل و باجلزماًأخذ الصالة من رأس إعادةم بكحي بعضهم للواقع ةعلم مبخالفيث ي حفإنهها يف

ل كعمل ي والثالث بالرابعة، و بالثالثةاآلخر وةيقن أحدهم بالثانيتيمجاعة مجاعة مث يصلي  أن نكميف يكف

حالة البعض  و،هريغ ویاألول نيه بكحالة البعض بطالن الصالة لشی ان مقتضكذا لو كه ونه،يقيحسب 

ء يالبعض ای مقتض و،ربعاأل ونيالثنت اني بكما لو شي فاطاًي احتنيعتك رإتيان و،ربعاألی البناء عل

  .قن بالثالثيتي ألنه بالرابعة موصولة

، مجايلالعلم اإليف طريف اط يقول بلزوم االحتيمن ی فتوی م عليستقي كذلن إ :قالي أن نكميبل 

دم طهارة املأموم ع وماماإلعلم  أو مسألة الطواف،يف حدمها أاحملمول جنابة  وما لو علم احلاملك

  ذاكه و، من احلدثأحدمها



١١٦

  األفعاليف خصوص الركعات ال يف لكن  ، احلافظإىل يرجع الشاك منهما فإنه

  

لف كم إىل  ال بالنسبة،نيلفك منيطرف إىل بالنسبةی طراف العلم حتأيف اط يم لزوم االحتيبتعم

وا بعمل فتأ الفقهاء، بل كقل بذليث مل ي ح،ليالدل إىل تاجحير كذالذي ن العمل ذا ك ل،واحد فقط

  .فهيلكل واحد حسب تك

مل أوهام حي ماماإل:  قال)عليه السالم( خرب حممد بن سهل، عن الرضا :أيضاًم كاحلی دل عليو

  .ييحيحنوه مرفوعة حممد بن  و،)١( ة االفتتاحريبكت إالّ من خلفه

املوضوع  إىل رشدهي ألنه ،مامدام مع اإل  عدم اعتناء املأموم بومهه مانيثيالظاهر للحدی  املعنفإن

ه املعول يث علي حماماإل وذهلياملأموم  أن ون الغالبكر من جهة ك بالذمامص اإليختص وه،ي فكوكاملش

  .فظحيعات كالر وفعالاأليف 

صلی اهللا عليه وآله (نيب  عن ال)عليه السالم( يعلإىل ) عليهم السالم(ئمة ألات بسند ايخرب اجلعفرو

  )٢( . سهومامإلمن خلف ای س عليل :قال أنه )وسلم

 ،هيء عليش ال: ؟ قالمامسأل عمن سها خلف اإل أنه ،)عليه السالم( عن الصادق ،خرب الدعائمو

 }فعالاأليف  عات الكخصوص الريف ن ك ل،احلافظ إىل  منهماكرجع الشاي فإنه{ )٣(مل عنهحي ماماإل

  املسألة، فاملشهور عدم يف قد اختلفوا و

                                                

  .٢ ح يف اخللل٢٤ باب ٣٣٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  . باب السهو والشك٥١ص: اجلعفريات) ٢(

  .١٩٠ ص٢ ج:الدعائم) ٣(



١١٧

  .لفعااأل وعاتك الرنيالفرق ب

 مع اآلخر إىل كاملأموم عند عروض الش ومامل من اإلكرجوع يف خالف  ال و:احلدائقيف قال 

  )١( .فعالاأل أو عاتكالريف  كان الشك سواء ،اجلملةيف حفظه له 

ه ي، بل رمبا تبعه علأيضاً، بل هو املنقول عن جده كظهر من صاحب املداري و:اجلواهريف قال و

هو  وصحاباأل إىل كاملداريف عات، بل نسبه كالر وفعال األنيم بكاحليف ق فر ال أنه بعض من تأخر عنه

  )٢( . لهدلةمشول األيف  ك للش،لو من تأملخي ال

  )٣( .فعالاأل أو عاتكالريف  كان الشك ءسوا: املستنديف قال و

  .الم املشهوركنصف بعدم بعد أن إو مال صاحب املصباح مع صاحب اجلواهرو

 ملنتاموافقة يف اختلفوا  وتردد املعلقون عل املنت، واملشهور،ی لفتوف ي تضعكاملستمسيف و

 كذلك و،مطلقة يحة البختري صحفإن، دلة األطالقاملشهور إلی بعد هو فتوي الالذي ن كعدمها، لو

املرسلة عن خصوص يف ون السؤال ك و،ية البختري رواإمجالالقول ب و،ونسيمرسلة يف اجلواب 

  عات، كالر

                                                

  .٢٦٩ ص٩ ج:احلدائق) ١(

  .٤١١ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

  .٣٤  سطر٤٩٢ص: املستند) ٣(



١١٨

 بعد فهم العرف مجالوجه لإل ال إذ هما،يما فال خيفى  ،مورد السؤال إىل وففاجلواب مصر

 ،موارد الشبهاتيف  بعضها بعضاً كاجلماعة متس أن يفة، يالقاعدة العقالئی ، بل هو مقتضطالقاإل

  . اجلوابإطالقصص خي عات الكاملرسلة الريف ون املورد كو

 ،عاتكعدد الريف  كالش إالّ رد منهايمل اليت ة مثلعداد األيف املرسلة يف ر اجلواب كلو فرض ذو

ورة كمثلة املذاأليف م ك بل اختالف احل، ممنوعك ذلأصلف ويك ، صارف عن الظهورري غك ذلفإن

 حة مطلقاً،ي فالنافلة صح،حدةی ل مجلة علكوجب اختاذ يد ييالتق وطالقاإل والصحة وبالبطالن

 خراألات ي بعض الرواإطالق إىل ضافة هذا باإل،ذاكه ولفعااأليف حة يعات صحكالريف  باطلة ينياألولو

  .نيورتك املذنيتيالروايف ل يتقدمت لعموم احنصار الدلاليت 

ه يره الفقكما ذ إىل ضافةة حمتمل االستناد منه، باإلي، لعدم حجمجاع باإلكصح التمسي نعم ال

ون من خلفه حافظاً ك بماماإلی هو علالسفي ق نيفهم من تعلي أنه یدعي إالّ أن : قال،ديمن املؤ اهلمداين

 مقام حفظ مامذا حفظ اإلك و،مام مقام حفظ اإلنيام حفظ املأموميم قكمناط هذا احل أن ،ه سهوهيعل

م ك حكستفاد من ذليبأنه : قالي أو ،ئهاأجزا وعاتك الرني فرق بري من غ،تبعونهيما ي فنياملأموم

 أنه نصافاإل و،عاتكعدد الريف ه يفعال الصالة مما دل علأيف استفادة اعتبار الظن كة يواألول بءجزااأل

  .انتهى ،)١( ينيء من الدعويشيف بعد  ال

                                                

  .٣٤ سطر ٥٧٩ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(



١١٩

كان باقيا على ن إو  فريجع، حصول الظن للشاكاآلخرالبناء على حفظ يف ال يشترط  وعدد السجدتنييف حىت 

  قوىشكه على األ

  

ما اختاره كاً ينف أو ،ما اخترناكثباتاً إما عرفت ك دلة األطالق إل}نيعدد السجدتی يف حت{

 عات،كعدد الر يف كالش إىل هي فك مورد توهم رجوع الشألنه كذلی ص عليان التخصك واملصنف،

 أم عةكهذه الريف هل هو بعد  يدري ال إىل أنه هكرجع شيواحدة،  أم نيهل سجد اثنت يدري  من الألن

  . فتأمل،عة الثالثةكالريف 

 كشيمل الذي  اآلخر نيقي من }ك حصول الظن للشااآلخرحفظ  یالبناء عليف شترط يال و{

  .ما هو املشهورك }ىقواألی ه علكشی اً عليان باقكن إو{ قنياملت إىل ك الشا}جعريف{

  حصول الظنني بكذليف فرق  ال أنه یالفتو و النصإطالقستفاد من ي: اجلواهريف قال 

 أنه الظاهر وقن،ياملت إىل ك رجوع الشااألول: قسام الرجوعأان يبيف مقام آخر يف قال  و،)١(عدمهو

  .انتهى ،)٢(هيالشهرة علی نقل عن بعضهم دعو أنه  له معدلةصل معه الظن، لتناول األحيمل ن إو كذلك

 نيوال ب: قالأن  إىل ،مامرجوع اإليف فرق  ال أنه صحابالم األكيف املشهور : احلدائقيف قال و

  .مهاريغ وكاملستمس واملصباحيف قال ذا ك و،)٣(ال أم حصول الظن بقوهلم

                                                

  .٤٠٥ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

  .٤٠٧ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

  .٢٧١ ص٩ ج:احلدائق) ٣(



١٢٠

  امرأة أو املأموم بني كونه رجالًيف ال فرق و

  

إذ  ،ةي مزكن لذلكيحصول الظن مل ی ان املدار علكنه لو أ و،دلة األإطالقاستدل للمشهور بو

صل الظن عن حيمل إذا االعتماد يف  شكالنقل من اإليا ملسبب حصل، خالفاً أي املعترب اتباع الظن من 

حصول الظن  إىل  االعتمادأدلةانصراف  وصل باألكاستدل لذل و،دياملصباح للوح ويليردبألامع لل

  .ه معاًيشرعا فالذي العمل يف قناً يه متريغ ىأرإذا نسان الظن صل لإلحي أن يعي من الطبفإنه

صول وجه له بعد غلبة عدم ح االنصراف ال ول،ي مرفوع بالدلصل األفإن، كذليف ما ال خيفى و

 اًيماً شرعكونه حكات عن يالروايف الم كان حصول الظن خرج الكار لو ياملعأن  إىل ضافةالظن، باإل

لذا ذهب  ود،يكس ال التأي التأسحكامان األيالظاهر من ب إذ هو خالف الظاهر، واناً للخارجيونه بكإىل 

سائر  وابن العم ودان الوالدي الساملنتی ت علكس و،ه املشهور من القدماءيلإما ذهب  إىل أيضاًاملتأخرون 

  .قاميتعلی ن اطلعت عليالذ

 املستند واحلدائقيف ما ك فتوى،ال و النصطالق إل}امرأة أو ونه رجالًك نياملأموم بيف ال فرق و{

قاعدة  و،طالق لإلكذل وه،يالشهرة علی ه دعوريغ وكاملستمسيف هم، بل ريغ واجلواهر واملصباحو

تمام النساء منذ يإال انصراف بعد تعارف  ذإ تام، رياملرأة بانصراف النص غ يف شكالاإل و،كاالشترا

  .)صلی اهللا عليه وآله (زمان الرسول

 ني عدم الفرق بني السابقنيليالدلی مقتض أن ماكها، يلإ مامجواز رجوع اإليف  إشكال ذا الكو

صلی اهللا عليه  ( الرسولينيظهر من تعيما ك ،ة بل استحبااأة املرإمام، جلواز رجالً أم  امرأةمامون اإلك

  . ة النساءمامورقة إل أم )وآله



١٢١

  متعدداً أو  واحداً،فاسقاً أو عادالً

  

املصباح  واجلواهر واملستند وبه احلدائقی فتأ والخالف، وإشكال بال }فاسقاً أو عادالً{

  .دلة األإطالقی هو مقتض وصحاباأل إىل د نسبتهي بل عن الشهكاملستمسو

 مقبول ريونه غك ول عن الفاسقيانصراف الدل و،صل باألكذليف  شكالظهر عدم وجه لإليمنه و

 عدم قبول اخلرب ال وتمام الفساقيإثرة ك حمله بعد ريغيف االنصراف  و ال جمال لهصلاأل إذ نبأة الياخلرب آل

  .هاريغ والةكباب الوكاملقام يف قبول قوله يف ناي

 عن دلةعرفاً انصراف األی ري ذبه مماكثرة ك لأصالًمد بقوله عتي ث اليون الفاسق حبكينعم رمبا 

 هوه املوجبةسثرة ك لخبارباب األ يفالمه كعتمد بي الالذي  الضابط رينئذ حال غيمثله، فحاله ح

  . العادل عنهرية خي حجأدلةصراف نال

يف  إذ من احتمال االنصراف و،طالق من اإل، احتماالن،اخلارج عن املذهبی عتمد عليهل و

  .د الثاينيؤية يورد من اشتراط العمل بالوال حة نظر، بل مايون صالته صحك

 كاملستمسيف  و،هاريغ واملستند واملصباح واجلواهر وما صرح به احلدائقك }متعدداً أو واحداً{

 فال ،خرب حفص جممل بأن الواحدی  علأشكلرمبا  والشهرة، إىل احلدائق نسبتهيف  و،)١(خالف ظاهر بال

  .ني متعددنيون املأمومكيف ة حيونس صريمرسلة  و،إطالقون له كی ياملطلب حتی لدل عي

  .ستفاد املأموم املتحدين يأ فمن ،مامسهو املأموم دون اإليف  هو إمنا ،يخرب علو

                                                

  .٥٧٤ ص٧ ج:املستمسك) ١(



١٢٢

قد  وم،كده باملرسلة، لعدم العلم باحتاد احلييصح تقي ال وخرب حفص،يف  إمجالال نه إ :اجلوابو

 أيضاًونس يمرسلة ن إ :قالي بل رمبا ،مكعرف احتاد احل إالّ إذا د املطلق،يد املقيقي ال صول أنهاأليف تقرر 

نة ياملأموم بقر ومامل من اإلكيف عة صالة اجلماعة يعدم السهو من طبن إو م املتحد،كستفاد منها حي

ونه مورد كجهة ر التعدد من ك ذإمنا و،املقاميف ة له يولوأال  أنه  مع،مامطرف اإليف ة االحتاد يفاك

  .ديالم ببعكا الذس هيل و،ةيالروا

حلاق ح اإلياملصباح ترج واجلواهر واملستند وظهر من احلدائقيز؟ ي الطفل املمكلحق بذليهل و

ی  علأشكل و،انيما لو ائتم به الصبياً في صبمامان اإلك لو كذلك و، بلطالقشمله اإليلصدق املأموم، ف

 نه الأ وة،ي شرعريغ عبادات الصيبوأن  ةيفراد اخلفمن األ لصيبون اكصالة عدم الرجوع بعد أ بكذل

يف علم بالعقاب ي الفاسق  ألنء من الفاسق،وسأ، بل هو هقولی عتمد عليف يكف خرب صيبی عتمد علي

  .لفك مري غألنه علم بالعدميهذا  و،ذبكال

عدم  و،صلفال جمال لألمأموماً  واًإمامان ية لتداول صالة الصبيفراد اخلفس من األينه لأاجلواب و

الزم ي اخلرب اليف عدم االعتماد  ومعرض املنع،يف ها يثار علعدم ترتب مثل هذه اآلی ة العبادة مبعنيشرع

يف  شكالاملسألة تأمل من جهة اإليف  بعد خرب الفاسق، ويليف ما ك طالقعدم االعتماد هنا بعد اإل

  .طالقاإل

  .مل يورث ظناًإذا رب حفظ الصيب كالم من مل يعتيف  شكالر ظهر اإلكمبا ذو

ان بعضهم ببعض ي الصبء اقتداأدلة الظاهر من  ألن،اناًيع صبيان اجلمكما لو  يف إشكالنعم ال 

  .صالمی  اجلماعة علأحكامع يان مجيجر



١٢٣

   مل حيصل له الظنإذا  الظان إىلالشاك ال يرجع  و، املتيقنإىل يرجع أيضاًالظان منهما و

  

 حياملفات وةيسيامل والروضة وعن الروض يكما هو احملك }قنياملت إىل رجعي ضاًأيالظان منهما و{

  .هاريغ وةياملقاصد العلو

لو  و}صل له الظنحيمل إذا الظان  إىل رجعي{ ، بلك الشأحكامعمل بي }ال{  منهما}كالشاو{

  .هيلإلرجوعه ی ن معنكي مل اآلخرخالف ظن ی حصل له الظن عل

  : صوراالختالف لهن إ :صلااحلو

ل واحد منهما كعمل يف الم ك ال و.اًكش أو ،ظناً أو ،ناًيقيتلفا خي أن :الثالثوالثاين  واألول

  .ةيحالته النفسی حسب مقتض

  . ظاناًاآلخر و،اًكحدمها شاأون كي أن :الرابع

  .قناًي متاآلخر واًكحدمها شاأون كي أن :اخلامس

  .قناًي متاآلخر وحدمها ظاناًأون كي أن :السادس

، فمن مطلق نيتي الباقنيالصورتيف االختالف  وشكال اإلإمنا و،أيضاًاخلامس يف  إشكال ال

  .الرابع دون السادسيف  الرجوع نيمن مفصل ب ومن مطلق بعدم الرجوع، و،بالرجوع

املرتبة  يذ إىل رجعيمرتبة نازلة  يل ذكون ظاهر النصوص الرجوع مطلقاً، فكي أن بعدي الو

السادسة،  و الرابعةني مطلقة تشتمل الصورتنيب يه و،اتي من الرواكفاد منه ذلستي ملا كذل وة،يالقو

  :يات هيالروا وحدمهاأ خاصة بنيب و،اخلامسة إىل ضافةباإل

  ه سهو يهل علی م صلك يدري ال: هايف وبن جعفر املتقدمة،ی حة عليصح



١٢٤

شامل هو  ويدري اللذي ااملأموم ی  السهو علأحكامان يه عدم جرإطالقی  مقتضفإن ،)١(ال: قال

 مامم اإلكون حكياملأموم  ومام اإلنيفصل ب ث اليح وة،يهما خال عن الدرايلك فإن، كالشا وللظان

  .دريمل إذا  ك ذلأيضاً

 مطلق فإنه ،)٢( ه من خلفه سهوهيحفظ علإذا  سهو ماماإلی س عليل: م بن هاشميبراهإخرب و

ه خبمس ي علأشكلقد  و،اآلخر نيقي وحدمهاأ لظن ونه،يقي أو اآلخرظن  وحدمهاأ كشامل لش

  :تإشكاال

تسبب عدم العلم، سواء  يه والسهو عبارة عن الغفلةن إ: هيف وشمل الظن،ي السهو الن إ :األول

 عزب عن ذهنه بأن ذا، مث غفلكق النجف من يطر أن علميان كلو  أنه یترأال  ظناً، أو اًكان شك

  .ال أم بجلانان مرجحاً ك سواء ،قول سهوتي ،ترددو

الظن  وكعم من الشراد بالسهو هنا األي أن نكمي  للظن الون السهو شامالًكلو سلم نه إ :الثاين

ل يسائر الفقرات لدليف ة رادعدم اإلن إ :هيف و،راد منه الظني ما عدا هذه الفقرة الي السهو ففإناق، يللس

 مث لماء،صل خلف الع ورم العلماءكأ: قاللو  أنه یتر الأهذه الفقرة، يف ة رادلزم عدم اإلي ال يخارج

 اء،مرم العلكأيف  العلماء إطالق موجباً لسقوط كن ذلكي مل ،خلف الفاسقيصلي  ال أنه یل عليورد دل

  .مةك حمطالقصالة اإلأانت ك طالقاإليف  كلو فرض الشو

                                                

  .١ ح يف اخللل٢٤ باب ٣٣٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح يف اخللل٢٤ باب ٣٤٠ ص٥ ج:املصدر) ٢(



١٢٥

 إذ س،كبالعمر األن إ :هيف و،هذا اخلربی م علكعات حاكالريف اعتبار الظن ی ما دل علن إ :الثالث

ن اوه عنيملا حنن ف حيث إنّ و،اق واحديسيف الظن  وحي الصحكالش و املبطلكم الشكحی دل عل ما

 لزمي كذلك، ك الشأدلةی ومته علكسلم حيما ك ف،عياجلمی ماً علكون حاكياملأموم  ومامخاص هو اإل

ما حنن ی له عليومة دلكتوجب ح الظن اليف فة ية ضعياشفكجمرد  و الظن،أدلةی ومته علكسلم حيأن 

 أدلةعن سياق أدلتها حىت يقال ليس خروجه توجب   الك الشأدلةی ل الظن عليومة دلكح أن ماك ،هيف

  .اق واحديسيف  الشك أدلةالظن و

 الاملأموم الظان مثال  و،هيلإرجع ی يخر حتحفظ اآل يل اعتقاد الساهيالظاهر من الدلن إ :الرابع

ه، بل ظاهر يلإظهور للنص بالنسبة  د زائد اليهذا قن إ :هيف واً،يراه ساهي، بل قني املتمامعتقد حبفظ اإلي

 إىل قن حافظ بالسنبةياملت أن ماك، كالشا إىل الظان حافظ بالنسبة و،احلافظ إىل رجع ييالساه أن النص

فهم ي  مل،احلافظ إىل رجع ييقال الساه وق النجف،ي طرك بسلوهديعبأمر لو ی املول أن یتر الأالظان، 

  .ىعلاملرتبة األ يذ إىل یدناملرتبة األ يرجوع ذ الّإالعرف منه 

 تعرف اجلواب عن كمن ذل واحلفظ الناقص بالظن، و،نيقي احلفظ التام بال:نعم للحفظ مرتبتان

  :شكالاإل

عند  يالساهيف دخلتم الظان أم ك ألن،ليالدليف لزم التناقض يرمت كما ذی عل أنه هو و:اخلامس

الظان باخلالف  أن كالزم ذل و،اًك شااآلخرون كاحلافظ عند يف دخلتم الظان أ وقناً،ي مستاآلخرون ك

  .الظان خبالفه إىل رجعي



١٢٦

عام ی هذا معن و،احلافظ إىل يفهم من العبارة املتقدمة رجوع الساهيالعرف ن أن افوجه العر

ی وقت واحد حتيف ل س الشمويل و،نيقيال وصورة الظنيف صدق يما كالظن  وكصورة الشيف صدق ي

  .لزم التناقضي

ی س عليلو :)عليه السالم(هو قوله  و،لهيذ ـ إمجاالً ـ صور هذا اخلربيف  طالقد اإليؤيالذي و

ة يم حجك حب،سهيمل  أنه هيان ظاناً صدق علكإذا  مام اإلفإن ،مامسه اإليمل إذا  سهو ماممن خلف اإل

 اجلملة ه لصدق هذ،مامقن اإليتإذا املأموم الظان ی علصدق ي أنه ماكعات، كالريف ته ي حجأدلةالظن ب

  .العرف يفهما يعل

مل حي ماماإل:  قال)عليه السالم(املختار، خرب حممد بن سهل، عن الرضا ی  الدالة علخبارمن األو

محله عدم ی معن وشرعاً، وعرفاً و الوهم شامل للظن لغةًفإن ،)١(ة االفتتاحريبكت إالّ هأوهام من خلف

  .ماممله اإلحيف يكالصالة فيف علم بدخوله ي  الألنه ة االفتتاحريبكتيف مل حي  الإمنا وعتناء به،اال

مثل هذه ی م علكة الظن حايحجی دل عل ما بأن جاب عنه املصباحأ و، املستندكقد فعل ذلو

ن  الظأخباری ومة هذا اخلرب علكس حبكوجب العياخلاص ن اوالعن أن عرفت من  ما:هيف و،خباراأل

  .ك الشأخباری ومته علكحك

 :هيف و،السهويف مسألة السهو يف م بن هاشم املتقدم يبراهإ الدالة عل املختار خرب خبارمن األو

ه يحفظ علإذا  سهو ماماإلی س عليل :هم؟ قاليب علجيمعتدل الوهم فما  أو حدمهاأ مائل مع ماماإلو

  )٢( . منهم ـقانيإأو بـ من خلفه سهوه 

                                                

  .٢ ح يف اخللل٢٤ باب ٣٣٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح يف اخللل٢٤ باب ٣٤٠ ص٥ ج:املصدر) ٢(



١٢٧

 الـ  ظنهأي ـ  جانب إىل لهي أوممام اإلكشن إو ،طبق السؤالی ون اجلواب علك الظاهر فإن

  .س بعدم القول بالفصلكالعيف الم كثبت الي وعتبار به عند حفظ املأموم،ا

ما ظهر ك ،هذا اخلربيف رنا اختالف النسخ كذالذي االستدالل يف تلف احلال خي ال أنه ظهريمنه و

  .مهاريغ وصاحب املستند وفل املصنيمما تقدم عدم وجه لتفص



١٢٨

  مل يرجع إليهم االعتقاديف املأمومون خمتلفني  و شاكاًمامكان اإلإذا  ـ ٧ـ مسألة 

  

يف  قال }هميلإرجع ياالعتقاد مل يف  نياملأمومون خمتلف واًك شامامان اإلكإذا  ـ ٧ ـ مسألة{

العمل مبا  ول منهمكنفراد  وجوب اصحابالم األكيف املشهور  و،هذه الصورةإىل احلدائق بالنسبة 

صورة االختالف يف  مام اإلري بقول أحدمها، مث احتمل ختمامصورة حصول الظن لإلی استثن و،)١( هيقتضي

  .ه املرسلةي ورده مبا دلت عل سهوماماإلی س عليل :)عليه السالم(لقوله 

س يل و،خرج ما  إالّصالة عدم الرجوع،أهذه الصورة يف الرجوع ی ل عليعدم الدلفي كي: أقول

 هي من خلفه فعلماماإلی اختلف علإذا ف: ونسيل مرسلة ي ذكذلی دل علي، بل ه من املستثىنيحنن ف ما

  .كذلی قد تقدم معن و باجلزمخذاأل وعادةاط اإلياالحتيف هم يعلو

أحد يف تحقق ي إالّ أن مرجح، اللهم ح باليبعض دون بعض ترج إىل رجوعه إىل هذا مضافاً

ونه مأموماً، بل من كمن جهة   الطرف الك بذلأخذي فإنهالعدالة،  ولشهادة من جهة العددطراف ااأل

 إذ ل املرسلة،يذ ال وباتفاق منهم: )عليه السالم(قوله يف ناي هذا ال وجهة اجتماع شرائط الشهادة،

 عتبار الشهادة،رنا رجوع باكما ذ واملأموم، إىل مامار رجوع اإلب بقوهلم، باعتخذث األياحلديف الم كال

  .حصل له الظنإذا  ريالغ إىل ر الفقهاء جواز رجوعهكلذا ذو

                                                

  .٢٧٢ ص٩ ج:احلدائق) ١(



١٢٩

  .  إحدى الفرقتنيإىلحصل له الظن من الرجوع إذا إال 

  

 الطرف من باب كبذل عملي فإنه، أشبهما  أو ثرةكطراف للحد األأ الظن بمامحصل لإلإذا ذا كو

  .الظن

 إىل مامرحع اإليالعدالة مل  ول طرف العددك يفان ك بأن الشهادة ىفاكلو ت أنه  تعرفكمن ذلو

طراف ان أحد األكما لو ك، كان املورد من ذلك وباب الشهادة،يف ح يقلنا بالترج إالّ إذا ،أيضاًهما يأ

  .بعضی ح بعض الشهود عليباب ترجيف ر مجع كما ذك عدداً، أكثر

عمل ي فإنهتفرقوا فرقاً، إذا ما يالفرق ف أو }نيالفرقتی حدإ إىل حصل له الظن من الرجوعإذا ال إ{

  .ما سبقكظنه  إىل ي رجوع املصلأدلة طالقظنه، إلی مبقتض

 خالف بعض يني، مث تبماماتبعهم اإل و اعتقاده بطرفنياملأمومبعض  أظهر ومام اإلكمث لو ش

ما عمل؟ في كي أم هكم شكحی  علماماإل يرجي أن لزمي فهل ،ظهارإاالعتقاد بدون يف ن هلم ياآلخر

 دائر مدار الواقع المر اً، فاأليم واقعكون احلكيف ن يل املرسلة الظاهريذ وباتفاق إطالقحتماالن من ا

 أقرب األولن كظهار االختالف، لإيف  ظاهر اختلفإذا ف: قوله أن من احتمال و،ظهارمدار اإل

  .فتأمل

ث ياحلديف د ي قألنه ،نيطرفحد ال له موافقاً ألصلا بالظن احلمام اإلداعتمای  علأشكلرمبا نه إ مث

نما ي حألنه ،نيانباجلحد أ إىل مامل اإليصورة می يف  حتكان االتفاق هناكما ياملأموم، ف إىل مامرجوع اإل

 ك ألن، خيفىال ه مايف و.»باتفاق منهم «)عليه السالم( مامجاب اإلأ»  مائل مع أحدمهامامواإل«ل أس

  يف  أن عرفت



١٣٠

ون كيانت النسخة كف ما يك و، باجلزمذخاأل وعادةاط اإلياالحت يفهم يعل وهيفعلث يل احلديذ

  .اه مرتلتهيإل الشارع يالظن من اجلزم لترت أن قد تقدم و، اجلازم جبزمهأخذی املعن

 كذلی قال علين ك ل،م هذا اجلوابيستقي ل اليهذا الذی معنيف تقدم مناالذي االحتمال ی نعم عل

د مبا دل يقيهو مطلق  و،»باتفاق«: قولهيف باملفهوم  إالّ االختالف عن صورة مامب اإلجياالحتمال مل 

  . فتأمل،باب الصالةيف ة الظن يحجی عل



١٣١

 إىل مام رجع اإل،بعضهم متيقنا ويكون بعضهم شاكا بأن  املأمومون خمتلفني و شاكامامكان اإلإذا  ـ ٨ـ مسألة 

  مام اإلإىلرجع الشاك منهم  و،املتيقن منهم

  

بعضهم  واًكون بعضهم شاكي بأن ،نياملأمومون خمتلف واًك شامامان اإلكإذا ـ  ٨ ـ مسألة{

 إىل  منهمكرجع الشاو{  شرعاًكال شك مام اإلك فش، حافظألنه }قن منهميتامل إىل مام رجع اإل،قناًيمت

 شهر هو األكذلكم كون احلك و،احلافظ إىل رجعي أن لزمي كالشا وم احلافظك حبمام اإل ألن}ماماإل

  .جعله هو املشهور وبعدم الرجوعی فتأاملستند يف  و،احلدائقيف ما ك ظهراأل

 أدلة له، فاملرجع عمومات دلة وجه عدم الرجوع بعد مشول األوأما ،ما وجه الرجوع فقد عرفتهأ

بعض النسخ من يف ما  و،نيصورة اتفاق املأموميف جواز الرجوع ی  املرسل دل عل ألنكذل و،كالش

عدم جواز يف اف ك» اتفاق«ون اللفظ كي أن  احتمال ألن ضار،ريغ» اتفاق«ن اكم» قانيإ«لفظة 

 ك ذلأيضاً» قانيإ«ی معنأن  إىل جواز الرجوع الضطراب النسخ، مضافاًی نئذ عليل حيدل ال إذ الرجوع

  .عي اجلمنيقيفالالزم » منهم«لمة كلوجود 

سهو  ال «:)عليه السالم(له قوك بسائر املطلقات كمجل املرسل فالالزم التمسأإذا : ن قلتإ

  .أشبهما  و»ماملإل

  .ده باملرسليعرفنا تق أن  بعدطالق باإلخذجمال لأل ال: قلت

 بأن ،نيقياليف االختالف »  من خلفهماماإلی اختلف علإذا ف« ل املرسليلعل املراد من ذ: ن قلتإ

  .اآلخر نيقيل واحد خالف كقن يت



١٣٢

رجوع  ال وقنياملأموم املت إىل مامل برجوع اإليألة فقاملسيف رمبا فصل  و،االختالف أعم: قلت

  .س حبافظي لمام اإل ألناملأموم إىل قة رجوعياحلقيف  ألنه ،ماماإل إىل كللمأموم الشا

مقابل االختالف يف  باتفاق منهم: )عليه السالم( قوله فإنره املاتن، كن الظاهر ما ذكل: أقول

وجه   الكالش أو نيقياليف االختالف يف  إذ  بعض،كش وعض بنيقيف ي  ال،كالشيف  أو ،نيقياليف 

خل ظاهر إ سبح اثناني قوله فإنظهر من القرائن، ياً حسب ما كش وناًيقياالختالف خبالف للرجوع، 

ذا كمسألة يف عمرو  وديل اختلف زيقإذا  فإنه حسب املتفاهم عرفاً، اختلفإذا ف: ذا قولهك، كذليف 

  .اآلخر كش وجزم طرف الأي برل طرف كفهم منه جزم ي

يف الغالب  أن اًيداً قويي تأكد ذليؤيمما  وصورة املنت،يف  طالقاإل إىل ه فال مانع من الرجوعيعلو

  بالرجوعماملف اإلكلو  أنه یعات حتكعداد الرأها ذهول مجع من يثر الناس فكياليت الصلوات املتعارفة 

  .ان الرجوع نادراً جداًكعهم يمجإىل 

ان صورة االختالف حسب ما يالم منصب لبكال أن فهم من املرسلينة ين مبعونة هذه القركميبل 

املرسل يف تفاق االی ، فمعننيبعض املأموم إىل مامد من املتعارف من رجوع اإليأزی دل عليسأل، فال 

 الرجوعلفاً بك ممامون اإلكي أن فهل من املتعارف الّإ ول طرف عدداً خاصاً،ك نيقيمقابل االختالف ب

   بل،س جمرد استبعاد فقطيهذا ل و،كله ذلی تسنيف يك و،كشإذا ما ية مأموم له مثال فائمإىل 

  



١٣٣

   مامحصل لإلن إو مل حيصل هلم الظنإذا  إعادم الصالة حوطلكن األ

  

  . خيفىال ماك )١( ﴾ما أَرسلْنا ِمن رسوٍلو﴿: فهمهم حجة لقوله و،ةيقدر فهم العرف عن الروا

  .نيمتفق أم كالشيف  ني خمتلفني من املأمومنيكون الشاك نيفرق بي ال أنه مما تقدم ظهرمث إن 

 مامتبعهم اإلالذي  ني بعض املأمومنيقي من }صل هلم الظنحيمل إذا عادم الصالة إ حوط األنكل{

جه قد عرفت مما تقدم و وة،يهو مورد الرواالذي  مامس حبفظ لإلي لألنه }ماملإل{  الظن}حصلن إو{

  .اطياالحت

                                                

  .٤اآلية : سورة ابراهيم) ١(



١٣٤

شك اجلميع بني إذا  كما ، كان شكهم متحداًفإن، املأمومني شاكاً ومامكان كل من اإلإذا  ـ ٩ـ مسألة 

 مل يكن بني الشكني قدر مشترك فإناختلف شكه مع شكهم ن إو ، منهم عمل ذلك الشكل عمل كربعاأل والثالث

  اخلمس وربعني األاملأمومون ب و،الثالث و بني االثنتنيمامشك اإلإذا كما 

  

 كشإذا ما كهم متحداً كان شك فإن ،اًك شانياملأموم ومامل من اإلكان كإذا  ـ ٩ ـ مسألة{

 وارد ريمن غی الفتاو ودلة األطالق إل}ك الشكل منهم عمل ذلك عمل ،ربعاأل و الثالثنيع بياجلم

  .التمام لعدم مانع منه إىل مامن باإليل مقتدكالی بقي و،املقاميف ه يعل

  .احتدت أو هم بعضاً مع بعضكوك سواء اختلف ش}همكه مع شكاختلف شن إو{

 نياملأمومون ب و،الثالث وني االثنتني بمام اإلكشإذا ما ك ،ك قدر مشترنيك الشنين بكي مل فإن{

  :ه احتماالني فف}اخلمس وربعاأل

 ،نيعدم االثنتيف  املأموم إىل رجعي مامحفظه، فاإلالذي املقدار يف  اآلخر إىل لكرجوع : األول

علم باشتباه ي ألنه عدم اخلمس،يف  ماماإل إىل رجعياملأموم  و،نياحتماله االثنتيف  مامعلم باشتباه اإلي ألنه

 بينياملأموم  واط،ياحت إىل اجيعة بال احتكتمه بري والثالثی  علماماإل ينبي ف،االحتمال اخلمسيف املأموم 

ل ي بصدق الدلكاستدل لذل واخلمس، وربع األني بكم الشكاء حجرإ إىل اجيسلم بال احتي فربعاألی عل

  سه املأموميمل  أنه ماكعدم اخلمس، يف  مامسه اإليث مل يح



١٣٥

  يعمل كل منهما على شاكلته

  

  .اآلخرحدمها مرتلة حفظ أون حفظ كهو  ووجود العلة ونيعدم االثنتيف 

 }لتهكشای ل منهما علكعمل ي{ أن هوو ،ليما رمبا قكهذا هو املشهور  و،ما اختاره املنت: الثاين

ی الفتو وظاهر النص و،رجوع  فالاآلخر أل منهما خبطكعلم ي ألنه كذل وها،ي فكشاليت قته يطرأي 

  .املقاميف د يتوح ال ود عملهمايالسهو لتوحفي ون نك

اب جويف  قال ،معلقاً أو ل منهما مطلقاًك نيقيون كي أن نيل بيظهر من املصباح شبه تفصيرمبا و

ل منهما حفظ كان لكه لو يف و:كعدم وجود القدر املشتر وك وجود القدر املشترنيفرق بيمن مل 

 ربع األني بكون الشكي أن بجي  وال،ان للنقض املزبور وجهك لاآلخرتمله حيمستقل متعلق خبصوص ما 

نه يقيث لو زال ي حب،ربعضمن األيف نه بالثالث يقيون كي أن  فمن اجلائزكذلك ،اخلمس موقناً بالثالثو

  الضميننيقيالی عول علي أن الثالث وني االثنتني بكاصح للشيف يك ف، بالثالثنيقين له كي مل ربعباأل

 لنفس من رجع نيقيعلم ببقاء هذا الي ال أنه علم خبطائه معالذي  ربع باألنيقيضمن اليف خر  لآلصلااحل

  .انتهى ،)١( بره فتدي لدربعاالعتقاد باأليف شاف خطائه كر انيتقدی عل

عليه ( لقوله ون مشموالًكيلعله  ود جداً،ي عن النص بعكاستفادة مثل ذل أن نصافن اإلكل: أقول

  .» من خلفهماماإلی اختلف علإذا ف«: )السالم

قن يتإذا ما ك ـ ناًيقياً بل ك شماماملأموم املخالف لإلی ب علجي أنه هو هل و،ءياملقام ش يف يبق

  موردی يف اجلماعة حتی يف بقي أن  ـسكبالع أو  الواحدةماماإل ونياملأموم االثنت

                                                

  .٣٣ سطر ٥٨٠ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(



١٣٦

  ،ربعاأل و بني الثالثاآلخر والثالث وشك أحدمها بني االثنتنيإذا كان بينهما قدر مشترك كما ن إو

  

  : فصال مبجرد االختالف؟ احتماالنناال بجي أم ،االنفصال

 صالة مام صالة اإلفإن ،ة قبل االنفصالمانع من اجلماع  الألنه استوجهه املصباح، و،البقاء: األول

  .ل اجلماعةيشملها دليحة، فيصح

 مامقن اإليصورة ت في ف،بطل صالته بنظر املأمومي أن ی عازم علمام اإل ألناالنفصال،: الثاينو

ی  عازم علمامس اإلكالعيف  والواحدة، أا  حسب اعتقاد املأموماًثالثيصلي  أن مامعزم اإلي نياالثنت

  .زائدة أو صح االقتداء بصالة ناقصةي ال و،اعتقاد املأمومسب اخلمس ح

 صالته باطلة من  ألنصح،ية مل يالنيف د ييحنو التقی  علكجعل ذلن إ ماماإل بأن ليوجه التفصواأل

سائر يف ذا نقول كه و االنفصال،نيح إىل ق صحتيالتطبيف اخلطأ حنو ی  علكجعل ذلن إو مر،أول األ

 مامقن اإليت و قصرمامصالة اإل أن ما لو علم املأمومك ،نظر املأموميف ناً يقي مامموارد بطالن صالة اإل

  .صح الّإ و،صح االقتداءيد مل ييالتقی  لو نرفإنهه، يوجوب التمام عل

صح ي فإنهحدث،  أو متام صالته ملوتإن من كتمي  الماماإل بأن لو علم املأموم م ماكظهر حيمنه و

 ،ؤثر البطالن من االبتداءي  لعلة الكالبطالن بعد ذل و،حةيصالة صحيف رع  شاألنه ،له االقتداء به

  .فتأمل

  الثالثني باآلخر و،الثالث وني االثنتني أحدمها بكشإذا ما ك، كنهما قدر مشتريان بكن إو{

  املثالك نيل واحد اثنتكيف  كطراف الشأان ك سواء }ربعاألو



١٣٧

 حوط لكن األ،اآلخر من شك اآلخر كال منهما ناف للطرف ن أل، ذلك القدر املشتركإىلحيتمل رجوعهما 

  بعد إمتامها  الصالةإعادة

  

الست من  واخلمس وربع األنيب و من املأموم،ربعاأل والثالث وني االثنتني بكالشكأو ثالث 

 ،الثالث وني االثنتني بمام اإلكلوش ماك أكثر أو املثال،كان كاملأموم ش ومامان لإلكسواء  و،اآلخر

  .ربعاأل والثالث وني االثنتني باآلخراملأموم  و،ربعاأل و الثالثني بنيحد املأمومأو

 }اآلخر ك من شاآلخرمنهما ناف للطرف  الًك  ألن،ك القدر املشتركذل إىل تمل رجوعهماحي{

هو س ال طالق إلكذل والثالث، إىل جعانري ف،نياالثنتفي نياملأموم  و،ربعاألفي ني ماممثال املنت اإلفي ف

 أنه يعنهم، بل عن الس يكحما كها، ريغ وكاملسال والروض وةيسياملی فتأ كبذل و،أشبهما  وماملإل

  .اختاره هو بنفسه وأيضاًشهور امل إىل احلدائق نسبتهيف  و،املشهور

 أمور بكاستدل لذل و، الحتمال عدم الرجوعكذل و}متامهاإ الصالة بعد إعادة حوطن األكل{

  :ثالثة

ه سهوه باتفاق يحفظ علإذا  سهو ماماإلی س عليل: )عليه السالم(خالف ظاهر قوله ه نإ :األول

  )١( .منهم

  )٢( .مل أوهام من خلفهحي ماماإل: )عليه السالم(خالف املنصرف من قوله نه إ :الثاين

                                                

  .٨ ح يف اخللل٢٤ باب ٣٤٠ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح يف اخللل٢٤ باب ٣٣٨ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



١٣٨

بعض  ومام اإل لكن كان بني شك،الشكيف  خمتلفني أيضاًكان املأمومون  و مع املأمومنيماماختلف شك اإلإذا و

  ،  ذلك القدر املشتركإىل حيتمل رجوعهما ،املأمومني قدر مشترك

  

هو صورة عدم  و،الفرع السابقيف  لزم القول به ،املقاميف الرابطة  إىل لو قلنا بالرجوعنه إ :الثالث

  .الرابطة

ل ك ووم املأمكذلك و،كطرف القدر املشترفي ن إىل سه بالنسبةي مل ماماإل بأن عيب عن اجلميجأو

يف  نقول بالرجوع إمنا و،يره فهو بدويتقدی عل و،وجه لالنصراف ال و الطرف،كمنهما حافظ لعدم ذل

 ، خبالف هذا الفرع، الفرع السابق منصرف عنه النص ألنلو مل نقل به هنا لعدم التالزم، والفرع السابق

ل كرجع يث يس، حكموم بالعاملأ وفعالاأليف اً كعات شاك للر حافظاًمامان اإلكره بعض مبا  نظّبل

 اً اليجوب وعادةاط باإليون االحتكله فك كن مع ذلكل وحفظه،الذي ء يالشيف  اآلخرحفظ  إىل منهما

ها يوارد عل ال و،ك الشأدلة طالقه إلك منهما حسب شلكالالزم عمل  بأن ليلو من قرب، بل رمبا قخي

  . بهدلة األكد عن تليصح رفع ال ير مما الكذ ما الّإ

 نيان بكن ك، لكالشيف  ني خمتلفأيضاًان املأمومون ك و،نيوممأ مع املمام اإلكاختلف شإذا و{

 القدر كذل إىل تمل رجوعهماحي{ اآلخربعض ال دون }ك قدر مشترنيبعض املأموم ومام اإلكش

   .االختالفی  لدنيبعض املأموم إىل مام ملا تقدم من رجوع اإل}كاملشتر

 ني مع اتفاق املأموممام رجوع اإلدلةاملستفاد من بعض األ أن  سابقاً منرك ملا ذ)تملحي( قال إمناو

  .مع اختالفهم ال



١٣٩

 أصلمجيع صور يف  حوط بل األ،أيضاً الصالة إعادة مع ذلك حوط لكن األ،مام اإلإىل اآلخررجوع البعض مث 

  .اآلخر إىلحصل الظن من رجوع أحدمها  إالّ إذا  الصالةإعادةاملسألة 

رباعية كصالة  أو ،ركعتني كسائر النوافل أو  كصالة الوتر،سواء كانت ركعة ركعات النافلةيف شك  ال:السابع

  األعرايب

  

موم أامل و صار حافظاً شرعاً،ماماإل أن  منأيضاً ملا سبق }ماماإل إىل اآلخرمث رجوع البعض {

  .مامحفظ اإل إىل  بالرجوعأمورم

 إىل  الرجوعأصليف  شكالا عرفت من اإل مل}أيضاً الصالة إعادة ك مع ذلحوطن األكل{

  .اآلخرهو بدوره رجع املأموم الذي  ماماإل إىل نيرجوع أحد املأموميف  شكال، مث اإلني املختلفنياملأموم

ی يف مسألة الرجوع مطلقاً حت أو املسألة الرابطة،أي  } املسألةأصلمع صور يجيف  حوطبل األ{

 أصليف  شكال لإل}اآلخر إىل حصل الظن من رجوع أحدمها إذا  إالّ، الصالةإعادة{  املأمومنيقيصورة 

  .ما عرفتكالرابطة 

  .اتباع الظنيف ان داخال كأما لو حصل الظن 

أول املبحث يف  ملا سبق ،قن بدون حصول الظنياملت إىل ی مسألة الرجوع حتأصليف  شكاللإلأو 

  .راآلخ نيقي من كمسألة الرجوع حلصول الظن للشا أن من احتمال

ما ك فإنه }عات النافلةكريف  كالش{ :هايلإلتفت يال  واعتبار ا الاليت  كوك من الش}السابع{

 أو سائر النوافل،ك نيعتكر أو ،صالة الوتركعة كانت ركسواء { س له أثر آخريل وبطل النافلةي ال أيتي

  }عرايبصالة األكة يرباع



١٤٠

  كثراأل أو فيتخري عند الشك بني البناء على األقل

  

  .يت اآلطالق لإلكل ذلك ،هريغ وقبالاإليف ما ك، كذلكما ورد بعض الصلوات ك، أكثرأو 

  .الخالف وإشكال بال }كثراأل أو قلاألی  البناء علني بكتخرب عند الشيف{

 أو كثراألی  البناء علنيالنافلة بيف  يريالتخيف  صحاب األنيخالف ب ال أنه الظاهر: احلدائقيف قال 

  )١( .قلاألی ة البناء عليها مع أفضلي فكه الشقل لو عرض لاأل

  )٢( .صحابالم مجع من األكيف  املصرح به مجاعلإل: املستنديف قال و

اض يالريف ه، بل ي علمجاععن املعترب اإل وحياملصابيف ما صرح به مجاعة، بل ك: اجلواهريف قال و

عد من  رامة عن األمايلكمفتاح اليف  ضاً، بليمجلة من العبائر مستفيف الظاهر املصرح به ی اً علإمجاع

 عن مجاعة مجاع، مث نقل اإل)٣( هي علمجاعب اإلي عن ظاهر التهذأيضاًه يبل ف :قالأن  إىل ،ةيمامن اإليد

  .مجاع اإلكاملستمس وذا نقل املصباحكه ون،يآخر

  :اتي بعض الروامجاعم قبل اإلكاحلی دل عليو

سألته عن السهو :  قال)هما السالميعل(حدمها أ عن )٤( يفاكرواه الالذي ح حممد بن مسلم يصحك

  :مث قال   ـأو سهوـ ء ي شكيس عليل: النافلة؟ فقاليف 

                                                

  .٣٤٥ ص٩ ج:احلدائق) ١(

  .٢ سطر٤٩٦ ص١ ج:املستند) ٢(

  .٤٢٣ ص١٢ ج:واهراجل) ٣(

  .٦ ح باب الشك٣٥٨ ص٣ ج:الكايف) ٤(



١٤١

 نياً بريلف خمكون املكنهما ي ظاهر اجلمع بفإن ،قلاألی علی النافلة بنيف سها إذا  أنه يورو

 نيب و،كثراألی فادة البناء علإيف  السهو سهوی س عليل مثل فإنه املستفاد من الصدر، كثراألی البناء عل

  .ليالذيف قل املصرح به األی البناء عل

 أو قلاألی ال من البناء علكالئم يء يعدم الش إذ  مستفاد من الصدر،ريالتخن إ :قاليبل رمبا 

في م بلسان نكاحلفي  املراد منه ننافلةيف سهو  الو :املتقدمة يمثله حسنة ابن البختر و،كثراأل

قل مع األ أو كثر األنيتع أو عداه من البطالن لوضوح اندراج مافي  الزم للنيري التخفإن ،املوضوع

  .ماً للسهوكونه حك ونئذيه حيء عليلصدق وجوب شفي املنيف مع الوصل  أو اط،ياالحت

 السهو، وكعم من الشاأل أو ،كراد به الشيما إحة، ينسخة الصحيف  واحلسنةيف السهو مث إن 

فهمه الذي راد بالسهو املصطلح فهو خالف الظاهر ي أن ون شاهداً للمطلب، أماكين يريال التقدكی علو

  .حةيمقابل الصحيف جعل املرسلة  ينيلكت اليلذا رأ والعلماء،

 ءيش ال: النافلة؟ قاليف ل عن السهو ئس أنه )هما السالميعل(خرب الدعائم، عن جعفر بن حممد و

  )١( .شاء امب أو عةكالنافلة بريف تطوع ي ألنه

صة يالنق وادةيالز و،النافلة تربع بأن ء موقت،يعدم شی ل عليتعل» ألنه«: )عليه السالم(قوله و

   إىل لعل وموقت،اليت هي ضة يضران، خبالف الفري هما اليف

                                                

  . يف ذكر السهو١٩٠ ص١ ج:الدعائم) ١(



١٤٢

ان كجتب بالشروع ف النافلة الن إ :م بقولهكاحلی ث استدل علياملعترب، حيف  احملقق أشارهذا 

  .انتهى ،)١( أرادما ی  عللف االقتصاركللم

 نياألولل من كيف  فإنقل أفضل من القطع، األی البناء عل وي املضني بيريالتخ بأن كوضح ذليقد و

 يريان القول بالتخك معترب رية غيالنيف اجلزم  حيث إن وبطال،اإل إالّ سيالقطع ليف  و،احتمال املوافقة

  .أوفق بالقواعد

ما هو مقصود كة، ي قاعدة شرعيريون التخك مثبت، لريل غي الدلالم لو الكهذا ال أن ال خيفىن كل

  .يم الشرعكه احليترتب علي فال ،الفقهاء

ات عدم دخول يبعض الروايف  بأن هيناقش فيه قد ريغ ولجواهرلر املصنف للوتر تبعاً كذمث إن 

  .هيالسهو ف

، ديعي: الفجر؟ قاليف  كشي سألته عن الرجل :، قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب خرب عالء، عن ك

  )٢( .سألهأ أن ري من غاجلمعة و والوتر،نعم: املغرب، قال: قلت

يف ون السهو كي ال: مائة قالربعث األيحديف ، )عليه السالم( يسناده، عن علإعن اخلصال بو

  )٣( .املغربيف  والصبحيف  وتوبة،كل صالة مك من ينياألول نيعتكالر واجلمعة والوتريف مخس، 

  ی سألته عن الرجل صل: قال: )عليه السالم( عبد اهللاأيب خرب العالء، عن و

                                                

  .٣٥  سطر٢٣٢ص: املعترب) ١(

  .٧ ح يف اخللل٢ باب ٣٠٥ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .ربعمائة حديث األ٦٢٧ص: اخلصال) ٣(



١٤٣

 :نا حاضرأ وناأصحاب، فقال له بعض ديعي: ؟ فقال يلنيعتكر أو عةكری صل يدري الفجر فال

  )١( .اجلمعة ونعم الوتر: الوتر؟ قال و:ناأ، فقلت له املغربو :املغرب؟ فقالو

 خبارهذه األی تقدم علی تصلح معارضة هلا حت  املطلقات ال ألن،كبذلالالزم القول  أن  خيفىالو

ی صنعه اجلواهر من احلمل عل ما أن ماكاملقام، يف  معلوم ري غمجاعاإل ووا خاصة،كح ليبالترج

  . خيفىما الكالثالث املفصولة خمدوش  وني االثنتني بكعادا بالشإی عل أو الوجوب بالعرض

 إشكال مما ال ك فذلعادة استحباب اإلأراد فإناالستحباب، ی من احلمل علصنعه الوسائل   ماوأما

ها مع استحباب يم سائر النوافل فكجراء حإ أن أرادن إو ، الصالةأصلث استحباب يه، من حيف

متام مث لذا جعل املصباح اإل وجمال له، م سائر النوافل بعد هذه النصوص الكجراء حإن إ هي، ففعادةاإل

  .أحوطی ن أقوكيمل ن إعادة اإل

 مطلق جواز البناء فإن،  الثاينطالقاإلی مقتض والواحدة؟ احتماالن، أو هل املراد بالوتر الثالثو

 إالّ املطلقات،يف  فالشفع داخل ،ناً هو الواحدةيقياخلارج  و،عيالنافلة شاملة للجميف  كثراأل وقلاألی عل

  .املغربكاحدة ون صالة وكتی عات الثالث حتكقول أحد بوصل الريأن 

  م سائر النوافل خبرب ابن مسلم، عنكم الشفع حكون حكستدل ليبل رمبا 

                                                

  .١٥ ح...بواب اخللل الواقعأ من ٢ الباب٣٠٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(



١٤٤

  األفضل البناء على األقل مطلقا و،على األقلی  مفسدا فيبنكثريكون األ أن إال

  

ست يل أا فظی حيد حتيعي: املغرب؟ قاليف سألته عن السهو : ، قال)هما السالميعل(أحدمها 

  )١( .مثل الشفع

 ذإة املعهود عدم ضرر السهو ما، ي من الرباعنيتخري األنيعتكالربالشفع راد ي أن ه احتمالين فكل

  .ل هنايهو من صالة اللالذي  بالشفع تيانال مناسبة لإل

صالها  أنه كاق فلو شينة السيعات بقركالريف  كالوتر الشيف  كعدم دخول الشی معنمث إن 

  . الفضلأرادن إ عادأ أكثر أو عةكر

ی عل بينيف{ الثالث مثال وني االثنتنينافلة الفجر بيف  كما لو شك } مفسداًكثرون األكي أن الإ{

  .ءي شكيس عليلی  معنفإنه فتوى،ال و النصإطالقی ما هو مقتضك }قلاأل

ال ی  الفتوإطالقا بكان مبطال متسكلو  و مطلقاً،كثراألی ح من البناء علي عن املصابيكما احملأ

 مطلقاً، خالفاً كثراألی البناء عليف ة ريالذخ وكمن توقف املدار ىكحي س من هذا ماكبالع و،هيما فخيفى 

عدم  و، النصوص السابقةإمجالستدل له بيان رمبا كن إو ال خيفى،ه ما يف و،یالفتو وظهر من النصيملا 

  .قللأل ي املقتضصلاألی  فالالزم االعتماد عل، حمتمل االستنادألنه ،مجاعباإلالتمسك صحة 

   واحد بل يفريما صرح به غك }قل مطلقاًاألی فضل البناء علاأل{  هل}و{

                                                

  .٤ ح يف اخللل٢ باب٣٠٤ ص٥ج :الوسائل) ١(



١٤٥

   لالحتياط االستحبايبعادةاإل و،لو عرض وصف النفل للفريضة كاملعادةو

  

  الكاملداريف ه، بل ي علمجاعها اإلريغ وةريظهر من الذخيظهر، بل قد يه يخالف ف اض، اليالر

  .اجلواهريف ذا كاً، حيه صري علمجاععترب اإلعن امل وحياملصابيف ه، بل يب فير

 ،ن مبطالكيمل   ماكثراألی فضل البناء علاأل أم ،يري التخإمنا و،نيالطرفأي يف فضل األأم 

  :احتماالت

وجد ي كء من ذليس شينما لي ب،كذليف لصراحة املرسلة و ،شقباأل خذاأل ونيقيللعمل بال: األول

  .فضل شرعاً ال األأشبهما  ودلةث األيفضل من حذ األنئيفضل حاألی معن و،كثرطرف األيف 

  .نيء من الطرفيشيف ة يلة الشرعية الفضيلعدم متام: الثاينو

ما ادعاه كضة، يعات الفركريف  كات الشي من بعض رواكثراألی الستفادة البناء عل: الثالثو

  .اومه املرسلة فال تقكثراألی ح البناء علين ظاهر الصحأل و هذا املقام،ريغيف اجلواهر 

ها مع ريغ وكاملستمس واملستند واحلدائق أن ی، حتنين االحتماليقائل ذ اله حيث إنن كل

ته يفاكتمل حيالذي ه يالفقی املقام فتويف وأن  ،أحوطاملستند جعله يف ، بل كفتوا بذلأاختالف مشارم 

د يقة السيتعليف قاً، بل ياملنت تعلی عللذا مل أر  وناً،ي متعكذلبان القول كلة السنن دأيف لقاعدة التسامح 

  .قلاط باألياالحتيف الوالد اتباع املستند 

 أن نهمايالفرق ب و}اط االستحبايبي لالحتعادةاإل واملعادةكضة يلو عرض وصف النفل للفرو{

يف   الحتماله خلال،عادةاط باإلي االحتأرادمث ی مثل من صليف الثاين  و، املفرد مجاعةإعادةمثل يف  األول

  .لياً بالدليان منفكلو  وصلاأل



١٤٦

  التربع بالقضاء عن الغري مل يلحقها حكم النفلو

  

، بل كثراأل وقلل من األكی جواز البناء عليف  }م النفلكلحقها حي مل ريبالقضاء عن الغالتربع و{

 أن ماك صل النافلة النفل باألأدلة الظاهر من  ألن،كثراألی علالبناء  من صلم األكجراء حإالالزم 

 الًفها نيفرق فية، فال يوميعة الصالة الي من طبكذل أن الواجبيف  كثراألی البناء علأدله الظاهر من 

  واحد من الفقهاء،ريلذا اختار هذا القول غ و،صلالنفل بالعرض سائر شروط األيف عترب يلذا  و،فرضاًو

  .هيتوا علكاملنت سی املعلقون علو

ح من ياملصاب يف يالعالمة الطباطبائ والروضيف د يالشه ونيضلعن الفا يكحن ما  أظهريمنه و

 خريعن األ يكح ذا ماك و،ينبغيما كس يالنافلة عند اختالل شرائط الوجوب ليف ن يديدخول صالة الع

سباب ها من األريغ أو وجود املخالف أو احتمال اخللل أو  اجلماعةكدراإدخال املعادة ندباً بإمن 

سوف املعادة كالكها ريغ أو انتكة يومي ،مواردها املنصوصةيف  عادةستحباب اإلة الياملخصوصة املقتض

لذا قال  و، لزومريالواقعة باملعاطاة من غ وموات الصلوات املتربع ا عن األكذلك و،قبل االجنالء

 ة منهايوميالتأمل، خصوصاً ال وعه حمل للنظري مجكذل أن كيعلال خيفى ن ك ل:كاجلواهر بعد نقل ذل

  .انتهى ،)١( ةياطياالحت وةيالتربعو

مل إذا  ف،النفل و الفرضنينه مضادة بأ و،یالفتو و النصإطالقستدل هلذا القول من يأما ما رمبا 

هما قاض إطالق بل فتوى،ال و للنصإطالق ال إذ ، خيفىال  ما:هيفف .انت نفالًك ن الصالة فرضاًكت

  سكبالع

                                                

  .٤٢٧ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(



١٤٧

  صل بل املدار على األ،حكم الفريضةلو عرض وصف الوجوب للنافلة مل يلحقها و

  

ما علقا ك ،ةيالرباعی ولأ وديالع والصبح واملغربكمساء م البطالن باألكما علقا حأی تر الأ

هذه املوارد للنفل ی م النفل علك حميس تقديل وة،يالرباع يتأخريی  علكثراألی البناء عل وم الصحةكح

  .س هو املتفاهم عرفاًك بل الع،لفرض ذاتاًل صلم األك حميمن تقدی  أولعرضاً

أمر ة بأمورامل و،ضمن عقد الزميف املشروطة  واملنذورةك }لو عرض وصف الوجوب للنافلةو{

طلق ألذا  وما هو املشهور،ك }صلاألی  بل املدار عل،ضةيم الفركلحقها حيمل { أشبهما  أو یاملول

  .قي تعلرين غهم املنت مريغ ويجردوالرب وابن العم ومنهم الوالد واملعلقون

ن إو ،ها هلاأحكامع يقال بثبوت مجي ف،أيضاًالنافلة يف  ك ذلرينظی بعد دعويبل ال : اجلواهريف قال 

  )١( .الوقتيف املتطوع ك ونه نفالًكث يته للنفل من حيما علم تبعی  مث استثن،عرض هلا الوجوب

ها الوجوب يواء عرض عل س،عةيم هلذه الطبكون احلكيف ل يما تقدم من ظهور الدلك كذل و:أقول

  .الندبی ت عليبق أو

بعدم االعتناء ی فتألذا  و،ديره الشهكما ذك إعادة عادةاإلی س علي قلنا لفإناط، يأما صالة االحت

 كمل تندرج حتت تلن إو كثرة الشكقلنا بتحقق  أو ،كذلب كثرة الشكها لتحقق ي الواقع فكبالش

 فإنضة معها، يان الالزم معاملة الفركن يمرقلنا بعدم األن إو ،واضحمر  فاأل،اجلملة املة عند مجاعة

  معاملة النفل معها

                                                

  .٤٢٨ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(



١٤٨

كان بعد ن إو احملل أتى بهيف  كان فإن ،أفعال الفريضةيف أفعال النافلة فحكمه حكم الشك يف  الشك وأما

  الغري مل يلتفتيف الدخول 

  

  .عات النافلةكريف  كم الشكحيف الم كام المتضة واقعاً، هذا يانت فركإذا اط يتضر باالحت

 به احلدائقی فتأما ك }ضةيفعال الفرأيف  كم الشكمه حكفعال النافلة فحأيف  ك الشوأما{

ونه كاض بيفوائد الشرائع، بل تشعر عبارة الر والروض وكعن املدار كيهو احمل و،اجلواهر واملستندو

 ملا دل }لتفتي مل ريالغيف د الدخول ان بعكن إو{  لقاعدة الشغل}بهی تأاحملل يف ان ك فإن{ اًيإمجاع

ان كما يصالة العدم فأ وصة،يالنقيف  كان الشكما ي فتيانصالة اإلأجراء التجاوز موجب إل أن یعل

 إىل ضافة باإلكل ذلك ،بهی أت ون رجعكريف دخل يملا  وانيتقن عدم اإليلو ت وادة،يالزيف  كالش

ث ياختلف من حن إو ،فرادها مع بعضأقة بعض يحلقفهم مساواة ا ودلة األطالق إل،ما عرفتك فتوىال

ثبت إذا  ف،العرفی دفرادها لأشاة ت حقائق مأشبهما  واحلج واميالص و الصالةفإن ،الندب والوجوب

جراء ما دل إيف عدم توقفهم ی لذا نر وفراد، لسائر األمك احلكم بعض أفرادها فهم العرف ثبوت ذلكح

 شكللو ال هذا الفهم أل ومندوبة، أو انتكاجبة  و،أقسام الصومسائر يف ام رمضان ية صيمبطلی عل

عم يات إطالقال  ذإالعبادات، أقسام  من ريثك إىل املوانع بالنسبة وءجزااأل و من الشرائطريثكيف احلال 

 إىل مكاج اختالف احلياحتی الفقهاء علی لذا بن و،ل فرد فردكيف ال نصوص خاصة  وفرادمع األيج

 يفتاء جبواز املشوا اإلأرادإذا هم اهلذا تر و،صلاأليف م لفرد مع ثبوته كاحلفي نيف مداره  اواملخرج فدار

   له النافلة التمسوايف 



١٤٩

  .ليدل إىل هايون فكثبات لزوم السإس الحتاج كبالعمر ان األكلو  و،اليدل

 انكناً ك ر،احملليف  ك بالشكة عدم التدارريحمتمل الذخ وجممع الربهان، واضيعن الر يكحنه إ مث

 أن ها معي فكعات عند الشكالر إىل لتفتيمل إذا  فإنهته من العدد، ي بأولوكاستدل لذل وه،ريغأو 

  .وىلأها ي فكفعال عند الشون عدم االعتناء باألكي ،تيان عدم اإلصلاألی مقتض

؟ النافلةيف  سألته عن السهو : قال)هما السالميعل(ح، عن حممد بن مسلم، عن أحدمها يبالصحو

ءي شكيس عليل)عةكالريف  كالشيف تقدم الذي ب ي بالتقر،)١.  

ء يش ال: النافلة؟ قاليف سأل عن السهو  أنه )هما السالميعل(خبرب الدعائم، عن جعفر بن حممد و

  )٢( .شاء مبا أو بسجدة أو عةكالنافلة بريف تطوع ي ألنه ،هيعل

نة يعات بقركقن منه الريح القدر املتيالصح وها،يمدعی ة دعواها عليواألولن إ :األولی رد عليو

ات طالقمقابل اإليف ه يلإصار يف السند فال يخرب الدعائم ضع واملرسلة بعدها مقابلة هلا، ينيلكر الكذ

  .ما عرفتك

الظاهر منها  بأن هاي علأشكل و،نافلةيف السهو و :ي حبسنة ابن البخترأيضاً كرمبا استدل لذلو

  .اقيسعات حسب الكالريف  كالش

  ثيحاداأليف ان كطبق القاعدة لی املشهور علی لو ال ما عرفت من فتو و:أقول

                                                

  .١ ح يف اخللل١٨ باب٣٣١ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  . يف ذكر السهو١٩٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(



١٥٠

  نقصان الركن مبطل هلا كالفريضةو

  

 أم  السهوأحكاملحقه يالنافلة فهل ی يف لو سه: )١(ه اهلمداينيورة خمرجاً عنها، ولذا قال الفقكاملذ

في كي و الثالثة مطلقة،خبار األفإن ، وجههما منيلو ثانخي جهان، ال وضةيالفريف خمصوصة بالسهو هي 

  .هاي فشكالها قد عرفت سابقاً اإلإطالقيف املناقشة  ود عن القاعدة مثلها،يرفع اليف 

س مثل عدم يفل ،ةميالعمل رخصة ال عزيف  كالشيف عدم االلتفات هنا  بأن بد من القول النعم 

  .كذليف حنوه  وءي شكيس عليللظهور  ،االلتفات بعد احملل

 رين مبطل من غكفوات الر أن ی الدالة علدلة األطالق إل}ضةيالفركن مبطل هلا كنقصان الرو{

ما هو كاملستند،  واجلواهر وص احلدائقيالتنص  أوطالق باإلكصرح بذل وضة،يالفر و النافلهنيل بيتفص

مقابل هذا يف  وها،ريغ وضالرو وجممع الربهان وفوائد الشرائع وكاملدار والدورس وعن املوجز يكاحمل

  . السابقةدلةالقول احتمال عدم البطالن لأل

 بل ،نياجلانبيف  دلةلعله لتقابل األ و،أحداً صرح به مث احتاط هو دجيمل  أنه اجلواهر،يف ر كنعم ذ

ما كن ك الر ألنن عدم البطالن هنا،كادة الريعدم بطالن ز يف يتل اآلياملستفاد من الدل بأن قال هنايرمبا 

 حسب الفهم اآلخرحدمها ارتفع أعلم عدم إذا نقصانه ف وادتهيل من زكبطل يلته ما دن أد مياستف

  :أدلةة املرفوعة بياألول صول من األأشبهما  واطياالحت وة العبادةيفي توق إالّ أدلة، فلم تبقالعريف

                                                

  .٣٤ سطر٥٨٨ ص٢ج: مصباح الفقيه) ١(



١٥١

  قوىا ال توجب البطالن على األفإخبالف زيادته 

  

  .حنوه و»كيء عليالش«

ة ريبكراد به عدا تيوأن  بد ن الكالقول بعدم البطالن بنقصان الر أن يف شكالاإل ينبغي مث ال

  .ريبك افتتاحها التفإنالصالة بدوا، تفقد ال فال إحرام، واإل

 ح املوجز،يما عن صرك }ىقواألی توجب البطالن عل ا الفإ{ نكالرأي  }ادتهيخبالف ز{

  .احتاط هو بنفسه و عنهم اجلواهرما نقلك ،الروض وكر الدروس، خالفاً للمدارهظاو

ل الصحة ما تقدم من يدل وخرج، ما إالّ ضةيالفر وم النافلةكالبطالن ما تقدم من استواء ح ليدل

  :ثيحادخصوص بعض األ وأشبهما  والنافلةيف سهو  ال إطالق

ی نسيقوم في من الوتر فنيعتكالريصلي الرجل يف ، )عليه السالم(قل، عن الصادق يخرب الصك

: قلت: ، قالتميقوم فيتشهد مث يوعه فكلس من رجي: ع؟ قالكهو را وركذي وع،كری يالتشهد حت

تشهد ينصرف فيما   بعدنيسجدتيسجد صالته مث ی يف ع مضكرير بعد ما كذإذا ة ضيالفريف س قلت يأل

  )١( .ضةيس النافلة مثل الفريل: هما؟ قاليف

يف وع كادة الريعدم ضرر زی عل و الوتر متصلة،دأريوع لو ك الرإعادةعدم ضرر ی دل علي فإنه

تفاء كاال وة الوتر متصلةرادإهو  و احتمال ثالث،كن هناك الوتر منفصلة، لأريدالشفع لو  عيتكر

  .»تميقوم فيمث «: )عليه السالم( بل لعل هذا هو الظاهر من قوله ،بي صار خالف الترتإمنا ووع،كبالر

                                                

  .١ حبواب التشهدأ من ٨ الباب٩٩٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(



١٥٢

عدم ضرر مثل هذا ی دل عليمنا إ ون،كالريف ادة يبطال الزإعدم ی اخلرب عليف هذا فال داللة ی علو

ی تعدي و،النافلة وضةيدة الستواء الفرية املتقدمة املفيلكال خمصصاً للقاعدة اليون دلكي ف،بياخلالف للترت

  .ضةيس النافلة مثل الفريل: )عليه السالم(ل نافلة لعموم قوله ك إىل هو الوتر وعن مورده

جوز ي ف،ءجزاسائر األ إىل  مطلق بالنسبةك فهل ذل،ما هو مفاد اخلربكجبواز الرجوع مث لو قلنا 

 ألنه ،الفقيهمصباح الثاين خاص بالتشهد؟ اختار  أم ،كحنو ذل أو وعكالريف  رهاكذإذا  قراءة بالتياناإل

 ،وتراليف وسط ة التشهد األيمورده، خصوصاً بعد احتمال أمهی ه عليقتصر فيم خمالف للقاعدة كح

ف يك و،ضةيالفركس النافلة يل: )عليه السالم(ة، خصوصاً بعد قوله ي لعدم فهم اخلصوصاألولتمل حيو

  .مراد املصنفی دل علي ان فهذا اخلرب الك

 من نيعتكريف سألته عن رجل سها : احلدائق قاليف ح يعرب عنه بالصحالذي  مثله خرب احلليبو

ستأنف يسلم مث ي وتشهدي ولسجي وعةكدع ري: الثالثة؟ قاليف  عكقام فری حتبينهما لس جيالنافلة فلم 

  .وعكادة الريمع زی م بصحة النافلة حتك ح)عليه السالم( ماماإل أن بي بتقر،)١(الصالة بعد

ناف ياست وه،يان احتماالت اخلرب السابق فيعدم جر وهطالقبأس به، إل  ذا اخلرب الكالتمس: أقول

مها بعد أراد التني ينيخراأل نيعتك بالرتياناملراد به اإل أو ،صها من هذا النقصاخلرب لتخليف ما كالصالة 

ن إ :قالي إالّ أن ان بعدم القول بالفصل، اللهمكرسائر األيف الم كتم الي و،ما احتمله املستندك، ينياألول

  قوة

                                                

  .٣٤٧ ص٩ ج:احلدائق) ١(



١٥٣

  غريه أو ،ركنا ي سواء كان املنس،ركن بعدهيف دخل ن إو فعال من أفعاهلا تداركه يعلى هذا فلو نسو

  

ص القاعدة ي فالالزم ختص،نكادة الريل مورد زكيف ة يلكست مبثابة ختصص القاعدة اليهذا اخلرب ل

اف ك أشبهما  والنافلةيف  عدم السهو أدلةن هذا اخلرب مبعونة ما تقدم من كوع، لكادة الريمورد زيف به 

  .مهاريغ ونداملست وه مال احلدائقيلإ و،املنتيف ور كم املذكثبات احلإل

 من أفعاهلا فعالً ينس فلو{ النافلةيف ن سهواً كادة الريرناه من عدم زكذالذي  }هذای علو{

ما تقدم، خالفاً ملا عرفت كقل ية الصية من رواي لعدم فهم اخلصوص}ن بعدهكريف دخل ن إو هكتدار

  .من املصباح

قد  وقراءةان الينسك }هريغأو { ره بعد السجودكذ ووعكان الرينسك }ناًكر يان املنسكسواء {

  .وعكالريف دخل 

 فإنء من العزائم، يتوبة شكامليف قرء ي ال :خرب زرارةك، خراأل خبارستدل هنا ببعض األيبل رمبا 

  )١( .توبةكامليف ادة يالسجود ز

  )٢( .ستقبل صالته استقباالًيعتد فليعة مل كتوبة ركصالته امليف زاد  أنه قنياستإذا : اآلخرخربه و

 من كذل بأن القول و،توبةك املريغيف  كتوبة مفهم عرفاً عدم ضرر مثل ذلكباملمر ص األي ختصفإن

ء يفهم الشيه ريغ أو ان فرضاًكد، سواء يون القكيرمبا إذا قول له خمدوش، ن  الالذيمفهوم الوصف 

  .مره األيفرق في فال عرفاً

                                                

  .١ ح يف القراءة٤٠ باب٧٧٩ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح يف اخللل١٩ باب ٣٣٢ ص٥ ج:املصدر) ٢(



١٥٤

ر كما لو تذك ،بعد عن حملهإذا  ينسامل إىل عدم صحة العوديف  شكالاإل ينبغي أنه الكنعم، 

:  من قولهكاملستمسيف  فما ،تشمل مثله الرجوع الی  الدالة علدلة األفإنالسالم، يف هو  وان احلمدينس

ان قبل ك كالتدار أن فرضيف  )١( كوجب التدار ـ عةكادة الريزأي  ـ عدم قدحهای  علبناًءأما 

  .إشكاللو من خي  ال،ميالتسل

لة عن يالغف عيتكريف سها إذا  أنه عن املوجز من يحكما ی  بل أشد علشكالا اإلرد مثل هذي ماك

هو  وركذن إ سجودهيف  و،عكهو را وركذن إ وعهكريف ي ع قرأ اآلكری املوظف هلا حتي  اآلقراءة

عة كری وز له االقتصار علجي وة صارت مطلقة،يرفع رأسه من السجدة الثانی ر حتكذيلو مل  وساجد،

  )٢( .حكام هلذه األاًكعرف مدريمل نه إ :اجلواهريف لذا قال  وآخر ما قاله، إىل لة،يتأنف الغفسي وواحدة

ما ك، كذلی ل عليال دل ذإ، ال عزمية  ةن رخصك الرريمثل غيف ون جواز الرجوع كالظاهر مث إن 

  .كيء عليالش إطالقده يؤي

                                                

  .٥٨٥ ص٧ ج:املستمسك) ١(

  .٤٣٠ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(



١٥٥

  النافلة يف يالتشهد املنس وال حيب قضاء السجدة املنسية ـ ١٠ـ مسألة 

  

ل ي لعدم دلكذل و}النافلة يف يالتشهد املنس وةيب قضاء السجدة املنسجي ال ـ ١٠ ـ مسألة{

  .القضاءی عل

  من السجدة،هايضة فيالفر يف ىقضية قضاء ما يمشروعفي اجلزم بن ينبغي: اجلواهريف قال 

  .تهىان ،)١(لتفت مع عدمهي ال وانكمهما مع اإلكتداري، بل ينيالتشهد املنسو

خصوصاً  احلليب وقليالص يخرب عينأ نين السابقيالقاعدة املستفادة من اخلربی هذا عل و:أقول

الصالة، أما يف مر ر األكتذإذا د املنت مبا يقي أن ينبغين كضة، ليالفرك تسيالنافلة ل بأن نصالذي  األول

 أصلان كن إو ، بالنافلةاًيونه آتكد يري ملن كذل أن ی مبعن،اًي ما لزوم شرطتيانر بعدها لزم اإلكتذإذا 

خرج  ما الّإضة يالفر والنافلةيف م كة املقدمة من استواء احليلك للقاعدة الكذل وا مستحباً، تياناإل

  .حتت القاعدة يالباقی بقي ف،الصالةيف ر كالقدر املخرج هو التذ أن من املعلوم ول،يبالدل

عدم السهو  أن بي بتقر،النافلةيف سهو  ال أنه یلدل ع ستدل لعدم القضاء مطلقاً مباينعم رمبا 

صح ياليت  السهو  أن أحكامركوقد ظهر مبا ذ: ه اهلمداينيلذا قال الفق ومعناه عدم ترتب أثر للسهو،

 قضاء السجود ووجوب سجود وةيادة السهوية الزيمبطليف  إمناح املزبور ياستفادة رفعها من الصحی دعو

   التشهدو

                                                

  .املصدر) ١(



١٥٦

  السهو ملوجباته فيهاكما ال جيب سجود 

  

مل  وناًك ركما لو تركلو حبذف الزائد،  وهكن تداركمي الالذي  ية النقص السهويمبطل وينياملنس

 ك مث استدل لذل،)١(حنوه وسهواً من حدث وها عمداًينافياد ما جيإ وبعد اخلروج من الصالة الّإر كذي

  .أيضاً صلباأل

  .ما خرجيف إالّ النافلةو ضةي استواء الفرصلاأل أن  عرفتكنكل: أقول

في اجلزم بن ينبغي: اجلواهريف النافلة، قال يف أي  }هايب سجود السهو ملوجباته فجي ما الك{

ات مجاعمها، بل هو بعض معاقد اإلريغ وكاملدار ویاملنتهيف ما صرح به كوجبها، يالسهو ملا  سجديت

  )٢( .هياخلالف ففي ح اخلالف نيصر واضيالسابقة، بل عن الر

النوافل يف ثبات سجدة السهو إوجه ملا عن الروض من  فال: كاملستند بعد فتواه مبثل ذليف قال و

 في بالنكاملستمس وهيمصباح الفقی  أفتكذلك و،)٣(هي ف عدم اخلالفكاملدار ویظاهر املنته أن  مع،أيضاً

  .أيضاًرة ك عن التذمجاعنقل اإل و،املشهور إىل الثايننسبه و

 ريما عن غك، صل باألكما التمسأ، النافلةيف سهو  ال إطالق من ت عرف ماكذليف العمدة و

 طالقبعدم اإل: قاليقد  ول،يما خرج بالدل إالّ سكالقاعدة العی مقتضوأن  ه،يواحد، فقد عرفت ما ف

ل كيف  حكامان األيلسر ي مضر بعد احتاد العبادة املقتضري غكذل أن ن تقدمك سجدة السهو، لأدلةيف 

  .خرج ما الّإفرد 

                                                

  .٨ سطر٥٨٩ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(

  .٤٣٠ ص١٢ ج:اجلواهر) ٢(

  .٣٤ سطر٤٩٥ ص١ ج:املستند) ٣(



١٥٧

ت عن سجود السهو كمها، مما سريغ واحلليب وقليالص ين االستدالل مبا تقدم من خربكمينعم رمبا 

 ال احتماالن، من ظاهر ،العدم رخصة أو أن ، اتيانن اإلكمي الی شرع حتي هل ال وان،يمقام البيف 

يف  املناريالظاهر االمتنان غ أن نم و،املقاميف ل مفقود يدل إىل ة حتتاجياملشروع و،ى الفتاوإطالقو سهو

ث يمها حريغ واميالصك وضرراً بالغاً، يضره التوضي الالذي ض ياملر إىل الوضوء بالنسبةكة يللشرع

.اطياالحت وا بقصد الرجاء أيتي أن اطيل االحتيسب و،كالتر وتيانل من اإلكجواز  إىل ذهب الفقهاء



١٥٨

استحب  و بطلت،تبني كوا ثالثامث  ،فبىن على االثنتني  الثالث ونتنيالنافلة بني االثيف شك إذا  ـ ١١ـ مسألة 

   كانت واجبة بالعرضإذا  بل جتب ،إعادا

  

 ملا عرف من البناء }نياالثنتی علی الثالث فبن وني االثنتنيالنافلة بيف  كشإذا  ـ ١١  ـألةمس{

  . مبطالكالشيف ان أحد طركح لو يالصحی عل

ی دل عل ما و،ال سهو إطالق إالّ لصحتها، ليال دل وعةكادة الري لز} بطلتوا ثالثاًك ني تبمث{

صالته يف زاد  أنه قنياستإذا  :مفهوم خرب زرارة السابق ووع الثالث،كالتشهد بعد الر إىل الرجوع

  .عةكتوبة ركامل

، لعدم دلةه األمن هذی قوأ بالقدر احملدود تيانباإل إالّ عدم حصول االمتثالی  الدالة علدلةن األكل

اطراده ملثل ی ساعد العرف علي الالذي ل الثالث من املفهوم يون الدلك و،نياألول نيليبعد انصراف الدل

  .املقام

انت واجبة كإذا بل جتب { عادةد باإليجدأمر  أنه  ال،األولمرها  امتثاال أل}عاداإاستحب و{

  .هيلإاملتوجه مر تثل األمي مل ألنه }بالعرض

 اًين آتكيمل إذا  الواحدة، فني مث تبنياالثنتی علی  فبننياالثنت و الواحدةني بكش بأن سكلو انعو

  .األولمر عادها لألأ وال بطلتإ وعةكان الري نسأدلةباملبطل جاء ا موصولة لعموم 

  



١٥٩

  خرج وقتها وكانت موقتةإذا  إالّ   فعلها بىن على العدمأصليف شك إذا  ـ ١٢ـ مسألة 

  

ی علی بن{، ال أم النافلةی صل أنه  هلكش بأن } فعلهاأصليف  كشإذا   ـ١٢ ـ مسألة{

لولة ي لقاعدة ح}خرج وقتها وانت موقتةكإذا ال إ{ علم سقوطهيمل الذي باالمتثال مر  لتوجه األ}العدم

  .س هذا منهيل و،ليماخرج بالدل إالّ  عامةحكاماأل أن قد عرفت والوقت،

 أن ،ك ذلأشبهما  و،ت ا قبلتيتأی ا متأ وةيلة مبرتلة اهلدالناف أن یمقتضن إ :قالينعم رمبا 

 أراد، فالالزم ملن تيانبالعلم باإل إالّ املوجهمر  األسقط ظاهراًي فال ،الوقت اخلاص من باب تعدد املطلوب

  .وركلو بعد الوقت مذ وا أيتي أن لةي الفضكدر



١٦٠

 أو بني البناء على األقل التخيرييف  ، حكم الشكنافلة حكمهالركعات يف الظن  أن الظاهر ـ ١٣ـ مسألة 

   العمل بالظن ما مل يكن موجبا للبطالنحوطكان األن إو ،كثراأل

  

ضة يعات الفركريف  الظن }مكه حكعات النافلة حكريف الظن  أن الظاهر ـ ١٣ ـ مسألة{

اختاره الذي هو  ول،يبالدلما خرج  الّإ حكاماأليف ضة يالفر ومة باستواء النافلةكللقاعدة املتقدمة احلا

املنت جبعل ی احلجة عل ويالربوجرد ول من ابن العمكعلق  و،كاملستمس وقته،يتعليف د الوالد يالس

  .)كتريال(رناه كاملوافق ملا ذ يتاط اآلياالحت

 }كثراأل أو قلاألی  البناء علني بيريالتخيف  كالش{ مكحيف جعله املصنف من جعل الظن  أما ما

 ةتوبكامليف ل الظن الوارد يشمله دلي ث اليحبأنه له ل يستدان رمبا كن إو ،دلة خالف األكذلن إ هيفف

ه يم علكحيف يك فكس بشيالظن ل أن هيرد عليهذا الباب، فال في يف السهو املنيف ون داخال كي

  .ل ثالث لهيه، بل الالزم التماس دلأحكامب

  .س هذا منهيل وخرج ماحكام إالّ األيف ضة يالفركوا كالقاعدة ی مقتض أن  عرفتكنكل: أقول

ظن مبا  ما اخترناه لوی علنه إ  مث} للبطالنن موجباًكيمل   العمل بالظن ماحوطان األكن إو{

ان كمارة كاألان كالظن ملا  أن  من، احتماالن،الصحةی علی بني أم ديرفع اليوجب البطالن فهل ي

تشمل مثل هذا الظن املوجب للبطالن  ة الظن الي حلج املوجبةدلةاألأن من  وطبقها،ی م علكالالزم احل

  .بعد الثايني ال وقل املوجب للصحة،األی عل بيني ف،النافلةيف  عدم السهو أدلةشمله يف



١٦١

صالة ليلة  و،كصالة الغفيلة  دعاء خمصوص أو سورة خمصوصة أو هلا كيفية خاصةاليت النوافل  ـ ١٤ـ مسألة 

ن إو تدارك والتدارك رجع و أمكن الرجوعفإن ،تلك الكيفية ينس واشتغل اإذا  ،صالة ليلة عيد الفطر والدفن

  ،النوافليف استلزم زيادة الركن ملا عرفت من اغتفارها 

  

أن ك }دعاء خمصوص أو سورة خمصوصة أو ة خاصةيفيكهلا اليت النوافل  ـ ١٤ ـ ألةمس{

صالة كالتأخر،  وث التقدميمن ح و،انكامل وث الزمانية خمصوصة من حيفيكهلا  تشمل ما العبارة ال

ما  أن نةي بقركذل و املتقدمة،املكسالم اهللا الصالة كبعض الصلوات املتقدمة  وارة املتأخرة عنها،يالز

لو  أنه القاعدةی مقتض و،أشبهما  وةيركات الذيفيكالی م منصب علكمن احل) رمحه اهللا( به املصنفی تأ

لة ي الفضك تلكدراإ أراد فإن باملطلوب، اًين آتكيالتأخر، مل  والتقدمو انكامل والزمانيف باملخالف ی تأ

  .احملل املقرر هلايف ا ی تأ

 }ةيفيك الكتل ينس واشتغل اإذا د الفطر يلة عيصالة ل ولة الدفنيصالة ل ولةيصالة الغفك{

 }كتدار ورجع{ شبهأما  أو رج من الصالةخيمل  بأن }كالتدار ون الرجوعك أمفإن{ عةيالشريف املقررة 

  .لف قل هو اهللاأ أقريمل  أنه د الفطريلة عيوع من صالة لكالريف ر كما لو تذك

 }النوافليف ملا عرفت من اغتفارها { املثاليف وع كالرك }نكادة الريز{  الرجوع}استلزمن إو{

لف قل وع باألك من الراميبعد الق أيتياملثال في به قبله، فی تأمبا  أيتي أنه ليالظاهر من الدل أن ن سبقكل

  .ئاًيد شيزي وع فالكسجد بدون ري مث ،هو اهللا



١٦٢

  ال تكون تلك الصالة املخصوصة أا  إالّصحتن إو  الصالة ألن،مل ميكن أعادهان إو

  

قرب ی ل موضع حتكيف جبواز الرجوع في ت  الدلةاأل أن  الرجوع ملا سبق من}نكميمل ن إو{

ات النافلة يلك حيث إن }صحتن إو ن الصالةأل{ لةي الفضك تلك درأرادن إ }عادهاأ{ السالم مثال،

قصد مبا افتتح الصالة نه إ قالي  ألنعة فال جماليد الطبيتق دات الياملق أن قد عرفت سابقاً و،تشملها

  .قصديما وقع مل  و،قعيما قصد مل  إذ ، الصالةأصلمل تصح لفوات شرطها مل تصح إذا ة فيالفالن

ه إطالق فإن ،ا بالسهواللعدم بط يها املقتضيسهو ف ال أنه النوافل منيف دل  ام إىل ضافةهذا باإل

  .ما استثين إالّ ، اللهمءجزااأل وشمل السهو عن سائر الشرائطيما كة، يشامل للسهو عن اخلصوص

 مثال صالة ،عةيالشريف ثار الواردة اآل و ذات اخلواص} الصالة املخصوصةكون تلكت ال أا الإ{

د سالمة يصالة أول الشهر تف و،سبوعد سالمة األيدات تفين ذات سبع توحي الظهرنيمعة بوم اجلي

ما إون هلا آثار، كتوأن  بد  آثار خاصة الخباراأليف  هلا نيمل تعاليت ذا، بل الصلوات اخلاصة كه والشهر

 ال«توهم مشول ي الو ،راثاألفي  الصالة اخلاصة تنتكبانتفاء تل أن من املعلوم و،ةاآلخريف ا أويالدنيف 

صححان ي ال ـ للمقام لو فرض مشوله ـ عادةعدم اإل أو عدم السهو إذ للمقام،» تعاد ال« أو »سهو

 بعد انصرافه عن مثل النافلةي  التعاد المثل أن  إىل ة اخلاصة، مضافاًيفيكالی ثر اخلاص املترتب علاأل

  .عادةحمل لزوم اإليف  مصبه ألن

 الّإم كل حكيف النافلة  وضةياستواء الفری دلت علاليت ث القاعدة العامة يحشمل النافلة من ينعم 

  .ما استثين



١٦٣

  صالة جعفر قضاه مىت تذكريف بعض التسبيحات  ينسن إو

  

 بال }ركتذی ضاه متق{ )عليه السالم(ار ي الط}صالة جعفريف حات يبعض التسب ينسن إو{

  .ركفته حال التذي بقوله حال الصالة منضماً وظقةيالتعليف د الوالد يوضحه الس و،الخالف وإشكال

 الظاهر من ،؟ احتماالنأيضاًر بعد الصالة كشمل التذي طالقاإل أو ،كهل مراد املصنف ذلو

  .هيل علي بعدم داللة الدلكه املستمسي علأشكللذا  و، املنت الثاينإطالق

ما ورد يف: حتجاج قالاال يف يحال الصالة، ما رواه الطربسيف القضاء ی دل عليان، فكف يكو

ث يجواب مسائله ح يف يريبن جعفر احلم عبد اهللاحممد بن  إىل )عجل اهللا فرجه(عن صاحب الزمان 

خرى قد أوذكر يف حالة سجود  أو وعكو ر أقعود وأام يقيف ح يالتسبی يف سهإذا سأل عن صالة جعفر 

 ،صالتهيف تجاوز ي أم ،رهكذاليت حلالة ايف  هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح ،صار فيها من هذه الصالة

  )١( .رهكذاليت احلالة يف فاته  مای قضی خرأحالة يف ر ك مث ذكحالة من ذلی يف سهإذا  :عيالتوق

  .)٢( ه حنوهيسناده فإبة بيتاب الغكيف خ يعن الشو

 و أكوعكريف ح يت التسبينسن إو :قالالرضوي ، أيضاً حال الصالة ريغيف القضاء ی دل عليو

  )٣( .حالةأي ی رت علكث ذيفاقض حقيامك يف   أوكسجوديف 

                                                

  .احية املقدسة توقيعات الن٤٨٢ ص٢ ج:االحتجاج) ١(

  .١٢ سطر ٢٣٠ص: الغيبة) ٢(

  .١١ سطر١٥ص: فقه الرضا) ٣(



١٦٤

 يف يخرب أبان املروك، ك به بعد ذلتياناإل وح للمستعجلي التسبكتری دل عل ده مايؤيبل رمبا 

صالة جعفر جمردة مث يصلي مستعجال ان كمن : قولي )عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا: قاليف اكال

  )١( .حوائجه يفهو ذاهب  وحيالتسب يقضي

نت مستعجال صل صالة كإذا : )عليه السالم( عبد اهللاأيب ه، عن يالفقيف ة ي املروريبصأيب ة يرواو

  )٢( .حيجعفر جمردة، مث اقض التسب

  

                                                

  .٣ ح باب صالة التسبيح٤٦٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .٨ ح يف صالة جعفر٣٤٩ ص١ ج:من الحيضره الفقيه) ٢(



١٦٥

من ، قضاًء ومجيع الصلوات الواجبة أداًء يف يالظن جير والشك و السهوأحكامما ذكر من  ـ ١٥ـ مسألة 

  صالة الطواف والعيدين واجلمعة واآليات

  

 داًءأع الصلوات الواجبة يمج يف يرجيالظن  وكالش و السهوأحكامر من كما ذ ـ ١٥ ـ ألةمس{

قد تقدم  و}اتيمن اآل{ ما استثين  عداحكاماأليف  كقاعدة االشترا وفتوى،ال و النصطالق إل}قضاًءو

  .ها فراجعيعات فك الرني بكم الشكح

 السهو وكالش إىل  بالنسبةكذلكموات هل صالة األ و،}صالة الطواف ونيديالع واجلمعةو{

ة ريبكل تك أن  ملا وردكثراألی عل أو ،قل لالستصحاباألی علی ات بنريبك التني بكالظن، فلو شو

  .مةكاملرتلة شبه حيف ر كذ  ما ألن،األولی قوة، األيوميان صالة من الصلوات الكم

الذي احملل يف دام  ما أو رجع مطلقاً،ي فهلی لو سه و،تياناإلی علی  بعد التجاوز بنكلو شو

 ،كتثل بدون ذلمي مل ألنه القاعدة الرجوع مطلقاً،ی  املتأخر، احتماالن، مقتضريبكالتيف بالشروع  ينقضي

شرع ي ال واتريبكالتيف ادة ياحتمال لزوم الز وة الالحقة،ريبكالتيف تفاء لو دخل كل لاليس هنا دليلو

 ريبكت أو  دعاءإتيانلو ظن ب وادة ضارة،يمثل هذه الز أن یل علي دلال ذإه، ي من مخس منظور فأكثر

أفعال الصلوات هنا يف ة الظن ي حجأدلةيف  إطالق ال ول،يتفاء، لعدم الدلكالقاعدة عدم االی مقتض

  .ينيقي بعد العلم باالشتغال الئ باملربتيانفالالزم اإل

 ل فالية السهو؟ احتماالن، من عدم الدلبسجد أيتيمتام، فهل ر بعد اإلكء مث تذيسها عن ش ولو

  مواتصالة األ حيث إن ومن احتمال االطراد فتجب، وجتب،



١٦٦

زيادته ال بغري  وتبطل بنقصان الركن وي،التشهد املنس وقضاء السجدة املنسية وفيجب فيها سجدة السهو ملوجباا

  .ا ثنائيةأل ركعاا موجب للبطالنيف الشك  و،الركن

  

ها ية في جارحكاماأليف ن القاعدة املتقدمة من استواء الصلوات كدعاًء مل ت الّإقة ياحلقيف ست يل

  .فتأمل

ها سجدة يجب فيف{  املتقدمةحكامع األيمج ياملنت جتريف ورة كالصلوات املذفي ان، فكف يكو

داء أبأنه  القولی قضاء، أما علبأنه القول ی  عل}يالتشهد املنس وةيقضاء السجدة املنس والسهو ملوجباا

يف السالم فقط  وان السجدة،ينسيف السالم  و ا مث التشهدتيانان الالزم اإلكر بعد السالم كتذإذا ما يف

  .ان التشهدينس

 احملليف  كم الشكح و}نك الرريغ{ نقصان أو ادةي ز} ـب ادته اليز ونكتبطل بنقصان الرو{

  .دلة األطالقة إليوميلم اكما له وقت حيبعد الوقت ف وبعد السالم وبعد احمللو

أول يف قد تقدم  و}ةيا ثنائأل{ االستقراء وي بعد الترو}عاا موجب للبطالنكريف  كالشو{

  .البطالنی علی الفتو وث تطابق النصبحامل

 كل ذلك ،أشبهما  وك الشريثك واملأموم ومام اإلك من شك الشأحكامها سائر يف يذا جتركو

  .استواء الصلواتيف  املتقدمة القاعدة وفتوى،ال و النصطالقإل

   



١٦٧

 تنياألول من غري فرق بني الركعتني ،حكم اليقنييف الظن املتعلق بالركعات  أن قد عرفت سابقا ـ ١٦ـ مسألة 

 ربعالشك بني األيف ظن اخلمس إذا  كما ،البطالن أو يكون موجبا للصحة أن من غري فرق بنيو ، تنيخرياألو

  اخلمس والثالث أو اخلمسو

  

ن الظن أ{ عاتكالريف  كاملسألة اخلامسة من فصل الشيف  }قد عرفت سابقاً ـ ١٦ ـ سألةم{

  .قبالهيف عدم االعتناء باالحتمال املوهوم  وهيالبناء عليف  }نيقيم الكحيف عات كاملتعلق بالر

 ريغمن و{ ةيالرباعيف  أو ةيالثالث وةيالثنائيف  }نيتخرياأل ونيتاألول نيعتك الرني فرق بريمن غ{

 أو اخلمس وربع األني بكالشيف ظن اخلمس إذا ما كالبطالن،  أو ون موجباً للصحةكي أن نيفرق ب

 تعاد الث يتصلح الصالة حلد وام اخلامسيهدم القي فالّإوع وكالريف  بعد الدخول }اخلمس والثالث

  للشهرةإمجاعنه إ لي ق، بلشهراأل أنه الثاينيف املصباح، بل  واملستند و اجلواهركما صرح بذلكه، ريغو

  الترددكظهر من املستمسي و،نيسائر املعلق وابن العم ود الوالدياملنت السی ت علكس و،مجاعنقل اإلو

ون املفهوم كی دعي أن بعدي ن الكل:  مث قال،عادةمفهومه خاص بعدم وجوب اإلن اوح صفي صحألن

  )١( .هايقتضي قد ال وعادةاإل يقتضيقد الذي وجوب العمل بالوهم 

  .ميالتعميف ة يافكالشهرات اجلابرة  واتمجاعاملقنع بعد اإل يف ياملرو وي النبوإطالق: أقول

                                                

  .٥٨٩ ص٧ ج:املستمسك) ١(



١٦٨

   فالالزم مراعاة االحتياطإشكالكاليقني  أو كونه كالشكفي  الظن املتعلق باألفعال فوأما

  

  :والن ق}نيقيالكأو { نيقيم الكس حبيل أنه يف }كالشكونه كفي فعال ف الظن املتعلق باألوأما{

ظاهر  إىل نسبه احلدائق و،ابن العم ود الوالدي اختاره الس،نيقيالكونه كهو املشهور  و:األول

ح يصر واللمعة، وةيلفاأل ورشاداإل وظاهر املصنف إىل اجلواهر نسبهيف  و،إشكااله يفن إ :المهم مث قالك

 كاملسال وفوائد الشرائع واهيشرح وةياجلعفر ویركالذ وملمجل الع والسرائر ولةيالوس والدرة والروضة

 ال أنه الثاين بل عن احملقق ،ةيسيامل وةياهلالل وةشاراإل والعقود وعن ظاهر اجلمل وة،يبيالنج واملقاصدو

  .هيخالف ف

 ور،هاملش إىل املصباحيف ما ی ، علىخ املرتضي نسبه الشكذلك واملشهور، إىل املستنديف نسبه و

 ،كاملستمس واملستندی فتو و احلدائقإشكالخالفاً ملا عرفت من مة، ياملشهور شهرة عظ إىل كاملستمسو

  .عداداأليف  الّإم الظن كر حكذيل من مل كوفاقاً لظاهر : قال الثاين

نظر يف وم بالعدم ك حمألنه  ال،ركون لعدم الذكياً ما ريثكعدم التعرض  إذ ه تأمل ظاهر،يف و:أقول

  .ال خيفىما كت كالسا

ره املصنف كما ذ ال و، املستنده ال ما اختار،حلاق املشهور من اإلهختارما ای قوان، فاألكف يكو

  ينيوب للنكذل و}اطي فالالزم مراعاة االحتإشكال{ ـمن ال
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  ظن بعدم أو ،احملليف هو  وتيانظن باإلإذا تظهر الثمرة فيما و

  

  .ما تقدمتكمرسلة املقنع  و،یعدم اخلالف املدع و،مةين بالشهرة العظياملنجرب

يف ان حجة ك الظن لو فإنعة، ية القطيواألوله من ريغ وه اهلمداينيره الفقك مبا ذكد ذليا أرمبو

فعال حجة لزم سجدة السهو ن الظن باألكينه لو مل أ و،یاألولفعال باأليف ان حجة كعات لكعدد الر

الشارع مل  أن  مع،أشبهما  وحيالتسب وقراءةه بالإتيانی جحة عنده عل  الألنه عة،ك الرإتيانما لو ظن بيف

ها للزم يعترب الشارع الظن فيالشرائط فلو مل  وءجزا األريثكالصالة عمل وأن  ،انيمقام البيف  ك ذلنيبي

فعال لعدم صل هلم الظن باألحي إمناالغالب من الناس وأن  ،فيلكاشف عن رفع التكال يمنه احلرج النوع

 ،همي علك الشريثكم كجراء حإما إء بالظن لزم  بعدم االعتنانيومكانوا حمك فلو ،توجههم حال الصالة

ث نقص يد اخلبي معلال بعدم تعوك الشريثكم عن كل الشارع برفع احليتعليف ناي كذل ونقض الصالة،أو 

  .الصالة

 ري بغنيل صالة فاسجد سجدتكيف بداً أالتمام  إىل كمه وذهبإذا  :)١( سحاق بن عمارإورواية 

  .داتي من املؤك ذلريغ إىل ،احملليف ظن بالتمام ها للإطالقب مشول ي بتقروعكر

  .ةيواألولم القواعد يكلالزم حتفال يظهر رد القول بالعدم، لعدم الدلي كمن ذلو

 به، أيتي القول املشهور الی  فعل}احملليف هو  وتيانظن باإل ا إذمايف{ ني القولني ب}تظهر الثمرةو{

  مأو ظن بعد{ باملظنون أيتيالثاين القول ی علو

                                                

  ).٧٣٠( ٣١ح  يف أحكام السهو١٨٣ ص٢ ج:التهذيب) ١(
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الغري فال يف  بعد الدخول تيانالظن باإل أو ،احملليف هو  وتيان الظن بعدم اإلوأما ،الغرييف  بعد الدخول تياناإل

 ،الثاين يف يجيب املض و،األوليف  به تيانعلى التقديرين جيب اإل إذ ،كاليقني أو كونه كالشكيف يتفاوت احلال 

  ه بقصد القربةإتيان يتحقق االحتياط بدعاًءأو  ذكراً أو كان املشكوك قراءةن إ حينئذ فنقولو

  

تصح  و،ن آخركريف قد دخل  وناً،كان ركن إ املشهور تبطلی  فعل}ريالغيف  بعد الدخول تياناإل

   .نكالريف دخل يمل ن إ مع الرجوع و،نكدخل الرن إ رجوع ن بالك رري غكون املتروكمع 

  .حكام من األك ذلريغإىل 

تفاوت احلال ي فال ،ريالغيف  بعد الدخول تيانالظن باإل أو ،احملليف هو  ونتيا الظن بعدم اإلوأما{

 ك ش ألن}األوليف  به تيانب اإلجين يريالتقدی عل إذ ،نيقيالك أو كالشك{ الظنأي  }ونهكيف 

  .متثال لإلالًي حتصتيانوجوب اإليف وضح أنه بالعدم فيقي، أما تيانوم بعدم اإلكاحملل حم يف ياملصل

ان كلو  وتيانقن باإلي فهو متنيقيالكان ك لو ألنه }الثاينيف { عدم االعتناء و}يملضب اجيو{

  . جرت قاعدة التجاوزكالشك

اعتبار به  البأنه قلنا ن إو ،نيقي الأحكامه يعل يجرأ نيقيالكالظن  بأن قلنان إ }نئذ فنقوليحو{

اط ي االحتأرادن إو ،العدمكظن ة جبعل الياألولالعمل حسب القواعد ی ، مبعنك الشأحكامه يعل يجرأ

ه بقصد إتياناط بيتحقق االحتيدعاًء  أو راًكذ أو  قراءةًكوكان املشكن إ{  فـه املصنفيلإما ذهب ك

  انكإذا ی  حت}القربة
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 أو سجد سجدة واحدة أنه يفشك إذا مثال  ،يعيد الصالةمث يعمل بالظن  أن كان من األفعال فاالحتياط فيهن إو

  حيتاط بإعادامث يتم الصالة  وعلى ذلك  يبين،ظن االثنتني والقيام أو التشهديف س مل يدخل هو جال واثنتني

  

هو  وتيانظن باإلإذا  هذا ، بهأموربعد الظن هو امل أيتيالذي  آت به ريان غكن إو ،ضري به مل اًيآت

  .احملليف 

ما كبه ی احملل أتيف  تيانإلظن بعدم اإذا  و خارج احملل جرت قاعدة التجاوز،تيانظن باإلإذا  وأما

 مضر رجع، ريان غك نإ و،رجعيان الرجوع مضراً مل ك فإن خارج احملل تيانظن بعدم اإلإذا  وتقدم،

  .ضر مثل هذا الرجوعي  الألنه  باحلمد رجعتيان السورة فظن عدم اإلأقريان كما لو ك

 ني مجعاً ب}د الصالةيعيعمل بالظن مث ي أن هياط فيفعال فاالحتمن األ{ كوك املش}انكن إو{

 لنقص عادةان الالزم اإلك اًين آتكيمل ن إو متام،ان الالزم اإلك بالفعل اًيان آتكن إ ألنه ،كالشيف طر

  .تيانالظن اإلی ان مقتضكما ين هذا فكنهما، ليجمع بيالصالة عمداً، ف

  الظن ألنى،فتكا وءي الشكبذلی اً، أتيان احملل باقك وتيانالظن عدم اإلی ان مقتضكن إ أما

  .إعادةالقاعدة متطابقان فال و

 }اميالق أو التشهديف دخل يهو جالس مل  ونياثنت أو سجد سجدة واحدة أنه يف كش إذ مثال{

مث { ةي بسجدة ثانإتيان بدون }تم الصالةي وكذلی عل بيني نيظن االثنتو{ فت حمل السجدة بعديفلم 

  الواقع أن  الحتمال}عاداإتاط بحي



١٧٢

  يعيدهامث يتم الصالة  وبأخرى يأيت وواحدة يرجع أا ظن والتشهد أو القياميف دخل ذا إكذا و

  

  .ن ظنه حجةكيمل  وخالف ظنهی كان عل

  .اطاًياحت ،نيقي العتبار الظن مبرتلة ال}رجعيواحدة  أا ظن والتشهد أو اميالقيف دخل إذا ذا كو{

ون كية الظن فية باعتبار عدم حجيادة العمدي الحتمال الز}دهايعيتم الصالة مث ي ویخرأب أيتيو{

  . بعد احمللكمن الش

ادة فال تلزم يه الزيصدق علي اط الياالحتن اوبه بعن ون اجلزء املأيتك من كأما ما احتمله املستمس

  .یالفتو و خمالف لظاهر النصكذلن إ هي الصالة، ففإعادة

القول ی ها الظن عليففي كي ف،كذلك أشبهما  ووالطهور الستر والقبلةكالشرائط يف م كهل احلو

هو ظاهر من  وثناء الصالة،أيف ها ي فكشإذا هلا  يالنبومشول  من ،ال؟ احتماالن أم ،باالعتبار به

 ءجزااأل يوبالظاهر من الن أن من و،الشرائط وءجزا األريثكون الصالة ك بنتفاء بالظك لاللاالستدال

ما ی  علبناًءد، ي بعريهذا غ و،أشبهما  وعد من االستصحابالقوای مقتضی الشرائط عليف فالالزم العمل 

 كتري وة،ي سجدة ثاناألولالفرع يف سجد يفعال فاأليف ة الظن ي حجأدلةة ياختاره املصنف من عدم متام

  س هذاين لكل و،لقاعدة التجاوزالثاين الفرع يف السجود 
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 نعم ال يبعد اعتبار شهادة ،اجلملةيف الوقت  والقبلة يف إالّ حتققها فال يكون معتربا و الظن املتعلق بالشروطوأما

  . إشكالكانت الكلية ال ختلو عن ن إو الركعات واألفعاليف كذا  و،العدلني فيها

  

  .ال خيفىما ك تاماً اًاطياحت

ظن ين أكاته يخصوص أو  الشرطأصلان الظن بك سواء }حتققها و الظن املتعلق بالشروطوأما{

 القبلةيف  الّإون معترباً كيفال { ني هذ)حتققها وبالشروط( أرادلعله  و،طهارته أو  الساترأصلبوجود 

  .كور هناكل املذيالتفصی  عل}اجلملةيف { مبحثهايف ما تقدم ك كذل ول اخلاص،ي لوجود الدل}الوقتو

 إىل الرجوع يه، فالقاعدة تقتضيلل عيدل ال إذ ،هي فشكالسائر الشرائط، فقد عرفت اإليف  وأما

 :قالي إالّ أن عن اتباع الظن، اللهم نهي بعمومات الكذلی ال حنتاج لالستدالل عل و،ةيواألولاعد القو

  . فتأملمورمثل هذه األيف ة الظن يحجی ريهو  وار العرفيان املعك لوالها ألنه م العموماتكاحملن إ

لة الشهادة من د لعموم أ}عاتكالر وفعالاأليف ذا ك وها،ي فنيبعد اعتبار شهادة العدلي نعم ال{

تقدم سابقاً  و}إشكالختلو عن  ة اليلكانت الكن إو{ تابكول الأيف ها مما تقدم ريغ وة مسعدةيروا

  .الم فراجعكل اليتفص

 ،عات من صالةكالريف م الظن كح نيعات من صالتكالريف م الظن كهل ح أنه يفالم كال يبق

  ی علی ة املغرب بنأخري أو العشاءی ولأ أنه يف كشإذا ف
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ی الظن ملقتضی  البناء علقربان األكن إو ال؟ احتماالن، أم انت مظنونةكما يهما فيحدإالظن ب

  .ينيالنبو و مرسلة املقنعإطالقون اوحة صفيمفهوم صح
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 جيوز له ،السجدة الثانيةيف أو ، بينهما أو  قبل السجدتنيربعاأل وحدث الشك بني الثالثإذا  ـ ١٧ـ مسألة 

  .هو ما بعد الرفع من السجدة الثانية وقت العمل بالشك وإىل ي التروأخريت

  

السجدة يف  أو نهمايب أو ني قبل السجدتربعاأل و الثالثني بكالشحدث إذا  ـ ١٧ ـ مسألة{

هو ما بعد الرفع من  وكوقت العمل بالش إىل ي التروأخريتله وز جي{  قبل رفع الرأس منها}ةيالثان

ع يمجی ف عليلكون التكيما يه فأخريضر تيفال  يفسن  اليمقدم ي الترو ألنكذل و}ةيالسجدة الثان

  .مك معلوم احلكالشيف البقاء  والظن وصوره من العلم

 يان التروكما يجة املطلوبة فيالنتی موجباً لعدم احلصول عل يان االستمرار بدون التروكنعم، لو 

  .ور نادراًكذان الفرض املكن إو ،كحال الش ي لزم الترو،هلا  موجباًكوقت الشيف 
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  السهو و الشكأحكاممن   جيب تعلم ما يعم به البلوى ـ ١٨ـ مسألة 

  

 يكحميف د ي قال الشه}السهو وك الشأحكاممن ی عم به البلويب تعلم ما جي ـ ١٨ـ مسألة {

 مر، مای ا مورد النص علأل ربع هذه األك اجلماعة من مسائل الشأكثر و خص املصنفإمنا و:الروض

 ني بكمثلها الش وواجبات الصالة، يباقكناً يمها واجب عك فمعرفة ح،نيلفكا للمی لبلولعموم او

 املتشعبة كمسائل الش ية، خبالف باقيالثالث وةيالثنائ وينياألول نيعتكالريف  كم الشكح واخلمس وربعاأل

انتهى ،)١(  من الفقهاءريثكاد تنضبط لكت ال وا تقع نادراًفإ.  

الف خياجلاهل لو فعل ما ن إ :هصلا بل اجلواهر ما ح،بطبقهی  مما ظاهره الفتوه احلدائقيت علكسو

  .ن معذوراًكيمل 

خرب يف  )عليه السالم(ه قول الصادق ي علأضاف و،هي علمجاعة اإليلفشرح األ ومث نقل عن الدرة

 ي عبد:امةيوم القيقول للعبد  يیاهللا تعالن إ )٢( ﴾فَِللَِّه الْحجةُ الْباِلغةُ﴿ :ىلاتعقوله يف اد يمسعدة بن ز

فال تعلمت أ: نت جاهال، قالك: قالن إو ،كفال عملت بعلمأ  : نعم، قال له: قال لهفإننت عاملاً، كأ

  .انتهى .)٣(  احلجة البالغةكخصمه فتلي ف،تعملی حت

  .هي علمجاعاإل يالرض وی املرتضينديعن ظاهر السو

                                                

  .٧ سطر٣٥٢ص: الروض) ١(

  .١٤٩اآلية : نعامألسورة ا) ٢(

  .٢٢٩ ص١٢ ج:اجلواهر) ٣(
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  بل قد يقال ببطالن صالة من ال يعرفها

  

 أن یعة علية القطري، ملا دل من السمجاعاإل و النصإطالقمع ی عم البلويدوا مبا ي قإمنا و:قولأ

ی قتصرون علي إمنا وفتشون عن غوامض املسائل،يونوا كي مل )عليهم السالم(ئمة األ و الرسولأصحاب

  .انيهم البيم علان الالزكان واجباً لكلو  و،كأمروم بذلين املعصومون كيمل  و،حكاماملتعارف من األ

ی  مها منصبان علإمنا و، املسائلكشمل مثل تلي إطالقس هلما ي لمجاعاإل والنص أن عرفيمنه و

السهو حال سائر  وكعم به االبتالء، فحال مسائل الشيالذي ده العرف من القدر املتعارف يستفيالذي 

  .القدر الواجب منهيف  وميالتعل ولزوم التعلميف  حكاماأل

  .الزائد إىل مة بالنسبةكصالة عدم الوجوب حمأان كاملقدار يف  كشلو نه إ مث

 إىل  مث نسب،بل لعله املشهور:  قالكاملستمسيف  ،}عرفهاي قال ببطالن صالة من الي بل قد{

  .انتهى ،)١( كذلی  علمجاعاإل يالرض ویاملرتض

ان مطمئناً بعدم كسواء  ،هريغ وبه احلدائقی ما أفتك ،البطالن مطلقاًيف الروض يف د يتوقف الشهو

 الشرائط وءجزا األأدلةی البطالن بسبب عدم العلم، بل مقتضی ل عليدل  الألنه كذل و،ال أم عروضها

ه حيث إنث املتقدم ي احلدكشعر بذليرمبا  و،املوىلمر  ممتثل ألألنه املة الصحةكا ی أتی لف متكاملأن 

  . سؤال هال عملتكن هناكيلف مل كلو عمل امل

                                                

  .٥٩٤ ص٧ ج:املستمسك) ١(
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كان متزلزال إذا  يكون إمنابطالن الصالة  أن  كما، بعدم عروضها لهكان مطمئناًإذا الظاهر عدم الوجوب لكن 

  مل يعمل مبقتضى والسهو أو اتفق له الشك أو ،حبيث ال ميكنه قصد القربة

  

 وأما  حجة،ريمثله غ و احتمال استناده، قطعاًإمجاع ال إىل أنه ضافةه باإليفف ،ی املدعمجاعأما اإل

يف ما حقق كس بشرط ياجلزم لن إ هي فف،قصد القربة ون من اجلزمكتمي علم املسائل اليمل إذا لف كاملأن 

 ظاهر الوجه ملا عرفت من عدم ري غ:كلذا قال املستمس وال خيفى،ما ك ةف املؤنيقصد القربة خف و،حمله

 صاحل ريور غك املذمجاعاإل و،االمتثال وه التعبديتوقف علي ال و،الياعتبار قصد الوجه تفصی ل عليالدل

  .انتهى ،)١( هيلالعتماد عل

 إشكال  الكمع ذل و،حكامعرفون األيونوا كيغالب الصحابة مل  أن ل منيما رمبا ق إىل هذا مضافاً

  .وتكهلا بالس) صلى اهللا عليه وآله(مضاء الرسول صحة صالم إليف 

ان مطمئناً بعدم عروضها كإذا جوب ن الظاهر عدم الوكل{ :قول املصنف أن من ما تقدم تعرفو

لف مطمئناً كان املكإذا ف ي، هو مقدمإمنا وبه مجاعة،ی أفتن إو اًيس واجباً نفسيالتعلم لإذ  ،حملهيف  }له

  .بجيبعدم عروضها مل 

نه قصد كميث ال ي حب،ان متزلزالًكإذا { صورة عدم التعلميف  }ونكي إمنابطالن الصالة  أن ماك{

دخل  التزلزل ال أن هيرد عليفال  يهعل ون من قصد القربة مع التزلزل،كتمي لناس من ال من افإن }القربة

عمل يمل  والسهو أو كأو اتفق له الش{ اط عبادة قطعاًيون االحتك ضرورة ،املنع عن قصد القربةيف له 

  ىمبقتض

                                                

  .صدرامل) ١(
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واقع مع فرض حصول قصد طابق ال واحملتمالت من حكمه أو  لو بىن على أحد احملتملنيوأما ،ما ورد من حكمه

بعد  أو ، فأتى بهتيانمل يعلم حكمه لكن بىن على عدم اإل وحملهيف هو  وء فعل شييف شك إذا  مثال ،القربة منه صح

  خالفإذا  عادةاإل و،يسأل بعد الفراغ عن حكمه أن  علىكان بانياًإذا  صح عمله ،مضى وتيانبىن على اإل والتجاوز

  

اتفقت الذي  العامل نيه بيفرق في هذا ال ووجهه،ی  به علأمورأت باملي مل ألنه }مهكما ورد من ح

  .ال خيفىما كا ی بتلياتفقت له مسألة مما الذي  العامل ريغ و،له مسألة خارجة عن حمل االبتالء

ه حالة يلإم احملتمل توجهه كاحلأي  }مهكاحملتمالت من ح أو نيأحد احملتملی علی  لو بنوأما{

  .ي به الواقعأمورباملی  أتألنه }ابق الواقع، مع فرض حصول قصد القربة منه صحطو{ السهو وكالش

 }به أوی  فأتتيانعدم اإلی علی ن بنكمه لكعلم حيمل  وحملهيف هو  وءيفعل شيف  كشإذا مثال {

ی علی  سواء بن}صح عمله{ صالتهيف  }ىمض وتياناإلی علی بن وبعد التجاوز{ ءيفعل شيف  كش

  .يالنهومر هو مورد األالذي الواقع يف ة له يلبناء ال مدخلا ذإ ،ال أم السؤال

 ري غ}خالفإذا  عادةاإل ومهكسأل بعد الفراغ عن حي أن ی علاًيان بانكإذا { :فقول املصنف

  .نيالتدی  نعم هو مقتض،معلوم الوجه
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على أحد  يبين أن وز لهسهو نادر الوقوع جي أو اتفق له شك أو ،األثناء يف ينس و حبكمهمن كان عارفاً أن كما

    مع املخالفة لفتوى جمتهدهعادةاإل و على السؤالنظره بانياًيف احملتمالت 

  

 مما مل }سهو نادر الوقوع أو كاتفق له ش أو ثناءاأل يف ينس ومهكان عارفاً حبكمن  أن ماك{

 مع عادةاإل ولسؤالای اً علينظره بانيف أحد احملتمالت ی عل بيني أن وز لهجي{ ه تعلمهين الواجب علكي

نفع املقام يما  يدمسائل التقليف قد تقدم  وان جمتهداً هو بنفسه،كما يلنظره ف أو }جمتهدهی املخالفة لفتو

  .فراجع

  .ليرها خوفاً من التطوكان هلذا البحث فروع مل نذكقد و
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  ختام

  :فيه مسائل متفرقة

  ظهرى ال كان قد صلفإن، عصر أو ما بيده ظهر أن يفشك إذا  :األوىل

  

  }ختام{

   }:ةه مسائل متفرقيف{

ی صل أنه علميما إ ألنه : فله ثالث صور}عصر أو ده ظهريما ب أن يف كشإذا  :األوىل{ املسألة

  .كذليف  كشي أو صلها،يمل  أنه علمي أو الظهر قبال،

 الوقت املختص بالظهر متاماً، ممايف ة يانت الثانك فإن }الظهری صل{ أنه  علم}ان قدك فإن{

قصد ن إو قصد الظهر فهو،ن إ ألنه الظهر إىل ةي بالنلوقعت قبل الوقت عدی األولون كشف عن ك

ال  ذإة، يالن إىل قاعدة التجاوز بالنسبةی جرأ كالوقت املشتريف انت كن إو  للعدول،ان جماالًكالعصر 

 ملثل )١(»ءيبشس ي لككه فشريغيف ء مث دخلت يشيف خرجت إذا  «:)عليه السالم(مانع من مشول قوله 

  .كبذل ياخلونسارك نيبعض املعلقی فتألذا  و،ركذأ العمل نيالعلة هو حوأن   خصوصاً،املقام

                                                

  .١ ح يف اخللل٢٣ باب ٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل) ١(
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  .ال عدل به إليها أوصالها أنه يفشك  أو كان مل يصلهان إو بطل ما بيده

  عشاء أو ما بيده مغرب أن يفشك إذا  :الثانية

  

 قد ألنه صح ظهراًي ال ألنه : بقولهكملستمسعلله ا و}دهيبطل ما ب{ :ره املنت بقولهكا ذم ماأ

ون مع كي إمناالبطالن أن  إىل ، مضافاًينبغيما ی س عليل. انتهى ،)١( تهايحراز نإعصراً لعدم  ال وصالها،

الوقت املختص يف انت كن إو ،أيضاًوجه للبطالن  ما هو الغالب فالكق يالتطبيف  أع اخلطم ماأد، ييالتق

  .الواقع الظهری يف ان نوكق لو يالتطبيف  أمسألة اخلط واوزبالعصر جرت قاعدة التج

يف ان ك فإن }صالها أوال أنه يف كأو ش{ صل الظهريمل بأنه علم  بأن }صلهايان مل كن إو{

ن إو ،بالظهری أمتها عصراً مث أت وقيالتطبيف  أمسألة اخلط وقاعدة التجاوزی جرأالوقت املختص بالعصر 

قصد ن إ ماإلو خي  الألنه اً،ي احتمالعدوالً }هايلإعدل به { كاملشتر أو ظهرالوقت املختص باليف ان ك

 بطلت كالظهر واقعاً قبل ذلی ان صلك فإنالظهر،  إىل عدليقصد العصر فهو ن إ ماإو، الظهر فهو

 بعد أيتياملة فكظهراً ی صلبأنه علم يحال فهو أي ی عل و.صلها واقعاً صارت ظهراًَيان مل كن إو ة،يالثان

  . بالعصركذل

 علمي أن ماإ ألنه ،أيضاً فله ثالث صور }عشاء أو ده مغربيما ب أن يف كشإذا : ةيالثان{ املسألة

،كذليف  كشي أو صلها،يمل  أنه علمي أو ،أيضاًاملغرب ی صلأنه 

                                                

  .٥٩٦ ص٧ ج:املستمسك) ١(
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ركوع يف  مل يدخلن إ ،الشك فيه عدل بنيته إليها أو  اتيانمع علمه بعدم اإلو ، املغرب بطلإتيانفمع علمه ب

  أيضاًإال بطل  و،الرابعة

  

  .املختص بالعشاء أو ،كاملشتر أو الوقت املختص باملغرب،يف ون كي أن ماإر، يل تقدكی علو

ن إ ألنه املغرب، إىل ةيالوقت املختص باملغرب عدل بالنيف انت ك فإن } املغربإتيانفمع علمه ب{

قاعدة ی جرأ كالوقت املشتريف انت كن إو صحت، وقصد العشاء لزم العدولن إو قصد املغرب فهو،

ما ك، أيضاًقاعدة التجاوز ی الوقت املختص بالعشاء، أجريف انت كن إو صحت عشاًء، والتجاوز

  .قيالتطبيف مسألة اخلطأ  إىل ضافةباإل، األوىلاملسألة يف عرفت 

ونه من كم عد وان القاعدة،يعدم جری علله إالّ ال وجه  ذإ }بطل{ قولهيف  شكالمنه تعرف اإلو

الوقت املختص يف ان ك فإن }هي فكأو الش{ باملغربأي  } اتيانمع علمه بعدم اإلو{ قيالتطبيف اخلطأ 

الوقت يف ان كن إو باملغرب،ی أمتها عشاًء، مث أت وقيالتطبيف اخلطأ  وقاعدة التجاوزی بالعشاء أجر

 ةاملسأليف ما تقدم ك اًي احتمالدوالًاملغرب ع إىل أي }هايلإته يعدل بن{ املختص باملغرب أو ،كاملشتر

  .السابقة

ئذ فال يلتعذر العدول حن: كاملستمسيف  قال }أيضاً بطل الّإ ووع الرابعةكريف دخل ين مل إ{

  )١( .ةيحراز النإالعشاًء لعدم  وتصح مغرباً أن نكمي

 كاحتاط هناث يوقات، ح األأحكاماملسألة التاسعة من يف ره املصنف كن هذا مناف ملا ذكأقول، ل

بعد مني  الامل و ما،تيانمث اإلمتام عشاًء، باإل

                                                

  .٥٩٧ ص٧ ج:املستمسك) ١(
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  علم بعد الصالةإذا  :الثالثة

  

  .ه فراجعريغ ويما اختاره الربوجردك باملغرب فقط ك بعد ذلتياناإل وتفاء بالعشاءكاال

ن انتا مكما أ علم بفإن، نيعتكمن ر ني سجدتكتر أنه }علم بعد الصالةإذا : الثالثة{ املسألة

 فت املواالةيما مل يسلم ف وا، مث تشهدی ة أتخريانت من األكمها احدإ أن علمن إو ما،ی ة أتخرياأل

 ريغيف ما وقعا أل السالم و التشهدإعادةالالزم  أن من وان السجدة،يمسألة نسيف ، ملا تقدم أشبهما و

حدامها من إانت كهل  أنه يف كشن إو قضاًء،ی خراألبالسجدة ی السالم أت و مث بعد التشهد،موقعهما

  :املقام احتماالنفي  ف،ال أم ة،خرياأل

  .ةي بالثانتيانالسالم، مث اإل ومها، مث التشهداحدإ بتياناإل: األول

  .السالم و التشهدإعادة ما، بدون تياناإل: الثاين

قاض  ايلمجالعلم اإل و،ام موضعهريغيف السالم، لوقوعهما  واحتمال بطالن التشهد: األولوجه 

عة ك من الرنيتي املنسنيالسجدتی حدإانت كلو  إذ ،ريع التقاديمجی صح عليوجه ی ة علي الثانإتيانب

يف السالم  وضر التشهدية مل خرين من األكلو مل ت وبعد السالم، إالّ ةي بالثانتيانصح اإلية، مل خرياأل

  .منافاته هلا وبطاله للصالةإی ل عليدل اط اليوجه االحتی السالم عل ور،كالتشهد ذ إذ ،نيالب

ه يعل و،عادةاإل إىل اجهماية بعدم احتيالسالم قاض والتشهديف صالة الصحة أن إ :وجه الثاينو

  . ما فقطتيانباإل إالّ لفاًكون مكيال

  ءجزا باألتيانلزوم اإل وكقلنا بعدم بطالن الصالة بذل و،اتفق املنايف نعم لو
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  تنيخرياأل أو تنياألولسواء كانتا من    ركعتنيترك سجدتني من أنه أثنائهايف أو 

  

ون كما لو علم بيفی  فقط حتني بالسجدتتيانم اإلزان الالكقه، يما تقدم حتقكلو بعده  وة،ياملنس

يف انا كال إ و،صورة عدم املنايفيف لزم ي إمناالسالم  و التشهد إذ إعادةة،خريعة األكحدامها من الرإ

 السجدة يمن نسك ،یادة أخريعدم الز وادة تارةيء بالزيف حال الشب اختاليقد سبق تقر وحملهما،

  . دون الثايناألوليف امه زائد ي قفإنبعده  أو وعكر قبل الركقام فتذو

 نيتاألولانتا من ك سواء ،نيعتكمن ر ني سجدتكأنه تر{ ثناء الصالةأأي  }أثنائهايف {  علم}أو{

، ينياألول نيعتكالريف حدث خلل إذا قائل ببطالن الصالة مقابل اليف ة ير التسوكن ذاك }نيتخرياألأو 

  .ما سبقك

  : مسألة ثالث صورلحال فلأي ی علو

  .اًيحدمها باقون احملل ألكي أن :األوىل

  .اًيون احملل باقكي ال أن :ةيالثان

  . قبل متام الصالةكان الشك وة،خريعة األكحدامها الرإون حمتمل كي أن :الثالثة

 وع مثال،كعة الرابعة قبل الركالريف هو  وفاتت منه سجدتان،بأنه علم إذا ما ك :األوىلأما الصوره 

  :هنا احتماالن وة،يعة الثانكحدامها من الرإون كت أن احتملو

 للعلم ، بعد الصالةنيالسجدت يقضيسجد سجدة واحدة، مث ي وام،يهدم القي أن لزوم: األول

   أو ة هناه من السجديلإ نيفيلكبتوجه أحد الت مجايلاإل
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الركعات بعد العلم بأما من أي مل يدر أما من ن إ كذا و،سجدتا السهو مرتنيو عليه قضاؤمها وصحت

   الركعتني

  

س ياحملل ل وادة السجدةي حمتمل لزفإنههدم، يف يك أنه هيرد علين كل و خارج الصالة،نيالسجدت

  .س بباقيل يكن احملل الشكاً، ليان باقكن إو يحملل العلما إذبباق، 

 ا خارج تيانلزوم اإل وقد فات، يك احملل الشفإنالصالة لقاعدة التجاوز،  يف ياملض: الثاين

ه يعل و،عة السابقةكالر إىل املقام معارض بقاعدة التجاوز بالنسبةيف قاعدة التجاوز ن إ هيف والصالة فقط،

  .عادةاإل وبعد القول بالبطالني ال

القضاء هلما  واحملل،يف  بالسجدة تيانان الالزم اإلك قم،ي مل هو بعد و،كنعم لو حدث هذا الش

ل بقاعدة احن مجايلالعلم اإل إذ  بقضاء سجدة واحدة،تيانة اإليفاكن الظاهر ك، لمجايلاطاً للعلم اإلياحت

  .احملليف  كالش

  .وع مثالكالريف هو  ونيما لو علم بفوت سجدتكاً، يون احملل باقكي ال أن :ةيالصورة الثان

لزوم ی  علبناًء }نيسجدتا السهو مرت وه قضاؤمهايعلو{  صالته}صحت{ أنه يف إشكالال و

  .صالة عدم التداخلأ فلما تقدم من نيوا مرتكما أة، يسجدة السهو للسجدة املنس

ما من أبعد العلم ب{ قيبالتفر أو نيتخرياأل أو ينياألول }عاتكالرأي ما من أدر يمل ن إ ذاكو{

احملل يف  كلو ش و،احملل رجع يلو بق وعة واحدة وفات حملها بطلت،كما من رألو علم   إذ}نيعتكر

  ةيمن الثان أا دريأن مل ك
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 من ألنه ما، أيتيصورة جلوسه بعد في وع من الرابعة، فكقبل الر أو  جالسهو بعد وأو الثالثة،

  .قاعدة التجاوزعة السابقة لكباحتمال فوا من الر عتيني ال واحملل،يف  كالش

حد أ بتوجه إمجاالً الصالة للعلم إعادة ا مث تياناإل وتاط باجللوس،حيل يوع، قكصورة قبل الريف و

ان من يان النسكإذا  عادةاإل و،عة السابقةكان من الريان النسكإذا ه من لزوم اجللوس يلإ نيفيلكالت

  .سبقت وفات حملهااليت عة كالر

 علم باالشتغال فال ألنه ،ه من السابقيحد طرفأمنجز  مجايلعلم اإل ال ألن البطالن،قربن األكل

  .ةيتاملسائل اآليف له يتفص أيتي و،نيز الطرفيؤثر العلم بتنجي

حدامها من هذه إون كاحتمل  و قبل التشهدكش بأن اًيان احملل باقك فإن: أما الصورة الثالثة

 ،مجايلالعلم اإلی م علكاحملل حايف  كل الشي دل ألن،سجدة قضاًء واحملليف  بسجدة تيانعة لزم اإلكالر

 بأن اً،ين احملل باقكيمل ن إو قضاء سجدة واحدة، إالّ یبق عليحدامها من هذا احملل فلم إون ك نيعي ألنه

متام الصالة مث إالقاعدة ی ان مقتضكثناء السالم، أيف  أو بعده قبل السالم، أو ثناء التشهد،أيف ان ك

ون فوت كي أن نيدائر بمر األإذ ، مجايلنهما، مراعاة للعلم اإليالسالم ب و التشهد ا مع فصلتياناإل

  .السالم و التشهدإعادة وتيانلإل ية املقتضخريعة األكحدامها من الرإ

 ا تيانالسالم، مث اإل ومتام التشهدإف يلكون التكی يحتی خرأعة كون الفوت من ركي أن نيبو

ن به بأسكياط مل ي االحتالسالم بقصد ومت التشهدأإذا ف
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  السجدتنيإكمالكان قبل   الثالث وشكه السابق بني االثنتني أن يفشك  والركعة الرابعة مثاليف كان إذا  :الرابعة

  .شك بعد الصالةإذا كذلك  أنه كما  ، بىن على الثاين،بعدمهاأو 

  

  الثالثني بكالشيف الم ع السي بل تشر،ضرر مثله بالصالةی ل عليدل السالم ال وركذ التشهد ذإ

  .عدم ضررهی ل علي دلأشبهما  وربعاألو

 تيانة، فالالزم اإلخري من األةون السجدة الفائتكنهما، الحتمال يالسالم ب و قلنا بفصل التشهدإمناو

السالم،  أو ده من التشهدي ما بكتري: قالي بأن سكن العكمي ال و،ىخراألل بالسالم بعدها ق وبالتشهد

 كذل وة،خريون الفوت من األك، الحتمال ىخراألب أيتي وسلمي وتشهدي مث نيالسجدتی حدإب أيتيمث 

يف ادة يا زأ وباب سجدة التالوة،يف  ملا ورد ،انكن اوعن ي بأالصالةيف ادة السجدة يجتوز ز  الألنه

  .توبةكامل

 األوىلالصورة يف   ملا عرفتك قلنا بذلإمنا و، هذاك الصالة بعد ذلإعادةاط بيبأس باالحت نعم، ال

  .ا معارضة باملثلأ وان قاعدة التجاوز،يمن حمذور جر

الثالث  وني االثنتنيه السابق بكش أن يف كش وعة الرابعة مثالًكالريف ان كإذا : الرابعة{ املسألة

املسألة يف  ملا تقدم }الثاينی علی  بن،أو بعدمها{ ون صالته باطلةكتی  حت}ني السجدتإكمالان قبل ك

  .عات فراجعكالريف  كعاشرة من فصل الشال

 )رمحه اهللا( لعل املصنف و،ما تصح معه الصالةی عل بيني ف} بعد الصالةكشإذا  كذلك أنه ماك{

.هاريعادها حبذافألذا  و،كر املسألة هناكغفل عن ذ



١٨٩

  .خر الظهر جعلها آ،هذه أول العصرو أمتها أنه  أوبيده آخر الظهراليت الركعة  أن يفشك إذا  :اخلامسة

  

 } أول العصرههذ وأمتها أنه  أوده آخر الظهريباليت عة كالر أن يف كشإذا : اخلامسة{ املسألة

 ها مث استأنف العصريسلم عل واملغرب أو }جعلها آخر الظهر{ العشاء واملغرب إىل  بالنسبةكذلكو

 ال العصر، و بصالة الظهر مضراًكن سالمه ذلكيالعشاء مل  أو ول العصرأالواقع يف انت ك فإن ،العشاءو

حرمة قطع  ليدل إذ مثل املقام،يف  ال مانع منه كذل وبطال العصر، صار سبباً إلإمنا وما،ی تأ ألنه

ما لو يمتام فل وجوب اإليل حرمة القطع معارضة بدليدلن إ :قالي أو ه،يشمل مثل ما حنن في ضة اليالفر

  .فهيلكبتی  أتالواقع آخرمها فقديف انت كن إو ،ان آخر الظهرك

تمه يول العصر فأعله جي أن وز لهجي ال أنه یجعله آخر الظهر الزم، حت أن هل أنه املقامی يف بقينعم 

قال ي رمبا ،س بالزميل أم عات والًءكبسبع ری قد أت و،ونه آخر الظهركالحتماله  ،نيتصالالب أيتيمث 

ن كن، ليخري األني بريجعلها آخر الظهر فهو خمما لو كة، ية بل احتماليه خمالفة قطعيس في لألنه :بالثاين

س يل و،األول نيعيف بالرابعة يلكمة لزوم امتثال التيالظهر، بضميف ونه كاستصحاب  إذ ،األولبعد يال 

اً، بعد أربع بالظهر تيانلزوم اإلی ة الدالة علياألول دلةثباا باألإ باالستصحاب، بل ةثبات الرابعإالقصد 

 استصحاب عدم فإنال؟  أم بالظهری هل أت أنه يف كما لو شك كذل و ا،انتياستصحاب عدم اإل

.به الظهر أيتيقصد مبا ي أن لزوميف اف ك بالظهر تيانباإلمر مة األي بضمتياناإل



١٩٠

 حوطكان األن إو ،صالته  سها عن املغرب بطلت أنه تذكرو  ربعاأل والعشاء بني الثالثيف شك إذا  :السادسة

  .  باملغربتيانإعادا بعد اإلمث  باالحتياط تياناإلو إمتامها عشاًء

  

 فلم }عن املغربی سه أنه ركتذ و،ربعاأل و الثالثنيالعشاء بيف  كشإذا : السادسة{ ألةاملس

 إىل ن العدولفه اآليلكت وبالثالث،ی تأان كالواقع يف  أنه من احملتمل ذإ }بطلت صالته{ أت اي

شمله  ييركب ذي الترت ألن باملغرب،تيانمتام مث اإلن اإلفه اآليلكت وربعأبی تأالواقع يف أنه  واملغرب،

  .وقات األأحكاماملسألة التاسعة من فصل يف ما تقدم ك تعاد الث يعموم حد

ما ك جار، ريعدم الرابعة غاستصحاب  إذ ،متاماإل أو العدولأي حدمها، أ نيعياملقام يف  أصلال و

  .كمباحث الشيف عرفت 

 وع، فالصحةكالريف  بعد الدخول ك عروض الشنيل بي، من التفصيقة الربوجرديتعل يفا م ماأ

، بل مردداً أربععله جي وع الكالريف الدخول  إذ عرف وجهه،ي فلم شكاله فاإلري غنيب ومتامها عشاًءإو

  .احملذور السابق أيتي و،ربعاأل و الثالثنيب

سهل من أ و} باملغربتيانعادا بعد اإلإط مث اي باالحتتياناإل ومتامها عشاًءإ حوطان األكن إو{

ی ون صلكي أن ريتقدی ل عألنه ،نيتصالالب أيتياملغرب مث  إىل عدلي أن ،أيضاً منه أحوطهذا، بل لعله 

لو  أنه به، الفي تكي أن صحيس ي، معناه لكدخله الشي املغرب ال بأن القول وفه العدول،يلكان تكثالثاً 

 بصالة تياناإل إىل تاجحي  الألنه ة واضح،يسهلوجه األمث إن  ،ان باطالًكابقاً الواقع مطيف ان ك وىفتكا

  .اطياالحت



١٩١

  ترك من الظهر ركعة أنه أثناء العصريف تذكر إذا  :السابعة

  

صورة يف  تعاد الان يب مطلقاً، لعدم جرية، فهو احتمال اشتراط الترتيحوط وجه األوأما

  .انيالنس

ة ياألولالقاعدة ی  فمقتض}عةك من الظهور ركتر أنه أثناء العصريف ر كذتإذا  :السابعة{ املسألة

  . معاًنيبطالن الصالت

 بطاها،إها توجب يصة فينق وادةيل زكة متلقاة من الشرع، فيئة اتصالين للصالة ه فأل:األوىلأما 

  :أمورحد أ إالّ ل هنايال دل والصحة،ی ل من اخلارج عليدل الدلإالّ إذا 

الصالة يف السجود  أو وعكأت بالريمل إذا  أنه ثيظاهر احلدن إ :هيف و،تعاد الث يحد: األول

ن كمية، فيئة باقياهل بأن القول و،املةكعة كأت بري مل إذ ،كذلكه يما حنن ف وهلا خاصة بطلت،اليت 

  .ئة الصالةيهيف  دلةعة ا، خالف املستفاد من األكوصل الر

 املورد فإنعة، كان الرينسيف  مما تقدم أشبهما  ونيلو بلغ الص و بالناقصتيان اإلىدل عل ما: الثاين

 :هيف وحداث،أ و صلواتنيالبيف ولو وقع  أنه اتي الرواكاملستفاد من تلوأن  قها، خصوصاًيبعض مصاد

  .ات فراجعي الرواكما تقدم سابقاً من عدم العمل بتل

فهم منه ي خاص مبورده النه إ :هيف و،أشبهما  وقيالضيف صالة يف دخال صالة إی ما دل عل: الثالث

  .رناهاكذاليت ة ياألولون رافعاً للقاعدة كی يالعموم، حت

  ثناء الصالةأيف به  تيان ضار بعد جواز اإلري غأشبهما  وريبكالت أن :الرابع



١٩٢

ی منته، األوىلقع عن ية يمن الثان أيتيق، فما يالتطبيف  أمن باب اخلط أا تضر من جهة ة اليالنو

 تيان جواز اإلأدلةتشمله  مثل الصالة الن إ :هيف والنقائص، واداتيسجدة السهو للز إىل تاجحيمر األ

  .أشبهما  وريبكبالت

وجب ي كذل و،كال مالوأمر بال ی األولثناء أيف ا إتيا ف،كهناأمر ن له كي مل ألنهف: ةي الثانوأما

  .البطالن

ما رواه  يه و العمل ا،نيان املتعك، عمالً وداللةً وة لو صحت سنداًياملقام روايف ن كهذا ول

عجل اهللا (مر صاحب األ إىل أيه، يلإ يريبن جعفر احلم عبد اهللاتب ك أنه ،االحتجاج يف يالطربس

 أنه قني استنيعتكمن صالة العصر ری صل أن العصر، فلمايف دخل  والظهری سأله عن رجل صلي )فرجه

قطع  ية حادثني الصالتنيحدث بأان كن إ :)يه السالمعل(جاب أصنع؟ فيف يك نيعتكالظهر ری صل

  تتمة لصالة الظهر،نيتخري األنيعتكحدث حادثة جعل الرأن كيمل إذا  و،نيعاد الصالتأا الصالة 

  )١( .كالعصر بعد ذلی صلو

ها، مث يسلم عليالعصر من تتمة الظهر فن او بعننيعتكعل ما صالها من الرجي أنه لي من الذالظاهرو

» نيتخري األنيعتكالر«يف » الالم« أن ما استظهرناهی دل علي و، فهو من باب العدول،العصريف رع شي

اليت الظاهر منها صالة الظهر  و،تتمة لصالة الظهر ك قال)عليه السالم(نه أ و،يالعهد اخلارجيف ظاهر 

  .دانيفهمه الشهالذي هذا هو  و،ظن متامها وصالها

   نيتخري األنيعتكاملراد بالر أن  املصباح ظاهراً منجعله وا فهمه احلدائقم ماأ

                                                

  .١٦ سطر٤٨٨ ص٢ ج:االحتجاج) ١(



١٩٣

 إذ الم ناقصاً،كون الكي أن لزمي أنه ،كعدم ظهور ذل إىل ضافةباإلنه إ هي فف، من العصرنيتيباقال

  .العصر عيتكبر أو الظهر السابق، عيتك من العصر برنيتي الباقنيتعكلحق الريهل  أنه سؤالی بقي

ل كون كی يمتام الظهر حتإتهما بعد يوصل ما باقي  العصر، أوعتاكفهل تبطل ر: األولی علو

  .ىخراأليف صالة داخلة 

 أو نافلةن اوالصحة بعن أو  من الظهر، هل البطالنني السابقتنيعتكون حال الركيما : الثاينی علو

 بأن هو أبعد االحتماالت، وتظهره احلدائق،سا و ما استظهرناهريل احتمال ثالث غيالذيف  و،أشبهما 

عتان املتوسطتان كون الركت و،الظهرن او صالها بعنني اللتنيعتك بالرنينت متصلتي الباقنيعتكعل الرجي

  .العصر لغواًن اوبعن

 انيالب ویركالذ وةيالنها ورةكالتذك واحد ريبه غی أفتالذي ة هو يما استظهرناه من الروامث إن 

  )١( .شفهكيف  ذستااألستبعده يبل مل : ما نقل عنهم اجلواهر قالكالروض، و

 املقام صحتهايف ان االحتماالت املوجودة كن إو ة،يهذا فال بأس بالعمل بالروای عل و:أقول

ملن الحظ ال خيفى ما ی حة احتماالت عليل صورة صحكيف  وس،كالع و، فقطاألولصحة  وا،البطو

  . ةيرناه من احتماالت الرواكما ذ

ما ك، أشبهما  وةيمن مورد الروا ما استثين الّإ نين الصالتبطالما تقدم من القاعدة ی مقتضمث إن 

م عرفاً فرق فهي ، مما الأشبهما  أو عةكالظهر ری قد صل والثالثة أو من العصری األولعة كالريف ان كإذا 

  ا منأكی نهما، حتيب

                                                

  .٢٦٩ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(



١٩٤

  أمت الظهر وقطعها

  

  .عةكالظهر ری قد صل وبعة قبلهالرا أو وعكالثالثة قبل الريف ان ك ما لو كذلك و،ةيق الروايمصاد

 الطواف والعصرك ،ني مترتبتري غنيضتيالفر و،نيالنافلت و،النافلة وضةيالفر و،نياملغرب إىل يأما التعد

  .ونه مفهوماً للعرف حمل نظرك و،ةيفهم عدم اخلصوص إىل تاجحي ك، فذلأشبهما أو 

 أنه الكل ما تقدم من العصر جعی  مبعن}أمت الظهر وقطعها{ :قول املصنف أن مما تقدم تعرفو

يف شرع إذا : ه بقولهيلذا علق الوالد عل و،خالف النص وة خالف القاعدةيحلق بالظهر البقأ وءيش

  .انتهى، )١( بالعصری أت ومتها ظهراًأ والظهر إىل عدل الإ و،العصر قبل فعل املنايف

 وع الثالثة،كريف ان كما لو ك ،اً، أما مع فوات حمل العدوليان حمل العدول باقكما لو يله فكهذا 

ی ل عليال دل وة حسب ما قررناه،ياألول بطلت الصالتان للقاعدة ،نيعتكمن الظهر ری ان صلكقد و

  .الصحة

 واضحی األول إىل  بالنسبةكذل ونهما حادث،يحدث بإذا ا الة بطيظاهر الروا أن املقام يف يبق

ان العدول البدكمإة فالبطالن مع يالثان إىل  بالنسبةوأما ،يتمها املصلی ية هلا حتيال قابل وا ناقصة،أل 

 ةيث النيمن ح إالّ ة ناقصةين الثانكمل ت إذ جواز العدول،ی نة ما دل علياالستحباب بقری مل علحيوأن 

رمبا  وحها،يتصحيف ة يافكوقات غالب األيف ق يالتطبيف ونه اخلطأ كمسألة  إىل  مضافاً، العدولأدلةو

يهيت ثة الوا واقعة بعد احلادكة يبطالن الثانوجه ن إ قالي

                                                

  .٨٠ص:  الشريازييين احلسيتعليقة مريزا مهد) ١(



١٩٥

 إعادةمث ركوع الثانية يف مل يدخل إذا  الظهر جبعل ما بيده رابعة هلا إىل  حيتمل العدول وأعاد الصالتنيمث 

.ترك من املغرب ركعة أنه أثناء العشاءيف تذكر إذا كذا  و،الصالتني

يف  باملناتيان كان قبل اإلفإن  ،ركعتني من إحدامها من غري تعينيو  أعلم نقصان ركعةمث صلى صالتني إذا  :الثامنة

   الثانيةإىلضم 

  

  .د الطهارةياحلدث بدون جتد

ة يمفروض الروايف بأس به  اط الي احت}نيعاد الصالتأمث { :ره املصنف من قولهكما ذن إ نعم

  .ة لضعفهايخذ بالروااأليف  شكالة بعد اإلياألولللقاعدة 

 املوجب }ةيوع الثانكريف دخل يمل إذا  ،ده رابعة هلايالظهر جبعل ما ب إىل ولتمل العدحيو{

  .ما عرفتكت حمل العدول يلتفو

استضعفه ن إو ،د احلجةيالسك ني واحد من املعلقريقد استوجه هذا غ و}ني الصالتإعادةمث {

  .يد الربوجرديالسكآخرون 

يف ة يلغاء اخلصوصإ ملا عرفت من }عةكر من املغرب كتر أنه ثناء العشاءأيف ر كتذإذا ذا كو{

  .عيالتوق

 بأن }يني تعريحدامها من غإ من نيعتكر أو عةكنقصان رعلم  مث نيصالتی صلإذا : الثامنة{ املسألة

  .ةيالثان أو انت ناقصةكی األول أن علميمل 

صة انت ناقكل واحدة ك أو أن حدامها،إ من نيعتكعلم نقص الري ال أنه يه ویخرأ صورة كهناو

  .املنتيف ورة كالم حول الصورة املذكل اليستتضح هذه الصورة من تفص و،عةكر

  ةيالثان إىل ضم{ ةيبعد الثان ال ویاألولبعد   ال} باملنايفتيانان قبل اإلك فإن{



١٩٦

 تيانكان بعد اإلن إو السهو ألجل السالم احتياطاً  بسجديتتيان فقط بعد اإلاألوىلعاد أ ما حيتمل من النقص مث

  .ملنايفبا

  

 تيانون ناقصة فالالزم اإلكت أن ماإلو خيفال  مجايلا طرف للعلم اإلأل }ما حيتمل من النقص

ون كال ت  أو،نيعتكر أو عةكمن صالته رنقص من يف السالم، ملا سبق  وضر التشهدي ال وبنقصها

  .احتمالی تقع نافلة عل حة أوي صحريون غك تنيعتكالر وعةكمن الر أيتيناقصة، فما 

 يجتر ال وتفاء ا،كن االكميصاحبتها فال نقص  أو بنقصها مجايل للعلم اإل}فقطی األولمث أعاد {

 مبحتمل النقص تياناإلفي كي ما الك ، لسقوطها بالعلمأشبهما  وتعاد الث يال حد وها قاعدة الفراغيف

رمحه  ( قالإمنا وها،ي فكالش، ملا عرفت من اإلأشبهما  ونيلو بلغ الصو ثيحادأاً بكة، متسيبعد الثان

 بيحبث الترتيف ما مر ك هريغ وتعاد الث يسقط حلدی سهإذا ف يركب ذي الترت ألن،"فقط" )اهللا

طراف نجز األ يمجايل العلم اإل ألن}اطاًيالسالم احت{ التشهد و}جلالسهو أل  بسجديتتيانبعد اإل{

  .ةءقن معه بالربايتيعمل ما ي أن لزمي ألنه بتوابعها،

 هي  فتبطل،هايدخاال فإة يانت الثانك، ناقصة واقعاًی األولانت كن إبأنه ه يرد علين قد كل واهذ

  .همايلتكصالة موجب لبطالن يف دخال صالة إ أن مبا تقدم من، األوىلما تبطل ك

 إعادةان الالزم كناقصة، ی األولانت كلو  ذإوجه له،  وحدها الی األول  أن إعادةظهريمنه و

  .األوىل عادةن وجه إلكية ناقصة مل يانت الثانكن إو هما،يلتك

  بعد أو یاألولما بعد إ ألنه ، فله ست صور} باملنايفتيانان بعد اإلكن إو{



١٩٧

  العدد أعادمهايف  اختلفتا فإن

  

  .نياملغربكان تلفخت أو ،نيالظهركتتفق الصالتان أن إما  ل صورةكيف  وهما،يلتكبعد  أو ةيالثان

فقط، ی األولد يعي مث ،ةياط بعد الثانيعة االحتكبر أيتيفقط، ی األولبعد يف املناصورة وقوع في ف

 ة،يمل الثانكاط تيعة االحتكتامة فری األولون كت أن ماإلو احلال خيال  ذإ، نياملختلفت أو نيتاملتفقيف  ءسوا

 ال ویاألول عادةإجتب  و،ةيفال تضر بالثانيف ة باملنايانقطعت عن الثان يناقصة فهی األولون كت أن ماإو

  .يركب ذي الترت ألنأخريالت وميضر التقدي

ل يفال نط ،یاألولاملسألة يف ما عرفت كهنا بعض املسائل املربوطة بالوقت املختص،  أيتينعم 

  .متقد حنو مای سوقها علال خيفى ة مما يتبعض املسائل اآليف  جار أيضاً كذل أن ماكا، دعاإالم بكال

ن الاملوجب لبطی األولما الحتمال نقصان دعاإلزم ية فقط يبعد الثان يفصورة وقوع املنايف و

 أيتين يالظهركهما فمع االتفاق يلتكبعد يف صورة املنايف  و،نياملغرب وني الظهرني فرق بريهما من غيلتك

عة كقبل ري  مبا الةياحتمال نقصان الثانو، األوىلالذمة، الحتمال نقصان يف  عات بقصد ماك رأربعب

 ة،يالثان أو یاألولما إحة قطعاً، ي صالة صحك هنا ألنعادماإلزم ي ال وبعدها،يف اط لوقوع املنايالحتا

من احملتمل  وعالج هلا، مبا الی األولمن احملتمل نقصان  ذإهما، يلتك إعادةلزم ي نياملغربكختالف االمع و

  .الذمةيف  صالة ما انإتيبفي تكی ي حتنيستا متفقتيل وعالج هلا، ة مبا الينقصان الثان

  العدد أعادمهايف  اختلفتا فإن{ :ه املنت بقولإطالقيف  شكالمما تقدم تعرف اإلو



١٩٨

  .الذمةيف إال أتى بصالة واحدة بقصد ما و

 بيده آخر صالتهاليت الركعة  أن يفشك مث  ،غريه من الشكوك الصحيحة أو الثالث وشك بني االثنتنيإذا  :التاسعة

   بصالة االحتياطتيان بعد اإلأعاد الصالة احتياطاًمث أمت  و جعلها آخر صالته،تياط صالة االحأو أوىل

  

  .قات فراجعيبعض التعليف  شكالما تعرف اإلك }الذمةيف بصالة واحدة بقصد ما ی ال أتإو

 أن يف ك مث ش،حةي الصحكوكه من الشريغ أو الثالث وني االثنتني بكشإذا : التاسعة{ املسألة

يف ر ك ملا ذ} جعلها آخر صالته،اطيصالة االحتی ولأأو { هايفك وك املش}ده آخر صالتهيباليت عة كالر

ان ك صلة األأخريانت كن إو ها،يضر السالم علياط مل ياالحتی انت أولكإن  أنه املسألة اخلامسة، من

  .هايف السالم عليلكالت

ذمته، يف اط يت االحتيبق صلة األأخريانت كن إ األ ،كاط بعد ذليان باالحتيت باإل}أمتو{

د يه السينبه عل ماكاً، إطالقوجه هلا  ال إذ  الصالة،أصل إعادة إىل تاج هناحي ال وا، أيتي أن فالالزم

  .د احلجةيالس والوالد

 }اطي بصالة االحتتياناطاً بعد اإليمث أعاد الصالة احت{ :الم املنت بقولهكيف  شكالظهر اإليمنه و

عة كاط بالري صالة االحتنيب ونهايالحتمال الفصل ب:  بقولهكاملستمسيف  مبا شكالظهر اإليما ك

  املقاميف ة كوكعة مشكال ر ذإ ،)١( ةكوكاملش

                                                

  .٦٠٦ ص٧ ج:املستمسك) ١(



١٩٩

اط فقد متت يعة االحتكر أو اط بعدها،يباالحت أيتية الصالة فأخريما إعة كهذه الر أن علمي فإنه

  .اط بعدها لغواًي باالحتتيانون اإلكي وصالته ا،

عة من كر إىل  احملتاجكالشيف  إذ  خالف البالغة،"أو أوىل": عبارة املصنف أن ال خيفىمث 

  ".أوىل "ـعرب عنا بياط، الياالحت

فه يلكنهما، مما تيب و الثالثنيب أو ،ربعاأل وني االثنتني بكشي أن هو و فرضاً آخر،كهنامث إن 

  : صورتانكهلذا الش وعة،كد من ري بأزتياناإل

ة أخريعلها جي أنه يف إشكالال  واط،ية االحتأخري أو الصالة،ة أخري ني بكون الشكي أن :األوىل

  .صحت صالته واطيباالحت أيتيالصالة، مث 

 تيانة الصالة، مث اإلأخريتاط جبعلها حيهنا  واط،ياالحتی أول وة الصالةأخري ني بكشي أن :ةيالثان

اط، ياالحتی ون أولكت أن من احملتمل  إذ،اطي عدم االحتأصللو مل جنر  ، الصالةإعادةاط، مث يباالحت

 صل األنية بكوكعة املشكوجب فصل الري نيعتكاط ذات الرياالحتيف الشروع  وهايفالسالم عل

ة كوكشعة املكانت الركلو  ذإ الصالة، أصل إعادة إىل تاجحي المر األن إ :قالي إالّ أن اط، اللهمياالحتو

هذا  و»سهويف السهو «: ها جرت قاعدةيسلم علو اطياالحتی انت أولكن إو ة الصالة صحت،أخري

  . فتأمل،»سهو ال«مسألة يف ما تقدم كد، يس بالبعيل

 الثالث وني االثنتني بكالشكاط، يأوسط االحت وصلة األأخري ني بكالشك :خرىأ هنا صورو

 ،أوسطه أو ،اطياالحتی أول و أوسط الصالةني بكالش أو اطاً،يعتان احتكر وعةكفه ريلك، مما تربعاألو

ني االثنتني بكما لو شكته، أخريأو 



٢٠٠

 كان بعد فإن ، العشاءأوىلهذه  ولثالث اسلم على أنه  أو بيده رابعة املغرباليت الركعة  أن يفشك إذا : العاشرة

   املغربإعادةوجب عليه  والركوع بطلت

  

ة من خرياألأو  وسطاأل أو یاألول أو ،صلده الثالثة من األيما ب بأن ك، مث شربعاأل والثالثو

  .ليل خوف التطويأضربنا عن التفص وتقدم، مها مماكهر حظي واط،ياالحت

 أنه أو{  صالها زائدة اشتباهاً}ده رابعة املغربيباليت عة كالر أن يف كشإذا : العاشرة{ ةاملسأل

 ية تقتضياملراد عدم قاعدة ظاهر و}وع بطلتكان بعد الرك فإنالعشاء، ی هذه أول والثالثی سلم عل

  .ال خيفى ماكالعشاء ی انت أولكلو  ویالواقع حتيف باطلة  أا متامها الإ

 وا رابعة املغربكد، الحتمال يفي  المتها عشاًء احتماالًأ أن فرضی  علألنهأما وجه البطالن ف

ان يمن املعلوم عدم جر وامتثاله،ی ل عليدل الالذي  األولمر األی  مبقتض} املغربإعادةه يوجب علو{

  .مجايلطراف العلم اإلأيف املقام لسقوط هذه القواعد يف عدة التجاوز قا

حد أاحلال احلاضر بتوجه يف  إمجاالعلم ي ألنه دهيبطال ما بإمن  ين املصلكتمي ال: قالي ال

ر يتقدی العشاء عل و باملغربتيان اإلماإو ،العشاءی ولأونه كر يتقدی ام هذا علمتإما إه، يلإ نيفيلكالت

  .ة املغربونه رابعك

يف  ةل ما لو علم بوقوع قطري فهو من قب،طرافه سابقاًأ مؤثر لتنجز أحد ريهذا العلم غ: نا نقولأل

  .حدمها جنساً قبل وقوع القطرةأان كن ين الذَيءناأحد اإل



٢٠١

 السهو لكل زيادة من قوله حبول اهللا يسجد سجديتمث يسلم  ويتشهد وجيلس وكان قبله جيعلها من املغربن إو

  كان يفن إو ،للتسبيحات احتياطاً وقيامللو

  

علها من جيو{ ونه من املغرب رابعةكر يتقدی عل أنه علمينه كع لكري بأن }ان قبلهكن إو{

  .اميهدم القيمن املغرب ف أا یعل بيني بأن }املغرب

ضر ي عشاًء مل ناكن إو فه،يلكقة فقد عمل بتيان مغرباً حقك فإن }سلمي وتشهدي ولسجيو{

  .بطال احتمال اإلنيل من الطرفكيف   ألنضري  الكذل وبطال،ث اإليمن ح إالّ السالمو التشهد

  .ما تقدمك كدخله الشي  املغرب ال ألنذا املغرب،في تكي أن نكتمي النه إ :قالي ال

ی علم بصحتها عليعمل عمال إذا علم معه ا، أما ي الالذي  كدخلها الشي صالة املغرب ال: قلت

  .دلة األك لتلس مشموالًيمغرباً، فلوا كر يتقد

حات يللتسب واميللق و،ادة من قوله حبول اهللايل زكالسهو ل سجديت{  بعد الصالة}سجديمث {

 قد كحيث إن وده عشاًء،يون ما بكمن احملتمل  إذ ادة،يقنه بالزياطاً لعدم تياحت:  قالإمنا و}اطاًياحت

سجدة واحدة، مل جتب  إىل  إالّحتتاج  املتصلة الاداتيمثل هذه الز أن السهو مبحث سجديتيف عرفت 

  . فراجع،ادةيوجوا ملثل هذه الزيف  املناقشة ك قد عرفت هناكنأما كد من واحدة، يزأ

  يف ان كن إو{ : بقوله"اطاًياحت": وجه قولهی بن) رمحه اهللا( املصنفمث إن 



٢٠٢

  . املغربيف  من حيث عدم علمه حبصول الزيادة إشكالوجوا 

هذه الصالة يف  التشهد إتيانعلم بعدم و  الثالث وهو جالس بعد السجدتني بني االثنتني وشكإذا  :دية عشرةاحلا

 بل ، ال يبعد عدم الوجوب، وجهان؟ال أم يتشهد أن  لكن هل عليه،على الثالث يبين أن جيب عليه أنه يف إشكالفال 

   مقتضى البناء على الثالثألنه وجوب قضائه بعد الفراغ إما

  

م ما كظهر حيمن هذه املسألة  و،}املغربيف ادة يث عدم علمه حبصول الزي من حإشكالوجوا 

 أو تهايثان أو ،العشاءی ولأ أو ده ثالثة املغرب،يما ب أن كش بأن ،األوىل و الرابعةري غني بكان الشكلو 

  .ذاكه والعشاءی ولأ أو ة املغربيده ثانيما ب أن أورابعتها،  أو ثالثتها

 إتيانعلم بعدم  والثالث وني االثنتني بنيهو جالس بعد السجدت وكشإذا : ة عشرياحلاد{ سألةامل

 كثراألی البناء علی  ملا دل عل}الثالثی عل بيني أن هيب علجي أنه يف إشكال فال ،هذه الصالةيف التشهد 

ه بتجاوزه عن عدم علم وعلمه بعدم التشهد إىل  نظراً}تشهدي أن هين هل علكل{ كمثل هذا الشيف 

 ،ب سائر آثار الثالثيم بترتكحيمل  والثالثی م بالبناء علك حإمناالشارع  وة،يوا الثانكحمله الحتمال 

ال ي ا حتصتيانجب اإلي ف،الة قضاًءصبعد ال أو ما هناإتشهد، ي أن هيب علجيبأنه  مجايلعلمه اإلی لإو

 بق حمل للتشهد،يثالث مل بأنه م كث حيارع ح الش ألن،ه التشهديب علجي }أم ال{ ةينيقية الءللربا

  .م الشارعكمرفوع حب مجايلالعلم اإلو

 بل وجوب ،بعد عدم الوجوبي  ال،جهانو{ أشبهما  أو مارةأ نيحد الطرفأی قام علإذا ما ك

   الظاهر ألن}الثالثی البناء علی  مقتضألنه ماإقضائه بعد الفراغ 



٢٠٣

 لو وأما ،كونه فيها مشكوك بل حمكوم بالعدم والثانية حمله الركعة حيث إن  ال يعلم بقاء حمل التشهد منألنه ماإو

   بالتشهدتيان مع علمه بعدم اإلربعاأل وهو قائم بني الثالث وشك

  

 ث العدد فقط،يمن ح  مطلقاً الكثرم األكده حبيالشارع جعل ما ب أن  البناء،أدلة إطالقمن 

قل يمباشرة مل الثاين  بعد السجود ربعاأل وني االثنتنيبأو  ربعاألوالثالث  وني االثنتني بك لو شكلذلو

  . بالتشهدتيانحد بلزوم اإلأ

 أو نئذيه حإتيان للعلم بوجوب األولما أقر: املقام بقولهيف د الوالد يقة السيتعل أن من هذا تعرفو

 )١( كع العلم بالترجتاوز م ال إذ تم الصالة،ي وتشهدي وجلسيف الفرع التايليف ذا ك وقضائه بعد الصالة،

قد عرفت اجلواب عن  واملصنف،ی توا علكمنهم ابن العم س وني املعلقأكثرلذا  وتأمل، إىل تاج حي،یانته

  .مجايلالعلم اإل

ون كيه ير عدم فرض التشهد عليتقدی  علألنه ، التشهد بقصد القربةإتياناط بيبأس باالحت نعم ال

  .ركمن باب مطلق الذ

 بل كوكها مشيونه فك وةيعة الثانكحمله الر حيث إن من ،قاء حمل التشهدعلم بي  الألنه ماإو{

ون كالصالة عند يف دخال الزائد إمة عدم كلو حل والثالثيف بأنه م كلشارع حا إذ }وم بالعدمكحم

ل يمن قب هي عةكون الركصالة عدم أ عيني أو بالثالث واقعاً،ی تأبأنه به للبناء ی الواقع مطابقة ملا أت

  .زيلاب العدم األاستصح

   بالتشهدتيان مع علمه بعدم اإلربعاأل و الثالثنيهو قائم ب وك لو شوأما{

                                                

  .٨٠ص:  الشريازي احلسيينيتعليقة مريزا مهد) ١(



٢٠٤

.  الشك بعد جتاوز حمله ألنالقضاء بعد السالم ويالثانية فحكمه املضيف 

  شاك بنيألنه ،الثاينبىن على  قبل الركوع من الرابعة أو بعد الركوع من الثالثة أنه يفشك إذا  :الثانية عشر

   شاك فيه مع بقاء حملهألنه جيب عليه الركوع و،ربعاأل والثالث

  

  ألن،بعد السالم{  للتشهد}القضاءو{ الصالةيف  }ياملض{ وربعاألی  البناء عل}مهكة فحيالثانيف 

 الرابعةيف ان كلو  أنه امك فال حمل للتشهد، ربعاألی م بالبناء علك الشارع حفإن } بعد جتاوز حملهكالش

  .مث قضاء التشهد بعد السالم يه املضيان علك بالتشهد تيان اإلعلم بعدو

 بعد جتاوز حمل ربعاألی وم بالبناء علك احملربعاأل و الثالثني احلادث بكالش أن العبارةی معنو

  . العبارة بظاهرهاأخذ عن ئاملنت ناشی  علشكالقات من اإليبعض التعليف  فما ،التشهد

 إىل فه الذهابيلكون تكی ي حت}وع من الثالثةكبعد الر أنه يف كشإذا : ة عشريالثان{ املسألة

 ك شاألنه ،الثاينی علی بن{ وعك بالرتيانفه اإليلكون تكی ي حت}وع من الرابعةكأو قبل الر{ السجدة

ی مثله البناء عليف م الشارع كقد ح و،الرابعة أو الثالثةيف  أنه علم حاالي  الفإنه }ربعاأل و الثالثنيب

  .كثراأل

ونه حمال ك أن مراألی  منته،}مع بقاء حمله{ وعكالريف أي  }هي فك شاألنه وعكه الريب علجيو{

 بأن إمجاالًعلم يع كلو ر أنه هذای رد علين كل و وجداناً،كعلم ذلي أنه  ال،الرابعة أنه م الشارعكحب

  وعكادة الريما باطلة من جهة زإصالته 



٢٠٥

  ذه الصورةهيف  ربع هو مقتضى البناء على األأيضاًو

  

  .الواقع الثالثةيف ان كلو 

 نيمتنع اجلمع بيانت الرابعة فك بأن حمله،يف وع كان الركاط لو يعن صالة االحتی غنيف ما أا إو

 نئذ اليح واط،ي بصالة االحتتياناإل وكثراألی  قاعدة البناء علنيب ووع،ك الرإتياناحملل بيف  كقاعدة الش

ة يال أولو وحدامها،إ بعد العلم بعدم انطباق نيالقاعدتی صحتها عل بينذه الصالة املفي تكي أن نكتمي

  .ىخراأل بخذحدامها دون األإ بخذلأل

  .مهاريغ وكاملستمس و الوالدكبذلی ما أفتك ،القاعدة البطالنی ون مقتضكيهذا ی علو

 معه صحياط يق احتي طرك عمل الش ألن،نيالفرعيف الظاهر بطالن الصالة : د الوالديقال الس

وع كادة الرير النقصان لزيتقدی تصح الصالة هنا عل ال و،هأخباربعض يف ما كر، يل تقدكی الصالة عل

  .نيريالتقدی اط عليفال موقع لصالة االحت

  .انتهى )١(،أظهرالفرض يف م بالبطالن كاحل أن ظهري كمن ذل و:قال الثاينو

لو من خي  ال}هذه الصورةيف  عرباألی البناء علی  هو مقتضأيضاًو{ :قول املصنف أن ماك

 ربعاألی  البناء علفإن هقباليف ن جعله كمياحملل، فال يف  كون الشكهذا من مقدمات  إذ أن ،شكالاإل

  . بعد احمللكون الشكيال بدونه إ و،احملليف  كجبعل الش

حاب ون الالزم استصكي للمقام، كثراألی ن مشول قاعدة البناء علكمي ث اليح: قاليرمبا نه إ مث

  إمنا باالستصحا إذ ،وعك بالرتياناإلعلى البناء  و،قلاأل

                                                

  .٨٠ص: تعليقة مريزا مهدي احلسيين الشريازي) ١(



٢٠٦

 فيحتمل وجوب البناء على ،بعده من الرابعة أو ،قبل الركوع من الثالثة أنه يف كان شاكاً بأن  لو انعكسوأما

   بعد الركوع فال يركعربعاأل

  

  .ستصحاب مانعن لالكين هلا جمال مل كيمل إذا  ف،كثراألی  البناء علأدلةان مرفوعاً بك

يف قل ساقط األی البناء علی  مبعنباالستصحا أن فتوىال واملستفاد من النصن إ :اجلوابو

 ربع األني بكالش يف يرجي ال لذا و،ال أم اطيان املورد من موارد صالة االحتك سواء ،عات مطلقاًكالر

  .اطي باالحتتياناإل وكثراألی س مورد البناء عليل أنه ما عرفت سابقاً، معك، أشبهما  والثمانو

 }بعده من الرابعة أو ،وع من الثالثةكقبل الر أنه يفاً كان شاكبأن {  الفرض}سك لو انعوأما{

  .أيضاًالقاعدة بطالن الصالة ی فمقتض

وع فال ك لنقص الر،ر النقصانيتقدی تصح الصالة هنا عل ال أنه قة الوالد، منيتعليف ملا تقدم  ماإ

  .اطيموقع لصالة االحت

 نيب واطي بصالة االحتتياناإل وكثراألی  قاعدة البناء علنين اجلمع بكمي ال أنه رنا منكذ  ملاماإو

صالة  إىل حتتاج وا رابعة الكر يتقدی عل إذ ،عكر الرابعة قد ريتقدی علبأنه وع للعلم كعدم الر

  .وعك الركن وجه لتركياط مل يصالة االحت إىل  حمتاجةةوا ثالثكر يتقدی عل و،اطياالحت

ما أ }عكري وع فالك بعد الرربعاألی حتمل وجوب البناء عليف{ :قول املصنف أن عرفيمنه و

 إىل تاجحي اً الأربعونه كر يتقدی علم علي ألنهع فكري ال أنه وأما ،كثراألی علالبناء اً فلقاعدة أربع هونك

  .بالعلمالثاين  وصلب ثبت جزء منه باألكن املوضوع مرأك ف،وعكالر



٢٠٧

طرف الشك  وشكهيف أحد طره حيث إن البناء عليه من كثر مقتضى البناء على األ ألنذلك و،يتم و يسجدبل

 أن حمله باق فيجب عليه والركوع من هذه الركعةيف  شاك ألنه ، لكن ال يبعد بطالن صالته، بعد الركوعربعاأل

  نقص ركعة أو إما زاد ركوعاً أنه إمجاالًمعه يعلم  و،يركع

  

 هكشيف أحد طره حيث إنه من ي البناء علكثراألی البناء علی  مقتض ألنكذل و،تميو سجديبل {

يف : بقوله يقة الربوجرديتعليف  منه ما أشكل و،إشكاللو من خي  ال}وعك بعد الرربع األكطرف الشو

 أيضاًاطاً ي الصالة احتإعادةاط بياالحتی األول و،وعك بالرتياناإل وربعاألی ا البناء علأقراملسألة وجوه 

  .انتهى ،)١(

 تيان عدم اإلكثراألی الزم البناء عل أن ما تقدم من إىل ضافةاملسألة وجوه مقبولة، باإليف س ي لفإنه

  .ث العدد فقطيح ث اليل حك البناء من  ألنوع،كبالر

 ني من املعلقأيضاًن يمجاعة آخر واره من الوالديما تقدم اختك }بعد بطالن صالتهين الكل{

حمله  وعةكوع من هذه الركالريف  ك شاألنه{ :ره بقولهكملا ذ رناه الك ملا ذكذل وه،ريغ واحلجةد يالسك

  .ما عرفتكاً يس حمله باقي لكثراألی الشارع بالبناء علأمر بعد  إذ }عكري أن هيجب عليباق ف

ت انك لو }وعاًكما زاد رإ أنه إمجاالًعلم ي{ وعك بالرتياناإلأي  }معهو{ :نعم قول املصنف

   لو}عةكأو نقص ر{ الرابعة هي الواقعيف ده يباليت عة كالر

                                                

  .٧٠ص: ى علی العروة الوثقيتعليقة الربوجرد) ١(



٢٠٨

  . مجايل بالركوع مع هذا العلم اإلتياناإل وربعفال ميكن إمتام الصالة مع البناء على األ

 أنه یال يدر و،هذه الصالة بركوعنييف أتى  أنه علم ومن الصالة الركعة الثانيةيف هو  وكان قائماًإذا  :الثالثة عشر

  هذه الركعةيف  اآلخرأتى ب وأتى فيها بواحد أو ، حىت تكون الصالة باطلةاألوىلالركعة يف كليهما أتى ب

  

وع مع ك بالرتياناإل وربعاألی متام الصالة مع البناء علإن كميفال { الواقع الثالثةيف عة كانت الرك

  .حد نفسهيف ح ي صح}مجايلهذا العلم اإل

هذه ی يف أت أنه علم و،ة من الصالةيعة الثانكالريف هو  وماًان قائكإذا : الثالثة عشر{ املسألة

يف  ربع األكذلك ووعاتكبثالث ری أت أنه علم والثالثةيف ان قائماً كإذا ذا كه و}نيوعكالصالة بر

  .الرابعة

ی أت وها بواحديفی تأ أو ،ون الصالة باطلةكتی حتی األولعة كالريف هما يلكبی أت أنه يدريال و{

  .وع هناكالر إىل تاجحي حة واليون الصالة صحكتی  حت}عةكذه الرهيف  اآلخرب

به ی علم هل أتي نه الكلالثاين وع كانه الريإت علم بألنه ،صالة الصحةأ إىل بالصحة استناداً: قاليقد 

احملل يف  كالشی  مقدم علكذل وحاً،ي صحتيانة باإليصالة الصحة قاضأ ف،ال أم حيوجه صحی عل

احملل يف  كالشأن  إىل استناداً أو ،تياناستصحاب عدم اإلی مقدم عل أنه ماك ،اًيان ثتيانلإل ياملقتض

  فالصالة باطلةی األولعة كالريف  نيوعك براًي آتناكن إ ألنه  ساقط قطعاً،تيانلإل ياملقتض



٢٠٩

 يعلم ركعإذا  أنه  مع،يركع أن ركوع هذه الركعة وحمله باق فيجب عليهيف  شاك ألنه فالظاهر بطالن الصالة

  .ال يركع مع بقاء حمله فال ميكنه تصحيح الصالة أن ال جيوز له و،صالتهيف بزيادة ركوع 

  

أنه هلذا ك و،أيضاًة فال جمال يعة الثانكالريف الثاين وع كاً بالريان آتكن إو احملل،يف  كجمال للش الو

عة كالر بأن هاي تستند الصحة فقد و،عادةوع مث اإلكمتام بال راإليف احلجة  ودان االصطهبانايتياحتاط الس

  . الصحةأصلها يف يرجيصحتها يف  كشيث يحی األول

يف  كسقوط الش و،صولاأليف ما قرر كثبت لوازمها، ي الصحة ال أصل إذ ل خدشة،كاليف ن كلو

 ينيقي االشتغال الفإنه إتيانيف  كالش ولف به،كمبأنه وع بعد العلم ك بالرتيان عدم اإلحصحي احملل ال

  .ةينيقية الءالربا إىل تاجحي

 واحد من ريغ ويالربوجرد وكاملستمس وابن العم ووت السادة الوالدك وفاقاً لس}فالظاهر{

 حسب }عكري أن هيجب عليحمله باق ف وعة،كوع هذه الركريف  ك شاألنه بطالن الصالة{ نياملعلق

بطالن  ووعك بطالن عدم الر،ني بطالنني فهو ب}صالتهيف وع كادة ريعلم بزيع كرإذا  أنه مع{ القاعدة

  .وعك بالرتياناإل

وجب يوع ك بالرتيان نعم اإل}ح الصالةينه تصحكميع مع بقاء حمله فال كري ال أن وز لهجيال و{

وجب القطعي  التيانعدم اإل و،القطع ببطالن الصالة



٢١٠

من  أو  ركعة واحدةلكن مل يدر أما منو  ،ترك سجدتني أنه علم بعد الفراغ من الصالةإذا  :الرابعة عشر

  ركعتني

  

  .اًي ا ثانتيانلزوم اإل وعدم االمتثاليف اف ك كذل والصحة،ی ل عليله دليكون   الإمناو

عة كالريف ا ی تأ أنه علميمل  و سجدات،أربعبی أتبأنه احملل يف لو علم  م ماكمن هذا تعرف حو

  .نيعتكالريف  أو السابقة

در أما من ين مل كل وني سجدتكتر أنه  الفراغ من الصالةعلم بعدإذا : الرابعة عشر{ املسألة

 ،مهاؤب قضاجي وحةيون صالته صحكتی  حت}نيعتكأو من ر{ ون صالته باطلةكتی  حت}عة واحدةكر

 عةكما من رأدر يمل  وني سجدتكلو تر و:ث قاليالم الشرائع، حكيف هذه املسألة معنونة ن إ :فنقول

  .انتهى ،)١( اطي رحجنا جانب االحتنيعتكرأو 

  . فقط بدون القضاء؟ احتماالنعادةاإل أو ،اط القضاء هلايهل مراده باالحتو

نهم يها مع اختالف بأحكام وبنوا أقسام املسألة ورها الفقهاء،كر الشرائع ذكان، فتبعاً لذكف يكو

  .م بعضهاكحيف 

  : صور املسألة مخسةأصول: فنقول

  .صالة بعد الفراغ من الكون الشكي أن :األوىل

  .نه بعد جتاوز احمللكثناء، لاأليف  كون الشكي أن :ةيالثان

  ان االحتماالتك وثناء قبل جتاوز احملل،األيف  كون الشكي أن :الثالثة

                                                

  . يف اخللل٨٥ص: سالمشرائع اإل) ١(



٢١١

  .عةكل سجدة من رك أو ،ةيمن الثان أو ،األوىلون جمموعها من كاحتمل  بأن ثالثة،

ما من إما أاحتمل  بأن نيان االحتمال اثنك وثناء قبل جتاوز احملل،األيف  كون الشكي أن :الرابعة

  .عة سجدةكل ركمن  أو یاألول

  .عة سجدةكل ركمن  أو ة،يمن الثان أا احتمل بأن سها،كن عكالرابعة ل هي :اخلامسة

  :هاأحكامل يتفصيف  فنقول كعرفت ذلإذا 

املنت فهنا مفروض  هي ماك ،الصالة بعد الفراغ من كان الشكلو  ما يه و:األوىلما الصورة أ

  :ةأربعأقوال 

ما كهذا هو املشهور،  أن الظاهر و فقط،نيقضاء السجدت إىل اجياالحت وصحة الصالة: األول

  .اه البعضكح

  .نيقضاء السجدت إىل اجيعدم االحت وصحة الصالة،: الثاين

  .القضاء إىل اجياالحت وبطالن الصالة،: الثالث

  .لصالة اإعادة و،ني قضاء السجدتنياجلمع ب: الرابع

ل كة من يه السجدة الثانيعل بأن علمي الشخص  ألنمجايلباحنالل العلم اإل: األولاستدل للقول 

 واحدة كان تركإذا  ا تيان لعدم اإلماإو ،عةكل رك من ني اثنكان تركإذا ما لبطالن الصالة إعة، كر

  .عةكل ركمن 

ذب كبال علم إذ  معارض، رين غلقاعدة التجاوز می  فهو جمر،عةكل ركمن ی األول السجدة وأما

 ماإو بطالنالما بإ، إمجايل علم كون هناكي هذا الی عل وعة،كل ركة من يحدمها الحتمال فوت الثانأ

   إذ ،نيضاء السجدتقبوجوب 



٢١٢

ا لو علمنا مك، كمثل ذليف من املعلوم احنالل العلم  ول،يمعلوم بالتفص مجايلالعلم اإليف أحد طر

 منجز ريغی مجال العلم اإلفإن ،كحدمها قبل ذلأنا نعلم بنجاسة ك ون،يءناأحد األيف بوقوع جناسة 

  .نئذيح

 عادةمها اإل والعلم،يف  طرإتيانتوقف اخلروج عن عهدته بيه ي علنيالعلم بلزوم سجدتن إ :هيفو

 فقط مل نيبالسجدتی  فلو أت،فيلكلف خارجاً عن عهدة التكن املكي مل كبدون ذل و،مها معاًؤقضاو

  . الصالةأصل من باب وجوب نيون السجدتك أن ه الحتمالي ما علإتياناً باملن عكي

 أو ،وع فقطكون أمراً بالركي أن نيبمر  األكأمره بأمر، مث تردد ذلی املول أن لو علم أنه یتر الأ

 ،وع فقطكف بالريلكاخلروج عن عهدة الت واالمتثاليف ف كيوع مل كضمنها الريف اليت أمراً بالصالة 

  .فيلكقطع باخلروج عن عهدة التيث يأت بأطراف العلم حبي مل ألنه

 من ني السجدتكما ترإ أنه علمي بأن طراف العلم ثالثة،أون كي أن هذايف فرق ي ال أنه ال خيفىمث 

 كتربأنه علم ي بأن نيطراف العلم اثنتأون كي أو ة،يعة الثانكمن الر أو ،األوىلعة كمن الر أو ،نيعتكر

  .ةيمن الثان أو نيعتكما من رإهما كترعلم  بأن بالعكس أو ،األوىلعة كمن الر ونيعتك من رنيالسجدت

  حققناكذلك وة،ي املنسءجزااأل واطي االحتنيب و الصالةنيبيف ة املنايث حققنا سابقاً مبطليحنه إ مث

لمات كبعض اليف ظهر ما ي ،ةخريعة األكالسجدة من الراملتروك ان كإذا وجب اخلروج ي السالم الأن 

  .ثناء الصالةأيف  كالشيف  داخل  بعدم السالم قبل املنايفكالشوأن  شكال من اإلكعدم ذلی ة علياملبن



٢١٣

  عادةوجب عليه اإل

  

ف يلكة الذمة عن التءصالة براأ وجتاوز احملل و بعد الفراغكبقاعدة الش: استدل للقول الثاينو

 صولجراء األإ مانع عن ريغ يه قضاء املنسيعل أن  أوما باطلةإصالته  بأن إمجاالًعلمه  و،بقضاء السجدة

ة يالشبهات املوضوعيف القواعد  وصولاقتضتها األإذا ة، ية للواقعي الظاهرحكام خمالفة األ ألنها،يجماريف 

 حكام األني فرق بريمن غ يليالعلم التفصك منجز مجايل العلم اإلفإنه، يما فال خيفى  وزة،ي عزريغ

  .حملهيف ما تقرر كاملوضوعات و

  .الرسائل فراجعی يف خ املرتضيجاب عنها الشأوهم اجلواز، قد يالشرع مما  يفما ورد و

 }عادةه اإليوجب عل{ ث قاليه املصنف حيعل والنظر،يف  قربهو األ و:استدل للقول الثالثو

بارة الشرائع احتمال ع و،ه اهلمداينياملنت تبعاً للفقی ت علكمها ممن سريغ وابن العم وار الوالديهو اختو

 صلاأل وعلم فراغ ذمته منها،يمل  ولفاً بالصالة،كونه مك علم بألنه ،منحل مجايلالعلم اإل بأن املتقدمة،

 ،نيداء السجدتأف بيلك الصالة التأصلف بيلكعارض التي ال و،نيف بقضاء السجدتيلك ذمته عن التءةبرا

 نيمثال التنجس املردد بيف ما تقدم ك مجايلاإل سابق معلوم، فهو مانع عن تنجز العلم األولف يلك التألن

  .حدمها قبال جنساًأان كإذا ن يءنااإل

  .اجلواب عنه وعرف وجه القول الرابعي كمن ذلو

 موجب الحتمال البطالن، كذل و،يفصالة قبل فعل املناللف باكامل أيتي أن نكميهذا ی عل: قالي ال

أن  إىل ضافة باإلخرى،أ ن بصالةلفاً اآلكون مكي ، النيعتك من رنياً للسجدتكان تاركلو ه حيث إن

ني بالسجدتتيان ا قبل اإلتياناإل



٢١٤

  عادةاإلمث  كذا سجود السهو مرتني أوالً و، قضاء السجدة مرتنيحوطلكن األو

  

  .صالةيف دخال صالة إل يون من قبكي

 أن  فهو مثل،نيف بالسجدتيلكة عن التءان الرباي ضائر بعد جرريهذا االحتمال غ: قالي ألنه

 فإن ،مجايلز العلم اإلي مما حال دون تنج،ان أحدمها جنساً سابقاًكالذي  نين املشتبهيءنا بأحد اإلأتوضي

  .بالصحة يم الظاهركاحلفي يف كي صلن األكعلم بصحة وضوئه، لي ال ياملتوض

 }نيسجود السهو مرت{ ـ بتيان اإل}ذاك و،نيقضاء السجدة مرت{ ك مع ذل}حوطن األكول{

  . الصالةصل أل}عادة مث اإلأوالً{ اطية احتيسجود السهو لقضاء السجدة املنس أن وقد تقدم سابقاً

له  و،نه بعد جتاوز احمللكأثناء الصالة ليف  كون الشكي أن : من الصور اخلمس،ةيالصورة الثان

  :فرضان

  .نكالريف الدخول ك ،ن من الرجوعكتمي الالذي جتاوز احملل : األول

  .ينك رريء غيش إىل التجاوزكن من الرجوع، كتميالذي اوز احملل جت: الثاين

 أن  بعد،عة واحدةكمن ر أو ،نيعتك من رني السجدتكهل تر أنه يف كما لو شكف: األولأما 

 علمه  ألن،األوىل ملا تقدم من الصورة عادةاإل ومه البطالنكهذا ح وعة الثالثة،كوع الركريف دخل 

 أصلعلم سابق بوجوب  إىل  منحل،عادةاإل أو نيه، من قضاء السجدتين عليمرحد األأبوجوب  مجايلاإل

  .الصالة



٢١٥

سجود السهو مرتني  وقضاء كل منهما و إمتام الصالةحوطاأل و،أثناء الصالةيف كان ذلك إذا  عادةكذا جيب اإلو

  عادةاإلمث 

  

  .عادةاإلىل  إاجية بعدم االحتيمن صالته قاضی مض ما إىل صالة الصحة بالنسبةأ: قالي ال

  .مجايلصالة الصحة بعد العلم اإلجمال أل ال: قلت

 إىل اجياالحت والبطالنيف  ،ن حال اخلروج من الصالةكالريف حال الدخول  أن منه تعرفو

  .األوىلالصورة يف ما ك ،نياثنت أو ون احملتمل ثالثاًكي أن ني فرق بري من غ،عادةاإل

ثناء أيف { مجايل املقرون بالعلم اإلك الش}كذلان كإذا  عادةب اإلجيذا كو{ :قال املصنف

  .ثناءقسام األأم سائر كح أيتيس ون،كالريف  بعد الدخول }الصالة

  .نيعتك من رنيتي املنسنيون السجدتك الحتمال صحتها، ب}متام الصالةإ حوطاألو{

 نيون السجدتك الحتمال بطالن الصالة ب}عادة مث اإلنيسجود السهو مرت ول منهماكقضاء و{

  .األوىلالصورة يف له يما عرفت تفصكعة واحدة، كمن ر

ما لو كن من الرجوع، كمتيالذي هو جتاوز احملل  و،ةيمن فروض الصورة الثان:  الفرض الثاينوأما

  :هنا ثالثة أقسام و،ني لسجدتكتاربأنه ع كري أن الثالثة، فعلم قبل إىل قام

  األوىلعة ك من الرنيدت السجكهو تر و،ون ذا ثالثة احتماالتكي أن :األول



٢١٦

  .منهما أو ةيأو من الثان

  .منهما أو یاألول من ني السجدتكهو تر و،نيون ذا احتمالكي أن :الثاين

  .منهما أو ةي من الثانني السجدتك تروه و،نيون ذا احتمالكي أن :الثالث

ح أحد ي له ترجسيل إذ :بقوله ه اهلمداينيره الفقك بطالن الصالة، ملا ذقرباأل: األولالقسم في ف

ن إ الصالةيف ها كتدار أو ،األوىلانتا من كن إ ناف الصالةيعمل مبقتضاه من است ييكحتماالت، اال

ی حدإان واحدة منهما من كن إ بعدهای خراألقضاء  والصالة،يف  حدمهاأ كتدار أو ة،يانتا من الثانك

 فلو عمل بالقاعدة ،بعد جتاوز احملل كع شياجلم إىل  بالنسبةكالش واالحتماالت متعارضة، إذ ،نيعتكالر

فه من يلكال مبخالفته ملا هو تيعلم تفصي أنه صالته مع يف ياملض ومجايلع لزم منه طرح العلم اإلياجلميف 

  .انتهى ،)١( الصالةيف حدامها إ أو ني السجدتكتدار والرجوع أو ناف،ياالست

 ،مجايلاً بالعلم اإلك متسعادةلصالة مث اإل بعد اني السجدتإتياناط بيقال باالحتي أن نكمي ال و:أقول

  الصالة قبل هذا العلم،أصللف بوجوب ك لعلم امل،العلم منجز سابقاًيف أحد طر أن قد عرفت سابقاً،إذ 

بال  األوىلعة كمن الری األولالسجدة  إىل بالنسبة ي قاعدة التجاوز جتر ألنقال من صحة الصالةيما و

من ی األول إىل التجاوز بالنسبةو، األوىلعة كة من الريالثان إىل لنسبةمعارضاه التجاوز با إذ ،معارض

  بسقوط أحدمها مجايلصلحان للتعارض للعلم اإلي مها ال وة،يالثان

                                                

  .٥٥١ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ١(



٢١٧

إذا ما ك كذل و،ماً عن املعارضيسلی األولعة كمن الری األولالسجدة  إىل التجاوز بالنسبةی بقيف

طراف الثالثة منحل بالعلم  ذا األريبكال مجايل العلم اإلفإن، تشهداًأو سجوداً  أو وعاًك ركتربأنه علم 

وع كخرج الري ف،نكبر سايمها ل ذإتشهداً،  أو  سجوداًكتربأنه العلم  عينأ ،نيالطرف ي ذريالصغ مجايلاإل

 ون التشهدك فإن تام، ري غأيضاً املشبه به فإنتأمل،  إىل منجز حمتاج إمجايلونه طرفاً لعلم كعن 

 مجايلوجب حل العلم اإلي  الكن ذلكنهما لي باًياً ثنائيإمجالأوجب علماً ن إو ،نينك رريالسجود غو

  .الثاين

 كوجب ذلي التشهد ال ووعك الرنيب أو السجدة، ووعك الرنيب يالثنائ مجايلالعلم اإل أن ماك

علم بوجوب  ألنه  الصالة،إعادة وان الالزم القول بالبطالنكحد الثالثة، أ كلذا لو علم بتر واالحنالل،

  .طرافه قبل العلمأحد أؤثر بعد تنجز ي د الياجلد مجايلالعلم اإل ودائها،أعلم بيمل  و الصالةأصل

 يان املنسكن إ ألنه ،ةيعة الثانكة من الريالسجدة الثانأمر العلم بعدم سقوط أن  إىل هذا مضافاً

ان أمرها كعة كل ركسجدة من  ينسان املكن إو اً لبطالن الصالة،يمرها باقأان كعة ك من رنيالسجدت

 إعادةة حسب الفرض، قاض بيعة الثانكالر ویاألولعة كل من الركة من يالسجدة الثان ي نسألنه اً،يباق

ع حمتمالته، فالالزم ي جبمتيانباإل إالّ عهدتهلف من كرج املخي ال مجايلالعلم اإل أن  ملا سبق من،الصالة

ف املوجه يلكالت عينأه، يشق الكف بيلكة من التءعلم بالربای ي، حت الصالةإعادة وهذا قضاء السجدةی عل

  حةيانت الصالة صحكإذا بالسجدة فقط 



٢١٨

القسم يف الم كانت الصالة باطلة، هذا متام الكإذا ضمن الصالة يف ف املوجه بالسجدة يلكالتو

  .األول

 ملا ، البطالنأيضاً قربمنهما، فاأل أو یاألول من ني السجدتكهو احتمال تر و:أما القسم الثاين

من عمل مبقتضاه  ييك، اآلخری  علنيحد االحتمالأح يس له ترجيل أنه  مناألولالقسم يف عرفت 

، فلو عمل بالقاعدة نيعتكانتا من ركن إ نيقضاء سجدت ومتاماإلو، األوىلانت من كن إ ناف الصالةياست

ان كطرافه قبل العلم أمنجز أحد  مجايلاإلالعلم  وقاعدة ذ الإ و،مجايل لزم طرح العلم اإلنيالطرفيف 

  . الصالةإعادةم زالال

منهما،  أو ةي من الثانني السجدتكاحتمال تر ، أعينس القسم الثاينكهو ع و: القسم الثالثوأما

  ا، لفرضتياناإل وفه اجللوسيلك فت،ةي سجدة من الثانكعلم قطعاً بتري ألنه كذل و هنا الصحة،قربفاأل

  .بالسجدة خرجت الصالة عن البطالنی أت وجلسإذا ن، فكالر يفدخل يمل أنه 

 ئاً بعد الصالة،يش يقضي احملل اليف اً كونه شك لنيهنا بالسجدت أيتيهل  أنه الم حولكالی بقيمث 

م كجلس حبإذا  ألنه ،األولالظاهر  ،یخرأبعد الصالة سجدة  يقضي وهنا بسجدة واحدة أيتيأو 

 تيانفه اإليلكان تك ،ال أم نيبالسجدتی هل أت أنه يف كشإذا احملل، فيف  كه من الشكان شكالشارع 

قضاء سجدة يف اط ين االحتكل و،یاألولعة كالريف ان قاعدة التجاوز يجبر مجايلنحل العلم اإلي وما،

  .بعد الصالة



٢١٩

يف ون التجاوز من دون الدخول ك نيالسابق، بيف  ورنا هناكما ذيف فرق ي ال أنه ال خيفىمث 

  . مثالينياألول نيعتكالر إىل  بالنسبةاألول بالتشهد تيانل اإليمن قب أو الثالثةيف ام يل القي من قب،نكلرا

 ما لو علمكانت االحتماالت ثالثة، ك و،ثناء قبل جتاوز احمللاأليف  كون الشكي أن :الصورة الثالثة

 تيانلزوم اإل و هنا الصحة،قرباألو ،منهما أو ةيمن الثان أو األوىلما من إ ني سجدتكتربأنه هو جالس و

يف ء يالشيف  كهما شيلإ بالنسبة ك الش ألنكذل و للصالة، أو إعادةما هنا من دون قضاء لسجدة،

 كوك باملشتيان عدم اإلصلاأل وء بعد جتاوز حمله،يالشيف  كشی األولعة كالر إىل  بالنسبةكالش وحمله،

 س مانعاً عن العمل بالقواعد،يل مجايلالعلم اإلو، األوىلعة كلرايف  به تيانالقاعدة اإل أن مانكه هنا، يف

  .احملليف  تيانمه بعدم اإلكل العلم حبحي الشارع ألن

 لوی مجالن أثر للعلم اإلكي، مل كذلی نة عليقامت الب وأاحملل، يف أت يمل  أنه لو علم أنه ماكف

يف  تيانبعدم اإل يلي لو قام مقام العلم التفصكذلكاحملل، يف  تيانبعدم اإل يليانه مع العلم التفصكمإفرض 

ی فتأالذي هذا هو  و،تياناحملل مقتضاه البناء بعدم اإليف  كالش بأن ة تقولينة قاعدة شرعيمقام الب واحملل

 كونه من تلك ما احتمل كحمل السجدة تداريف ثناء األيف  كان الشكلو : ث قاليقة حيالتعليف به الوالد 

  .انتهى ،)١( عادةلزم منه اإلي ال وة،يالبقی قض وعةكالر

                                                

  . ـ الرابعة عشر٨١ ص:يرياز الشيني احلسيتعليقة مرياز مهد) ١(



٢٢٠

احتمله ملا ، خالفاً ه اهلمداينيه الفقيلإمال  و،ك املستمسكبذلی فتأما كه شامل للمقام، إطالق فإن

مثل املقام يف  بعد التجاوز كان قاعدة الشينع جرمي إالّ أن اللهم:  قال)١()رمحه اهللا(ى خ املرتضيتبعاً للش

منصرف  إىل د بالنظريس بالبعيما لكما جتاوز منه،  وحمله ي ما بقنيء مردد بي بفوات شإمجاالعلم الذي 

  .دلتهأ

هذه الصورة وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصالة، ی يف خنا املرتضيمن هنا احتمل شو

  .خلإ ينة من املنسيقيال ةءل الربايصلتح

  .وجب احنالل العلمي كلذ واحملل،يف  تيانم الشارع بعدم اإلكالظاهر ح أن عرفت من ما هفين كل

من  أو ،األوىلهما من كتر إمابأنه احملل يف  كقد ش و،نيون االحتمال اثنكي أن :الصورة الرابعة

بعد الصالة  يقضياحملل، مث يف  كاحملل لقاعدة الشيف بالسجدة احملتملة  أيتيه يف وعة سجدة،كل رك

 ه اهلمدايني، خالفاً للفقكح املستمسيصر ولد،الوای هو املطابق لفتو والصورة الرابعةيف سجدة ملا عرفت 

ان الفائت كن إ الصالةناف يما باست، إحقهيف ف يلكعلم بتنجز ت يي املصل ألناط،يفأوجب االحت

سجدة ی األولان الفائت من كن إ بعد الصالةی ولقضاء سجدة واحدة لأل أو ،األوىل من نيالسجدت

  .واحدة

ما لو كة، فهو يمه بفوت السجدة من الثانكحب مجايلم اإلالشارع حل العل أن  ما تقدم من:هيفو

  .هينة عليقامت الب أو ،كعلم بذل

 كتر أنه احملليف علم  بأن ،س الرابعةكاحملل، عيف  نيون االحتمال اثنكي أن :الصورة اخلامسة

  عة واحدة،كل ركمن  أو ةيما من الثانإ، نيالسجدت

                                                

  .١٠ يف اخللل الواقع يف الصالة سطر٣٣٧ص: كتاب الصالة) ١(



٢٢١

إما ترك سجدة نه إ  أو ،الركوع أو إما ترك القراءة أنه ة الثانية مثالًالسجديف علم بعد ما دخل  أن :اخلامسة عشر

  ركوع هذه الركعة أو من الركعة السابقة

  

 ريمن غ، األوىل إىل ان قاعدة التجاوز بالنسبةي جلر،ه قضاءيس عليل واحملل،يف ما  أيتيهنا و

  .معارض

الالزم  أن رمها بعد السالم،كذ ونيالسجدت أو ان السجدةيمسألة نسيف ث عرفت سابقاً ي حكنإمث 

  .ادةيعترب زيالسالم  وبه من التشهدی ون ما أتك والرجوع

عة كالريف ء منه يلف قد قام مث علم بفوت شكون املكي أن نيبقاء احملل، بيف فرق  ال أنه تعرف

  .ر بعد السالمكمستقل للتذن اوجعل عن إىل حاجة سلم، فال وون قد تشهدكي أن نيب و،السابقة

 أو  القراءةكما ترإ أنه ة مثالًيالسجدة الثانيف علم بعد ما دخل  أن :اخلامسة عشر{ املسألة

  ألنه،يء عليش صة الينق وادةيل زكما اخترناه سابقاً من عدم وجوب سجود السهو لی  فعل}وعكالر

 نيحد الطرفن ألكيمل  لماك و،قراءة الكهو تر وهيحد طرفال أثر أل ذإ منجز، رينئذ غيح مجايلالعلم اإل

  .ما هو معلومكؤثر العلم يأثر مل 

ما إ، ه فعالًيف عليلكعلم بتنجز تي ألنه الم،كه اليف أيتي فكلزوم سجدة السهو ملثل ذلی  علبناًءأما 

 املوجب للقضاء }عة السابقةك سجدة من الركما ترإأنه {  علم}أو{ ، الصالة أو إعادةسجود السهو

  .ه سابقاًيقد عرفت املناقشة فن إو  املشهور،قولی سجدة السهو عل وقطعاً،

  متاممن اإل مجايلالعلم اإلی فهل الالزم العمل مبقتض }عةكوع هذه الركو رأ{



٢٢٢

  عادةوجب عليه اإل

  

 إعادة، مث الثاينيف سجود السهو هلا  وةيالسجدة املنس و،األولالفرض يف  بسجدة السهو تياناإلو

  .اًي بالصالة ثانتياناإلفي كي أو العلم،يف وافقة طرما هو مقرر من لزوم می الصالة مبقتض

ه يوجب عل{ أنه یعل) رمحه اهللا(  املصنف،اًيا ثان أيتيتمها مث ي أو ن،بطل الصالة اآليه فهل يعلو

 مجايلالعلم اإل أن  مناملسألة الرابعة عشريف  ملا تقدم كذل و،بطال ملا بعده فعالًظاهره مع اإل و}عادةاإل

علم ي ال ولف قد اشتغل ذمته بالصالة،كامل إذ ،كذلكهنا  وؤثر العلمي أطرافه منجزاً سابقاً ان أحدكإذا 

ون طرفه كيه، فيمنجز أحد طرف مجايلف، فالعلم اإليلك فالالزم اخلروج عن عهدة الت،دهية ما بيفاكب

  .ةءللربای  جمراآلخر

ل كلزوم سجود السهو ليف  شكاللعله لإل و،األولالفرض يف  حوطاألی عل: قة الوالديتعليف و

  .كهنای  علهقيظهر من تعليما ك ،صةينق وادةيز

يف فلما عرفت  الفرض الثاينيف ما أ، كتم ذلي النه إ :لفظه  مباكاملستمسيف  عادةاإلی أورد علو

 تيانلعدم اإل أو ما للبطالنإمتثال أمرها، اعلم بعدم يعة السابقة كالسجدة من الر أن املسألة السابقة من

ر البطالنيتقدی  علعادةما باإلإمتثال أمرها، ابد من  ها، بل اليان قاعدة التجاوز فيا، فال جمال جلر 

ة يثبتت الصحة بقاعدة التجاوز اجلارإذا ر الصحة، فيتقدی  بالقضاء علماإو ،ءجزابسائر األمر بقاء األو

 وعكالر و القراءةنيبمر ان األدورأي  ـ األولالفرض يف  جار كمثل ذل و القضاء،نيوع تعكثبات الرإل

اعدة قان ي ا، فال جمال جلرتيانلعدم اإل أو ما للبطالنإالقراءة، أمر علم بعدم امتثال ي أيضاً فإنهـ 

  مرها يفأبد من امتثال  البطالن الر يتقدی عل أنه  إالّها،يالتجاوز ف



٢٢٣

يف السهو  قضاء السجدة مع سجديت واألولالفرض يف سجدتا السهو  و إمتام الصالةأيضاً هنا حوطاأل  لكن

  . لو كان ذلك بعد الفراغ من الصالة فكذلك و،عادةاإلمث الثاين الفرض 

  

ب السجود للسهو جي وسقط أمرها،ير الصحة يتقدی عل و،ءجزاة األيببقمر ضمن امتثال األ

 نين تعك الرثباتلصحة بقاعدة التجاوز إلاثبتت إذا ف .صةينق وادةيل زكوجوبه لی  علبناًء ،للنقص

  .انتهى ،)١( السجود للسهو

 السجدةأمر وع، موجب لسقوط العلم لعدم امتثال كالر إىل ان قاعدة التجاوز بالنسبةيجر: أقول

  بالسجدةتيانحدمها عدم اإلأ ،نيشقی ان متوقفاً علكثال تعدم العلم بعدم االم إذ ،قراءةالأمر و

ان قاعدة يرض من جرفوع حسب الك بالرتيانسقط عدم اإل إذاوع، فك بالرتيانعدم اإلالثاين  و،قراءةالو

 ،قراءةالأمر  والسجدةأمر ثال تما فارتفع العلم بعد ني سقط أحد الشق،وعكالر إىل التجاوز بالنسبة

  . الصالة فقط حبالهإعادةر يتقدم لتقرالذي الم السابق كالی بقيو

يف سجدتا السهو  ومتام الصالةإ{ لسابقةاملسألة ايف اط املتقدم ياالحتك }أيضاً هنا حوطن األكل{

 }الفرض الثاينيف السهو  قضاء السجدة مع سجديتو{ قراءةون الفائت الك الحتمال }األولالفرض 

  .ون الفائت السجدة الواحدةكالحتمال 

بعد { حدمهاأ كبتر مجايل العلم اإل}كان ذلكلو و{ وعكون الفائت الركالحتمال  }عادةمث اإل{

ان قاعدة الفراغ،يال جمال جلر و}كذلكالة فالفراغ من الص

                                                

  .٦٢٢ ص٧ ج:املستمسك) ١(
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وجب  ،ترك القراءة أو إما ترك سجدتني من الركعة السابقة أنه الركوعيف يدخل  أن  لو علم قبل:السادسة عشر

ك كان ذلإذا  عادةاإلمتام من غري لزوم اإل و بالقراءةتيانحيتمل االكتفاء باإل و،عادةاإلمث اإلمتام  وعليه العود لتداركهما

   بالقنوتتيانبعد اإل

  

  .الفرع السابقيف دة التجاوز كما مل يكن جمال جلريان قاع

ما بعد السالم لو صدر  إىل ةخريعة األكث عرفت سابقاً بقاء حمل السجدة من الري حكنإنعم، 

 عةكسجدة من هذه الر أو وعاًكرترك ما إبأنه علم ها، فلو يلإاحملل بالنسبة يف  كسهواً، جرت قاعدة الش

 صة، الينق وادةيل زك إىل ما مر بالنسبةكجتب سجدة السهو  ث اليح وه،يء عليش ال وبالسجدة أيتي

 سجدة ماإو وع،ك الركان املتروكإذا  الصالة إعادةه يما جتب علإ أنه نئذيعلم حيبأنه : قالي  ألنجمال

  .فرض املنتيف خرج ما تقدم ي ف،السالم والسهو للتشهد

 عة السابقةك من الرني سجدتكما ترإ أنه وعكالريف دخل ي أن  لو علم قبل:السادسة عشر{ املسألة

ان كلو  أنه یمبعن ي العلمك بقاء التدار}هماكه العود لتداريوجب عل{ عةك من هذه الر} القراءةكترأو 

  .يليالعلم التفصكز يالتنج يف مجايل العلم اإل ألن،كذلك، فهنا كه التداريا لزم علمهكعلم بتر

ی ، فالالزم العمل علقراءة الكان املتروك بأن ،نيادة السجدتي الحتمال ز}عادةام مث اإلمتاإلو{

  .عادةاإل ومتام مث اإلقراءةل باتيان احتمال آخر باإلكهنا و،مجايلالعلم اإليف طر

   }كان ذلكإذا  عادة لزوم اإلريمتام من غاإل و بالقراءةتيانتفاء باإلكتمل االحيو{
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  .} بالقنوتتياند اإلبع{ مجايلالعلم اإل

يف تعلق بعد الدخول يقد  والقنوت،يف ، قبل الدخول نين الطرفيبذ مجايلتعلق علمه اإليقد : أقول

  .القنوت

يف  كهو من الش ذإ قراءة بالتيانلقاعدة اإلای ان مقتضكالقنوت، يف تعلق قبل الدخول إذا ما إ

 يليالعلم التفصكس يل مجايلالعلم اإل والتجاوز، بعد ك من الشألنه ني بالسجدتتياناإلی عل بيني و،احملل

نحل بالعلم يما كمثل هذا العلم  أن قد تقدم وطرافه،أيف ة ياملقام بعد احنالله بوجود القاعدة الشرعيف 

 أ نشإمنا الًي تفصقراءةاملقام بفوات اليف العلم  بأن شكالاإل و،أشبهما  والقاعدة ونةينحل بالب ييليالتفص

يف  ك شإمنا و،قراءةاملقام بفوات اليف ال علم  إذ ،هأصل وارد من ري غ،متنع احنالله بهي فايلمجمن العلم اإل

  .احملليف  كقاعدة الشی هو جمر والفوات

 إىل  فال حاجة،احملليف  ك، بل قاعدة الشمجايلل العلم اإلحيالفوات مل يف  كالش أن من املعلومو

  .جابة عنهجتشم اإل

 قراءة بوجوب الالًيعلم تفص يياملصل بأن مفروض املسألة، يف مجايلالعلم اإلقرر احنالل يقد نه إ مث

سجدمها مث ي أن  السجدتان فالالزمكاملترو أن  من جهةماإو بنفسها، هي كاملترو أن ما من جهةإه، يعل

  .منحال مجايلون العلم اإلكيه يعل وحملها،يف س ي لني قبل السجدتقراءةال إذ ،أقريقوم في

لزم  يمجايلصورة العلم اإليف  أنه بعض املسائل منيف  ملا تقدم ،س من االحنالليهذا لن إ :هيفو

  ريتقدی  علألنه ةءعلم بالرباي  فقط الألو قر ياملصل و،نيال الطرفك بتياناإل
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يكون  و اتيانترك السجدتني فعلى التقديرين جيب اإل أو  إما تركهاألنه ،وجوب القراءة عليه معلوم أن بدعوى

  هو القنوتالذي الغري يف الدخول   السجدتني بعدإىلالشك بالنسبة 

  

  .أت اي مل ني السجدتك من جهة ترقراءةوجوب ال

 نيل واحد من الطرفك إىل  قاعدة التجاوز بالنسبةفإنالقنوت، يف تعلق بعد الدخول إذا  وأما

 أحد منجز أنه ائل السابقة،بعض املسيف ث عرفت ين حكبال احنالل، ل مجايلالعلم اإلی بقيساقطة، ف

ما ل يهو من قب ذإ فقط، عادةالقاعدة اإلی ان مقتضكلف بالصالة، كت ذمة املاشتغلإذا أطرافه من قبل 

 ،عادةاإل وم بالبطالنكالالزم احل إذ ،كحدمها قبل ذلأعلم بنجاسة ين يءناإ نيعلم بنجاسة حادثة بلو 

  .السورة فقط و باحلمدتيانة اإليفاكعدم بعد  ن ستأيتكل وهذا

 ،ه معلوميوجوب القراءة عل أن یبدعو{ : بقوله معلالًقراءةتفاء بالكره املصنف من االك ما ذوأما

فالالزم  } اتيانب اإلجين يريالتقدی  فعلني السجدتكأو تر{  اتيان وحدها فالالزم اإل}هاكما ترإ ألنه

عادا إلزم ي ف،اعتبار ا  زائدة الني قبل السجدتقراءةال إذ ،قراءة بالتياناإل وامي ا، مث القتياناإل واجللوس

  .قراءةال إىل  هذا بالنسبة،بعدمها

ی ون جمركي ف}هو القنوتالذي  ريالغيف  بعد الدخول نيالسجدت إىل  بالنسبةكون الشكيو{

 تام، ريغنه إ :هيفف .يلي لسقوطه بالعلم التفص،قراءةال إىل عارضها التجاوز بالنسبةي لقاعدة التجاوز، وال

 ينأقول بي أن نكتمی يهما، حتيعل ه املبيني طرفإتيانب إالّ ونكي هذا العلم ال ة من مثلءملا تقدم من الربا

  .ت باملعلوميتأ
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، مل نيا قبل السجدتإتيار وجوا من جهة يتقدی علهي  إذ ،كذلكن كي فقط مل قراءةبالی لو أتو

  . هو وجوا فقطر واحديتقدی ا علی  أتإمنا و،ؤت اي

 منه كطلب ذل أنه علم هلينه مل ك احلمد، لقراءةطلب منه ی املول بأن لفكلو علم امل أنه یتر الأ

 منه مطلقاً، مل كطلب ذل أو ضمنها احلمد،يف اليت الصالة  إىل متوجهاًمر ان األك بأن ضمن الصالة،يف 

 كوكما سواه مش ومعلوم، أنه باحلمد فقط حبجة یلو أت ـ ةينيقيبراءة  ـ  للذمةاًمربء و مبا علماًين آتكي

  .الرباءةی فهو جمر

يف ه ي علأشكل و،االشتغاليف  كمن باب الش  ال،االمتثاليف  كهذا من باب الشن إ :صلااحلو

ه، يل صدق التجاوز بالدخول فكشي حمله، ريغيف القنوت  بأن جل العلمن ألكل:  بقولهكاملستمس

ل بن جابر، عن يمساعإح يما هو مورد صحكام، ي بلحاظ القنيل السجدتق التجاوز عن حميتطبی األولف

  .انتهى )٢( ،)١( مضيالسجود بعد ما قام فليف  كشن إ :)عليه السالم( عبد اهللاأيب 

بل :  مبا لفظه)ه العوديوجب عل(:  قولهاألول : من املنتنيموضعی د الوالد عليقد علق السو

 بعده، حلصول التجاوز عنها نيالسجدتيف  وها قبل التجاوزي فك الش ألن،إعادة بال قراءة الإتيانبفي تكي

  .انتهى .)٣(اميبالق

                                                

  .٤ حبواب السجودأ من ١٥ الباب ٩٧١ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٦٢٩ ص٧ ج:املستمسك) ٢(

  .٨١ص:  الشريازي احلسيينيتعليقة مريزا مهد) ٣(
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 د أبويقة السيتعلفي  ف،نياآلخر نيظهر من بعض املعلقيالذي هذا هو  وما عرفت،كحمله يف هو و

  .لو من قوةخي  العادة لزوم اإلري من غقراءةتفاء بالكاال: ذاكه احلسن االصفهاين

 إمناهذه املسألة يف  شكال اإل: ما لفظه)انكإذا (قول املصنف ی عل يد الربوجردية السقيتعليف و

ها قبل ي عرض فكلشا إذ فقط، قراءةوجوب اليف  إشكال قبل القنوت فال وأما هذا املورد،يف هو 

  .انتهى، )١( ام عن حملهاي جتاوز بالقفإنه، نيف السجدتالالتجاوز، خب

يف ها كب العود لتدارجيبل : لفظه و)كان ذلكإذا (: قول املصنفی علالوالد  يقيمن تعل: الثاين

 ،ني بالسجدتتيانصالة عدم اإلأ إىل جعريهما، فيلإ لتعارض قاعدة التجاوز بالنسبة إعادةهذه الصورة بال 

  .انتهى ،)٢( الفرع التايليف ذا ك وس بتاميره من الوجه لكما ذو

 ،قراءةال أو ما السجدتانإفات منه بأنه  إمجاال يعلم املصليالتجاوز،  ان قاعديتيبعد عدم جر: أقول

اليت هي  ـ عادة من اإلنيفيلكحد التأن كي فلو مل ،ة للتعارضي جارري غكذا أو  ذاتياناإلعدم صالة أو

ان كمنجزاً من السابق،  ـ قراءة الكتری هو مقتضالذي  ـ قراءة بالتياناإلو ـ ني السجدتكتری مقتض

 الصالة مانع عن نفوذ العلم أصلب ينيقياالشتغال ال إالّ أن ،مجايلنهما حسب العلم اإليبالالزم اجلمع 

  د عن هذه الصالةيرفع ال وعادةما عرفت اإلك، فالالزم مجايلاإل

                                                

  .٧٠ص: ىروة الوثق علی العيتعليقة السيد الربوجرد) ١(

  .٨١ص:  الشريازي احلسيينيتعليقة مريزا مهد) ٢(
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القنوت  أن انيهذه الصورة، ببی يف  حتقراءة بالتيانة اإليفاكره الوالد احتمال كقبال ما ذيف و

ر عدم يتقدی عل وون الصالة باطلة،ك تنير عدم السجدتيتقدی عل إذ ،موقعه قطعاًيف قع يث مل يح

ها قبل ي فكالشكالقنوت يف  بعد الدخول قراءةاليف  كون الشكي حمله، فريغ يفون القنوت كي قراءةال

 إىل  بعد احملل بالنسبةكقاعدة الش يما جتركها، يلإاحملل بالنسبة يف  كقاعدة الش يجتر و،هيالدخول ف

عة كالريف به اشتباهاً  يتالسجدة بعد التشهد اآليف  كون حال املسألة حال ما لو شك، فتنيالسجدت

 ء ا لبقاتيانه اإليب علجيوجب ذهاب حمل السجدة، بل ی يموقعه حتيف قع يمل ه حيث إن، األوىل

  .ديس ببعيهذا االحتمال ل و،حملها

 ،نياً للسجدتكان تاركإذا الصالة  إعادةه يب علجيما إبأنه نئذ يعلم حيلف كاملوأن  فيك: قالي ال

القاعدة ی  حمله، فمقتضريغيف ان القنوت كمل يه و،قراءةاً للكان تاركإذا  سجدتا السهو هيب علجي ماإو

  . لتنجز االشتغالعادةما تقدم من اإل

 حمله ريغيف س للقنوت ي فل،صةينق وادةيل زكقربنا عدم لزوم سجدتا السهو لوأن  سبق: قالي ألنه

 أيتياحملل يف  كشه حيث إن و،قراءةال أو ني بالسجدتتيانلزوم اإل إىل المكرجع اليلذا  وسجدة السهو،

  .ما عرفتك قراءةبال

 عادن إ ألنه ،نيحد بطالنأ نيب مرها دائرأهذه الصالة  بأن :قاليرمبا  مما تقدم تعرف اجلواب عماو

 نيب مجايلون العلم اإلكبعد  إذ صة املبطلة،يالنقعد احتمل يمل ن إو ادة املبطلة،يالسجود احتمل الزإىل 

  ونكي مؤثر ري غقراءةال والسجدة
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السجدتني  إىل  فيها يف حملها وبالنسبةك الش، ألن بالقراءةتيانفي اإلك في،قبل الدخول يف القنوت انإذا ك وأما

  .بعد التجاوز

  التشهد أو  إما ترك السجدتني أنه  الثالثةإىلكذا احلال لو علم بعد القيام و

  

  .المكجمال هلذا الی بقي فال ،احملليف  ك من الشاآلخرطرفه  و بعد احمللكه من الشيحد طرفأ

 ني بالسجدتتيان عدم اإلني املردد بك الش}انكإذا  وأما{ قولهيف  فقد ظهر الوجه ،انكف يكو

 }حملها ويف ها ي فك الشن أل، بالقراءةتياناإلفي كي ف،القنوتيف قبل الدخول { قراءة بالتيانعدم اإلأو 

علم  بأن وعكالريف  بعد الدخول كان هذا الشكلو  و،} بعد التجاوزنيالسجدت إىل بالنسبة{ كالش

قلنا بلزوم إذا ، عادةالعلم اإليف حد طرأما تقدم من تنجز ی ان مقتضك قراءةال أو نيان السجدتيسن

ی  علفإنه ،نئذيالعلم حيف حد طرثر ألأال  ذإفت، ك وال أمت الصالةإ وصة،ينق وادةيل زكسجدة السهو ل

  .ءيه شيون علكي  القراءةان الير نسيتقد

 داخل الصالة، بدون كوك باملشتيانوجب اإلي الالذي احملل يف  كون الشكيف  }ذا احلالكو{

 أيتي ولسجي فإنه }التشهد أو ني السجدتكما ترإ أنه الثالثة إىل اميلو علم بعد الق{ هيء آخر عليش

التشهد فلم  إىل  أما بالنسبة،امي قد جتاوز من حملها بالقنيالسجدتإىل  بالنسبة ألنه تصح صالته، وهدبالتش

 بدوا باطل، يت فتشهده اآلنيسجد السجدتيمل  أنه ما من جهةه، إي للعلم بوجوبه عل،تحقق التجاوزي

ه يرد علی يام، حتير القكذ إىل ل بدون حاجةيقرر الدليقد  و، بالتشهد بنفسهتيان من جهة عدم اإلماإو

   ونكي ال وام جتاوزاً عن السجدة،يون القكي أن نكميف يكبأنه 
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  للزوم هدمهنهالام جتاوز، مع العلم ببطيالق بأن :قالي أن نكميف يك أو جتاوزاً عن التشهد،

ر كون ذل بديان الدليب ـ الفرع السابقيف الم حول القنوت كما سبق مثل هذا الك ـ  مبا سبقهتياناإلو

  السجدةنيب مجايلنحل علمه اإلينئذ يح وجلس،يامه فيادة قيعلم بزيلف كاملن إ :قالي أن ام، هويالق

قبلها الذي ه بالسجدة فالتشهد إتيانما من جهة عدم ه، إي بلزوم التشهد علالًيعلم تقصي ألنه التشهدو

  .انه بالسجدةيإتنفسه مع يف ه بالتشهد إتيان من جهة عدم ماإو باطل،

 ريغ والسجدة، إىل ام جتاوزاً بالنسبةيون القك إذ ن،يريال التقدكی  علشكالاإلال خيفى ن كهذا ول

 يليالقول بلزوم التشهد بعد اجللوس للعلم التفص أن ماك، شكالالتشهد واضح اإل إىل جتاوز بالنسبة

ی  فلو أت،ما تياناإلدون تحقق فراغ الذمة منه بي  والنيطرفی عل مبين يليالعلم التفص إذ  تام،ري غكبذل

ونه كر يتقدی عل إذ التشهد املعلوم،أمر امتثل بأنه علم ي  ال، قبلهنيبالسجدت أيتي أن بالتشهد وحده بدون

  .نهالبطی علی بقي بالسجدة قبله تيان من جهة عدم اإلباطالً

 مما علأت يمل ن إو ادة،يجاء ما علم بالزن إ ألنه ح الصالة،يهذا فال عالج لتصحی علو

  .قاعدة مصححة للصالة ال وفراغ الذمةيف  ك شاآلخرحدمها دون أبی تأن إو صة،يبالنق

 به تيانجتمع مع اإلاليت قصد بالتشهد القربة املطلقة إذا ادة يعلم بالزي ال وما معاً أيتيبأنه القول و

 تيانل للزوم اإليعدم وجود دلبعد  إذ ، حملهريغيف  ، املبطل للصالةرينئذ غير حكونه من باب الذكقبال، ل

  الالذي ها موجباً للتزلزل كتر و اتيانل من اإلكون كيبالسجدة 



٢٣٢

.عادة ما مع االحتياط باإلتيان لو كان قبل القيام فيتعني اإلوأما ،التشهد أو سجدة واحدةأو ترك 

  ترك التشهد أنه  الثالثةإىلعلم بعد القيام إذا  :السابعة عشر

  

  .ةتصح معه الصال

 تلزم أيضاًهذه الصورة يف  فإنه }التشهد أو  سجدة واحدةكأو تر{ :قولهيف  شكالمنه تعرف اإلو

  . الصالة ملا تقدمإعادة

 أو امي قبل القكون مثل هذه الشك ني به بعادةلزوم اإليف رنا تعرف عدم الفرق ك مما ذكذلكو

 نيتعيام فيان قبل القك لو وأما{ :قوله باألولدون الثاين يف ح ينهما بالتصحيل املصنف بيبعده، فتفص

 القول و ا،تياناإلی ل عليقد عرفت عدم الدل أنه ماك ،هي منظور ف}عادةاط باإلي ما مع االحتتياناإل

ان كالتشهد لو  وني السجدتإتيانلف بكما مإنه أنئذ بيلف حكعلم املي إذ اط،ي من باب االحتكذلبأن 

ضطر حسب العلم يثما يح ـ ان الفائت التشهد وحدهك لو عادةلف باإلك مماإو ،نيالفائت السجدت

 العلم باالشتغال فإن ، خيفىال ه مايف ـ التشهد وال السجدةك إتياناحملل بيف  كون الشك و،مجايلاإل

 هذا العلم أصل وفيك ،اًيإمجال  علماًكهنا أن لو فرض مجايلالل العلم اإلحن ال الصالة موجبصلأل

  . تامرير غكذالذي ر يالتقری عل مجايلاإل

التشهد  أو نيان السجدتينس والتشهد أو ان السجدةينس عينأ، ربعصور األيف الظاهر  أن فتحصل

  .اهللا العامل و،عادة، لزوم اإلنيالفرضيف  هبعد أو اميقبل الق

  ناًيقي } التشهدكتر أنه الثالثة إىل اميعلم بعد القإذا : السابعة عشر{ املسألة



٢٣٣

 السجدة بعد إىل الشك بالنسبة  ألن بالتشهدتياناإلفي يقال يك أن حيتمل ،الأيضاً أم السجدة ترك  أنه يفشك و

  هو القيام فال اعتناء بهالذي الغري يف الدخول 

  

 التشهد، مث كنه بتريقيه اجللوس باعتبار يان الالزم علك }الأيضاً أم  السجدة كتر أنه يف كشو{

بل لو اً، وجب جتاوزي حمل له ال الالذي ام يالق إذ ،احملليف  كدة ش السجكتريف  ك الش ألن ما،تياناإل

 إذ ،احملليف  كمن الشبأنه ان الالزم القول كاً باجللوس أموران مكنه كحمله ليف ام يان القك أنه فرض

  .عود احملل بعود اجللوسي

 ) بالتشهدتياناإلفي كي( :قول املصنفی قة عليالتعليف اختاره الوالد الذي ان، فهذا هو كف يكو

  .انتهى ،)١( ةعادلزم اإليال وان ما،يتب اإلجيبل : قال

  .همريغ وكاملستمس ويالربوجرد وين العراقياء الديخ ضيذا اختاره الشكو

 } بالتشهدتياناإلفي كيقال ي أن تملحيو{ :ما احتمله املصنف بقولهيف  شكال تعرف اإلكبذلو

ام فال اعتناء يهو القالذي  ريالغيف السجدة بعد الدخول   إىل بالنسبةكن الشأل{ وحده بدون السجدة

  .ة لعدم االعتناء ملثل هذه السجدةي املقتضريالغيف  قبل الدخول ك الشأدلةمشول يف  ك باعتبار الش}به

 ، تبعاً للجواهر،نياخلمس واملسألة التاسعةيف ره هنا كذالذي قد اختار املصنف هذا االحتمال و

  .نيربعاأل وملسألة اخلامسةايف استوجه خالفه و

                                                

  .٨١ص:  الشريازي احلسيينيتعليقة مريزا مهد) ١(



٢٣٤

.بالتشهد فقط أو  سواء أتى ما، بعد اإلمتامعادة اإلحوطاألو

  من السجدة  أتى بأحد األمرين أنه إمجاالعلم إذا  :الثامنة عشر

  

 أو  السجدةكتريف  كش و التشهدكقن تريون تكي أن نير بكما ذيان، فال فرق فكف يكو

 كتريف  ك وشني السجدتكتريف قن يت أو خرى،أ  سجدةكرتيف  كش و سجدةكقن تريت أو س،كبالع

 كش ووع،ك الركتربأنه قن قبل السجود يت ما لوك،  من الفروعك ذلأشبهما  أو ،سكبالع أو التشهد،

  .احملليف اً ك شقراءةاليف  كعود الشيالوقوف، ف إىل رجعي أن يهب علجي فإنه ،قراءة الكتريف 

قلنا بلزوم الرجوع  و،السجود إىل یهو ويوع، مث نسكلرحد ا إىل جاءإذا صورة ما يف نعم 

  .اً بعد احمللك شقراءةاليف  كون الشكي ،وعكحد الر إىل اًيمنحن

 إذ الفروع السابقة،يف مقارناً  أو س،كبالع أو ،نيقيالی  مقدماً علكون الشك نيفرق ب النه إ مث

طرو  إذ ،األولاحملل  إىل لفكد احملل بعود املعوي حمله، فريغيف حنوه  أو بهی تأالذي ام يون القكار ياملع

  .ال خيفىما كحمله، يف  مطلقاً كوجب جعل الشيالعلم بعدم جزء سابق 

 ادة،يما احتمل الزی أتن إ ألنه }بالتشهد فقط أو مای  سواء أت،اممت بعد اإلعادة اإلحوطاألو{

تقدمة املتشاة هلذا الفرع لوحدة العلة سائر الفروع امليف ذا ك وصة،يبالتشهد فقط احتمل النقی تأن إو

  .ال خيفىما ك ،عياجلميف 

  ن من السجدةيمربأحد األی أت أنه إمجاالًعلم إذا : الثامنة عشر{ املسألة



٢٣٥

كان قبله جيب عليه ن إو  ،القيام مل يعنت بشكهيف  كان بعد الدخول فإن ،اآلخريف شك  والتشهد من غري تعينيو

  .أحوطكان ن إو  بعد اإلمتامعادةال جيب اإل و،كل منهما مع بقاء احملليف   شاكألنه  ماتياناإل

  

 كذل و}هكعنت بشيام مل يالقيف ان بعد الدخول ك فإن اآلخريف  كش و،يني تعريالتشهد من غو

 بعد احملل كمن الشه حيث إن و،ك شااآلخر إىل بالنسبة و،تيانقن اإليحدمها متأ إىل بالنسبة أنه لوضوح

 أدلة إطالق فإن ،كوكء املشيد القاعدة بالعلم بالشيمل تق وقاعدة التجاوز، يرجي بل ،ءيشعليه ب جيمل 

ن مل أكاجلهل به  و،التشهد مثالًيف  كشابأنه علم ين أك كوكء املشيالعلم بالش التجاوز شامل لصوريت

  .السجدة أو التشهد إىل ه هل هو بالنسبةكش بأن دري

  :أقوال واملقام ثالثة احتماالتفي  ف،اًيل باقان احملكحبيث  }ان قبلهكن إو{

 }ل منهما مع بقاء احمللكيف  ك شاألنه  ماتيانه اإليب علجي{ :ما اختاره املصنف بقوله: األول

 كذل وة،يادة عمديادة جزء زينئذ بزيعلم حي أنه هذای رد علين كاحملل، ليف ة يادة عمديجراء زإفالالزم 

صة، هذا يالنق إىل  بالنسبةكذلك أنه ماكة، يمجالاإل وةيليادة التفصي الزنيفرق ب ال إذ مبطل للصالة،

لقاعدة ی جمر ال أنه ماك ،انت معارضة مبثلهاك إذ احملل،يف  كلقاعدة الشی جمر ال إىل أنه مضافاً

  . مرةريما مر غكصورة التجاوز، يف التجاوز 

 حمل }أحوطان كن إو متام بعد اإلعادةب اإلجي الو{ :اً بقولهيره املصنف ثانكما ذ أن ظهريمنه و

  .نظر

  لوخي  الألنه ،ني اختاره بعض املعلق، من رأسعادةاإل والبطالن: الثاين



٢٣٦

 إذ ،ل حمذوركاليف  و،اآلخرحدمها دون أ بأيتي أو ما، أيتيال  أو ،ما أيتي أن :حوالأمن ثالثة 

ی جمر ال إذ نئذ،ية حيفاكالی ل عليدل ال و،صةيأت ما احتمل النقيلو مل  و،ادةيما علم الزی تألو 

احملل موجودة يف  كة، بل حالة الشينيقية الءالربا إىل ينيقياج االشتغال اليحنوه بعد احت و العدمصلأل

  . ماتيانصورة عدم اإليف ور ك عاد احملذور املذاآلخرب أيتي نيحيف حدمها أأت بيلو مل  و،إمجاالً

ا من ی تأبطلها، مث أطرف  إىل رهكصل فيمل  ویتروإذا الة، فعالج هلذه الص هذا، فالی علو

  .شمل مثل املقامي بطال الل حرمة اإليدل ود،يجد

 ين العراقياء الديخ ضي الشهالذمة، اختاريف تفاء بالتشهد بقصد ما كاال والصحة: الثالث

ما إالسجدة  بأن هد فقط، للعلم بالتشتياناإل إالّ هيب علجي ال أنه بل الظاهر: ، قال الثايناالصطهباناينو

  .ها بعد جتاوز احمللي فكون الشكي أن ماإو ای أت

 أو فرض حتققها،ی ادة السجدة علي للعلم بز، الصالةإعادةه يب علجيما ی تأهذا، لو ی علو

  .انتهى ، ا بعد جتاوز احمللتياناإل

  بالتشهداًيتآالواقع يف ان كن إو  ا،تيانلزم اإلي  بالسجدة فالاًيتآالواقع يف ان كن إنه إ :حهيتوض

احملل في نتيالتشهد يف بالدخول  إذ ،فقد جتاوز حمل السجدة ـ حدمها قطعاًأ بتيانعلم باإلي ألنه ـ

  .ه فال حمل للسجدةيعل و،ةكوك بالسجدة املشتيانللسجدة، فال جمال لإل يكالش

  ونكيه يعل و به،تياناإلی دل علي أصل ال إذ ه،ياً فكوكالتشهد مشی بقينعم 



٢٣٧

مل  و كان جالسافإن ،التشهد من هذه الركعة أو ،إما ترك السجدة من الركعة السابقة أنه علمإذا  :التاسعة عشر

  ء ليس عليه شي وأمت الصالة والقيام أتى بالتشهديف يدخل 

  

ره كما ذی عل ـ الذمةيف تاط بقصد ما ياالح و بهتيانلزم اإلي ف،احملليف  كه من الشي فكالش

  .به واقعاً تياناإلر يتقدی  علشكالوجب اإلير، فال كون من باب الذكين أل  هوإمنا ـ يالعراق

  .مجايلالعلم اإلی  مبقتضعادة ما، مث اإلتياناملسألة احتمال رابع، هو اإليف  كهناو

 مل أنه هو وشقه الثالث إذ ،القول الثاينيف  شكالظهر اإليمنه  و،قربراه هو األكما ذ و:أقول

  .هيحمذور ف  ال،هو السجدةالذي حدمها أأت بي

التشهد من هذه  أو عة السابقةك السجدة من الركما ترإ أنه علمإذا : التاسعة عشر{ املسألة

ن قضاًء، مث يمرباأل أيتيتم الصالة، مث ي أنه ان متجاوزاً عنها فمن الواضحكإذا ها، أما يهو فاليت  }عةكالر

ه من يلإ نيفيلكحد املتأ بتوجه مجايل للعلم اإل،ني احتمال فوت السجدتكهناان كن إ ،أيضاًد الصالة يعي

بعد ي ال و،التشهد أو صورة احتمال فوت سجدة واحدةيف ن يءمن أحد القضا و،عادةاإل والقضاء

ز العلم ينع من تنجمي الصالة مما أصل إىل بالنسبة يلي فقط، ملا تقدم من العلم التفصعادةتفاء باإلكاال

  .ايلمجاإل

ی خرأحدمها عبارة أ إذ )جالساً(ة لقوله يري هذه مجلة تفس}اميالقيف دخل يمل  وان جالساًك فإن{

م لنحل ا العياليت  ك لقاعدة الشكذل و}ءيه شيس عليل وأمت الصالة وبالتشهدی أت{ اآلخرعن 

  نئذيون حكالسجدة السابقة ت و،مجايلاإل



٢٣٨

 أتى بقضاء كل منهما مع سجديت وأمت الصالة ولدخول فيه مضىبعد ا أو  القيامإىلكان حال النهوض ن إو

  أيضاً الصالة إعادة حوطاأل و،السهو

  

  .قاعدة التجاوزل اًمورد

 أو عة السابقة،ك فوت التشهد من الرنيهو جالس ب والثالثة يف كش بأن س املسألة،كظهر عيمنه و

قد عرفت حصول  ذإ }اميالق إىل ضحال النهو{ مجايل العلم اإل}انكن إو{ عةكالسجدة من هذه الر

ما قبل  إىل امي حال القكذلكمر األ وق التجاوز،يهذا من باب أول مصاد و،التجاوز حبال النهوض

  .يليصورة العلم التفصی يف الرجوع، حتمكان إفوت به يالذي وع كالر

 }منهمال كبقضاء ی أت وأمت الصالة ویمض{ أنه ی فاملصنف عل}هيأو بعد الدخول ف{ :لذا قالو

  .التشهد إىل فلقاعدة التجاوز بالنسبة يما املضأ

  .حدمهاأبفوت  مجايلل منهما، فللعلم اإلك قضاء وأما

ی جتر ما الك، نيلتعارض القاعدت مجايلطراف العلم اإلأ يف يجتر قاعدة التجاوز ال: ن قلتإ

  .نيءنااإل إىل بالنسبة مجايلطراف العلم اإلأيف صالة الطهارة أ

مع { أيتي، ملا  خيفىال ه مايف و،أثر هلا ال إذ السجدة، إىل قاعدة التجاوز بالنسبة يرجت ال: قلت

يف وجب التعدد ي ن، الي أمرنيتردده ب وء واحد،ي السهو عن ش ألن، مرة واحدة}السهو سجديت

  .لزم تعدد سجدة السهوی يالواقع، حت

ون كيعة، مما كهد من هذه الرون الفائت، التشكي أن  الحتمال}أيضاً الصالة إعادة حوطاألو{

  . جزء باق حملهك لصالته عمداً بتران مبطالًكلس جيمل إذا  ف،فه اجللوسيلكت



٢٣٩

 عادة اإلحوط األأيضاًعليه  ومع سجود السهووقضاء السجدة فقط  واإلمتام ووجوب العود لتدارك التشهد  حيتملو

  .أيضاً

  التشهديف  كان قبل الدخول فإن من هذه الركعة أو قةترك سجدة إما من الركعة الساب أنه علمإذا  :العشرون

  

 يالربوجرد ويالعراق واالصفهاين وبه الوالدی فتأالذي هذا هو  و}العودوجوب تمل حيو{

 ال وللرجوع يف املقتضيلكبقاء الت و،تيانصالة عدم اإل ألكذل و،همريغوواخلونساري  كاملستمسو

  البأاالقول  والسجدة،يف املقام ملعارضتها بقاعدة التجاوز يف  يجتر ال يه وقاعدة التجاوز الّإدفاع هلا 

ان عدم القضاء للسجدة بعد كن إ ثر املتصوراأل أن أثر هلا من جهة ال إذ السجدة، إىل بالنسبة يجتر

 فإن ،الوهن يف كمال ،مثله ليس حبجةو كون التجاوز مفيداً لذلك مثبت، فإناجللوس هنا للتشهد، 

ما هو كان قاعدة التجاوز، يتحقق عند جري الالذي  الفوت هن موضوعكد، ليجدأمر  بانكن إو القضاء

  .خيفى أن أوضح من

 أو ه التشهد هنا،يب علجيما إبأنه  مجايل للعلم اإل}قضاء السجدة فقط ومتاماإل و التشهدكلتدار{

  .القضاء للسجدة بعد الصالة

الم كقد تقدم ال و،ان السجدةيوجوا لنس ی علبناًءة احتماال ي للسجدة املنس}مع سجود السهو{

  .ة، مما توجب بطالن الصالةيادة عمديادة التشهد زي الحتمال ز}أيضاً عادة اإلحوط األأيضاًه يعلو{ هيف

 }انك فإن ،عةكمن هذه الر أو عة السابقةكما من الرإ سجدة كتر أنه علمإذا : العشرون{ املسألة

  عةكانت الركإذا ما يف }التشهديف قبل الدخول { كعلمه بذل



٢٤٠

   وجب عليه العود إليها لبقاء احملل،أثناء النهوض قبل الدخول فيهيف  أو  القيامإىلأو قبل النهوض 

  

يف  أو{ عة ثالثةكانت الركإذا ما ي ف}اميالق إىل أو قبل النهوض{ ها التشهديرابعة مما ف أو ة،يثان

  .}ها لبقاء احملليلإه العود يعلوجب { اميالقيف أي  }هيأثناء النهوض قبل الدخول ف

 ملا عرفت سابقاً من مجايلنحل العلم اإلي كبذل وقبل النهوض فواضح، وأما بقاء احملل قبل التشهد

 ،تعارض قاعدة احملل قاعدة التجاوز ال و،وجب االحنالليطرف، يف ان قاعدة بدون معارض يجرأن 

  .عة السابقةكالر إىل التجاوز بالنسبةقاعدة  وعة،كهذه الر إىل قاعدة احملل بالنسبة يفتجر

ه يعل يكل اخلاص احمليالنهوض، فللدليف شرع ن إو اميحد الق إىل  بقاء احملل قبل الوصولوأما

رشاد عدم  نعم ظاهر اإل،خمالف هنا من وجوب الرجوعی عثر علأمل  ينإ: اجلواهريف قال ی  حتمجاعاإل

  .انتهى ،)١( الرجوع

 فرجل ض من : قلت:هيف و،)عليه السالم( عبد اهللاأيب ان بن الرمح ح عبديل هو صحيالدلو

ما ك، )٢(سجدي: )عليه السالم(سجد؟ قال يمل  أم در أسجديقائماً فلم ی ستوي أن  قبلكفش سجوده

  . فراجع،كوكاملسألة العاشرة من فصل الشيف  كذليف الم كل اليمر تفص

  حالة النهوض أن هايرنا فكذليت ااملسألة السابقة  و هذه املسألةنيفرق بيذا و

                                                

  .٣٢٠ ص١٢ ج:اجلواهر) ١(

  .٦ ح يف السجود١٥ باب ٩٧٢ ص٤ ج:الوسائل) ٢(



٢٤١

القيام يف  أو التشهديف كان بعد الدخول ن إو ، الركعة السابقة شك بعد جتاوز احمللإىل بالنسبة ألنه ء عليه ال شيو

 حيتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة و،السهو سجديت وةأتى بقضاء السجد وأمت الصالة ومضى

  ع سجود السهوقضاء السجدة م واإلمتامو

  

  .التشهد إىل توجب فوت احملل بالنسبة

يف  بقاًء كوكالتشهد املش إىل ف اعتربمت حالة النهوض خروجاً عن احملل بالنسبةيكنه إ :قاليفال 

 مجايلالل العلم اإلحن ال}هيء عليال شو{ هما واحدةيلإنسبتها  أن ة معكوكالسجدة املش إىل احملل بالنسبة

لزم قضاء سجدة واحدة بعد الصالة ي  فال،عة السابقةكالريف السجدة  إىل ة بالنسبةءجراء الربااملوجب إل

  .عة السابقةكوا من الركمن جهة احتمال 

يف  أو التشهديف ان بعد الدخول كن إو ، بعد جتاوز احمللكعة السابقة شكالر إىل  بالنسبةألنه{

أمت و{  بعد جتاوز احمللألنه }ىمض{): رمحه اهللا( املسألة السابقة، وجه قول املصنفيف  فقد تقدم }اميالق

 يالعراق ويالربوجرد واالصفهاين و خالفاً للوالد}السهو سجديت وبقضاء السجدةی أت والصالة

وجه االحتمال ی ره املصنف، علكفتوا مبا ذأم  إثي، حنيهم من املعلقريغ واالصطهبانايت وكاملستمسو

 إىل التجاوز بالنسبة  لتساقط قاعديت}عةكالسجدة من هذه الر كتمل وجوب العود لتدارحيو{ :بقوله

  .وجوب الرجوعی مة علكصالة العدم حاأی ، فتبقنيعتكالر

مل الذي  مجايلماً للعلم اإليك حت،عة السابقةكوا من الرك الحتمال }قضاء السجدة ومتاماإلو{

  ، مرة الحتمال فوتني مرت}مع سجود السهو{ ءيله شحي



٢٤٢

.أيضاً الصالة إعادةالتقديرين  على حوطاألو

غريه من  أو سواء كان ركناً  واجباًاًجزء أو ، كالقنوت مثالً مستحبياًاًإما ترك جزء أنه علمإذا  :العشرون واحلادية

ال  ونقصاا صحت صالته  جيب سجود السهو ألجلاليت  ءجزامن األ أو ،التشهد وهلا قضاء كالسجدةاليت  ءجزااأل

  ء عليه شي

  

ی  علبناًء كذلو ،عةكهذه الريف التشهد  أو اميادة القيمرة الحتمال ز وعة السابقة،كالريف دة السج

 ملا سبق من }أيضاً الصالة إعادةن يريالتقدی  علحوطاألو{ سجود السهو إىل اءيشاج مثل هذه األياحت

  .قد عرفت استحباا و،املسألة التاسعة عشريف الوجه 

جزءاً واجباً  أو ،القنوت مثالكاً ي جزءاً مستحبكما ترإ أنه علمإذا  :العشرون وةياحلاد{ املسألة

اليت  ءجزامن األ أو ،التشهد والسجدةكهلا قضاء اليت  ءجزاه من األريأو غ{ وعكالرك }ناًكان ركسواء 

قد  وصة،ينق وادةيل زكل أا ما عرفت سابقاً، منی  علقراءةالك }جل نقصهاب سجود السهو ألجي

  .هي فالشكتقدم اإل

  الوالدكذل إىل ملعأما كالفراغ  أو انت الشبهة عرضت بعد التجاوزكن إ }صحت صالته{

  .احملليف  ك لقاعدة الش،كوك الواجب املشء باجلزتيانب اإلجياً يان احملل باقكلو  ذإ، يالربوجردو

ی خرأعدة معارضة بقا أا توهم و،معارض التجاوز بال أو ان قاعدة الفراغي جلر}هيء عليال شو{

 ضرر قاعدة الكة، ي االمتنانصولاأل وسائر القواعدكالتجاوز  إذ حمله،يف س يالطرف املستحب ليف 

   إمنا أشبهما  وةء الرباأصلو



٢٤٣

  .امتناناً يلزامف اإليلكوضعت لرفع الت

ن ايجريف وا أشكللذا  و،ةيقواعد امتنان إىل تاج رفعهی حيهما حتيلزام فإروه، فال كامل وأما املستحب

ب جيما إبأنه ما لو علم يحد فأل كستشيهذا مل ی عل و،راهتهك أو ءياستحباب شيف  كالشلدى ة ءالربا

الوجوب ضد  بأن القولی علی ة من الوجوب، حتءان الربايجريف  ،ستحبي أو ةيه دعاء الرؤيعل

ملستحب لزم ا ول من الواجبكيف ة ية جارءانت الرباكلو  أنه  مع،مرتبة أشد منه أنه  ال،لالستحباب

  .خالفهمای عل مجايل للعلم اإلنيتءسقوط الربا

 ان بالنسبةيقاعدة قبح العقاب بال ب يجترفكما ة، يالشرع وةي العقلصول األني بكذليف ال فرق و

 ال أنه ظهري كمن ذل وه،يلإعلمون بالنسبة يرفع ما ال وء مطلقيل شك يرجي كذلكالدعاء، وجوب إىل 

 ،وعكبعد الری تقضاليت القنوت كثر، أون له كي أن ني بكهو طرف الشي الذاجلزء املستحب يف فرق 

 حممدی الصلوات علكثر أون له كي ال أو صة للمستحبات،ينق وادةيل زكل مستحب لو قلنا بعموم كأو 

  .صةينق وادةيل زكعدم استحباب سجدة السهو لی  علبناًءآله، و

 قاعدة التجاوز )عليه السالم( ماماإل یجرأف ايك فكذلكان كلو  أنه یهذا سوی رد علي الو

 من كون ذلك احتمال :هيف و،حة زرارة املتقدمةيصحيف حرام ة اإلريبكقامة بعد تاإل وذاناأل إىل بالنسبة

وز قطع جي إذ كذلی عل يلزامثر اإلمن جهة ترتب األ أو ،ه مجع من العلماءيلإما ذهب كباب وجوما، 

 عدمها، وهما حرمة القطعيدور مدار القاعدة في ف،وعكالريف دخل يمل  ما ما دام تيانجل اإلالصالة أل

  انيهو عدم جرالذي الم كهذا خارج عن حمل الو



٢٤٤

 لعدم األثر لترك ،بعض األفعال الواجبة املذكورة أو ،موضعهمايف اإلخفات  أو إما ترك اجلهر أنه كذا لو علمو

.  حبكم الشك البدويخراآل الطرف إىل فيكون الشك بالنسبة ،اإلخفات واجلهر

  نقص ركناً أو إما زاد فيها ركناً أنه إمجاالًعلم إذا  بطالن الفريضةيف  إشكال ال :العشرون والثانية

  

ی  الزمة حتري غحكام األك تل ألنة،يلزام اإلحكام األريغ إىل ة بالنسبةين االمتناصولاأل ودالقواع

  .هي فشكالاإل ينبغي  الم مماكان فاحلكف يك و،صولاأل و القواعدكبدون تل

أو { ةيالصالة اجلهريف  } اجلهركما ترإ أنه لو علم{ كالشای ء عليش ال و تصح الصالة،}ذاكو{

 ك تر} أو،امموضعهيف { ةيرهإخفاته من الصالة اجلاحملل الواجب  وه،يالصالة االخفاتيف  }خفاتاإل

 كون الشكدنا به الفرع السابق من يهذا مبا قد ييلزم تقي وثر،أهلا اليت  }ورةكفعال الواجبة املذبعض األ{

 كون الشكيخفات فاإل و اجلهركثر لترلعدم األ{ال خيفى ما كالتجاوز،  أو الواجب بعد الفراغء اجلزيف 

 قاعدة التجاوز ي فتجر}ي البدوكم الشكحب{ ثرأهو جزء له الذي  }اآلخرالطرف  إىل بالنسبة

  .الفراغو

ل منهما أثر، مل كان لكاناً، مما ي اجلزء نسكتر أو ،خفات عمداًاإل ور اجلهكما ترإبأنه نعم لو علم 

  .ينيل من اجلانكيف ثر  لوجود األ،جتر القاعدتان

 أو ناًكها ريما زاد فإ أنه إمجاالًعلم إذا ضة يبطالن الفريف  إشكال ال: العشرون وةيالثان{ املسألة

   لو علمماكاً، ين حمل الناقص باقكيمل إذا ما ي ف}ناًكنقص ر



٢٤٥

إما نقص فيها  أنه  نعم لو علم،النقصان مشكوك و، زيادة الركن فيها مغتفرة ألن،النافلة فال تكون باطلةيف  وأما

 أو تشهداً أو ركوعاً أو سجدة واحدة أو  مثالًإما نقص فيها ركوعاً أنه إمجااللو علم  و،سجدتني بطلت أو ركوعاً

   مل،حنو ذلك مما ليس بركن

  

وعاً، كعة ركنقص من هذه الر أو ،وعاًكری األولعة كالريف زاد  ماإ أنه ة،يعة الثانكرقبل سجود ال

 بالزائد تيانعدم اإليف مة كقاعدة التجاوز حم و، به حاالًتيانلزوم اإليف مة كاحملل حميف  ك قاعدة الشفإن

  .مجايلنحل العلم اإلي كبذل و،یاألولعة كالريف 

ل واحد من ك إذ  بالبطالن،الًيعلم تفصي ألنه اً فواضح،ي احملل باقنكيما لو مل ي وجه البطالن فوأما

  .صة موجب لهيالنق وادةيالز

 ها مغتفرةين فكادة الرين زأل{ كها مثل هذا الشي فكشإذا  }ون باطلةكالنافلة فال تيف  وأما{

  .النافلةيف حبث السهو يف ، ه مفصالًيالم فكتقدم ال مای  عل}كوكالنقصان مشو

ال ي للعلم تفص}بطلت{  وقد جتاوز احملل}نيسجدت أو وعاًكها ريما نقص فإ أنه علمنعم لو {

سجدة واحدة  أو وعاً مثالًكها ريما نقص فإ أنه إمجااللو علم و{ قد تقدم بطالن النافلة االيت صة يبالنق

 دارمر ألا أن عيني }نكس بريمما ل{ قراءةال أو وعكالرك }كحنو ذل أو تشهداً أو وعاًكر{  نقص}أو

  مل{ هريغ ونك الرنيب



٢٤٦

 فيكون احتمال نقص ،سجود سهو أو قضاء أو  نقصان ما عدا الركن فيها ال أثر له من بطالن ألنحيكم بإعادا

. الركن كالشك البدوي

  مثال بعدها من الركعة الثانية أو السجدةيف هو  وتذكرإذا  :العشرون والثالثة

  

ثر له من  أها الين فكن نقصان ما عدا الرأل{  النقصاننيال الطرفكان كن إو }م باعاداكحي

 }ي البدوكالشكن كون احتمال نقص الركيف{ عرفت سابقاً مای  عل}سجود سهو أو قضاء أو بطالن

  .ئاًيوجب شي الالذي 

ل ي نأرادن إ عادها،أفات حمل السالم  قد وسلميمل  وأة االفتتاح ريبكرب تكيما مل إبأنه لو علم و

ما إ أنه لو علم أنه ماك ،، منصرف عن مثل هذه الصورةالنافلةيف سهو  ال أنه یدل عل  مافإن ،املثوبة

عة الستصحاب كحلاق رإفت جاز يلو مل  و،كذلكعاد أ كقد فات احملل للتدار و،ثالثة أو صالها واحدة

  . معلومريالنافلة غيف سقوطه  والعدم،

 ظنيان كما ي ف}ةيعة الثانكبعدها من الر أو السجدة يفوهو  ركتذإذا : العشرون والثالثة{ املسألة

  .الواقعيف ة يست ثانيفهو ل الّإ وة،يالثانأا 

ن ك ل،ةي بطلت السجدة وجاء ا ثان،قيالتطبيف  أمن باب اخلط د، الييالتقن اوجاء ا بعنإذا نعم 

  .ك املستمسكذل  إىلأشارما كة، ين عمدكة مل تيداً بالثاني ما جاء به مق ألنحة،يالصالة صح

   الثالثةكذلك و،الثالثة إىل  بالنسبةكذلكم ك احل ألن جاء باملثل،إمنا }مثال{



٢٤٧

 قام واألوىلأتى ا للركعة اليت هذه الركعة جعل السجدة    ركوعأيضاًترك  واألوىلأنه ترك سجدة من الركعة 

ا م فيجعله،السجدة الثانية من الثانيةيف  هو واألوىلترك السجدتني من  أنه كذا لو علم و،أمت صالته وقنت وقرأو

  هكذا ويتم واألوىلتذكر بني السجدتني سجد أخرى بقصد الركعة ن إو ، الركعة الثانيةإىليقوم  ووىللأل

  

اليت  جعل السجدة ،عةكوع هذه الرك رأيضاً كتر و،یاألولعة ك سجدة من الركنه ترأ{ الرابعةو

 إذ ،قصد ا العدولي أنه ه، اليثر عل األكب ذليترتی  مبعن}ىلاألوعة كللر{ ةيالثانن او بعن}ای أت

 أن  مرةريقد عرفت غ وه،يعلی األولن اوطباق عنن الیولنجعل لألي هو إمنا و،صلالعدول خالف األ

  .هيل عليدل شبهه ال واجلزم

 ،نيسجدت النيما واقعاً بأل ،ةيعة الثانكالرن اوته بعنءقرا وامهية قي له لغوظهريهذا ی  عل}و{

 قرأو{ ةيالثانن او بعن}قام{صة، وينق وادةيل زكلزومها لی  علبناًءسجدة السهو،  إىل زاد احتاج ماو

ها بعد ؤجب قضايفوت حمل السجدة، في فإنهع كان قد ركهذا خبالف ما لو  و}أمت صالته وقنتو

  .ما سبقكالصالة 

 یولجعلهما لألي ف،ةية من الثانينالسجدة الثايف هو  ویاألول من ني سجدتكتر أنه ذا لو علمكو{

  .األولالفرع يف  ملا تقدم }ةيعة الثانكالر إىل قوميو

ی خرأسجد { األوىليف  نيسجد السجدتيمل  أنه ة املزعومة،ي من الثان}ني السجدتنيب ركتذن إو{

 ألنه سواء،املنت يف ورة كمثلة املذمع األاليت هي  ىخراألمثلة األيف  }ذاكه و،تمي ویاألولعة كبقصد الر

  ،األوىليف  ني السجدتكما ترإ



٢٤٨

الركعة ترك السجدة من  أنه السجدة من الركعة التاليةيف تذكر بعد الدخول إذا  سائر الركعات إىلبالنسبة 

  .  الصالة بعد اإلمتامإعادةمجيع هذه الصور يف  حوطلكن األ و،ركوع هذه الركعة والسابقة

  

  . سجدة واحدةكو ترأ

ر كلو تذ أنه ماك ،بعدمها أو نهمايب أو ةيالثانيف  نيالسجدتی حدإر قبل كتذي  أنماإل، كی علو

 ريغ يه وادة سجدةيون من باب زكتی األوليف اً لسجدة واحدة كان تاركة، يالثانيف  نيبعد السجدت

 كتر أنه ةيعة التالكالسجدة من الريف ر بعد الدخول كتذإذا عات كسائر الر إىل بالنسبة{ ذاكه ومضرة،

عة ك بالركبعد ذل أيتي وون للسابقة،كيبه ی  ما أتفإن }عةكوع هذه الركر وعة السابقةكالسجدة من الر

  .الالحقة

 احلجة، وكاستحباباً عند املستمس وي،الربوجرد و وجوباً عند ابن العم}حوطن األكلو{

  .قيوا املنت بدون تعلكون تراآلخرو

يف وع بالدخول ك الرك الحتمال صدق تر}متام الصالة بعد اإلإعادةع هذه الصور يمجيف {

ة، يوع من الثانكالرو، األوىل السجدة من كتر أنه یريلعرف ا إذة، يعة الثانكمن الرن أا اوالسجدة بعن

  .صةيالنق وادةيصدق الزيف زان يالعرف هو امل و،قراءةً واماًيقبلهما ق أو ني السجدتنيزاد ب أنه یري أنه ال

جعل  ول نظره،قة احلال بديحقی  العرف لو اطلع علفإن، أظهراً ياباط استحبيون االحتكن كل

صة بالنسبةيعل النقجي أنه ، القراءةال واميالق إىل ادة بالنسبةيالز



٢٤٩

 تيان كان بعد اإلفإن ،علم بعد السالم نقصان إحدى الصالتني ركعة والعصر وصلى الظهرإذا  :العشرون والرابعة

سجد مث  الثانية ركعة إىل أضافكان قبل ذلك قام فن إو ،الذمةيف صالة واحدة بقصد ما  أتى بسهواً وعمداًيف باملنا

  األوىلأعاد مث غري احملل يف للسهو عن السالم 

  

  .وعكالر والسجدةی لإ

ء الواحد يالش أن قد سبق وادة،يان الزكصة ميه، جعل النقين الرجوع فكميال  ما إىل یتعد نعم لو

ادة يالعرف زی ريوع فرجع كالر ر قبلكتذ وقام وسجدة ينسإذا ، فنيحالت يفالعرف ی تبدل حاله لدي

يف  قراءةال واميالقوأن  ،صة السجدةيالعرف نقی ريوع كبعد الر الّإر كتذيمل إذا  و،قراءةال واميالق

  .اماكم

 نيالصالتی حدإعلم بعد السالم نقصان  والعصر والظهری صلإذا : العشرون والرابعة{ املسألة

  . تباعاًنير املسألتكاملسألة الثامنة، نذيف ما بعدها  وم هذه املسألةكث تقدم حيح و}ةعكر

 }الذمةيف بصالة واحدة بقصد ما ی أت{ احلدثك }سهواً وعمداًيف  باملناتيانان بعد اإلك فإن{

صورة يف ضر تقدم العصر ي مل اًيركان ذكث يب حيالترت وة،يء بالثانيصل ش وحال دونيف  املناألن

  .بطالن الظهر لنقصها واقعاً

ة يالثان إىل أضافقام ف{ لمكما لو تكعمداً،  سهواً اليف  باملنااًي آتناكن إو }كان قبل ذلكن إو{

مث { األوىل أو ةيبنقصان الثان مجايلالعلم اإلی  مقتضألنه } احمللريغيف عة مث سجد للسهو عن السالم كر

  قاعدة الفراغ يجتر ال و}األوىلأعاد 



٢٥٠

 الحتمال كون الثانية على فرض كوا ،الذمةيف  ركعات بقصد ما أربعيصلي  بل ،األوىل يال ينوحوط أن ألبل ا

  .تامة حمسوبة ظهراً

  

  .ةيقاعدة الفراغ عن الثانبعنها، ملعارضتها 

 ،ال أم مجايل للعلم اإلهة قضاًء بعديبالثان والوقت،يف داًء أ األولبی ما لو أتي، فكذلكم كهل احلو

عد القوا أن یان علي احتماالن مبن،ءي معارضة لشريمن غ األوىل إىل لولة القوت بالنسبةيدة حلقاع

 لولة بالنسبةياحل والفراغ العصر مبعارضة قاعديت إىل تعارض بعضها مع بعض، فتقوم قاعدة الفراغ بالنسبة

لولة يقاعدة احلی  فتبقتتساقطانی خراألحدامها مع إالفراغ مبعارضة  قاعديت حيث إن ،ال أم ،الظهرإىل 

 ،ةالشاكحدمها حالل أ حلمان طاهران كان هناكإذا ا مبمثلوا له  و،كذليف قد اختلف العلماء  ومة،يسل

 ياجلريف  واحلل، والطهارة يأصلَالشاة يف  فإنحدمها، أی ، فوقعت قطرة جنسة علياجلرك حرام اآلخرو

  .صل الطهارة فقطأ

 ل الشاة،كأالقاعدة وجوب االجتناب عن ی ان مقتضك، نيصل واحد ألأصل قلنا مبعارضة فإن

 ريصالة احلل من غأت يبق ومجايل للعلم اإلنياجلانبيف صالة الطهارة أقلنا بعدم املعارضة تساقطت ن إو

  .صالة احللل اللحم ألكأجوز يمعارض، ف

ن وك الحتمال ،الذمةيف عات بقصد ما ك رأربعيصلي بل  ،یاألول ينوي الحوط أن بل األ{

  بعدك ذلكتري  ال)حوطبل األ(قوله ی قد علق الوالد عل و}وا تامة حمسوبة ظهراًكفرض ی ة عليالثان

   كذلك و،)١( ته ظهراًينيف ة يعل الثانجيأن 

                                                

  .٨١ص : الشريازييني احلسيتعليقة مريزا مهد) ١(



٢٥١

 ،نقص من إحدى الصالتني ركعة أنه علم بعد السالم من العشاءمث  العشاء وصلى املغربإذا  :العشرون واخلامسة

مث  العشاء ركعة إىل أضافكان قبل ذلك قام فن إو ، وجب عليه إعادماسهواً وعمداًيف  باملنانتيا كان بعد اإلفإن

   يعيد املغربمث السهو  يسجد سجديت

  

  .قتهيتعل يف ين العراقياء الديخ ضيالش

نقص من  أنه العشاء مث علم بعد السالم من العشاء واملغربی صلإذا : العشرون واخلامسة{ املسألة

  .نيالظهر إىل  بالنسبةكذلك واملسألة الثامنة،يف ما سبق ك، نيعتكر أو }عةكر نيالتالصی حدإ

هما، يحدإببطالن  مجايل للعلم اإل}عادماإه يسهواً وجب عل وعمداًيف  باملناتيانان بعد اإلك فإن{

  .همايلتك عادةإل ياملقتض

العشاء  إىل أضافقام ف{ مالكالكعمداً  سهواً اليف  باملنااًيان آتكلو  و}كان قبل ذلكن إو{

  .نيعتكان ركن  إنيعتكر أو ،عةكان الناقص ركن إ }عةكر

  .ون الناقص هو العشاءكر يتقدی ادة السالم علي الحتمال ز}السهو سجد سجديتيمث {

 تعاد الث يستفاد من حدي ماك، يركب ذي الترت ألنضر تقدم العشاء،ي ال و}د املغربيعيمث {

الوقت يف ما لو وقعت الصالة ياملسائل السابقة، ختتلف ف وعض صور هذه املسألةب أن ال خيفىوه، ريغو

نْأك ،باالختالف أو ةيحضر أو ةيات سفريون الرباعك نياملسألتيف فرق ي ال أنه ماكاملختص، 



٢٥٢

ده بياليت  وإما ترك ركعة من الظهر أنه إمجاالعلم  يسلم للعصر أن قبل وصلى الظهرينإذا : العشرون والسادسة

مقتضى القاعدة البناء  و الظهر شك بعد الفراغإىل فبالنسبة ،هذه الركعة ثالثة العصر وظهره تامة أو أن ،رابعة العصر

 ما بيده رابعتها بأن  احلكمكثرمقتضى البناء على األ وربعاأل و العصر شك بني الثالثإىلبالنسبة  و،على كوا تامة

   بصالة االحتياطتياناإلو

  

  .سكبالع أو ،ةيالعصر حضر وةيسفر الظهر تانك

 إذ ،مهماكاملسألة السابقة حيف ن املتقدم يحال الظهر  ال،نينئذ حال العشائيون حاهلما حكينعم 

قضاء الصبح مع كب، ي الصلوات ترتنين بكي ما لو مل كمثل ذل وعات،كالريف نهما اختالف يون بكي

  .ياحلضر أو يالظهر السفر

 كما ترإ أنه إمجاالًسلم للعصر عمل ي أن قبل ونيالظهری صلإذا : العشرون والسادسة{ املسألة

املسألة ثالثة في  ف}عة ثالثة العصركهذه الر وظهره تامة أو أن ،ده رابعة العصريباليت  وعة من الظهركر

  :أقوال

ه املصنف يلإ أشارالذي هو  و،اينكيلباكد اجلمال اليالس ويالربوجرد وما اختاره الوالد: األول

العصر  إىل بالنسبةو ،تامةوا كی القاعدة البناء علی مقتض و بعد الفراغكش الظهر إىل فبالنسبة{ :لهبقو

  اطي بصالة االحتتياناإل وده رابعتهايما ب بأن مك احلكثراألی البناء علی مقتض وربعاأل و الثالثني بكش



٢٥٣

كان ما ن إو ،كانت تامة فال يكون ما بيده رابعة نإ  الظهر ألن،ال ميكن إعمال القاعدتني معا أنه  إالّ،بعد إمتامها

  إعمال إحدى القاعدتنييف  الصالتني لعدم الترجيح إعادة فيجب ،بيده رابعة فال يكون الظهر تامة

  

  .اطي بصالة االحتتيانتصح الصالتان مع اإل و،نيالقاعدت يجري ف}متامهاإبعد 

انت تامة كن إ  الظهر ألن، معاًنيعمال القاعدتإن كمي ال أنه الإ{ :ما اختاره املصنف بقوله: الثاين

 فإن ،نيعمال القاعدتإن كمي  فال}ون الظهر تامةكيده رابعة فال يان ما بكن إو ده رابعة،يون ما بكي فال

ون مانعاً من كي كذلكتعارضا، إذا  نيطرفيف  أصل أو عمال قاعدةإون مانعاً عن كيما ك مجايلالعلم اإل

ن كمي  الكذلكن يءناما علمنا بنجاسة أحد اإلي الطهارة فأصلن العمل بكمي الأنه  ماك، فنيعمال قاعدتإ

  .حدمهاأعلمنا بعدم صحة إذا  ،طرف آخريف  احلل أصل وطرفيف  الطهارة أصلالعمل ب

  .}نيالقاعدتی حدإعمال إيف ح ي لعدم الترجني الصالتإعادةجب يف{

  .هماي فيني اجلارنيصل األنيب بيظهر للترتاليف ة يح مع قاعدة الفراغ اجلاريالترج: قالي ال

 بعض باعتبار ترتب حماهلا،ی ترتب بعضها عل تنفسها اليف نهما يترتب ب الاليت  صول األ:قالي فإنه

 إىل ان قاعدة الفراغ بالنسبةين جماال للقول جبركي بعدمها، مل نيالصالتی حدإعلم بنقصان إذا لذا و

  .األوىلی ة علية، لترتب الثانيدون الثانی األول

لعل  و،إعادةالعصر بال  إىل عة متصلةكمن ضم ر ين العراقياء الديخ ضيما اختاره الش: الثالث

   منكون هذا الشكي نيبعد سقوط القاعدت أن وجهه



٢٥٤

   الحتمال كون قاعدة الفراغ من باب األمارات، الصالتنيإعادةمث  بركعة أخرى للعصر تيان اإلحوطنعم األ

  

به  وعة متصلة،ك أوجب ضم ركذلی جرإذا  ف،قلال مانع من استصحاب األ املنصوص، فريغ

ه يعل وطراف العلم احنل العلم،أبعض يف قاعدة  أو أصلی جرإذا  أنه ، ملا تقدم منمجايلنحل العلم اإلي

  .أيضاًم بصحة الظهر كحيف

د ا يرين أب }للعصری عة أخرك برتيان اإلحوطنعم األ{ :لعل هذا هو مراد املصنف بقولهو

اط يون االحتكه بيلذا علقا عل واحلجة، ويفهمه الربوجردالذي هذا هو  واملفصولة، عة املوصولة الكالر

  .عة منفصلةك بالرتياناإليف 

إذا ون لوازمها حجة، فك فت}ماراتون قاعدة الفراغ من باب األك الحتمال ني الصالتإعادةمث {

يف  كثراألی ثالث بااللتزام، فال جمال لقاعدة البناء علالعصر  أن ان الزمهاكالظهر  إىل جرت بالنسبة

  .خالفهای مارة علام األي بسبب قكهو الش والعصر الرتفاع موضوعها

انت الظهر ناقصة مل كلو  ذإمعلوم العدم، بأنه عة مفصولة ك الرإتيانمن قال بی  علأشكلرمبا و

يف  قرباأل وعة موصولة،ك برتيانإلازم ان الالكانت الظهر تامة كلو  و،أصالعة كالر إىل اجين احتكي

 بصالة واحدة تيانال موصولة، مث اإل ومفصولة الی خرأعة ك برتيانده بدون اإليما بام إمتالنظر هو 

ن علمنا بعدم اعتباره  أل بعدكان االستصحاب مشيجر و القواعد تتساقط بالعلم، ألنالذمة يفبقصد ما 

ی أتبأنه علم يلف ك فامل،أيضاً املنصوصة ري غكوكالش إىل لنسبةره الفقهاء باجيلذا مل  وعات،كالريف 

  خرىأ ة بصالتياناإل إالّ هيس عليل وحةيبصالة صح



٢٥٥

ما  وصالها ثالث ركعات أو ،ما بيده رابعة العشاء وصلى املغرب ركعتني إما أنه علمإذا العشائني يف كذا احلال و

  بيده ثالثة العشاء

  

انت العصر كن إو ي،انت الظهر فهكن إ حةي الصح ألنعصر ا،ة قصد اليفاك يالقاعدة تقتضو

  .قيالتطبيف  ألقاعدة اخلط و،أربعان ك مأربعا فإوقعت ظهراً، 

 نيال تدافع ب:  مبا لفظه)نيعمال القاعدإ (قول املنصفی قه عليتعليف د الوالد يره السك ما ذوأما

 نقصه احملتمل بصالة ك مع تدار،ة العصريحتمال متام باخذاأليف ناي ة الظهر اليم بتمامك احلفإنمفادمها، 

عماهلا إ نية، فاملتعيموارد القواعد العمليف ز ي عزريجمرد عدم اجتماع مقتضامها واقعاً مثله غ واط،ياالحت

  .انتهى ،)١( نيالعشائيف ذا ك و للصالةإعادةبال لزوم 

أي  فنين املشتبهيءنااإليف  نيستصحاب االنياملقام مثل التدافع بيف التدافع  إذ تأمل، إىل فمحتاج

 إالّ خمرج عنه ه، اليلإمتام العصر إ أو  الظهرإعادة من نيفيلكحد التأ بعد العلم بتوجه فإنه ،نهمايفرق ب

  .نيال احملتملك إتيانبامتثال الواقع ب

 :هيمارات، ففون قاعدة الفراغ من باب األكعة املوصولة بكح الريره املصنف من تصحكذ  ماوأما

ل الزم، بل اخلرب ك املتفاهم عرفاً من اللوازم اليف  كن ذلكانت لوازمها حجة، لكن إو ماراتاألإن 

  .حملهيف ما حقق كل الزمه حجة كس يالواحد ل

صالها  أو ،ده رابعة العشاءيما ب ونيعتكاملغرب ری ما صلإ أنه علمإذا  نيالعشائيف ذا احلال كو{

أيتيرناه كما ذی عل و}ءده ثالثة العشايما ب وعاتكثالث ر

                                                

  .٨١ ص: الشريازي احلسيينيتعليقة مريزا مهد) ١(



٢٥٦

 أو  ركعاتأربعصلى كال منهما  أنه لكن مل يدرو ، صلى الظهرين مثان ركعات أنه  لو علم:العشرون والسابعة

 بقاعدة عدم اعتبار الشك  ركعات عمالًأربع منهما صلى كالً أنه  بىن على،ىاآلخريف زاد  ونقص من إحدامها ركعة

العشاء  وصلى املغرب ثالثة أنه يفشك بعد السالم  وى العشائني سبع ركعاتصل أنه علمإذا كذا  و،بعد السالم

  على صحتهما  فيبين،ىاآلخريف زاد  ونقص من إحدامها أو ،ةأربع

  

جب ية فينقص الثان وعادا،إجب يفی األول، الحتمال بطالن نيد املغربيعيعة موصولة مث كبر

 تيانة بدون اإلكوكعة املشكالری وز السالم علجي و،اداعإجب يعة فكادة الرية بزيبطالن الثان ومتامها،إ

  .اهللا العامل ووجوهها،ال خيفى ما كعادا، إ ود عنهايوز رفع الجيما كعادا، إ وعةكبر

ال كی صل أنه درين مل كل وعاتكن مثان ريالظهری صل أنه لو علم: العشرون والسابعة{ املسألة

 أربع منهما الًكی صل أنه یعلی ، بنىخراأليف زاد  وعةكرحدامها إنقص من  أو عاتك رأربعمنهما 

 ،املثالك نيونا مرتبتكت أن ني بكذليف فرق  ال و} بعد السالمك عمال بقاعدة عدم اعتبار الش،عاتكر

   ،ال أم نياملثالكعاما كر ي تساونيفرق ب ال أنه ماكالصبح لوحدة القاعدة،  والظهركال أم 

املغرب ی صل أنه يف بعد السالم كشوركعات  سبع نيالعشائی صلأنه  علمإذا ذا كو{ :للذا قاو

 ال و للقاعدة املتقدمة}صحتهمای عل بينيفی خراأليف زاد  وحدامهاإنقص من  أو ،ةأربعالعشاء  وثالثة

  وتكظهر من سيما ك نيالفرعيف خالف 



٢٥٧

هل صلى الظهر  أنه يف  لعصر شكقبل السالم من ا وصلى الظهرين مثان ركعات أنه علمإذا  :العشرون والثامنة

 ،بيده خامسة العصراليت هذه  ونقص من الظهر ركعة فسلم على الثالث أنه  أو،بيده رابعة العصراليت  ركعات فأربع

ال  إذ  فيحكم بصحة الصالتني،اخلمس وربع العصر شك بني األإىلبالنسبة  و، الظهر شك بعد السالمإىلفبالنسبة 

  إىل فبالنسبة مانع من إجراء القاعدتني

  

  .املنتی رائهم علآی ن اطلعت علي الذنيعامة املعلق

العصر  والظهر ستاًی صل أنه يف ك لو شكذلكم كعة، بل احلكة الريظهر عدم خصوصيمما تقدم و

  الكدخلها الشي ضة اليالفر أن یدل عل ما و،عةكالعصر ر والظهر سبعاًی صل أنه يف كش أو ،نيعتكر

  .ال خيفىما كموضوعه في  بعد السالم تنكعدة الش قا ألنشمل املقام،ي

 كقبل السالم من العصر ش وعاتكن مثان ريالظهری صل أنه علمإذا : العشرون والثامنة{ املسألة

  .فه السالميلكون تكی ي حت}ده رابعة العصريباليت عات فك رأربعالظهر ی هل صل أنه يف

 إىل  فبالنسبة،ده خامسة العصريباليت  هذه والثالثی عة فسلم علكنقص من الظهر ر أنه أو{

 }اخلمس وربع األني بكالعصر ش إىل بالنسبةو{ مه عدم االعتناءكحالذي  } بعد السالمكالظهر ش

  .أيضاًعدم االعتناء  وربعاألی مه البناء علكحالذي 

  إىل، فبالنسبة نيجراء القاعدتإمانع من  ال إذ ،نيم بصحة الصالتكحيف{



٢٥٨

حكم  ي العصر جيرإىلبالنسبة  و،أربعسلم على  أنه على  فيبين،الشك بعد السالم والفراغقاعدة  يالظهر جير

 يسجد سجديتمث يسلم  و فيتشهد، السجدتنيإكمالكان بعد إذا  ربععلى األ اخلمس فيبين وربعالشك بني األ

سلم من املغرب  أنه يفك ش و،صلى سبع ركعات أنه علم قبل السالم من العشاءإذا العشائني يف كذا احلال  و،السهو

  حيكم بصحة الصالتنيفإنه ،بيده خامسة العشاءاليت سلم على االثنتني ف أو ،بيده رابعة العشاءاليت على ثالث ف

   إجراء القاعدتنيو

  

تصح الصالة  و}أربعی سلم عل أنه یعل بيني بعد السالم فكالش وقاعدة الفراغ يرجيالظهر 

  .كبذل

 إكمالان بعد كإذا  ربعاألی عل بينياخلمس ف وربع األني بكم الشكح يرجيالعصر  إىل بالنسبةو{

 كنما شيان متشهداً حكلو  و}سلمي وتشهديف{ حةي الصحكوكفصل الشيف ما عرفت ك }نيالسجدت

قد اتفق املعلقون  و،كاملشهور من وجوما هلذا الشی  علبناًء }السهو سجد سجديتيمث { سلم فقطي

:  مبا لفظه)ربعاألی عل بينيف(: قولهی ن فقد علق علياء الديخ ضيالشالّ  إاملنت،ی وت علكالسی عل

  .عرف وجههأمل  و،هايم البطالن علكحی قواأل

 أنه يف كش وعات،كسبع ری صل أنه علم قبل السالم من العشاءإذا  نيالعشائيف ذا احلال كو{

 فإنه ،ده خامسة العشاءيباليت  فنيتاالثنی سلم عل أو ،ده رابعة العشاءيباليت ثالث فی لم من املغرب علس

ن كده اخلامسة، وليما ب أن علمو اًانت العشاء قصرك نعم لو }نيجراء القاعدتإ ونيم بصحة الصالتكحي

علم هل يمل 



٢٥٩

صلى الظهرين مثان ركعات قبل السالم من بأنه شك بعد العلم  بأن ،  لو انعكس الفرض السابق:العشرون والتاسعة

  ،، أو صالها مخساً فاليت بيده ثالثة العصربيده رابعة العصراليت  فأربع الظهر صلى أنه يفالعصر 

  

 بأن قاليتها، رمبا يثان أو ثالثة العشاء أا يف كشي أن وجبيثالث، مما  أو نياملغرب اثنتی نه صلأ

 ن ألب للبطالنجل منهما موكيف  ك فالش،همايحدإقاعدة هنا تصحح  ال إذ عادما،إم بكالالزم احل

  .كوكمبحث الشيف ما سبق ك ،كدخلها الشي ة اليذا الثنائك وصالة املغرب

 إذ العشاء فقط، هي عادةاإل إىل  احملتاجإمنا واملغرب، إىل ان قاعدة الفراغ بالنسبةين الظاهر جركل

قد  والعصری ده أوليما ب أن يف ك الشفإنان الظهران قصراً، كما يذا احلال فك و،صححهاي أصل ال

 موجب ،الظهر واحدةی قد صل ونه ثالثة العصر أ أو،ني ثنتنيصالمها ثنت أنه  أوث،لظهر ثالای صل

  .ها بدون معارضيلإان قاعدة الفراغ بالنسبة يجلری األولة فقط دون ية الثاندعاإل

ی خراأل والسفريف حدمها أی دأ بأن ، متاماًاآلخر وان أحدمها قصراًكلو  ل مااعرف حيمما تقدم و

  .احلضريف 

ن مثان يالظهری صلبأنه  بعد العلم كش بأن س الفرض السابقكلو انع: العشرون والتاسعة{ املسألة

اليت صالها مخساً ف أو ،رابعة العصربيده اليت  فأربعالظهر ی صل أنه يف ،عات قبل السالم من العصركر

 إىل ة بعد العدول منهايثانم اليب تتجي و،باطلةی األول أم حةيلتامها صحكدر هل ي فلم }ده ثالثة العصريب

  .األوىل



٢٦٠

  ربعاأل و العصر شك بني الثالثإىلبالنسبة  و الظهر شك بعد السالمإىلفبالنسبة  

  

  الثالثني بكالعصر ش إىل بالنسبةو{ لصحتها ي املقتض} بعد السالمكالظهر ش إىل فبالنسبة{

 نين القاعدتكاط، ليعة االحتك بريانتاإل وكثراألی  من البناء علكعمال قاعدة الشإل ي املقتض}ربعاألو

ی األول كصالت بأن لفكتعبد املي أن ن للشارعكمي ال إذ همايحدإبعدم ی مجالالجتتمعان مع العلم اإل

ة من ياألول حكامده عن األيبعد عدم رفع  ـ اطيعة االحتكر إىل ة حتتاجي الثانكصالت وعاتك رأربع

عدم جواز تعبد الشارع يف ما قالوا كء يش إىل حتتاج الالصالة وأن  ،أربعالعصر  وهرظل من الكون ك

سقاط إون القاعدة كنئذ تيحو ـ حدمهاأيف ده عن جناسة البول الواقع ين مع عدم رفع يءنابطهارة اإل

عة موصولة ذه كحلاق رإمن ی مجالالعلم اإلی مقتض إىل الرجوع وكثراألی البناء عل والفراغ قاعديت

ل منهما كون كر يتقدی  علألنه ،الذمةيف  ة ماي بصالة واحدة بنتيانالث مث اإلوا ثكالصالة الحتمال 

  .ااكمی خرأ أربعبی أتي وعةكحلاق الرإة بيبطل الثانأربعاً فقد أ

ان ك مأربعب أيتيموضعها يف عة املوصولة ك بالرتياناإل ومخساً فقد بطلتی األولون كر يتقدی علو

دائراً مر ون األكيل مورد ك أن كثراألی  البناء علأدلةاملستفاد من ن إ :قالي إالّ أن الباطلة، اللهمی األول

ل للمقام من جهة معارضته بقاعدة يالنقصان رجح الشارع االنفصال، فعدم مشول الدل وادةي الزنيب

 يفاملة بقصد ما كعة مفصولة مث بصالة كبالر أيتياملناط، ف وك ضائر بعد مشول املالريغی األوليف الفراغ 

  ةيالثان ومخساًی األولانت ك فإناطاً، يالذمة احت



٢٦١

ة فال أربع أيضاًا فعصره أربعصلى الظهر ن إ ألنه ،العصريف  ربعاأل وقاعدة الشك بني الثالث ال وجه إلعمالو

  صالة االحتياط والعصريف  ربعصلى الظهر مخسا فال وجه للبناء على األن إو ،حمل لصالة االحتياط

  

ان ك مكا بعد ذل يتأاملة املكالالصالة قامت  و،ان املوصولةكعة املفصولة مكثالثاً قامت الر

د ي بعريان غكن إو ل،كطبق هذا املناط مشی م علكن احلكعات، لكوا مخس ركالباطلة بسبب ی األول

  .حلنه ولياق الدليحسب س

استلزام  بأن للثايناللفظ  و،قةيالتعل يف يالربوجرد وره الوالدكذ مايف مما تقدم تعرف التأمل و

املوضوع  أن ، معيم الظاهركاحليف وجب استلزامه له ي اً حبسب الواقع الأربعون العصر كصحة الظهر ل

  .انتهى ،)١( هو متحقق بالوجدان واط هو احتمال النقصيلصالة االحت

لترتب وجب اي ني الصالتنيب بيالترتن إ : هنا بقولهكره املستمسكما ذيف ل مقد سبق التأ أنه ماك

  .انتهى ،)٢( نهمايعمال التعارض بإتنع مينئذ يح و،ةيالثانيف قاعدة البناء  ویاألوليف  قاعدة الفراغ نيب

ما ك شكالاإليف ما سواء فإ ،ةي بالقاعدة الثانشكالص املصنف اإليختصيف ظهر التأمل ي أنه ماك

 }اًأربعالظهر ی صلن إ ألنه عصراليف  ربعاأل و الثالثني بكعمال قاعدة الشوجه إل الو{ : قال،عرفت

  .كثراألی من آثار البناء علاليت هي  }اطية، فال حمل لصالة االحتأربع أيضاًفعصره { الواقعيف 

 إذ }اطيصالة االحت والعصريف  ربعاألی وجه للبناء عل فال{  واقعاً}الظهر مخساًی صلن إو{

  .عة موصولةك برتياننئذ اإليالالزم ح

                                                

  .٧١ص: ى علی العروة الوثقديتعليقة السيد الربوجر) ١(

  .٦٤٥ ص٧ ج:املستمسك) ٢(



٢٦٢

أمتها حيصل له العلم بتحقق  وأتى بركعة أخرى والظهر  إىل نعم لو عدل بالعصر ، الصالتنيادةإعفمقتضى القاعدة 

كان سلم ن إ بني الثانية املعدول ا إليها و،ربعالواقع سلم فيها على األيف كان ن إ األوىلظهر صحيحة مرددة بني 

  .فيها على اخلمس

املغرب يف سلم  أنه يف ،ى سبع ركعات قبل السالم من العشاءصلبأنه شك بعد العلم إذا العشائني يف كذا احلال و

  ، حىت يكون ما بيده ثالثتها،ربععلى األ أو على الثالث حىت يكون ما بيده رابعة العشاء

  

 جة من جمموع ما سبق فاليج هذه النتتن املصنف استنأك }ني الصالتإعادةالقاعدة ی فمقتض{

  .معارض عمال قاعدة الفراغ من الظهر بالإلی  مقتضكثراألی سقوط قاعدة البناء عل بأن هيل علكستشي

صل له العلم بتحقق ظهر حيأمتها و{  موصولة}ىخرأعة كبری أت والظهر إىل نعم لو عدل بالعصر{

 ةيبالثانأي  }ة املعدول اي الثاننيب وربعاألی ها عليم فالواقع سلّيف ان كن إ یاألول نيحة مرددة بيصح

  .}اخلمسی ها عليم فان سلّكن إ{ وىلاأل إىل أي }هايلإ{

  .مل تصح الظهرن إ ون ظهراًكت أا ينوي، فيريالعدول تقد أن منه تعرفو

 يف ،عات، قبل السالم من العشاءكسبع ری صلبأنه  بعد العلم كشإذا  نيالعشائيف ذا احلال كو{

ی  حتربعاألی عل أو ،التانتصح الص و}ده رابعة العشاءيون ما بكی يالثالث حتی املغرب عليف سلم أنه 

  لزمي و}ده ثالثتهايون ما بكي



٢٦٣

 ،الثانية املعدول إليها أو األوىلما إ ،أمتها حيصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة و املغربإىلعدل إذا  أيضاًهنا و

  هذهيف   ألن،املغرب مبطل ال يضر بالعدوليف الشك  أن  معربعاأل وكونه شاكا بني الثالثو

  

يف ن يالظهرك }أيضاًهنا و{ هايعة فكادة ريبزی األوللبطالن املغرب املغرب  إىل عشاءالعدول من ال

ما ي ف}األوىلما إحة يصل له العلم بتحقق مغرب صححيأمتها  واملغرب إىل عدلإذا { الفرع السابق

  .اًأربعی األولانت كإذا ما يف }هايلإة املعدول يو الثانأ{ ثالثاًی األولانت ك

انت كن إو ن جمال للعدول،كيا ثالثاً مل  ان املغرب املأيتكلو  ذإ ،ديفي دول الالعن إ :ن قلتإ

الصلوات  وعات املغربكريف  كدخل الشيال  ذإ ،ااكم ها لسدي فكوكصلح هذه العشاء املشياً مل أربع

  .ةيالثنائ

 ربعاأل و الثالثنياً بكونه شاك{  ألنك ذل}و{ ةيالثنائ و باملغربكضر مثل هذا الشي ال: قلت

ون هذه كيف  كال ش ذإ مغرباً، كوكجعل هذا املش و}ضر بالعدولي املغرب مبطل اليف  كالش أن مع

  .عاتك رأربعوا كلی األولر بطالن املغرب يتقدی عات علكالعشاء املعدول عنها ثالث ر

قد  و،بطالنهذا هو املوجب لل واً،أربع أو املغرب ثالثاًی صل أنه يفلف ك املكشيقد  أنه :صلااحلو

عدل عنها  والعشاءن اوصالها بعناليت  أو ،عاتكاملغرب ثالث رن اوصالها بعناليت هل  أنه يف كشي

  هذهيف ن أل{ هذه أو كتلی  علكق ذليتطبيف  كشن إو ي مغرب ثالثإتيانعلم بي فهو ،عاتكثالث ر



٢٦٤

ركعاا يضر يف الشك ن إ ىت يقال ح،ذه فقطفي  فال يكت،األوىل والصورة حيصل العلم بصحتها مرددة بني هذه

  .بصحتها

 كان بعد فإن ،العصريف  أو الظهريف زاد ركعة  أنه يال يدرو  ،صلى الظهرين تسع ركعات أنه علمإذا  :الثالثون

  الذمةيف  ركعات بقصد ما أربع صالة إتيانالسالم من العصر وجب عليه 

  

  هذهنيمرددة ب{ نهاكل وعاتكوا ثالث ركاملغرب، لأي  }صل العلم بصحتهاحيالصورة 

 قول فالي بأن رهكذ ل املصنف مايذي أن ان من املناسبك و،شكال هذا هو اجلواب عن اإل}األوىلو

  .شخص املغربيف  ك الشإمنا وعداد املغرب،أيف  كون شكي

ضر يعاا كريف  كالشن إ :قالی يذه فقط حتفي تكيفال { :ه بقول)رمحه اهللا( لهيأما ما ذ

 إذ عات،كالريف  كق الشيانت من مصادكما لو ي فشكالرفع اإلي تفاء ا الكعدم االن إ هي فف}بصحتها

لف كاملغرب امل هي نيريحد التقدأی ا علأل تف ا،كيلو مل  وضريعات كالريف  كوا من الشكم يتسل

ان ك إمنا وعااكعداد رأيف  كن الشكية مل يل ثنائكذا تصح كه واملغرب،يف  كها شي فكا، فالش

  .كتل أو لف ا هذه الصالةكة امليهل الثنائ أنه يف كالش

 أو الظهريف عة كزاد ر أنه يدري ال و،تعاكن تسع ريالظهری صل أنه علمإذا : الثالثون{ املسألة

 }الذمةيف عات بقصد ما ك رأربع صالة إتيانه يان بعد السالم من العصر وجب علك فإنالعصر، يف 

  الذمة الحتماليف قصد ما ي إمنا وة،ية رباع بصالتيانحدامها املوجب لإلإببطالن  ايلمج للعلم اإلكذلو



٢٦٥

 ربع العصر من الشك بني األإىلبالنسبة  و، الظهر يكون من الشك بعد السالمإىل فبالنسبة ،كان قبل السالمن إو

  سجد للسهو وأمت الصالة وهر الظإىل السجدتني عدل إكماللكن لو كان بعد   ،ال ميكن إعمال احلكمني و،اخلمسو

  

 إىل ان قاعدة الفراغ بالنسبةيها عصراً جلرينوي بأن جمال للقول ال والعصر، ومن الظهر الًكوا ك

 الرتبة اليف التقدم  أن  ملا تقدم من،العصر بال منازعی الظهر علبتقدم الرتبة يف وا مقدمة ك ل،الظهر

  .هايلإوجب تقدم القاعدة بالنسبة ي

 مجايل العلم اإل}انكن إو{ داًي بعكن ذلكي مل أربعان ك مأربع هي إمنا لينا بدلكو متسنعم، ل

ون من كيالعصر  إىل وبالنسبة  بعد السالم،كمن الش{ ك الش}ونكيالظهر  إىل قبل السالم فبالنسبة{

ان كل مجايلونه طرفاً للعلم اإلكل واحد منهما فقط بدون كان كلو  و}اخلمس وربع األني بكالش

  .م بصحة الصالةكاحل وجرائه،إالقاعدة ی مقتض

يف ما  و،نين املشتبهيءنااإلك للتعارض فهو }نيمكعمال احلإن كمي ال{ ث اجتمعاين حك ل}و{

متام إة يللعلم بعدم مشروعالثاين  سقوط نيمن تع) رمحه اهللا( نياء الديخ ضي تبعاً لروائع الشكاملستمس

الزم عدم ي متام عصراً العدم صحة اإل إذ ب، حمل تأمل،يلفقد الترتأو  عةكادة الريما لزإة عصراً يالثان

  . ضائررين العدول عنه غكميما يف ب ي ففقد الترت،الظهر إىل جرائه بعد العدولإان كمجرائه، إلإ

 ني السجدتإكمالان بعد كن لو كل{ هي قد عرفت النظر فاألوىليف  صله بتقدم األإشكال أن ماك

  ربع األني بك للش}سجد للسهو و الصالةأمت والظهر إىل عدل



٢٦٦

  .الثانية أو األوىلما إحيصل له اليقني بظهر صحيحة 

يف  أو املغربيف زاد الركعة الزائدة  أنه يال يدرو  صلى العشائني مثان ركعات أنه علمإذا  :الثالثون واحلادية

  قبله أو  سواء كان الشك بعد السالم من العشاء، وجب إعادما،العشاء

  

إذا  }ةيأو الثان{ الواقعيف اً أربعانت كإذا  }األوىلما إحة ي بظهر صحنيقيصل له الحي{ اخلمسو

ع يمجيف بل له العدول : لفظه املنت منهم الوالد مبای قد علق مجاعة من العلماء عل ومخساً،ی األولانت ك

وجه  و.یانته ،)١( ة منهمايالظهر الواقعيف عة كادة الريلزم سجدة السهو لعدم احتمال زي ال وحوال،األ

  . واضحشكالاإل

عة كزاد الر أنه يدري ال وعاتك مثان رنيالعشائی صل أنه علمإذا : الثالثون وةياحلاد{ املسألة

 همايلتك عادةإل يحدامها املقتضإبفساد  مجايل للعلم اإل}عادماإالعشاء وجب يف  أو املغربيف الزائدة 

 ال و،الفراغ ان بعد السالم فلتساقط قاعديتكإذا  أما }قبله أو عشاء بعد السالم من الكان الشكسواء {

قد  ونهما،يب بيالعشاء للترتيف قاعدة الفراغ ی املغرب مقدمة عليف ون قاعدة الفراغ ك إالّ كذلی رد علي

ما يللصحة ف  مقتضكذل واخلمس، وربعاأل إىل رجعيالعشاء يف  كلشا أن الّإ وه،ي فشكالعرفت اإل

ون ك املغرب فقط، لإعادة وصحة العشاء يستدعيهذا  وان خارجه،كإذا ف مبا يك الصالة، فان داخلك

  .اًيركب ذيالترت

اخلمس داخل الصالة له  وربع األني بكة، فلعل الشيواألوليف  شكالاإل إىل ه مضافاًيرد عليو

 ،األوىليف  قاعدة الفراغ  ألنخارج الصالة،يف ست ية ليخصوص

                                                

  .٨١ص:  الشريازي احلسيينيتعليقة مريزا مهد) ١(



٢٦٧

تذكر قبل  و فأتى ا ثانياً،شك فيهتيان أو اعتقد عدم اإل بأن ، اتياناإل ينسمث  لو أتى باملغرب :الثالثون والثانية

ا حلصول العلم في يكت ويتم الثانية أن له ،الثانية أو األوىليف لكن علم بزيادة ركعة إما  و اكان آتياً أنه السالم

  .ثانياً أو  ا إما أوالًتيانباإل

  

 هذه نيست بيل إذ ة،يالثانيف  ربعاألی البناء عل والفراغ ا ثالثاً تعارض قاعديتوكة لياملقتض

ت رتبة قاعدة ءسقطتا بالتعارض جاإذا وال، مث أالفراغ   قاعديتنيون املعارضة بكتی القواعد ترتب حت

  .اخلمس وربع األني بكالشيف قل األی البناء عل

 ني بكالشيف قل األی املغرب معارضة للبناء عليف غ ن قاعدة الفراان قبل السالم، فألكإذا  وأما

ره كما ذ أن  تعرفكبذلوعادما، إحدامها جتب إ ببطالن إمجاالعلم يذ إ واخلمس فتتساقطان، وربعاأل

  .ينبغي مای س عليهذه الصورة ليف  العشاء فقط إعادةة يفاكمن  ياخلونسار ويالعراق

ه ي فكشتيان أو اعتقد عدم اإل بأن ، اتياناإلی غرب مث نسباملی لو أت: الثالثون وةيالثان{ املسألة

اً يان آتك أنه ر قبل السالمكتذو{ صالة االشتغالاً ألي ثانتياناإل يقتضي أيضاً ك الشفإن }اًيا ثانی فأت

ی األولون كتی  حت}ةيأو الثان{ حةية صحيون الثانكتی  حت}األوىليف ما إعة كادة رين علم بزكل وا

 أو الً أوماإ ا تيانحلصول العلم باإل{  بصالة ثالثةتيان بدون اإل}افي تكي وةيتم الثاني أن له{ حةيصح

يف ة يه، لقاعدة الفراغ اجلارريغ وقة الوالديتعليف ما ك، األوىلتفاء بكاال وةيد عن الثانيله رفع ال و}اًيثان

  .معارض ة بالية الصالة الثانياملوجبة للغوی األول



٢٦٨

 ملا عرفت ،ركعات املغرب موجب للبطالنيف الشك  أن  معربعاأل والثانية بني الثالثيف كونه شاكا ال يضره و

مث أتى بالصبح إذا كذا احلال  و، صحيحاتيانمل يكن هناك طرف آخر حيصل معه اليقني باإلإذا ذلك  أن  منسابقاً

  الثانية أو األوىليف علم بالزيادة إما  وأتى ا ثانيا وينس

  

ی خراأل وادة،ي بالزنيالصالتی حدإببطالن  مجايل بصالة ثالثة للعلم اإلتيانتوهم لزوم اإلي رمباو

  .االعات املغرب موجب لبطكريف  كالش أن من املعلوم وعاا،كريف  كشي ألنه  باطلةأيضاً

ن  أ معربعاأل و الثالثنية بيالثانيف اً كونه شاكضره ي ال{ إذ حمل له ن هذه التوهم الك ل}و{

 فال ،فراغ الذمةيف ة يافكی األولالصالة  أن رنا منك ذ}عات املغرب موجب للبطالن ملاكريف  كالش

 ني بكضرر الشأي  }كذل أن عرفت سابقاً من{ ما إىل ضافة باإل،ح هذه الصالةيتصح إىل حاجة

ان كبأن  }حاًي صحتيان باإلنيقيصل معه الحي طرف آخر كن هناكيمل إذا { املغربيف  ربعاأل والثالث

  .أربع أو بثالثی هل أت أنه يف كالش

 من كس ذلي فل،كذا أو ح هل هذايالصحأن  إىل كرجع الش بأن اًحيان طرف صحكإذا أما 

 يبالصبح مث نسی أتإذا ذا احلال كو{ لهيما عرفت تفصكا الاملغرب املوجب لبطيف  كق الشيمصاد

ی األولتفاًء بكبطاهلا اإ وةيمتام الثانإ ني بريخي فإنه }ةيالثان أو یاألوليف ما إادة يعلم بالز واًيا ثانی أتو

.معارض  بعد الفراغ بالكها قاعدة الشيف يجترالذي 



٢٦٩

 يالسجود فهل جيريف حىت دخل  يفلو نس ، بهتيانوجب عليه اإل  هو قائم والركوعيف شك  إذ :الثالثون والثالثة

هكذا لو  و،كان قبل جتاوز احملل و الشك السابق باق ألنعدم اجلريان الظاهر ،ال أم عليه حكم الشك بعد جتاوز احملل

  دخل فيه نسيانامث التشهد يف يدخل  أن السجود قبليف شك 

  

يف  ك من الشألنه } بهتيانه اإليهو قائم وجب عل ووعكالريف  كشإذا : الثالثون والثالثة{ املسألة

  .احملل

تصح ی  حت} بعد جتاوز احمللكم الشكحه يعل يرجيالسجود فهل يف دخل ی حت يفلو نس{

يف ما تقدم من احتماله قبل الدخول ك ،ما قلنا ببقاء حمل الرجوعيوع، فكالر إىل رجوع الصالة بال

ان قبل ك و السابق باقك الش ألنانيالظاهر عدم اجلر{ نقول بالبطالنی  حت}أم ال{ ةيالسجدة الثان

  .فتوىال وما هو الظاهر من النصكبدل باخلالف ي ملالذي  كم تابع حلدوث الشكاحل و}جتاوز احملل

 كالسجود شيف حصل الذي  كالش و،ف قد ذهبيلكان موضوعاً للتكالذي  كالش بأن فالقول

  .حملهيف س ي بعد احملل، لألنه م لهكح ال ود،يجد

  . بعد الفراغكنئذ شي حصلا احلكالشن إ :قاليبعد الصالة، فالی ان حتيلو امتد النس مثله ماو

 للرجوع  مقتضفإنه }اناًيه نسيالتشهد مث دخل فيف دخل ي أن السجود قبليف  كذا لو شكهو{

  حدمهاأيف ان الرجوع كمإجل  ألنيمبثالی  أت)رمحه اهللا( أنهكو



٢٧٠

.هكذاو

ركن بعده يف حىت دخل  ي فنس،وجب عليه التداركو  ء قبل فوات حمل املنسي  لو علم نسيان شي:الثالثون والرابعة

   ميكن إجراء قاعدة الشك بعد جتاوز احملل،علمه بالنسيان شكاً  بانقلمث 

  

 السابق كم الشك حفإنر به بعد احملل، كتذ واحملليف  كالش يلما نسك }ذاكهو{ اآلخردون 

  .باق

 كه التداريوجب عل ويء قبل فوات حمل املنسيان شيلو علم نس: الثالثون والرابعة{ املسألة

 ع،كری احلمد حت ينس ما لوكن، كريف ان الفوت بالدخول كحملل سواء ر قبل فوات اك تذفإن }يفنس

فوت ی ريقول من ی سلم علی السجدة حت ينس أو ،رفع رأسهی وع حتكر الركذ ينس ما لوكه ريغأو 

ان ين بعده مث انقلب علمه بالنسكريف دخل ی حت{ ركتذيمل ن إو .كه التداري وجب عل،كاحملل بذل

ن كمي{ ،ال أم حملهيف  اجلرء كن هل هو فعل ذل اآلكشي، فكة الشيلنفسصارت حالته ا بأن }اًكش

 إذ د بعد زواله،ي مفري غالً أوصلاالعلم احل و،قهي من مصادألنه } بعد جتاوز احمللكجراء قاعدة الشإ

 احملليف  تيانان اإلكف يلكالت أن احتمال وم،كزال املوضوع زال احلإذا  ف،م دائر مدار املوضوعكاحل

 كسقوط تليف  ك زوال العلم نشنيح وسجدة السهو أو يالقضاء للجزء املنس أو دمه البطالنمع عو

 نيفرق بيقد  واالستصحاب،ی مة علكقاعدة التجاوز حا إذ  حمله،ريغيف  ، بقاؤهاصل، فاألحكاماأل

يف ان ك لوی  حتاألولمنشأ علمه يف ن  اآلكش بأن ،نيقيل قاعدة اليمن قب اًكصورة انقالب العلم ش

  عرض واحملل



٢٧١

 ،السهو فيما جيب فيه ذلك سجديت واحلكم بعدم وجوب القضاء و،ء ركنا كان ذلك الشين إ احلكم بالصحةو

سجدتا  و،التشهد ومثل السجدةيف سجدتا السهو  والقضاء و،كان ركناًإذا  الصالة إعادة مع اإلمتام حوطلكن األ

  .تركه السجوديف السهو فيما جيب 

  

 ي فتجر،ل االستصحابيمن قب ي الطارك صورة الشنيب و،زهكح العلم عن مر زحزكبه هذا الش

  .هي فشكالاإل ينبغي  مما النين عموم القاعدة للصورتكة، ليقاعدة التجاوز دون الثانی األوليف 

  .)١(عادةلزم اإليال ونيتعيبل :  بقوله)نكمي (قولهی ق عليالتعليف قد علق الوالد و

  .جرائهاإيف  إشكال ال: لهبقو د األصفهاينيعلق السو

م كاحل و،ناًكر{ ي املنس}ءي الشكان ذلكن إ{  للصالة}م بالصحةكاحل{ هذا فالالزمی  عل}و{

  .سجدة سهو أو تشهداً يان املنسكن إ }بعدم وجوب القضاء

  .}كه ذليب فجيما يف{ مهاريغ يان املنسكن إ ه سجدة السهويما جتب في ف}السهو سجديتو{

 الصالة إعادة{ هي فكالش وانيده مما وقع هذا النسيباليت  للصالة }متام مع اإلحوطن األكل{هذا و

ب جيما يسجدتا السهو ف و،التشهد ومثل السجدةيف سجدتا السهو  والقضاء و،ناًكر{ ي املنس}انكإذا 

كذل و}ه السجودكتريف 

                                                

  .٨٢ص:  الشريازي احلسيينيتعليقة مريزا مهد) ١(



٢٧٢

أثناء يف ترك ما يوجب سجود السهو  أو  التشهد مما جيب قضاؤه أو اعتقد نقصان السجدةإذا  :الثالثون واخلامسة

   به سقط وجوبهتيانبعد الصالة قبل اإل أو األثناءيف تبدل اعتقاده بالشك مث الصالة 

  

م كان فاحليالنس و املسبوق بالعلمك الشماأ، ي البدوكالش إالّ تشمل قاعدة الفراغ ال أن الحتمال

  .للعلم السابق

حدث العلم إذا  مبا كتص ذلخي: األولفقال املسألة،  يف يالربوجرد وكقد فصل املستمسو

يف هو  وان قد حصل العلم بعدم فعل اجلزءكإذا ما أما هو ظاهر فرض املسألة، كان بعد التجاوز، يبالنس

صراف ن ال،عموم القاعدة له منعفي ، فكبعده فتبدل علمه بالشالذي اجلزء يف دخل ی حت يحمله فنس

  .انتهى ،)١( كلها عن ذليدل

ان العارض كث لو ي حب،كان قبل التجاوز عن حمل الشيان عروض العلم بالنسكن إ :ينقال الثاو

  )٢( .بعد العدمي ، بل الشكالة اإليغايف نئذ يجراء قاعدة التجاوز حإ واجباً فكان التداركاً لكش

 ما كتر أو ب قضاؤهجيالتشهد مما  أو اعتقد نقصان السجدةإذا : الثالثون واخلامسة{ املسألة

مث { وجب بطالن الصالةي، مما أشبهما  ووعك الركتر أو  بل}أثناء الصالةيف سهو السجود وجب ي

 كمثل اعتقاد تريف منه قصد التقرب ی متشإذا ما ي ف}بعد الصالة أو ثناءاأليف  كتبدل اعتقاده بالش

  قد عرفت والفراغ، والتجاوز  لقاعديت}سقط وجوبه{ ثنائهأيف  أو } بهتيانقبل اإل{ نكالر

                                                

  .٦٥٠ ص٧ ج:املستمسك) ١(

  .٧٢ص: ى علی العروة الوثقيتعليقة السيد الربوجرد) ٢(



٢٧٣

. زال اعتقادهمث غريها  أو اعتقد بعد السالم نقصان ركعةإذا كذا و

 الناقص ركعة أن يفشك و  نقصان الصالةسهواً أو عمداًيف  املناإتيانتيقن بعد السالم قبل إذا  :الثالثون والسادسة

  ،الثالث وعليه حكم الشك بني االثنتني يجير أنه  فالظاهر،ركعتانأو 

  

  .اًك مث علم مث تبدل علمه شكشإذا ذا ك وؤثر بعد زواله، مرين العلم السابق غأ

مث زال { سجدة سهو أو وجب قضاًءي مما }هاريغ أو عةكاعتقد بعد السالم نقصان رإذا ذا كو{

مدار احلالة  ة اليمدار احلالة الفعلمر  ملا عرفت سابقاً من دوران األ،ءيه شيب علجي  الفإنه }اعتقاده

  .السابقة

عمداً يف ما املناأ }سهواً أو عمداًيف  املناإتيانقن بعد السالم قبل يتإذا : الثالثون وسةالساد{ املسألة

 أو عةكالناقص ر أن يف كش و،نقصان الصالة{ يتم اآلكاحل إىل ضر بالنسبةيالم فال كالكسهواً  ال

قل األی لالبناء ع و،نياالثنت و الواحدةني بك من الشألنه املقام احتماالت، البطالنيف  }عتانكر

 الصالة لقاعدة أصليف  نيعتك برتيانصالة عدم اإل ألكثراألی البناء عل و،هينص ف ال لالستصحاب مما

بعد ی خرأاط يعة احتك برتيان مث اإل،كأمثال هذا الشيف ما ك الصالة أصليف  كثراألی البناء عل

 نيعتكالر وعةك الرنيجلمع باط باياالحت وسهويف سهو  ال ألنه عةكبالرفي تكي أو ،یاألولاط ياالحت

  .سهو ال لقاعدة نيعتكالر أو عةك بالرتيان اإلني بيريالتخ و،مجايلللعلم اإل

   السالم ألن}الثالث وني االثنتني بكم الشكه حيعل يرجي أنه فالظاهر{ نكل



٢٧٤

تيقن نقصان إذا كذا و ،بصالة احتياطه يأيت و،هو ركعة أخرى وبالقدر املتيقن نقصانه يأيت وكثرعلى األی فيبن

الصبح حيكم  وصالة املغربيف  كان مثل ذلك فإن على هذا و،ركعة أخرىيف بعد الشروع فيها شك  وركعة

   الركعة املشكوكةإىلحيتمل جريان حكم الشك بعد السالم بالنسبة  وماالببط

  

ی  صلهل أنه يفاً كون شاكينئذ يح والصالةيف ون الشخص بعد كي حمله قطعاً ريغيف ان كث يح

 }أيتي ویعة أخركهو رو{  متصلة}قن نقصانهيبالقدر املت أيتي وكثراألی عل بينيف{ ،ثالثاًی صل أو نياثنت

ادة السالم يالسهو لز بسجديت أيتي و،اميعة من قكر أو  من جلوسنيعتك ر}اطهيبصالة احت{ متامبعد اإل

مبا تقدم  و،اطيلسهو ملثل السالم احتسجدة ا أن ن قد عرفت سابقاًكة، لقيالتعليف ه الوالد يما نبه علك

 ما سلم ني حكتوهم ذلن إو بعد عن صالته يفرغ املصليمل  إذ جراء قاعدة الفراغ،جمال إل ال أنه ظهر

  .بزعم التمام

ون كي ألنه }ىعة أخركريف  كها شيبعد الشروع فو{  واحدة}عةكقن نقصان ريتإذا ذا كو{

، مث كثراألی نفسه بالبناء علی  علك الشكم ذلكجراء حإم  فالالز،ربعاأل و الثالثنياً بكنئذ شايح

  .اطي بصالة االحتتياناإل

 صالة املغربيف  كان مثل ذلكإذا ف{ ثناء الصالةأيف  كش أنه رناه منكذالذي  }هذای لعو{

 من ينياألول مربوطاً بكان طرف الشكلو  أنه ماك }ماالم ببطكحي{ اتيسائر الثنائ و}الصبحو

ابن  و الوالدكذل إىل أملع أو ما صرحكفاً جداً، ي ضع احتماالً}تملحيو{  بالبطالنأيضاًم كحية يالرباع

   لقاعدة }ةكوكعة املشكالر إىل  بعد السالم بالنسبةكم الشكان حيجر{ همريغ ويالربوجرد والعم
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يكون  و مبثل ذلكأيضاًاملغرب  وعليه فال تبطل الصبح و، بصالة االحتياطتيانبركعة واحدة من دون اإل فيأيت

. ركعة فقطكمن علم نقصان

   ففي،ال أم أتى ا أنه يفشك مث  نقصان ركعةيف  املناإتيان لو تيقن بعد السالم قبل :الثالثون والسابعة

  

  . قبل السالمكالظاهر منها الش إذ ،كثناء عن ذلاأليف  ك الشأدلة بعد القول بانصراف غالفرا

 مل فإنهان قاعدة الفراغ، يوجه جلر نه الأ وهذا االحتمال، يف قد عرفت وجه النظر كنكل: أقول

  .التفاتی زول بأدن ييان فهو بدوكن إو وركوجه لالنصراف املذ ما الكفرغ من الصالة قطعاً، ي

 بناًء }اط وي بصالة االحتتيانعة واحدة من دون اإلكبر أيتيف{ هذا االحتمالی ان، فعلكف يكو

  خارج الصالةك شألنه }ك مبثل ذلأيضاًاملغرب  وفال تبطل الصبح{ هذا االحتمالی علأي  }هيعل{

  .اطياالحتن اوبعن اجلزء الن او ا بعنتيانفة اإليلكتالذي  }عة فقطكمن علم نقصان ركون كيو{

ما أاحلدث، كسهواً  و عمداً} املنايفإتيانقن بعد السالم قبل يو تل: الثالثون والسابعة{ املسألة

 كعة مث شكنقصان ر{ هيمثل ما حنن فيس مبضر فيل أنه  مرةريالم فقد سبق غكالكسهواً  عمداً اليف املنا

  : املقام ثالثة احتماالت}يفف، ال أم ای أت أنه يف

  .مةكصالة االشتغال حمأ ف،تياناإليف  كش وقن العدمي تألنه  موصولة،تيانوجوب اإل: األول

  كثراأل وقل األني بكلشق اي من مصادألنه  مفصولة،تيانوجوب اإل: الثاين
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 احتمال وأما ،الثايناألوجه  و،الركعات عليه وجهانيف جريان حكم الشك  أو  ا ألصالة عدمهتيانوجوب اإل

  ،جريان حكم الشك بعد السالم عليه فال وجه له

  

 ة مفصولة، والكوكعة املشك الركبتل أيتي أن  فالالزم،اًأربع أو ثالثاًی صل أنه يدري ال يذ املصلإ

عة، وهنا كبالر أيتيسلم مث ي أن ان الالزمكالصالة يف هو  وك هذا الشك لو شألنه ضر العلم بالسالمي

  .كقد سلم وش

إذا  ،ما هو املفروضك بعد السالم ك شألنه  لقاعدة الفراغأصالً ا تيانعدم وجوب اإل: الثالث

يف  كش و عرف باالشتغال فقد}صالة عدمه ا ألتيانوجوب اإل{  فقد قال املصنف يفكعرفت ذل

  .األولهذا هو االحتمال  واالمتثال،

  بل قوالن}جهانو{ هذا هو االحتمال الثاين و}هيعات علكالريف  كم الشكان حيأو جر{

اً، أربع أو ثالثاًی صلبأنه  كشا والصالةيف نئذ ي حمله، فهو حريغيف سالمه  أن  علمه ألن}وجه الثايناألو{

 عما ربعاأل و الثالثني بكوجب انقالب الشي  الكذل و موقعه،ريغيف  سالم تيانإعلم بي أنه مراألی منته

  .هيهو عل

 ـالوجه الثالث بيف ما تقدم ك ،مفصولة ال وموصولة عة الك بالرتيان عدم اإل} احتمالوأما{

 السالميف  حمله اليف ان كالذي السالم يف  ك ذل ألن}وجه له ه فالي بعد السالم علكم الشكان حيجر{

  .نه مطلوب ببعض الصالة بعدهأ و، حملهريغيف  أنه علمالذي 
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. هذا متعلق مبا وجب بعد السالم ومبا قبل السالم والصالةيف تعلق مبا إذا ألن الشك بعد السالم ال يعتىن به 

 ،رابعة بنائيةأو  رابعة واقعية أا يلكن ال يدرن اوبه ذا العن يأيت وما بيده رابعة أن علمإذا  :الثالثون والثامنة

الثالث فبىن على الثالث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثالث فهل جيب عليه صالة  وأنه شك سابقا بني االثنتنيو

  كانن إو ألنه االحتياط

  

مبا  والصالةيف تعلق مبا إذا به ی عتني  بعد السالم الكن الشأل{ :ان هذا هو مراد املصنف بقولهكو

اليت عة ك من الر}متعلق مبا وجب بعد السالم{ ك الش}هذا{  ألنمنه،فيه  ما حنن سي ل}قبل السالم و

 ا تيانهو اإلالذي مه كعة زال حك بالرتيانعلمه بعدم اإلن إ :شئت قلتن إو ه،يقطع بوجوا عل

 كثراأل وقل األني بكم الشكهو حالذي  ا مفصولة تيانلزم اإلي ف، اتياناإليف  كموصولة بسبب الش

  . حملهريغيف ون السالم وقع كبمة علمه ي بضمكذلو

لذا مل  والم املصنف،كل خارج عن مصب يتفص يبعض احلواش وكاملستمس ويروائع العراقيف و

  .املنتی هم علريغ ويالربوجرد واالصفهاين وابن العم ووت الوالدكأنه سبب سك ونتعرض له،

رابعة  أا يدري ن الكلن اوبه ذا العن أيتي وابعةده ريما ب أن علمإذا : الثالثون والثامنة{ املسألة

الثالث ی علی الثالث فبن وني االثنتني سابقاً بكنه شأو{ :ةيالرابعة البنائی  معن}ةيرابعة بنائ أو ةيواقع

 بعد }اطيه صالة االحتيب علجي فهل ،الثالثی عة بعد البناء علبرا{ دهيباليت عة ك الر}ون هذهكفت

  انكن إو ألنه{ متاماإل
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ال جيب ألصالة عدم شك  أو ،ربعاأل وشاك من حيث الواقع فعال بني الثالث أنه  إالّالظاهريف  رابعة بأاعاملا 

  . األولاألوجه  و وجهان، رابعته فعالبأاعامل  أنه املفروض و،سابق

  

 نيعيل يال دل و}عرباأل و الثالثني بث الواقع فعالًي من حكشا أنه  إالّالظاهريف  رابعة بأاعاملاً 

  .حدمهاأ

  .ربعاأل و الثالثني ب} سابقكصالة عدم شب ألجي أو ال{

 مثبت، أصلنه إ قالی يء حتيثبات شإ صلراد ذا األي ال و} رابعته فعالبأاعامل  أنه املفروضو{

 صلاأل بكالشفي نإذا  شرعاً، فكاط من توابع الشي االحت ألنشرعيجمراه الفي راد به نيثر له، بل  أفال

تفاء ذه كاالفي يف كيده الرابعة يما ب بأن مة علمهي بضمكذل واط،يهو االحتالذي  شرعيالزمه الفي ن

  .اطيالصالة بدون احت

عدم علمه بالرابع علماً ی معن إذ ،ربعاأل و الثالثني ب فعالًك شاألنه }األولوجه األ و،جهانو{

 املنت،ی علق عليث مل يظهر من الوالد، حيالذي  هذا هو و،اًأربع أو ثالثاًی صل أنه يفه كش اًيجزم

وجه له،  العروة اليف ما كاط، يحت امتام بالالروائع احتمال اإليف ، بل يالربوجرد وك املستمسكذلكو

 ه،كتر ينبغي اط الياالحتوالثاين وجه بل األ: هذا املقام بقولهی ث علق عليابن العم، حی خالفاً لفتو

  .ركره املنت ملا ذكالقاعدة هو ما ذی مقتض واط،يحت احتاط باالنيبعض املعلقو

 بأن ة،يبنائ أا علمينه مل كرابعة، ل أا قنيما لو تك، كظهر حال سائر أقسام مثل هذا الشيمنه و

.كشيمل  أو ،ربعاألی علی بن وربعاأل والثالث ني بكش
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هل  أنه يفشك مث ، تشهداً أو سجدتني أو رك سجدةت أنه  الركعة التاليةإىلتيقن بعد القيام إذا  :الثالثون والتاسعة

 ا بعد تيان التدارك ألصالة عدم اإلإىل فالظاهر وجوب العود ،األولهذا القيام هو القيام  أو ،قاممث تدارك  ورجع

   و،حتقق الوجوب

  

ی علی بن وربعاأل والثالث وني االثنتني بكش بأن ةيبنائ أا يف كش ورابعة أا ما لو علمكو

  .ذاكه وكشيمل  أو ربعاأل

 عة السابقةك من الر}كتر أنه ةيعة التالكالر إىل اميقن بعد القيتإذا : الثالثون والتاسعة{ املسألة

 مصب فإنحدها، أ ك بترإمجاالعلم  أنه حد هذه الثالثة، الأی عني }تشهداً أو نيسجدت أو سجدة{

  . خيفىما الك مجايلالعلم اإل إىل س بالنسبةيالم لكال

ام يأو هذا الق{ يه املضيلزم علی ي حت} مث قامكتدار ورجعهل  أنه يف{ اًياً ثانك ش}كمث ش{

أي  } اتيانصالة عدم اإل ألكالتدار إىل فالظاهر وجوب العود{ ه الرجوعيلزم علی ي حت}األول

وجب أنه ب  عامل فعالًألنه }بعد حتقق الوجوب{ انه هلايالتشهد املعلوم نس أو نيالسجدت أو بالسجدة

 ب من جزء معلومكن املوضوع مرأك العدم فصلفاأل، ال أم یهل أت أنه يف كشي و ا،تيانه اإليعل

  .صلجزء حمرز باألو

هل  أنه يف ك فعال شاألنه كذل و،عدم العود والصالة يف يالقاعدة املضی مقتض: قلتن إ }و{

عدم االعتناء  وتيانة باإلياوز قاضام، فقاعدة التجيقد جتاوز من حملهما بالق وال، أم تشهد أو سجد

  .كبالش
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  ألن،جتاوز عن حمل الشك ال وجه له وفعال شاك أنه  املفروض ألناحتمال جريان حكم الشك بعد جتاوز احملل

 هذا إىلمل يتحقق التجاوز بالنسبة  و النسيانإىلاحملل بالنسبة يف  حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه إمناالشك 

. الواجب

 ربع مثال فبىن على األربعاأل وشك بني الثالثإذا  :ونربعاأل

  

جتاوز عن حمل  وكا شفعالً أنه  املفروض ألنبعد جتاوز احملل،احتمال جريان حكم الشك { :قلت

  .بالرجوع مرينأالشارع  بأن يفعلم يعدم املانع، أما وجود املقتض وي لوجود املقتض}وجه له  ال،كالش

 كذل ونكالريف الدخول  أو ،هي فكوكهو مش وتيانما اإلإمر  هلذا األن املسقط عدم املانع فألوأما

 إىل بالنسبة{ كوك للمش}احملليف ونه ك حدث بعد تعلق الوجوب مع إمنا كن الشأل{ ،صلا حريغ

 ابن العم واملنت الوالدی ت علكقد س و،}هذا الواجب إىل تحقق التجاوز بالنسبةيمل  وانيالنس

فقد  يهم، خالفاً للعراقريغ واينكيلباكال واالصطهبانايت وياخلونسار واحلجة ويالربوجرد واالصفهاينو

 ة اليصلح للجزئيام يقيف  كبعد فرض حدوث الش: الروائع بقولهيف ن وجهه يب ووجوب العود،يف تنظر 

، مع نيالبيف ام باطل يجمرد العلم بوجود ق وة،كوكالسجدة املش إىل ان القاعدة بالنسبةيجريف قصور 

  .انتهى.  مضر بوجود موضوع القاعدة، كما ال خيفى فتأملري غ،هري غكون ذلكتمال اح

ومما عرفت يتبني اجلواب عن ذلك، فإن املصلي شاك يف حتقق موضوع التجاوز، فكيف جتري 

  .موضوعهايف  كمع الشالقاعدة 

   مثربعاألی علی  فبن مثالًربعاأل و الثالثني بكشإذا : ونربعاأل{ املسألة
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 ربععليه حكم الشك بني األ يجير أم ، فهل تبطل صالته من جهة زيادة الركعةتى بركعة أخرى سهواًأمث 

  .األول  األوجه و وجهان،اخلمسو

  

ی ة علينيقيعة ك فقد زاد ر}عةكادة الريسهواً فهل تبطل صالته من جهة زی عة أخركبری أت

  . البناء مقام الواقعقامأ الشارع  ألنة،ية الواقعربعاألك يه وةية البنائربعاأل

 هي ما حنن فنيفرق ما ب و،هقي من مصادألنه }اخلمس وربع األني بكم الشكه حيعل يرجيأم {

  .ال خيفىما كعة كادة الري العلم بزنيبو

 ن الك ل}األول{ مهاريغ ووابن العم الدوالكه ي علنيتكالسا واملصنفلدى  }وجهاأل و،جهانو{

 أنه عات، بل ملا تقدم منكباب الريف سقاط الشارع هلا إقد عرفت  ذإدة ايصالة عدم الزأل الالثاين بعد ي

 ألنه ي البدوكالش إىل  االنصرافءدعاال وجه ال ودلته،أ إطالقشمله يس فماخل وربع األني فعال بكشا

  الكذل وكثراألی البناء علی دل عل ما إالّ كمانع عن ذل ال وزول بالتأمل ييصراف ابتدائانان فهو كلو 

ی  حتربعباألی تأ أنه س معناهيفل يرفاقإم ك هو حإمنا وظاهراً،ی  حتربعثبت األي هو ال إذ لح مانعاً،صي

ال ما كة ميعز  رخصة الكثراألی م بالبناء علكون احلكی توقف علي هذا ال وها،يمارة علأون مبرتله كي

اط حسن ياالحت أن املعلوممن  و،عادةاإل والسهو سجديت ومتام باإلنيقد احتاط مجع من املعلق وخيفى،

 .اطيباالحت أيتي وتمي وهدمي أن وع لزمكعة الزائدة قبل الركالريف هو قائم  وركل حال، لو تذكی عل
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 فهل تبطل صالته من جهة الزيادة الظاهرية أتى ا نسياناًمث ركن بعد جتاوز احملل يف شك إذا  :ونربعاأل واحلادية

.عادةاإل و اإلمتامحوطاأل و وجهان، الواقعال من جهة عدم العلم ا حبسبأو 

  أيضاًالسجدتني يف مع ذلك شك  والركوع ينس أنه التشهد فذكريف كان إذا  :ونربعاأل والثانية

  

ن  أ بعدنيالسجدتيف  كما لو شك }ن بعد جتاوز احمللكريف  كشإذا : ونربعاأل وةياحلاد{ ألةاملس

ادة يفهل تبطل صالته من جهة الز{ نيبالسجدتی أت وتوهم فجلس ما لوك }اناًيبه نسی مث أت{ قام

من جهة عدم العلم {  تبطل الصالة}أو ال{  جبعله قاعدة التجاوزتيانم باإلك الشارع ح ألن}ةيالظاهر

 ن زائد موجب للبطالنكبر تىأبأنه قن يتي  التيان بعد اإلألنه }حبسب الواقع{ ادةيبالزأي  }ا

 تيانوم شرعاً باإلك حمألنه ،مهاريغ ويالربوجرد وقة الوالديتعل يفما ك، األولی قو األ}جهانو{

 يهت علكسن إو فياط ضعينه احتك ل}عادةاإل ومتاماإل{  استحباباً}حوطاألو{ ادةياً زي ثانتيانفاإل

  .نيبعض املعلق

 كيكتف و:املسألة السابقة بقوله و هذه املسألةني املصنف بكيكتفی  علكاملستمسيف  أشكلقد و

  .انتهى ،)١( ظاهررية غيالثانيف ه يالتوقف ف ویاألوليف البطالن  إىل لينهما بامليف باملصن

يف  ك شكمع ذل ووعكالر ينس أنه ركالتشهد فذيف ان كإذا : ونربعاأل وةيالثان{ املسألة

  ،نيالسجدتيف  كوع شاك الرك فهو عامل بتر}أيضاً نيالسجدت

                                                

  .٦٥٦ ص٧ ج:املستمسك) ١(
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 أو ،أتى بالسجدتني فال حمل لتدارك الركوعبأنه  التجاوز حمكوم مبقتضى قاعدةه حيث إنبطالن الصالة من في ف

  .بطالن الصالة مورد يلزم من إجرائهايف عدمه إما لعدم مشول قاعدة التجاوز 

  

 فال حمل نيبالسجدتی أتبأنه وم كقاعدة التجاوز حمی مبقتضه حيث إنبطالن الصالة من في ف{

 بأن عدم البطالنأي  }أو عدمه{ االموجب لبط كذل ون،كر بالصالته ون ك فت}وعك الركلتدار

  .كبالتشهد بعد ذل أيتي ونيسجد السجدتيوع، مث كالر إىل رجعي

 أا الظاهر منها إذ }جرائها بطالن الصالةإلزم من يمورد يف ما لعدم مشول قاعدة التجاوز إ{

  .هيد عليلف ال التشدكاملی ف عليشرعت للتخف

لو  إذ لبطالن الصالة، أو  ما،تيانما لعدم اإلإ، نيالسجدتأمر وط  بالعلم بعدم سقكل ذليأما تعل

لزم منه ينه كحاً ليان صحكن إو ك فذل،نكهو رالذي وع ك ما بطلت صالته لفوت حمل الراًيان آتك

 نيالسجدت ووعك بالرتيانه من اإليلإ نيفيلكنئذ بتوجه أحد التيح مجايلالقول ببطالن الصالة للعلم اإل

 املتوجهمر علم باألي إذ هذا العلم منجز من السابق،يف أحد طر حيث إن و الصالةأصل  أو إعادةالتشهد،و

من  مجايل العلم اإلريعدم تأث و الطرف فقط،ك بذلتيانالقاعدة لزوم اإلی ان مقتضكه، يلإالصالة إىل 

  .ما مر سابقاًكحدمها أيف ن قبل سقوط قطرة يءناحد اإلأل ما لو علم بنجاسة يقب

هو الذي ح الصالة يتصحيف نفع ي نه الكسقط قاعدة التجاوز لأن إو وركل املذيالتعلن إ :صلاحلاو

املصنفهم .  



٢٨٤

  األوجه الثاين و وجهان،تيانال يثبت اإل يجمرد احلكم باملض و،ركن آخريف  لعدم إحراز الدخول ماإو

  

موجب حراز الدخول إ أن من املعلوم و،نيالسجدتأي  }ن آخركريف ل وحراز الدخإ لعدم ماإو{

  .هكان لتداركمإوع بال كن هو الرك رك موجب لترألنه ،لبطالن الصالة

ال خيفى ن ك ل.اآلخرن ك بالر}تيانثبت اإلي ال{ قاعدة التجاوزی  مبقتض}يم باملضكجمرد احلو{

ی ب أثر العدم عليلزم ترت الّإ و،كوكم بوجود املشكهو احل يباملضمر األی  معنفإنضعف هذا الوجه، 

  .فتوىال وهو خالف النص وان،كل مكيف  كوكاملش

 االصفهاين وابن العم و منهم الوالدني واحد من املعلقريغ و عند املصنف}وجه الثايناأل و،جهانو{

لعله للعلم  و،األولث اختار ي، حاينكيلباكد مجال اليهم، خالفاً للسريغ وكاملستمس وروائعه ويالعراقو

 ،عادةه اإلي لزمت علني بالسجدتاًيان آتكلو  إذ ،عادةاإل أو ه من الرجوعيلإ نيفيلكحد التأ بتوجه إمجاالً

 ، احنل العلممنجز قبالً ـ تيانهو اإلو ـ نيحد الطرفأ حيث إن و،الرجوععليه  وجب اًين آتكيلو مل و

  .تيانلزم اإلو

 ني السجدتيانإتصالة عدم أبعد  إذ ف،يه ضعيلإ يان نظر احملشكب لو يهذا التقر أن ال خيفىن كل

 إىل تصل النوبة ال وما بعده، ووعك بالرتيان بلزوم اإلون العلم منحالًكي ـ ما مل جتر قاعدة الفراغيفـ 

  . الصالةأصل إعادةاحنالل العلم بلزوم 



٢٨٥

 تياناإلمث  التدارك إىل العود حوطاأل و،السجدتنييف بني سبق الشك  وحيتمل الفرق بني سبق تذكر النسيانو

.بل ال يترك هذا االحتياط ،عادةاإلمث إمتام الصالة  وبالسجدتني

  علم أنهو  مثالًربعاأل وشك بني الثالثإذا  :ونربعاأل والثالثة

  

 أخذن  أبعد ـ ركتذ بأن وعك للر}انير النسك سبق تذنيالفرق ب{ فاًي ضع احتماالً}تملحيو{

قد  ووع،ك علم بفوت حمل الرألنه ،ةم ببطالن الصالكحيهذا املقام في وع، فكالر ينس أنه  ـالتشهديف 

 هو البطالن، وم السابقكستصحب احلي ك بعد ذلنيالسجدتيف  كشإذا ، فنيسجد السجدتبأنه قطع 

ان ي نسكر بعد ذلكلو تذه حيث إن }نيالسجدتيف  ك سبق الشنيبو{ الصحة إىل عدم االنقالبو

  .ن بعدهكريف دخل  أنه علمي ال ونكان الرير نسك تذألنه ،م بالبطالنكوجه للح وع الكالر

 أنه ثبتيمل إذا  ف،سجدی وع حتكان الرينسی البطالن متوقف عل إذ هذا الفرق،يف  ماال خيفى و

  .ن وجه للبطالنكيمل  ـ ان قاعدة التجاوزيملا عرفت من عدم جرـ  الًيال دل وعلماً سجد ال

 الصالة مث امإمتو ني بالسجدتتيان مث اإلكالتدار إىل العود{ مجايلالعلم اإلی مبقتض }حوطاألو{

 ا هذكتري بل ال{ )رمحه اهللا( املصنفی ما هو مبنك ،ادة التشهدي بسجدة السهو لزتيان بعد اإل}عادةاإل

  .ان قد عرفت قوة الصحةكن إو بالبطالن، ول من القائل بالصحةكل يدليف  للمناقشة }اطياالحت

  علم أنه و مثالًربعألا و الثالثني بكشإذا : ونربعاأل والثالثة{ املسألة



٢٨٦

 ربععلى األ البناءيف  إشكالما يوجب سجود السهو ال  أو ما يوجب القضاء أو على فرض الثالث ترك ركنا

  .هو واضح وء عليه عدم وجوب شيو

  

بأنه قن يما لو تك }وجب سجود السهويما  أو وجب القضاءيما  أو ناًك ركفرض الثالث تری عل

 ما طالق إل}ربعاألی البناء عليف  إشكال ال{ لم سهواًكت أو سجدةأو  وعاًك ركفرض الثالث تری عل

 ماك ف}هو واضحو{ سجود سهو و من قضاء}هيء عليعدم وجوب ش{ وكثراألی البناء علی دل عل

ه ما يرد علين ك، لربع األبأاه يم الشارع علكحإذا  كذلكء، يه شين علكي مل ربع األبأالو علم أنه 

ة ياملسألة الثانيف ن ملا مر ك الركفرض تريف الظاهر بطالن الصالة : قة بقولهيالتعليف  ه الوالديلإ أشار

 ك عمل الش ألن،الفرض التايليف ذا ك و،يني التالنيالفرضيف سجود السهو  و القضاءإتيانلزوم  وعشرة،

  .انتهى ،)١( قاعدتهی  علءجزا نقص األكلزم تداريعة فك نقص الرك هو لتدارإمنا

ن إ ئاًي شكعلمأال أ: )عليه السالم(ظاهر قوله  أن ن ملا سبق منك الركفرض تريف ما أ: أقول

املفروض  وحاً،يون جانباه صحكيما ي شرع فإمنااط ياالحت أن ،)٢( ءي شكين علكينقصت مل  أو زدت

  .كثراألی علمثل املقام قاعدة البناء  يف أيتي لذا ال وحاً،يون صحكي ر النقصان اليتقدی عل أنه املقاميف 

انت كن إ األ مثل املقام،يف ه ياط عليعلم بعدم لزوم صالة االحتيلف كاملن إ :شئت قلتن إو

  حة حىتين، فال صالة صحك الركالثالثة بطلت بتر

                                                

  .٨٢ص:  الشريازي احلسيينيتعليقة مريزا مهد) ١(

  .٣ ح يف اخللل٨ باب٣١٨ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٢٨٧

ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك مبجرد  أو  ترك ما يوجب القضاءربععلى فرض األ أنه علمإذا كذا و

  ربعاألالتعبد بالبناء على 

  

قاعدة البناء  يجتر مثله اليف  واط،يانت الرابعة، فال موقع لصالة االحتكن إو اطياالحت إىل حتتاج

  .كثراألی عل

ون كيان قاعدة التجاوز، فيالظاهر جر: قاليسجود السهو فرمبا  ووجب القضاءيفرض ما يف  وأما

 القضاء وعةكالر إىل ثة احتاجتانت الثالكن إ بأا مجايلالعلم اإل وره املصنف،كما ذكالم كال

 إىل اجي االحتعدم واطياالحت إىل اجي االحتنيء، فاجلمع بيش إىل انت الرابعة مل حتتجكن إو السجدة،و

يف  ريثك كيكن التففإان قاعدة التجاوز، ي ضائر بعد جرري، غني متالزمني بكيكالسجدة تف والقضاء

 ،عضائه مع عدم الوضوءأموا بطهارة كث حي حنيتبهن املشيءناحد اإلأب أن توضمكة ي الظاهرحكاماأل

عضاء ان املاء جنساً لزم القوم بنجاسة األكن إو ة،يان املاء طاهراً لزم القول بالطهارة احلدثكلو  أنه مع

  .أيضاً

ذب كن بعد العلم بك ممري غكثراألی قاعدة البناء عل و قاعدة التجاوزنياجلمع ب أن هيرد علين كل

يصلي  أن نكتمي ال أنه عدم الوضوءی معن إذ ح،ي صحريعدم الوضوء غ وديل بطهارة اليالتمث وحدمها،أ

  .املقاميف ذا الوضوء بعد اشتراط الصالة بالعلم بالطهارة املفقود 

 إمنا و}وجب سجود السهويما  أو وجب القضاءي  ماك ترربعفرض األی عل أنه علمإذا ذا كو{

 }ربعاألی مبجرد التعبد بالبناء عل{  الفوت}كحراز ذلإلعدم { سجود السهو وقلنا بعدم وجوب القضاء

: قاليا مبن ركسجود السهو، ل وثره من القضاءأه يترتب علی ياً حتأربععل الواقع جي  التعبد الفإن

  تعارض يفي



٢٨٨

ستلزام  بطالن صالته ال القوى فاأل،غريه مما يوجب بطالن الصالة أو  ترك ركناًربععلى فرض األ أنه علمإذا  وأما

  ، ذلكربعالبناء على األ

  

 السجدة للسهو، و بالقضاءتيانلزوم اإلی األولمفاد  إذ التجاوز، وكثراألی املقام قاعدتا البناء عل

ی هل أت أنه يف كشا أنه املفروض و،لف عن حملهماك ما لتجاوز املتيانة عدم لزوم اإليمفاد الثانو

نا قاعدة التجاوز سقط البناء يجرأن إو طت قاعدة التجاوز، سقكثراألی علينا نب فإن ،ال أم مبوجبهما

عادا من إ واال موجب لبطكذل ون عالج هلذه الصالة،كيتساقطت القاعدتان مل إذا  و،كثراألی عل

قل ملا عرفت سابقاً من سقوط األی ال البناء عل ول،ي لعدم الدلكثراألی ن البناء علكمي ال إذ ،ديجد

حد أ، لتنجز عادةاإل أو متام اإلنيب مجايلجراء العلم اإلجمال إل ال وعات،كب الربايف قل استصحاب األ

  . قبالعادة الصالة املساوق لإلأصل بتيانهو اإل ونيالطرف

مل جتر إذا ما ي هو فإمنا ،كثراألی البناء عل والتجاوز رنا من تعارض قاعديتكما ذ أن ال خيفىمث 

  .تعارض ال فالإ و،كوكفات حمل املش ما لوير فيل تقدكی قاعدة التجاوز عل

 أنه ما لو علمك }وجب بطالن الصالةيه مما ريغ أو ناًك رك ترربعفرض األی عل أنه علمإذا  وأما{

الستلزام البناء   ال،بطالن صالتهی قوفاأل{ القبلة والطهارةكأخل بشرط مقدم  أو ناًكر فرضه زادی عل

سائر  إىل عة ال بالنسبةكالر إىل  هو بالنسبةإمنا ربعاألی البناء عل أن  ملا عرفت من}ك ذلربعاألی عل

  .ربعع آثار األيب مجيترتيف  ربعس البناء مثل العلم باألي فل،اللوازم



٢٨٩

.ترك الركن مثال أو بنقصان الركعة مجايل بل للعلم اإل، ال يثبت ذلكألنه

   أتى باجللوسفإن ،قام عنهايت الترك سجدة من الركعة  أنه تذكر بعد القيامإذا  :ونربعاأل والرابعة

  

بل للعلم { نك للرك التر}كثبت ذلي ال{ ربعاألی البناء علأي  }ألنه{ : بقولهأشار كذلی لإو

 تيانف اإليلكون التكين ك الركر عدم تريتقدی  علألنه }ن مثالك الركتر أو عةكبنقصان الر مجايلاإل

  .نك الركون قد تركيعة املوصولة ك الرىلإاج ير عدم االحتيتقدی عل وعة املوصولة،كبالر

ونه ك من جهة ماإو ،نك الركما من جهة ترإسالمه باطل،  بأن علم يياملصلن إ :شئت قلتن إو

  .ثناء الصالةأيف 

نقص  إذ بطالن الصالة،يف  هلذا العلم ريتأث ال: بقوله يالربوجردالسيد قة يتعليف ما  أن ظهريمنه و

وم كحم و بالوجدانكوكن مشك الركتر و مبطل واقعا،ري غكعند الشاط يعة ابورة بصالة االحتكالر

  .انتهى ،)١( بالعدم

 كذا ترك و،مجايلن مبتالة بالعلم اإلكمل تإذا  كثراألی قاعدة البناء عل ي جتر إذ إمناحمل تأمل،

  .ن طرفاً للعلمكيمل إذا صورة ما يف م بعدمه كحي إمنا كوكن املشكالر

ی  أتفإن ،قام عنهااليت الركعة  سجدة من كتر أنه امير بعد القكتذإذا : ونعرباأل والرابعة{ املسألة

 ريالسجود من غی لإ{ امي من الق}حنناءوز له اإلجية يالسجدة الثان ي مث نسني السجدتنيباجللوس ب

   جلس اجللوس الالزمألنه }جلوس

                                                

  .٧٢ص: ى علی العروة الوثقيتعليقة السيد الربوجرد) ١(



٢٩٠

 وجب عليه أصالمل جيلس ن إو ، غري جلوس السجود منإىلالسجدة الثانية جيوز له االحنناء  ينسمث بني السجدتني 

عدمها  وكفايته عن اجللوس بينهمافي اجللوس بعد السجدتني ف وجلس بقصد االستراحةن إو ،السجودمث اجللوس 

  .يسجدمث فيجلس الثاين  حوط لكن األ،ال يضر نية اخلالف واألول األوجه ،وجهان

  

ن به كيمل ن او العنكبذل به الی أتن إو ،الًكان مشكة ياجلزئن اوباجللوس بعنی  أتفإن، نيالبيف 

ه اجللوس يوجب عل{ األوىلام بعد رفع رأسه من السجدة يالق إىل ض بأن }أصاللس جيمل ن إو{ بأس

  .لسقوطه وجه  فال،ني السجدتنيان الزماً بكن اجللوس أل }مث السجود

  .احملليف  ك شألنه كذل و،يقالعرا وه الوالديما نبه علك ،ال أم هل جلس أنه يف كلو ش مثله ماو

وز ی جي حت}نهمايته عن اجللوس بيفاكفي  فنياجللوس بعد السجدت وجلس بقصد االستراحةن إو{

 }األولوجه األو{ قيالتطبيف  أاخلط ودييالتقی ان عليمبن }جهان وعدمهاو{ السجود رأساً إىل االحنناء

 ءأجزاون من كت وا مستحبة الكی  علبناًء جلسة االستراحة  ألن،شكال من اإلكاملستمسيف ما و

ه يقد عرفت التأمل ف واًء للصالة،زجأون املستحبات كه املتقدم من عدم أصلی عل مبين .انتهى ،)١( الصالة

  .ما سبقيف

 إالّ ةيفاكالحتمال عدم الالثاين  حوطن األكل{ قيالتطبيف  أ من اخلطألنه }ة اخلالفيضر نيالو{

 س املسألةكظهر عيمنه  و،}سجديجلس مث يف{ قصديما وقع مل  وقع،ي  فما قصد مل،اخلاصن اوبالعن

هو ما لو رفع رأسه من السجدةو

                                                

  .٦٥٩ ص٧ ج:املستمسك) ١(



٢٩١

فهل ، ىخراأليف شك  والتشهد نسيان إحدى السجدتنييف الدخول  أو علم بعد القيامإذا  :ونربعاأل واخلامسة

 املشكوك حكم إىلبالنسبة  يجير أو ،أيضاًحمل املشكوك   تدارك املعلوم يعودإىلرجع إذا  ألنه ،ماإتياجيب عليه 

  .أيضاً الصالة إعادة حوطاأل و،األول وجهان أوجههما ،الشك بعد جتاوز احملل

  

 د اجللوس،يلزم متدي  الفإنه، ك مث تنبه لذلني السجدتنيبن اوفجلس بعنی األول أا ة، فزعميالثان

  .ام رأساًيوز القجي إمناو

 }نيالسجدتی حدإان يالتشهد نسيف الدخول  أو امي القعلم بعدإذا : ونربعاأل واخلامسة{ املسألة

  باقنيقي حمل ال ألنسجدة،لللزوم الرجوع يف  إشكال  الفإنه }ىخراأليف  كشو{ عةكمن هذه الر

 إىل ون بالنسبةكي ف}أيضاً كوكعود حمل املشي املعلوم كتدار إىل رجعإذا  ألنه ماإتياه يب علجيفهل {

 بعد جتاوز كم الشك حكوكاملش إىل بالنسبة يرجيأو { تيانلإل يحمله املقتضيف  ك من الشةيالسجدة الثان

اخترناه تبعاً الذي هذا هو  و،}األولجههما  أو،جهانو{ سجدة واحدة إالّ عاد مل جتبإذا  ف}احملل؟

  . فراجعشرح املسألة السابعة عشريف  واحد ريلغ

ن كية مما مل يادة السجدة العمدين الصالة بز الحتمال بطال}أيضاً الصالة إعادة حوطاألو{

فه يلكان تك و،اآلخريف  كش وحدمهاأ علم بعدم نيئيل شك إىل م جار بالنسبةكهذا احل وفه،يلكت

  .ال خيفىما كالرجوع 

ناً بطلت صالتهكان رك فإن به، اًيان آتكبأنه  مث علم كوكباملشی لو أتنه إ مث



٢٩٢

 أا صالة االحتياط علميف بعد السالم قبل الشروع و  مثالربعاأل وثالثشك بني الإذا  :ونربعاأل والسادسة

ال لسقوط التكليف عنه حني  أو ،هو الشك وفهل جيب عليه صالة االحتياط لعود املوجب ،عاد شكهمث ا أربعكانت 

   وجهان،الشك بعده شك بعد الفراغ و،العلم

  

جتاوز عن  ياهلو بأن قلنا ووع،كراليف  كش وقراءة الكسجود مث علم بتر إىل ما لو ذهبك

  .ه السهويما فيسجدة السهو ف إىل احتاجت ون صحت،ك رريان غكن إو وع،كالر

حة ي الصحكوكه من الشريغ و} مثالربعاأل و الثالثني بكشإذا : ونربعاأل والسادسة{ املسألة

  فال حتتاج}اًأربعان ك  أااط علميصالء االحتيف بعد السالم قبل الشروع و{ اطية لصالة االحتياملقتض

ه يب علجيفهل { دي جدكله شحدث  أنه النحو السابق، العلى  }هكمث عاد ش{ اطيصالة االحتإىل 

 بعدم } العلمنيف عنه حيلكلسقوط الت{ بجي }ال  أوكهو الش واط لعود املوجبيصالة االحت

 دقالسبب  أن صنف منره املكملا ذالثاين  قرباأل و}جهان و، بعد الفراغك بعده شكالشو{ الوجوب

يف ما ك  ـتشمله  بعد الفراغ الك الشأدلة بأن القول و بعد الفراغ،ك احلادث شكالش وزال،

 جمرد سبق هذا فإن بعد الفراغ، كق الشيقة من مصادياحلقيف هو  إذ ،تأمل إىل تاجحيـ  كاملستمس

ن إ :قاليه، فهل كحملل عاد شبعد ا و،هكاحملل مث زال شيف  ك فهو مثل ما لو ش،بدل عنوانهي  الكالش

  ه، مث عادك قبل خروج الوقت مث زال شكش أو ،شملهي  بعد احملل الكالش أدلة



٢٩٣

  .  األول حوطاألو

 األوىلالسجدتني من يف  وركوع هذه الركعةيف فشك  السجود من الركعة الثانيةيف دخل إذا  :ونربعاأل والسابعة

   جتاوز احمللشك بعده حيث إنا من إتياالبناء على في ف

  

  .ذاكه و بعد الوقتكالش

 نيمهما حتقق أحد املوضوع و،م مستقلكل واحد منهما حك ل،نياملقام موضوعيف ن إ :صلااحلو

  .م اخلاص بهك احلكتبعه ذل

 بعد كفهو من الش ي الطاركون العود بنحو الشك نيل بيالتفصيف  شكالظهر اإليرنا كذ مماو

 :ث قاليظهر من الوالد حيالذي هذا هو  و، قبل الفراغك من الشفهو ي الساركبنحو الش أو ،الفراغ

  )١( .جتدده بسبب آخر فالثاين أو األول فاألول بسببه ك عود الشنيل بيالتفصی قواألو

قد اختلف  ور من احتمال عدم مشول قاعدة الفراغ له،ك ملا ذ}األول حوطاأل{ انكن إ }و{

بعض آخر  ويالعراق و، قووا الثاينكاملستمس ويالربوجرد و،افقوا املصنف وهريغ واملعلقون، فابن العم

  .ما تقدم عن الوالدكفصلوا 

 }عةكوع هذه الركريف  كة فشيعة الثانكالسجود من الريف دخل إذا : ونربعاأل والسابعة{ املسألة

ز  بعد جتاوكشه حيث إناا من يإتی البناء علفي ف ،یاألول من نيالسجدتيف و{ سجودهايف هو اليت 

   قد جتاوز حملفإنه }احملل

                                                

  .٨٢ص:  الشريازي احلسيينيا مهدزتعليقة مري) ١(



٢٩٤

على هذا فلو فرض الشك  و،األول وجهان األوجه ،االثنتني و الشك بني الواحدةإىل ألوله ،أو احلكم بالبطالن

  السجدتني من السابقة ال يرجعيف  وبيدهاليت ركوع الركعة يف  السجدتني مع الشك إكمالالثالث بعد  وبني االثنتني

  

رجوع مثل أي  }ولهم بالبطالن ألكأو احل{ عةكوع من هذه الرك الرحمل ویاألول من نيدتالسج

ان كة يالثانيف ع كريمل و األوىليف سجد يمل إذا  ألنه }نياالثنت و الواحدةني بكالشی لإ{ ك الشاهذ

ما حتسبان من أ ني بكفهو شا، األوىلتعد هذه السجدة من وی األولعة كالريف ون بعد كيامه عبثا، فيق

  .ةيمن الثان  أویاألول

 ة،يالثان إىل  قد قامفإنه بعد جتاوز احملل، كق الشي من مصادألنه }األولوجه األ و،جهانو{

 قد سجد فعال، أنه ماك ،كبذل عتينين كيهو قائم مل  وهاي فكلذا لو ش و،ني جتاوز حمل السجدتكبذلو

 نيتكهم من الساريغ ويوجردالرب ويالعراق وابن العم وهذا هو ظاهر الوالد ووع،ك جتاوز حمل الركبذلو

  .املنتی عل

 الذيی األول من نيالسجدت ووعكل من الركيف ة يالثانيف ع كهو را وكلو ش ظهر حال مايمنه و

  .أيضاً نياالثنت و الواحدةني بكالش إىل لهأو

فلو {  بعد احمللكق الشي من مصادألنه كرنا من عدم االعتناء ذا الشكذالذي  }هذای علو{

يف  ودهيباليت عة كوع الركريف  ك مع الشني السجدتإكمالالثالث بعد  وني االثنتنيب كفرض الش

  }رجعي السابقة ال{ عةك الر} مننيالسجدت



٢٩٥

 نعم لو ،كمالالثالث بعد اإل و بل هو من الشك بني االثنتني،االثنتني حىت تبطل الصالة و الشك بني الواحدةإىل

. عامل حينئذ باحتساب ركعتيه بركعةألنه االثنتني والشك بني الواحدة إىلعلم بتركهما مع الشك املذكور يرجع 

  مجايلصورة العلم اإليف حكم كثري الشك ی  ال جير:ونربعاأل والثامنة

  

الثالث  وني االثنتني بك بل هو من الش،تبطل الصالةی  حتنياالثنت و الواحدةني بكالشی لإ{ هكش

  .أيضاً عادة باإلنيالفرع يف اط االصطهبانايتاحت و،ار الصحةيهو معالذي  }كمالبعد اإل

 }ورك املذكمع الش{ عةكوع هذه الركر وعة السابقةكالر سجديتأي  }هماكنعم لو علم بتر{

نئذ ي عامل حألنه{  املوجب لبطالن الصالة}نياالثنت و الواحدةني بكالش إىل رجعي{ الثالث وني االثنتنيب

  .نياالثنت و الواحدةني بك هو الشإمنا و،نيلبايف  فال ثالثة }عةكه بريعتكباحتساب ر

عة املتقدمة كوع من الركالر و،نيالسجدتيف  ك مع الشفإنه كوكلسائر الش عرف ماير كمما ذو

  الثالثني بك السابق، فلو شك من الشكون الشكيمع العلم بالعدم  و،تعاكالريف  حباله كون الشكي

ن إو ،ربعاأل و الثالثني بكالش يعة بقك من هذه الروعكالر وعةك من الرنيالسجدتيف  كش وربعاألو

  .ذاكه والثالث وني االثنتني بكان من الشكعلم بفوا 

 هكثر شك فلو }مجايلصورة العلم اإليف  ك الشريثكحكم  يرجي ال: ونربعاأل والثامنة{ املسألة

  ه مقترناً بالعلمكوك من شكل شكان كن كلو



٢٩٦

املقام يف م كاحل وة،ي البدوكوكالشيف  ظاهرة كثرة الشك  إذ أدلة،ك الشريثكه ير علجيمل ی مجالاإل

 ك الشريثك أدلةالظاهر من  إذ ه تأمل،يف وثرتهكرتفع بسبب ی ي حتكللش  النيما بيتابع للعلم املردد ف

  .دهيالالزم عدم تعووأن  طان،يمن الشأنه 

نسان خالف اإلی ة طارئة علمقروناً بالعلم حال أو اًيان بدوك مهما كثرة الشك أن من الواضحو

  .ال خيفىما كاده يوجب ازدياالعتناء  و،املتعارف

يف  كوكل صالة عشرة شكيف  كشيمن  أن یتر الأ، أيضاًبعدم االعتناء به : بعد القوليه فال يعلو

  .طانيع الشيطينه أ ويوسواس أنه هيصدق علية يإمجالمخسة علوم 

عدم االعتناء  أن ماك ، هذه الصورةري بغحكامد األييم تقزان الالك ملثله، دلةبشمول األ: ذ قلناإو

  .أشبهما  و احمللأدلةد ييوجب تقيثرت كإذا ة ي البدوكوكبالش

  .املقاميف موجود  ي فاملناط القطع،منه يالبدويف  ظاهرة كثرة الشك أدلة بأن :ليلوقو

من  يف مجايلالعلم اإل يف باعتبار طركثرة الشك أريدلو  و من املنت ما فرضناه،أريدله لو كهذا 

 أو طراف ثالثةأواحد ب إمجايلما لو تعلق علم يطراف العلم فأباعتبار  أو ثرة،كحتقق اليف  نيكبشفي تكي

  .ثار العلمآب يترتيف  إشكال فال أكثر

ما هو الظاهر من ك يه البدوكثر شكمن  إىل بالنسبة مجايل املقرون بالعلم اإلك الشأراد لو وأما

 .ه تأملي فف)ك الشريثك ريغيف ما ك( :اًأخريقوله 



٢٩٧

 كما لو ، كل منهماإىلكان شاكا بالنسبة ن إو  جيب عليه مراعاته، من غري تعينيإمجاالًفلو علم ترك أحد الشيئني 

علم بعد  أو ،هكذا والقراءة أو إما ترك الركوع أنه إمجاالعلم  أو ،السجدة أو إما ترك التشهد أنه علم حال القيام

 مجايلكل واحد من هذه الفروض حكم العلم اإليف  فيعمل ،تشهداً أو إما ترك سجدة واحدة أنه الركوعيف الدخول 

. غري كثري الشكيف املتعلق به كما 

  قراءةيف شك  وقرأ السورة مثال أنه  لو اعتقد:ونربعاأل والتاسعة

  

أي  }ه مراعاتهيب علجي{ ك للمترو}يني تعري من غإمجاال نيئي أحد الشكفلو علم تر{ انكف يكو

طراف من األ أو }ل منهماك إىل اً بالنسبةكان شاكن إو{ ينيقيمراعاة العلم باخلروج عن االشتغال ال

  . له أطرافكان الشكما ي فكثراأل أو الثالثة

 ك احتمال تركذل إىل أضاف أو }السجدة أو  التشهدكما ترإ أنه اميما لو علم حال القك{

ل ك إىل  بالنسبة}ذاكه والقراءة أو وعك الركما ترإ أنه إمجاالًأو علم { ة مثالًعة السابقكوع من الركالر

 ی مض}تشهداً أو  سجدة واحدةكما تر أنه وعكالريف أو علم بعد الدخول { بعد احملل أو احملليف  كش

 مجايلم العلم اإلكح{ شباههاأ و}ل واحد من هذه الفروضكيف عمل يف{ بعد الصالة بقضائهمای أتو

 أدلةمشول يف نوقش ن إو بعد عدم االعتناء لوجود املناط،ي نه الكل و،}ك الشريثك ريغيف ما كتعلق به امل

  . لهك الشريثك

  قراءةيف  كش وقرأ السورة مثالً أنه لو اعتقد: ونربعاأل والتاسعة{ املسألة



٢٩٨

فالظاهر وجوب قراءة احلمد  ،لسورةمل يقرأ ا أنه القنوت تذكريف بعد الدخول مث  ،قرأه لتجاوز حملهأنه فبىن  احلمد

الواقع قبل يف كان الذي  األولهو الشك  أنه  إالّ احلمدإىلكان بعد جتاوز احملل بالنسبة ن إو ي شكه الفعل ألن،أيضاً

   مبا شك فيهتيان اإلإىلالعود  وحكمه االعتناء به و،جتاوز احملل

  

ن كي فلم }قرأ السورةيمل  أنه ركقنوت تذاليف  مث بعد الدخول ، لتجاوز حملههقرأ أنه یاحلمد فبن

 أقري ورجعي أنه ی مبعن}أيضاًفالظاهر وجوب قراءة احلمد { اءقرايف  ك شنيقد جتاوز حمل احلمد ح

يف تجاوز حمل احلمد بعد الدخول ي إذ }ان بعد جتاوز احمللكن إو يه الفعلكن شأل{ السورة واحلمد

هو  أنه الإ{ احلمديف ه كعدم االعتناء بش يقتضيمما  ي املصل قد جتاوز}احلمدی ل إبالنسبة{ ـالقنوت ف

 كذا الشأي  }مه االعتناء بهكحو{  للحمد}الواقع قبل جتاوز احملليف ان كالذي  األول كالش

هو لغو  إذ املقام،يف تحقق بالقنوت يالتجاوز مل  أن ال خيفىن ك ل،}هي فك مبا شتياناإل إىل العودو{

  .تحقق التجاوز بهيرة، فال السوی بسبب تقدمه عل

 أرادملا  وقنت مث علم عدم السورة، بأن احلمد إىل ه حادثاً بالنسبةكان شكهذا، فلو ی علو

ة ريقد تقدمت نظ و قبل جتاوز احملل،ك شألنه ، اتيانالقاعدة اإلی ان مقتضك ،احلمديف  كالرجوع ش

عن  يالسابق بعد التجاوز الصوريف  كل مورد شكيف ة يهذه املسألة جار والسابق،يف هذه املسألة 

 الرجوع أرادملا  والتشهد،يف هو  و سجدةكما علم بترك بالالحق، تيانما علم بعدم اإل الالحق، بعد

كش



٢٩٩

 ، الصالةإعادةمث سجدتا السهو  و قضاء السجدةحوطفاأل ،زاد ركوعاً أو إما ترك سجدة أنه علمإذا  :اخلمسون

   عدم زيادة الركوع و بالسجدةتيان السهو عمال بأصالة عدم اإلةسجد والقضاءلكن ال يبعد جواز االكتفاء بو

  

ة للعلم بعدم يالثان وي،ك حملها الشءحدها لبقاأ ، ماتيانه اإليلزم علي فإنه، األوىلالسجدة يف 

  .ذاكه و اتياناإل

حتمالت العلم  مباًأخذ }حوطوعاً فاألكزاد ر أو  سجدةكما ترإ أنه علمإذا : اخلمسون{ املسألة

 } الصالةإعادةمث {  السجدةكون اخللل ترك الحتمال }سجدتا السهو وقضاء السجدة{ مجايلاإل

دان يمنهم الس وهيت علكمن س و عند املصنف}بعدي ن الكلو{ وعكادة الريون اخللل زكالحتمال 

بأصالة عدم   عمالً،سجدة السهوو{  للسجدة الواحدة}تفاء بالقضاءكجواز اال{ ابن العم والوالد

عارضان ين صالاأل إذ ،كذليف ما ال خيفى ن ك ل،}وعكادة الريعدم ز{ صالةأ } بالسجدة وتياناإل

عدم  ونيصلان األيالظاهر عدم جر: اينكيلباكد مجال اليلذا قال الس و،هلمای فال جمر مجايلالعلم اإل

  .انتهى ،جواز االعتماد ما

ادة يلبطالن الصالة بز أو  اتيانما لعدم اإلإبالسجدة ف يلكال لزوم التيعلم تفصيبأنه : القولو

بأنه ال يعلم تفص يياحنل العلم، فاملصل مجايلالعلم اإليف حد طرأب يليذ تعلق العلم التفصإ و،وعكالر

بعض املباحث يف   قد مر،ة عنهاءالربا يجري الصالة، فأصللف بكمبأنه علم ي ال ولف بالسجدةكم

ه من يال احتمالكبی أت إالّ إذا  منهأربي فه بالسجدة اليلكبت يليعلمه التفص إذ هي فشكالالسابقة اإل

عادةاإل والسجدة



٣٠٠

 وجب عليه قضاء السجدة ،الثانيةيف زاد سجدة  أو األوىلإما ترك سجدة من  أنه  لو علم:اخلمسون واحلادية

   من كوما للنقيصة أو،الذمةيف السهو مرة واحدة بقصد ما   بسجديتتياناإلو

  

  .ةينيقية ءاالشتغال بدون برا يبق الإو

 الصالة إعادةالقاعدة ی مقتضن إ :قلنا و، الرابعة عشراملسألةيف شبه هذه املسألة يف الم كقد مر الو

فه بالصالة يلكعلم بتيلف ك امل ألنوجب عدم تنجز العلم،يقبال مما  مجايلالعلم اإليف ز أحد طريفقط لتنج

علم  أن ن بعديءناأحد اإليف ل وقوع النجس يداً، من قبيزاً جديله تنجد يدث هذا العلم اجلدحيفال 

  .حدمها قبالأبنجاسة 

مما  أن ماك ، من واد واحدنياملسألت أن ، معكة لفتواه هناياملنصف هنا منافی فتو أن ظهريه نمو

  .بعد الفراغ حمل تأمل أو ثناءاأليف  كون الشك ني بنيل بعض املعلقين تفص أظهريتقدم 

 إىل التجاوز بالنسبة ان قاعديتياً احنل العلم جبريان حمل السجود باقك و ذا النحوكم لو شنع

  . فتأمل،السجود إىل احملل بالنسبةيف  كالش ووع،كالر

 فإن }ةيالثانيف زاد سجدة  أو یاألول سجدة من كما ترإ أنه لو علم: اخلمسون وةياحلاد{ املسألة

صة ينقيف  كان الشك سابقاً كما مل نستبعد ذلك ،صةينق وادةيل زكمل نقل بوجوب سجود السهو ل

 }ه قضاء السجدةيوجب عل{ قلنا بالوجوبن إو ،ئاًيوجب شي الالذي  ي البدوكل الشيالسجدة من قب

  صة أويوما للنقك من ،الذمةيف السهو مرة واحدة بقصد ما   بسجديتتياناإلو{ صةيالحتمال النق



٣٠١

. للزيادة

.سجدة السهو مرة و بقضائهماتيانوجب اإل ،تشهداً أو إما ترك سجدة أنه  لو علم:ناخلمسو والثانية

  العشاء أم وصلى املغرب أنه يفشك إذا  :اخلمسون والثالثة

  

  .مجايل خمالف للعلم اإلكسجود السهو فذليف صة ية قصد النقيفاك أما احتمال }ادةيللز

تفاء كاحتمال اال أن ماك ،نيمرحد األأ ينويل مرة ك، نيبالسجدة للسهو مرت أيتي أن وزجينعم 

يف  كون الشكي ف،ريل تقدكی ه عليعلم سجود السهو علي ألنه بسجود السهو فقط دون قضاء السجدة

مثله، حمل نظر ملا يف  كثراأل إىل ة بالنسبةءالربا يجترالذي  كثراأل وقلل األي من قبألنه اًيالسجدة بدو

 أو ديز إىل دينارما ألف إن، يمدبأنه نه مثلما لو علم أ وشتغال،االی  جمركذل أن حمله منيف حتقق 

بأنه ما لو علم ك وبرائة ذمته،في يف كي ل واحد منهما الك إىل ائةمعطاء مخسإ فإنعمرو،  إىل مخسمائة

ام يأل شهر ثالثة كيف صوم ي أن يزجي  الفإنه ،شعبانيف ام يأستة  أو رجبيف ام يأما صوم ثالثة إنذر 

  .ةءالربای  جمركثراألوأن  كثراأل وقل األني دائراً بكوكن املشوكحبجة 

سجدة  و بقضائهماتيانوجب اإلاً تشهد أو  سجدةكما ترإ أنه لو علم: اخلمسون وةيالثان{ املسألة

سائر سجدات السهو، ك يسجدة السهو للتشهد املنس بأن ما لو قلناين، فيمر األني مرددة ب}السهو مرة

 كوا لتركسجدة السهو ی يف  نو،ما مل نستبعده سابقاًك، نيبالتشهد بعد السجدت أيتيبأنه ما لو قلنا أ

  .السجدة

،ال أم العشاء واملغربی صل أنه يف كشإذا : اخلمسون والثالثة{ املسألة



٣٠٢

 ،اثالث صلوات من دون العلم بتعيينه إالّ ذلك اليوميف مل يصل بأنه عامل  أنه املفروض وينتصف الليل أن قبلال 

 ،اثنتني من صلوات النهار ينس و مايكون آتياً أن حيتمل و،العشاء ويكون الصالتان الباقيتان املغرب أن فيحتمل

يف بالنسبة إليهما  و، صلوات النهار بعد الوقتإىل الشك بالنسبة  ألن،العشاء فقط و باملغربتيانوجب عليه اإل

  العشاء قضاء ثنائية و املغربإىل أضافصالتني  إالّ ذلك اليوميف مل يصل  أنه لو علم و،وقتيهما

  

ثالث صلوات من دون  الّإوم ي الكذليف صل يمل بأنه عامل  أنه املفروض ول،ينتصف اللي أن قبل

 ينس واً مايون آتكي أن تملحي و،العشاء وتان املغربيون الصالتان الباقكي أن حتملي ف،نهاييالعلم بتع

ه يوجب عل{ واحدة من صالة النهار ينس وحدمهاأاً بيون آتكي أن لتمحي و} من صلوات النهارنيثنتا

 كقاعدة الش ي فتجر}صلوات النهار بعد الوقت إىل  بالنسبةك الش ألن،العشاء فقط و باملغربتياناإل

نحل العلم ي ني القاعدتنيات وون القاعدة االشتغال،ك فت}وقتهمايف هما يلإبالنسبة و{ بعد الوقت

 أربعمقدار  الّإبق ي مل نيحيف ، كصل له هذا الشحيمل إذا  مبا كد ذلييبد من تق الن ك، لمجايلاإل

بعد العشاء مبغرب  أيتي أن مجايلالعلم اإلی ان مقتضكال إ وهو وقت خمتص بالعشاء،الذي عات كر

  .ربع األكعلم بفوت واحدة من تلي ألنه ن،ي الظهرنية مرددة بيرباع ووصبح

يف ما  أيتي ني اللت}العشاء واملغرب إىل أضاف نيتصال الّإوم ي الكذليف صل يمل  أنه لو علمو{

  ون الفائتكي أن  الحتمال}ةيقضاء ثنائ{ وقتهما بقاعدة االشتغال



٣٠٣

.صالة واحدة إالّ مل يصل أنه علمن إ كذا ورباعيةو

بىن على  والثالث وتنيبني االثن إحدامهايف شك  أنه إمجاالعلم مث العصر  وصلى الظهرإذا  :اخلمسون والرابعة

  الشك أن يال يدر والثالث

  

لو  أنه من املعلوم و،حدمهاأون الفائت كي أن ن الحتمالي الظهرني مرددة ب}ةيرباعو{ الصبح

  .ةيالسفر و الصبحنية مرددة بيثنائ وةيبرباع أيتية يحضری خراأل وةين سفريالظهری حدإانت ك

 يالعشاء لوجود وقتهما، فتجر وباملغرب أيتي إنهف }ة واحدةصالإال صل يمل  أنه علمن إ ذاكو{

ة مرددة الحتمال يرباع وون الفائت الصبح،كة الحتمال يبثنائ أيتيهما، مث يلإقاعدة االشتغال بالنسبة 

ه يت عليواحدة فبق إالّ  ـنيالظهر والصبح ـ صل من الثالثي مل ألنه ن،يالظهری حدإون الفائت ك

  .اثنتان

 الثالث، نياملردد بن اوبالعن أيتيث ية حيانت سفركإذا اثنتني إالّ  ةيفاك عدمال خيفى ن كولهذا 

  .ني الظهرنيون الفائتتك الحتمال نيتيرباع وةي بالثالث الثنائتيانة فالالزم اإليانت حضركإذا أما 

 كاملستمس ومابن الع والوالدك نيه من املعلقيقول املصنف من عثرت علی لذا علق علو

  .همريغ واحلجة واالصفهاين ويراقالع ويالربوجردو

  .ةيحضری خراأل وةين سفريالظهری حدإانت كعلم حال ما لوير كمما ذو

 ني االثنتنيحدامها بإيف  كش أنه إمجاالالعصر مث علم  والظهری صلإذا : اخلمسون والرابعة{ املسألة

  كالش أن يردي ال والثالثی علی بن والثالثو



٣٠٤

.الذمةيف  صالة واحدة بقصد ما إعادة واالحتياط  صالةإتيانب حيتاط ،ناأيهما كيف املذكور 

  نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة أو إما زاد قراءة أنه إمجاالعلم إذا  :اخلمسون واخلامسة

  

ماً ي تتم}اطي صالة االحتإتيانتاط بحي{ أن مجايلالعلم اإلی ان مقتضك ،}انكهما يأيف ور كاملذ

 قامت مقامها،ی األولانت الناقصة الصالة كإذا ی  حت}الذمةيف قصد ما  صالة واحدة بإعادةو{ ةيللثان

ان كال إ واط،يصالة االحت و الصالةأصل نيما تقدم سابقاً من قدح الفصل بی  علاط بناًءيهذا االحتو

ة اتصل يانت من الثانكلو  وضر،يمل ی األولانت من كلو  إذ اً،يافكالذمة يف اط بقصد ما ي باالحتتياناإل

  .صلألبا

ی ة ناقصة فقد أتيانت الثانكلو  إذ اط،يبعد صالة االحت أيتيمبا ی األولة قصد يفاكالظاهر  ن أماك

 من بابی األولة مقام يام الثانيتمل قحي إالّ أن ناقصة قامت املعادة مقامهای األولانت كلو  وملها،كمب

أربعان ك مأربع هي إمنانيلة االحتمايالذمة لرعايف ون قصد ما كي ف.  

ه سجدتا السهو يفكينقصها  أو ما زاد قراءةإ أنه إمجاالًعلم إذا : اخلمسون واخلامسة{ املسألة

باب يف ما تقدم ك ـ الظاهر وه سابقاً،يقد عرفت النظر ف وصة،ينق وادةي زلكوجوما لی  علبناًء }مرة

ی قل حتاأل وكثراألی  املنطبق علقراءةالواجب مطلق ال أن ال وحمله،يف عد قرآناً ي الزائد ال أن  ـقراءةال

دهيؤيو ،ادةيل زكلزومها لی  علبناًء ،قراءةادة اليبعد لزوم سجود السهو لز: قالي



٣٠٥

.نقصها أو ربعإما زاد التسبيحات األ أنه علمإذا كذا و

 يف إشكالفمع بقاء حمل الشك ال ؟ ال أم عمداً هل ترك اجلزء الفالين أنه يفشك إذا  :اخلمسون والسادسة

  ها عن هذه الصورةأخبارصراف  ألنال أم قاعدة الشك بعد التجاوز ي مع جتاوزه فهل جتروأما ، بهتيانوجوب اإل

  

لزوم ی دل عل ماالثاين د الفرع يؤيما كح، يان التسبكميف  قراءةلزوم سجدة السهو للی ما دل عل

  .قراءةان الكميف ح يسجدة السهو للتسب

لزوم قصد ی ل عليدل  الفإنهخاص هلا ن اوسألة، لعدم لزوم عنامليف  السهو ة سجديتيفاكمث إن 

  .ال خيفىما ك عدمه صلصة، بل األيالنق وادةيالز

ما زاد إبأنه مثله لو علم  و ملا تقدم،}نقصها أو ربعحات األيما زاد التسبإ أنه علمإذا ذا كو{

يف  أو صالة واحدة يف يلمجاون طرفا العلم اإلكي أن ني فرق بريحات، من غينقص التسب أو قراءةال

  . واضحكذل و،نيصالت

 عمداً{ السجدة الواحدةك } اجلزء الفالينكهل تر أنه يف كشإذا : سونماخل والسادسة{ ألةاملس

يف تشهد، يمل  وعةكالر إىل قميمل  بأن كفمع بقاء حمل الش{ ه سهواًكه، أوتر كتريان مل ك بأن }الأم 

  .كذل ياحملل تقتضيف  كقاعدة الش إذ } بهيانتوجوب اإليف  إشكال ال{ مثال السجدة

صحة ی عل بيني وكمبا ش عتيني الی  حت} بعد التجاوزكقاعدة الش ي مع جتاوزه فهل جتروأما{

 احتاجت و بطلتكبذلی  أتاذإ والرجوع رجع،يف نايأت مبا يمل إذا ی القاعدة حت ي جتر}أم ال{ صالته

عن هذه {  التجاوزأخبارأي  }هاأخبارالنصراف { قاعدة مصححة للصالة  الألنه ،عادةاإلإىل 

  افإ }الصورة



٣٠٦

  عادةاإل   مثتيان اإلحوطاأل و، وجهانكان حني العمل أذكر :خصوصا مبالحظة قوله

  

عليه ( }خصوصاً مبالحظة قوله{ وجههی  به علأمور املإتيانمقام يف لف كون املكخمتصة بصورة 

 ما يف يرجيون التجاوز ك مما ظاهره })١(رك العمل أذنيحان ك{  التجاوزأخباربعض يف : )السالم

مقام يف لف كن املكيفلو مل  الإ والعمل،يف ة ية مدخليركذون لألكی يمقام االمتثال حتيف لف كان املك

  .عدمه ورك الذنيفرق ب االمتثال ال

 مة الك حركذأ العمل نيحونه كبعضها من يف ما  و،دلة األطالق إلاألولبعد ي  ال}جهانو{

ر يهذه تقر و،دها ذهييبعد جداً تقيهذه الفقرة مما ی ات مل تشتمل عليسائر الروان إو علة، خصوصاً

 سهواً أو ادة عمداًيالز و احتمال النقصنيفرقون بي ال ـ اتي الرواإطالقك ـ هم وة،يللقاعدة العقالئ

  .جهالًأو 

د ييصدرت عن تقل أا لفكعلم املي ال اليتعمال السابقة صحة األ )كتاب التقليد( لذا قربنا يفو

  .ما هو الغالب عند الناسك مبال ريوائل بلوغه غأيف ان كن إو ال، أم حيصح

ة الصالة، ين جاء ببقكميمل ن إو }عادةمث اإل{ نكمأن إ ك باملترو}تيان اإلحوطاأل{ ك مع ذل}و{

  .عادأة مث يجاء بالبق الّإو ـ ء قضاكان لذلكإذا  ـ عادةاطاً مث اإلي احملتمل احتكمث جاء باملترو

 أم ان عمداًك كرتعلم هل الين مل ك لكما لو علم بالتر املسألة، أعين يم شقكظهر حيمما تقدم و

صدريمل  أو ي عمدكهل صدر منه تربأنه  كما لو ش و،ال

                                                

  .٧ حضوء من الو٤٢ ـ الباب٣٣٢ ص١ ج:انظر الوسائل) ١(



٣٠٧

 إعادة حوطفاأل  ،صالتهيف  ركناً أو ، من وضوئهاًإما ترك جزء أنه علممث صلى  وتوضأإذا  :اخلمسون والسابعة

  الصالةمث الوضوء 

  

  .أصال كمنه تر

يف ناً كر أو وضوئه من اً جزءكما ترإ أنه مث علمی صل وتوضأإذا : اخلمسون وةعالساب{ املسألة

بعد  أو  بعد الصالةك الشكان ذلك ووع الصالة مثال،كر أو  مسح الرأسكما ترإ أنه ن علمأك }صالته

الوضوء  إىل قاعدة الفراغ بالنسبةی جرأ ونكاً جاء بالري باقكل التداران حمكإذا  ألنه ،كفوت حمل التدار

  .بعض املسائل السابقةيف ه ريما تقدم نظك، ني القاعدتنيجراء هاتإب مجايلنحل العلم اإليف

يف  قال ،مجايل للعلم اإل} الوضوء مث الصالةإعادة{  وجوباً}حوطفاأل{ مفروض املنتيف أما 

 بل هو ، متولد منهريغ يليتفص وإمجايلعلم  ومتولد منه، يليتفص وإمجايل الفرض علميف : كاملستمس

ببطالن  يليالعلم التفص ون من الصالةك ركتر أو  جزء من الوضوءكبتر مجايلالعلم اإل: ناألوال ف،نهيع

العلم  ووجوب الصالة وحدها، أو بوجوب الصالة مع الوضوء مجايلالعلم اإلن اخرياأل والصالة،

ما أل ما معاً ال أثر هلماأ إالّ اآلخرحدمها من أتولد ن إو ناألوالبوجوب الصالة، و يليالتفص

ما إمجاهلنحل ي فاآلخرحدمها من أتولد يمل  و،مكما علم باحلأل ثرهلما األن اخرياأل وباملوضوع،

 ني عثركون وجوب األكق من يالتحقی علني ياالرتباط كثراأل وقلسائر موارد األيف ما ك يليبالتفص

  ه،يف ي اجلارصلاأل إىل كمورد الشيف رجع ي وقل،وجوب األ



٣٠٨

ذلك  و،الصالة حىت حيصل التعارض يف يا ال جترأل الوضوءيف لكن ال يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ و

  للعلم ببطالن الصالة على كل حال

   

  .انتهى ،)١( الوضوءيف ة ياملقام قاعدة الفراغ اجلاريف وهو 

أي علم اخلروج عن عهدة يمل  و،الصالة و مها الوضوء،هيلإ نيفيلكلف علم بتوجه تكملا: أقول

 إىل الوضوء معارض بقاعدة الفراغ بالنسبة إىل قاعدة الفراغ بالنسبة وما، أيتي أن منهما فالالزم

هة نقصان  من جماإو، ما من جهة عدم الوضوءإا، الالصالة للعلم ببطيف اا يالقول بعدم جر والصالة،

بعد ي ن الكول{ :ره املصنف بقولهكما ذكالوضوء  إىل تعارض قاعدة الفراغ بالنسبة  فال،هاين فكالر

صل ی حيالصالة حت يف يجتر ال{ قاعدة الفراغأي  }األ الوضوءيف  بعد الفراغ كان قاعدة الشيجر

أي  }ل حالكی ة علللعلم ببطالن الصال{ انيوجه عدم اجلرأي  }كذلو{ ني القاعدتني ب}التعارض

 لتأخر مرتبة :ره الوالد بقولهكذ ما من جهة ماإ ،هيمنظور ف. ن للصالةكعدم الر وبطالن الوضوءاليت ح

ما لو علم بنجاسة كوجب احنالال، ي العلم الالحق ال أن من املعلومو .انتهى ،)٢( هذا العلم عن التعارض

املقام علمه يف  و،األول علمه نيعالثاين  العلم ن هذاكيحدمها مما مل أن مث علم بنجاسة يءناحد اإلأ

  .حدمهاأببطالن الصالة بعد مرتبة علمه ببطالن 

ببطالن يليالعلم التفص: بقوله اينكيلباكد مجال اليره السك ملا ذماإو

                                                

  .٦٧٠ ص٧ ج:املستمسك) ١(

  .٨٢ص:  الشريازي احلسيينيتعليقة مريزا مهد) ٢(



٣٠٩

 ،لهحميف التشهد وأن  صلى ركعتني أنه يفشك و ، بعد الفراغ منه أو  بالتشهد لو كان مشغوالً:اخلمسون والثامنة

ليس عليه سجدتا السهو لزيادة  و،الثالث وحكم الشك بني االثنتني ي جير،غري حملهيف أنه  وثالث ركعاتأو 

  . بعد صالة االحتياطأيضاً ا تيان اإلحوطكان األن إو ا غري معلومةأل ،التشهد

  

  .انتهى ،الوضوء ممنوع جداًيف ان الفراغ يالصالة مع صحة جر

  .التأمل إىل  حمتاجةن املسألة بعدكل وهذا،

ی صل أنه يف كش وبعد الفراغ منه، أو  بالتشهدان مشغوالًكلو : اخلمسون والثامنة{ املسألة

 كم الشكح يرجي ، حملهريغيف أنه  وعاتكأو ثالث ر{  املقرر شرعاً له}حملهيف التشهد وأن  نيعتكر

ه يس عليلو{ الثالثة أو ةيده الثانيما ب أن يف  فعالًك شافإنه ،قهي املقام من مصاد ألن}الثالث وني االثنتنيب

  .س مثبته حجةيم من الشارع بفرضها الثالثة لكحلا إذ } معلومةريا غأل ادة التشهديسجدتا السهو لز

البناء : قول الشارعی  معن ألنكذل و}اطي بعد صالة االحتأيضاً ا تيان اإلحوطان األكن إو{

ة، يالرابعة البنائيف بالتشهد  أيتي أنه ماكه، فيالثالث مرتبة علی تبة علة املري الشرعحكاماأل أن الثالثی عل

 الواقعيف ادة ين زكمل تن إو ة،يادة شرعيان زكها يبه فی أتن إو ،ةيالثالثة البنائيف بالتشهد  أيتي  الكذلك

 صة،ينق وادةيزل كما لو قلنا بوجوا لي هو فإمناهذا  أن ال خيفىو ـ ة واقعاًيوا الثانكعند تصادف ـ 

.ال خيفى فعدم لزومها واضح الّإو



٣١٠

السجدة من يف كما لو شك   ،غري حملهيف وقع الذي غريه يف قد دخل  وء شييف  لو شك :اخلمسون والتاسعة

 فالظاهر ،يتشهد أن قد قام قبل والسجدة من الركعة الثانيةيف شك  أو ،التشهديف دخل  والثالثة أو األوىلالركعة 

  حوطلكن األ و،غري احملليف كان زيادة  أو حملهيف وقع الذي الغري أعم من وأن  ،تيان اإلالبناء على

  

 }وقعالذي ه ريغيف قد دخل و{  من أفعال الصالة}ءيشيف  كلو ش: اخلمسون والتاسعة{ املسألة

يف خل د و،الثالثة أو األوىلعة كالسجدة من الريف  كما لوشك{  املقرر شرعاً} حملهريغيف { ري الغكذل

السجدة من يف  كأو ش{ الثالثة ویاألولعة كالريف ال حمل للتشهد  ذإبه اشتباهاً، ی أتالذي  }التشهد

ح يالتسب أو قراءةاليف  كذا لو شكه و حمله،ريغيف ام وقع ي القفإن }تشهدي أن قام قبل قد وةيعة الثانكالر

ه يصدق علي  الألنهتيان عدم اإلی ناء عل الب}فالظاهر{ قنت اشتباهاً قد والثالثة أو یاألولعة كالريف 

يف  الدخول  أن أدلةماك ـ ان قاعدتهيجريف ة مطلق التجاوز يفاكما اخترناه من ی  علبناًء ـ التجاوز

اعتبار ی  علبناًء ،ريل غك  ال،حملهيف  وهو مربوطالذي  ري ظاهرها الغفإن ، منصرفة عن مثلهريالغ

  .ريالغيف الدخول 

 أو حملهيف وقع الذي  أعم من ريالغوأن  تياناإلی البناء عل{ ث استظهرينت حاملی  علأشكللذا و

  .نيهم من املعلقريغ واالصطهبانايت ويالربوجرد واالصفهاين ويالعراق و الوالد} احمللريغيف ادة يان زك

   عند املصنف}حوطن األكلو{ املنتی بعض آخر عل وت ابن العمكنعم س



٣١١

  .أيضاً الصالة إعادةمع ذلك 

يف  إشكالفال  الظهريف عليه صالة االحتياط من جهة الشك و  ركعات للعصرأربعمن الوقت  ي لو بق:الستون

  ، مزامحتها للعصر ما دام يبقى هلا من الوقت ركعة

  

املسألة يف قد تقدم شبه هذا  و}أيضاً الصالة إعادة{االمتام و وتياناإلی  البناء عل}كمع ذل{

  .السابعة عشر فراجع

 كاط من جهة الشيه صالة االحتيعل وعات للعصرك رأربعمن الوقت  يلو بق: الستون{ املسألة

يف ة الظهر ياط بقيون االحتك فإن }للعصر{ اطيصالة االحتأي  }مزامحتهايف  إشكال فال ،الظهريف 

 أشكلرمبا  و}عةكهلا من الوقت ری بقيدام  ما{ ن املزامحةك، لكصورة نقص الظهر واقعاً مقتض لذل

من احملتمل  إذ ، معلومريعة من الظهر غكون الرك وه،ي فإشكال ون الوقت للعصر الك بأن كذل یعل

  .زاحم املقطوعي احملتمل ال و،الواقعيف وا نافلة، لتمام الظهر ك

تها ي حبتمكضر ذلي فال ،الواقع إىل  هو بالنسبةإمنااالحتمال  واط،يالشارع أوجب االحتن إ :هيفو

طراف أيف ة يلذا تقدم النجاسة االحتمال و،العصر يه والوقت ياط من مزامحة ذين االحتكتميالی حت

  .الصالة إىل الطاهرة احملتومة بالنسبةی عل مجايلالعلم اإل

اط، يمبحث صالة االحتی فما تقدم نقله ك ، الصالةأصلاط بيلزوم اتصال االحتی ري نعم من ال

  .اطياالحتی  العصر علميقول بتقدي أن لزمي



٣١٢

 ،ال أو  لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلكوأما ،التشهد أو كذا لو كان عليه قضاء السجدة وبل

مراعاة الوقت  و، لصحة الظهرشرطاً أو اًليستا جزء ووجوما استقاليل أن من و،وجهان من أما من متعلقات الظهر

  حيتمل التخيري و،يؤتى ما بعدهامث  فتقدم العصر ،للعصر أهم

  

يف ما تقدم حبثه ك ، للصالةنيوما جزئك ل}التشهد أو ه قضاء السجدةيان علكذا لو ك وبل{

  .مسألة قضائهما

ه يلزم علي فإنه ،هيحدمها علأعلم بلزوم  بأن هما،يلإبالنسبة  مجايلعرف حال العلم اإليمما تقدم و

  .العصری ا علمهميتقد

 بل تقدم }ال أو{ العصری مان عل فتقد}كذلكون كيه سجدتا السهو فهل يان علك لو وأما{

ی هما علمي فالالزم تقد}جهان من أما من متعلقات الظهرو{ ما بعد الصالةی ؤتيهما مث يالعصر عل

  .السجدة وقضاء التشهد واطي املربوطة بالظهر من صالة االحتمورسائر األكالعصر 

مراعاة الوقت للعصر أهم  وشرطاً لصحة الظهر، أو ستا جزءاًيل ووجوما استقاليل ن أمنو{

قد  و،نيبعض آخر من املعلق وما اختاره ابن العمك ،نيهذا هو املتع و}ما بعدهای ؤتي مث رفتقدم العص

  .رغام فقط شرعتا لإلإمناما أ و،كمبحث سجدة السهو وجه ذليف تقدم 

ن ك، لىخراألی حدامها علإة يمهأة يأكثری ل عليدل ل منهما، بالك لوجوب }يريتمل التخحيو{

.الوجه ما عرفت



٣١٣

 حوطفاأل ي،كالم اآلدم أنه تبنيمث   ،قرآن أو دعاء أو ذكر أنه  بتخيلالصالة شيئاًيف  لو قرأ :الستون واحلادية

 أن  كما،ليس املذكور من باب السهو و، جتبان عند السهوإمناما أل لكن الظاهر عدم وجوما ،سجدتا السهو

   من جهة األعراب غلطاًقرأ شيئاًإذا كذا  و،ء  شيإىلللسان سبق ايف الظاهر عدم وجوما 

  

الم ك أنه نيقرآن مث تب أو ءدعا أو ركذ أنه ليئاً بتخيالصالة شيف لو قرأ : الستون وةياحلاد{ املسألة

قسام أه يفرق في السهو ال إىل المك نسبة الفإن، يالم سهوك ألنه ،} سجدتا السهوحوطفاأل يدماآل

إذا  فإنه، أشبهما  أو لم بظن اخلروج من الصالةكت أو املنتيف ما  أو من باب سبق اللفظونه كالسهو من 

هذا ی عل و،نيخس املقدمتجة تابعة ألي النتفإنة، يالم بلون السهوكن اليتلو يف ىفك نيالبيف ان سهو ك

  . سجدة السهوأدلةشمله ي

 جتبان عند إمناما أل ،عدم وجوما{ أول مبحث سجود السهويف ما تقدم ك }ن الظاهركل{

  .بطالن الصالة إىل لذا مال بعض و}ور من باب السهوكس املذيل والسهو،

 ء فسبق لسانهيتلفظ بشي أن أراد بأن }ءيش إىل سبق اللسانيف الظاهر عدم وجوما  أن ماك{

 عند التلفظ،ا نامآعرض ي السهو قد فإن، أيضاً قة من مراتب السهو الذهينياحلقيف هذا  وء آخر،يشإىل 

  .ال خيفىما كة رادباإل إالّ كتحريال فاللسان الإو

  بسم يف  اسمرفع ك ،البناء و}عرابئاً غلطاً من جهة اإليقرأ شإذا ذا كو{



٣١٤

. خمارج احلروف وأو املادة

 قدم السورة على احلمدإذا كما  ،ما لو عكس الترتيب الواجب سهواًيف  ال جيب سجود السهو :الستون والثانية

   مل يزد شيئاًفإنهالركوع يف تذكر و

  

عطف  أنه  الظاهر}خمارج احلروفو{ الصمديف ، ني بالس)الصاد(ل يتبدك }أو املادة{ اهللا

 عدم خروج احلرف كراد بذلي أن ة للمخارج، فاحتماليخصوص ال ولفاظاملعترب صدق األ إذ ،يريتفس

سر كما لو كئة، ياهليف ل الغلط ي هذا القب منكذلك ود،يه اللفظ املخصوص بعيصدق علن إو عن خمرجه

  .أول سجود السهو فراجعيف اجلملة يف  كذليف الم كقد تقدم ال و،أشبهما  أو نالرمحاراء 

 فالظاهر ،ركذ أو دعاء أو قرآن أنه ني مث تب،فتعمده يدمالم اآلك أنه زعم بأن مرس األكلو انعو

القاطع  أو ة القطعيقطعه بنيف ست مثل الصوم ي الصالة لإنفة رادبطال اإلإی ل عليدل ال إذ عدم البطالن،

  .هيلإتاج ی حياً حتيجنبأس ي لألنه سجدة سهو إىل تاجحي ال و،هين في املتأخرنيما هو املشهور بی عل

عن عمد، أما   ال}ب الواجبيس الترتكما لو عيب سجود السهو فجي ال: الستون وةيالثان{ املسألة

ده املصنف يلذا ق وة،يادة العمدي من الزفإنهاحلمد عمداً ی قدم السورة علما لو كان عن عمد، كلو 

 ألنه هيء عليش  الكظن تقدم السورة مثال، فذل بأن اناًينس أو ، قصوراًان جهالًك أما لو }سهواً{ بقوله

  .صدر عن سهوي مل ألنه الموجب لسجدة السهو، و،تعاد الث يان حدكس مببطل مليل

  ئاًيزد شي مل فإنهوع كالريف ر كتذ واحلمدی ورة علقدم السإذا ما ك{



٣١٥

مرة أخرى الحتمال كون  بل ، معه الحتمال كونه من باب نقص السورةتيان اإلحوطكان األن إو مل ينقصو

.قدمة على احلمد من الزيادةالسورة امل

ا سقط الانكشف بط أو  تهأبطل صالمث  يالتشهد املنس أو وجب عليه قضاء السجدة املنسيةإذا  :الستون والثالثة

  ألنه وجوبه

  

يف ر كد بالتذي قإمنا وصة،ينق وادةيل زك أدلةمفهوم يف س بداخل يب الناقص ليالترت و}نقصيمل و

ادة ينئذ لزيجتب سجدة السهو ح وب،يال للترتي السورة حتصإعادة لزم كر قبل ذلك لو تذألنه وعكالر

ونه من باب نقص كالحتمال { سكمع العأي  }معه تيان اإلحوطان األكن إو{ السورة قبل احلمد

ون كالحتمال { نيالسهو مرت بسجديت أيتي بأن }ىخرأبل مرة { أت ا بعد احلمديمل  ذإ }السورة

 ادةي الزفإناط، ين الظاهر عدم وجه معتد به هلذا االحتك ل}ادةياحلمد من الزی السورة املقدمة عل

 أن عبدهی املولأمر لو   مثل مافإنه ،نقصاناً وادةيمثله زی يف ري العرف ال وان،ية موضوعان عرفيالنقصو

أخر املتقدم،  ومث اشتبه فقدم املتأخر سر،ياأل إىل نميب من األيناراً بالترتي دنيال من اجلالسكی عطي

  .بيخالف الترتنه إ :قالي بل ،نقص وزادنه إ :قاليال

 }مث أبطل صالته يالتشهد املنس أو ةي املنسه قضاء السجدةيوجب علإذا : الستون والثالثة{ املسألة

ه يب علجي ال إذ ،من رأس  ال}االشف بطكأو ان{ عن عمد ال أو انيعصعن ال  أو اناًيعمداً عص

 وجب البطالنيعتد به مما يثناء مبا األيف  احنرافه عن القبلة نيو تبلما ك، بل بعد وجوما، أصالنئذ يح

  ألنه سقط وجوبه{



٣١٦

كان ن إو هإتيان حوطأبطل صالته فاألمث  لو أوجد ما يوجب سجود السهو وأما ،لصالة الصحيحةايف  جيب إمنا

 ندباً أو أعادها احتياطا وجوباًمث صلى إذا على هذا فو  ،انكشف بطالن صالتهإذا كذا  و،أيضاً سقوط وجوبه قوىاأل

  ،احدةما مرة وإتياكل منهما يكفيه يف السهو  علم بعد ذلك وجود سبب سجديتو

  

مها يتتم وةحلاق بالصال هو لإلإمناالقضاء  أن  لوضوح}حةيالصالة الصحيف {  القضاء}بجي إمنا

ة يست املسألة مبنيل و،أصال صالة كن هناكبطلت مل تإذا من الصالة، ف يهخروجاً عن عهدة ما وجب عل

  . خيفىال ماكعم األ وحيالصحی عل

 بطلت أو }مث أبطل صالته{ اًيلم ناسكتما لو ك }وجب سجود السهوي لو أوجد ما وأما{

  .ث حصل السبب لزم املسببيح ونسان،نسائه اإلإرغام بعه لإلي تشر ألن}هإتيان حوطفاأل{

 حة،يالصالة الصحيف عه يتشردلة أن الظاهر من األ إذ }أيضاًسقوط وجوبه ی قوان اإلكن إو{

  .وبهن وجه لوجكيمل تتحقق الصالة مل إذا نه من توابع الصالة، فأو

  .ما تقدمك }شف بطالن صالتهكناإذا ذا كو{

ما ك }أو ندباً{ مجايلطراف العلم اإلأيف ما ك }اطاً وجوباًيدها احتامث أعی صلإذا هذا فی علو{

 }كعلم بعد ذلو{ القواعدی مقتضی ره الفقهاء علك ذإمنا ول له،يدل الالذي  كبعض أقسام الشيف 

  ألن}ما مرة واحدةإتياه يفكي ،ل منهماكيف السهو   سجديتوجود سبب{ ةياطي بالصالة االحتتياناإل

  حة واحدةيالصالة الصح



٣١٧

علم حتقق مث  صلوات ثالث أو  صالتنيإتيان فاحتاط ب،ثالث مثال أو كان عليه فائتة مرددة بني صالتنيإذا كذا و

 التكرار بعدد حوطان األكن إو ، به مرة بقصد الفائتة الواقعيةتيان يكفيه اإلفإنهكل منها يف سبب السجود 

. الصلوات

   مل يتجاوز حملها بىن على واحدةفإن  ،ثالث أو اثنتني أو هل سجد سجدة واحدة أنه يفشك إذا  :الستون والرابعة

  

  .كتل أو هذه الصالةيف  أنه يفاالشتباه  ومرة، الّإأت بسبب السجدة يفلم 

اط ياالحتيف  نيبالسبب مرتی أت أو ،جويباط الوياالحتيف حدامها إيف  نيبالسبب مرتی نعم لو أت

  .وجههال خيفى ما كالسهو،  سجديتيف لزم التعدد  النديب

صورة يف  كثر األنيد بيحنومها الترد و}ثالث مثال أو ني صالتنيه فائتة مرددة بيان علكإذا ذا كو{

 فإنهل منها كيف ثالث صلوات مث علم حتقق سبب السجود  أو ني صالتإتيانفاحتاط ب{ هيتعدد فائتة عل

ی ها مل جتب حتريغ إذ }ةيبقصد الفائتة الواقع{  واحدة}مرة{ سجود السهوأي  } بهتيانه اإليفكي

رغام إ الحتمال لزوم }رار بعدد الصلواتك التحوطان األكن إو{ هايجتب سجدة السهو للسهو ف

  .اده السبب مطلقاًجيإطان بيالش

 الالزم فإن ،ضمن صلواتيف اشتباهها  ولفائتةه من تعدد ايلإ ريشأ تعرف حال ما كمن ذلو

  .اطاًي بسجدة السهو بعدد الفائتة احتتياناإل

 مل فإن ،ثالث أو نياثنت أو هل سجد سجدة واحدة أنه يف كشإذا : الستون والرابعة{ املسألة

  كشي ألنه }واحدةی علی بن{ تشهديمل  وقميمل  بأن }تجاوز حملهاي



٣١٨

إما سجد  أنه علمن إ وأما ، بأصالة عدم الزيادة عمالً،ء عليه ال شي وعلى االثنتنيجتاوز بىن ن إو ،أتى بأخرىو

  الركوعيف  وجب عليه أخرى ما مل يدخل ثالثاً أو واحدة

  

 كوك املشتيانإل ياحملل املقتضيف  كلقاعدة الشی  جمركذل وال، أم ةيسجد السجدة الثان أنه يف

انت كا  ن املأيتأ ني تبفإنال إ وها،ي املطابقة فنيتب أو ءي شك بعد ذلنيتبيمل مث إن  }ىخرأبی أتو{

 }جتاوزن إو{ عادةاإل إىل احتاجت ووا الرابعة بطلت الصالةكنت يتبن إو ة وجب سجدة السهو،يالثان

 ،ىوع قضكالريف  دخل فإن النقصان، كعلم بعد ذلن إو  لقاعدة التجاوز،}نياالثنتی علی بن{ احملل

صالة عدم أ و،نياالثنتی  عل}ادةي بأصالة عدم الزه عمالًيء عليش الو{ ةيبالثانی تأ ودخل جلسيمل ن إو

  .ال خيفىما كعن قاعدة التجاوز ی خرأ عبارة )عمال(قوله  والنقصان عنها،

ما مل ی ه أخريوجب عل{ قام بأن قد جتاوز احملل و}ثالثاً وأ ما سجد واحدةإ أنه علمن إ وأما{

سائر املقامات هو قاعدة يف صالة عدم السجدة أرفع يان كالذي ء ي الش ألن}وعكالريف دخل ي

بأنه لف عامل ك املفإنطراف العلم، أيف القواعد تتساقط  وصولاأل إذ ،املقاميف ال مساغ هلا  والتجاوز،

ه سجدة السهو بعد يب علجي ماإو، صةير النقيتقدی ة علي بالسجدة الثانتياناإل وه الرجوعيب علجيما إ

التساقط  وصالة عدم وجوب سجدة السهو،أ وادة، فعند التعارض لقاعدة التجاوزير الزيتقدی لالصالة ع

ان يتصالة عدم اإلأ بكنتمس ال و،حدامهاإب الّإعلم ي ال و،نيه امتثال سجدتيعلأن  إىل لفكرجع املي

  ملا. تساقطاني معارض بقاعدة التجاوز فصلهذا األن إ قالي الی ة، حتيثانلبا



٣١٩

  .سجد للسهو وها بعد الصالة قضاإالّو

  

مع  أو أصل مع أصلان تعارض ك سواء ،طرافالتعارض مسقط لأل أن  منصولاأليف تقرر 

  .نيأصل

قلنا بوجوب سجدة السهو إذا ما ي هو فإمناوع كالريف دخل يمل   ماكالقول بلزوم التدارمث إن 

 مجايلالعلم اإل أن لوضوح ي املضفهيلكون تكي ومعارض، جرت قاعدة التجاوز بال الإ وادة السجدة،يلز

 ليادة فهو من قبيثر لطرف الزأال  ذإ ،فاً مقطوعاًيلكدث له تحيصة مل يالنق أو ادةين من الزيمربأحد األ

نحل يف باالجتناب فيلكعلم حبدوث تي مل فإنه ،ركاليف  أو ناءاإليف ما إوقعت قطرة جنسة  أنه علميأن 

  .العلم

 لو نيادة سجدتيما بزإ إمجاالعلم يرجع إذا  ألنه ،املنت ببطالن الصالةمفروض يف قال يرمبا نه إ مث

 سجدة الً أوبه ان املأيتكإذا حمله يف ام ي بلزوم سجدة السهو للقماإو ، ثالث سجداتالً أوبه ان املأيتك

 نيحد الطرفأان ك ونيفيلكحد التأعلم بيذ إوـ  ادةيل زكلزوم سجدة السهو لی  علبناًء ـ واحدة

 ي بدوكش و، الصالةأصلب يلي تفصنيقي الصالة، احنل العلم بأصلة االشتغال بياً سابقاً ملعلوممنجز

  .بلزوم سجدة السهو

نحل ي كذلب و ا،تيانرافع له لزوم اإل الالذي ة ياالشتغال بالسجدة الثانی مقتضن إ :اجلوابو

ك بني الواحدة والثالث وقد دخل بأن ش }الإو{  حملهريغيف ام يادة القيالسهو لز بسجديت أيتي والعلم

 مجايلالعلم اإلی  مبقتض}سجد للسهو وبعد الصالة{أي السجدة الواحدة } قضاها{يف الركوع 

.ة لسجدة السهويادة املقتضيبالز وة للقضاءيصة املقتضيبالنق



٣٢٠

مل ن إو حوطألأعاد الصالة على ا  ، الصالة من جهة اجلهل بوجوبهءأجزا من ترك جزءاًإذا  :الستون واخلامسة

 به باعتقاد تيان على اإلكان بانياً بأن  النسيانإىل اجلهل بوجوبه مستنداً   نعم لو كان الترك مع،يكن من األركان

  .نمل يكن من األركاإذا  عادةب اإلعدم وجو وتركه فالظاهر عدم البطالن وياستحبابه فنس

  

عاد الصالة أة من جهة اجلهل بوجوبه  الصالءأجزا من اً جزءكترإذا : نالستو واخلامسة{ املسألة

أوائل مبحث يف ما تقدم ك له تعاد الث ي حدإطالقاط احتمال مشول ي وجه االحت}حوطاألی عل

لو  وان بطلت الصالة،كران من األك فإن الإ و،ةي عبارة عرف}انكرن من األكيمل ن إو{ :قوله واخللل،

  .ان أجودكل" انكرن من األكيمل إذا ما يف": قال

 به باعتقاد تياناإلی اً عليان بانك بأن ،انيالنس إىل  مع اجلهل بوجوبه مستنداًكان التركنعم لو {

نئذ ي حك التر ألن}فالظاهر عدم البطالن{ ما هو املفروضكناً كن ركيمل  و}هكتر وياستحبابه فنس

  .اني الصحة مع النسأدلةشمله ياجلهل ف إىل ان اليالنس إىل ستندي

ان علم كن إ الذيباملستحب   املبايلريغكان يالنس إىل اجلهل ال إىل كستند التريث يان حبكنعم لو 

هل  أنه بعض املباحث السابقة منيف ه يلإ ريأشالذي ه اخلالف ي، جاء فىنسي ث اليحب بايليان كوجوبه 

 أيضاًقت علمه ويف  أنه یحت ،ا  املبايلريبة غيالغصناسي  مثال ،ال أم انيث النسيمشمول حلد  املبايلريغ

عدم وجوب و{ :؟ قوالناملبايل إىل صرافهان الال أم ،اني النسأدلةعذر لعموم ي هل ، معنتريان غك

  .}انكرن من األكيمل إذا  عادةاإل



٣٢١

ردنا اتباع أث يحو) رمحه اهللا( فنره املصكتعلق مبسائل اخللل حسب، ما ذيما يالم فكهذا متام ال

 ريالبحث املتوسط من غی ما اقتصرنا علك، نيرمبا بلغت املائتاليت ئل عرض سائر املسايف مل نوسع املنت 

  .)١( من اخلروج عن املقصودلها خوفاًيتفاص وراءعرض لآل

                                                

  .)دام ظله( إىل هنا انتهى اجلزء السادس من كتاب الصالة حسب جتزأة املؤلف )١(



٣٢٢



٣٢٣

  

  

  صالة اجلمعة

 دلةه األياجلملة، بل عليف  )١(وجوب صالة اجلمعةيف ف خال ال وإشكال ال ـ ١ ـ مسألة

 ا من ما توجب االجتماعفإاجلملة، يف بل العقل الضرورة،  ومجاعاإل والسنة وتابكة من الربعاأل

  .ك ذلريغ إىل حواهلم العامة،أی  علنياطالع املسلمو

  .ن املناقشة حمل نظركة، ليداللة اآليف قد ناقش املستند و

ا، هل إطالقال اليت ات يمثل سائر اآل يات، فهياخلصوص وة من جهة الشروطياآليف نعم ال داللة 

صالة (: قليمل  و،)٢(﴾ِمن يوِم الْجمعِة﴿: قالی  تعالألنه م من صالة اجلمعة،عأا إ ليبل رمبا ق

 شافك قال الكأنه لذلك وة،يوم اجلمعة فهو مشمول اآليلو الظهر من  والصالة إىل ل ساعك و،)اجلمعة

  .املراد ا مطلق الصالةن إ :مهاريمن تفس يكاحمل يف ضاوييالبو

 خالفهم كضر بذلي ال واجلملة،يف وجوا ی  فوق التواتر تدل علبارخة من األريبكطائفة  أيتيسو

  . من جهة القول بعدم الشرطألنه بة،يحال الغيف وجوا يف 

  

                                                

  .املؤلف عنواناً واستدالالً ملبحث صالة اجلمعة، ولذلك فقد سجلها) ىالعروة الوثق( مل يتعرض صاحب) ١(

  .٩اآلية : جلمعةسورة ا) ٢(



٣٢٤

ه يالم فكل اليتفص أيتيما سكحنوه،  وما عدا القنوتيالصبح فكعتان كاجلمعة ر ـ ٢ ـ مسألة

 ،ي جمازريسقط معها الظهر تعبيبأنه  الشرائع ريب فتع،وم اجلمعةيف ينها يالظهر بع يه و،شاء اهللا تعاىل نإ

  :اتيض الروايوم اجلمعة مستفيف يالظهر  أا یدل عليو

يف ان قوم كإذا : قولي )عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا: ، قالكاملل حة الفضل بن عبديصحك

 جعلت إمنا و نفر،انوا مخسةكإذا طب م مجعوا خيان هلم من ك فإنعات، ك رأربعة صلوا اجلمعة يقر

  .)١(نيان اخلطبتك ملنيعتكر

صلون ية هل يقريف ناس أسألته عن :  قال)هما السالميعل(حدمها أحة حممد بن مسلم، عن يصحو

  )٢( .طبخين من كيمل إذا اً أربعصلون ينعم : )عليه السالم(اجلمعة مجاعة؟ قال 

حاِفظُوا علَى ﴿ :ىلاتعقوله يف : ث قاليحديف  )عليه السالم(جعفر أيب حة زرارة، عن يصحو

لَواِت وطىالصسالِة الْو٣(﴾ الص( رسول اهللا  ووم اجلمعةية ينزلت هذه اآلأ)سفر يف ) صلى اهللا عليه وآله

عتان اللتان ك وضعت الرإمنا و،نيعتكم ري للمقأضاف واحلضر، والسفريف حاهلا ی ها علكتر وهايفقنت ف

وم اجلمعة ی ي، فمن صلمام مع اإلنيان اخلطبتكم مليوم اجلمعة للمقي )آله وهي علاهللای صل(نيب هما الأضاف

  .اتيها من الرواريغ إىل )٤( .اميسائر األيف صالة الظهر كعات ك رأربعصلها ي مجاعة فلريغيف 

  

                                                

  .٦ حمن أبواب صالة اجلمعة وآداا ٢ الباب٨ ص٥ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٣ الباب١٠ ص٥ج: الوسائل) ٢(

  .٢٣٨اآلية : سورة البقرة) ٣(

  .١ من أبواب صالة اجلمعة ح٦ الباب١٤ ص٥ج: الوسائل) ٤(



٣٢٥

ه ياملستند عليف خالف، بل  ال وإشكالاجلمعة، بال يف ستحب اجلهر بالقراءة ي ـ ٣ ـ مسألة

 املراد أن اجلواهر ظينيف ن كالتواتر، لكه ي علمجاعاإلن إ احلدائقيف  وضاً،يالم مجاعة مستفكيف  مجاعاإل

ح بالندب ي لعدم التصر،وم اجلمعةي ريغيف الظهر يف خفات  مطلق الرجحان مقابل وجوب اإلمجاعمن اإل

  .اًإمجاعون به كيوجه ی قبل الشرائع عل

يف هر بالقراءة جي أنه یفظ عنه العلم علحيل من ك مجعأ: ، قالىعن املنته يكده احمليؤي و:أقول

  .انتهى ،)١( عدمه والوجوبيف  صحابقول لألی قف علأمل  و،صالة اجلمعة

ان كف يك و،)٢(هذه الصالةيف  بعدم وجوب اجلهر صحابقد قطع األ:  قالكاملداريف ن كل

فالقول : ه اهلمداينيقال الفقلذا  ون،يءالعشا والصبحيف قول بعدم وجوب اجلهر يملن ال ،فاحلوط اجلهر

ات الظاهرة ي لداللة مجلة من الرواكذل و،)٣( أحوط أنه بير  فالأقوىن كيمل ن إ فيهابوجوب اجلهر 

  .هيالوجوب عليف 

  )٤( .ها باجلهريالقراءة فو: هايفو )عليه السالم(حة زرارة، عن الباقر يصحك

   مامت اإلكدرأإذا : ل قا)عليه السالم( عبد اهللاأيب ، عن يمرزحة العيصحو

                                                

  .٢٦ س٣٢٨ ص١ج: ىاملنته) ١(

  .٣١ س٢٠٩ص: املدارك) ٢(

  .٢٢س ٤٢٩ ص٢ج: مصباح الفقيه) ٣(

  .٢ من أبواب القراءة يف الصالة ح٧٣ الباب ٨١٩ ص٤ج: الوسائل) ٤(



٣٢٦

 اًأربعتشهد فصل يته كادرن إو ،هاياجهر ف ویخرأعة كعة فأضف رك بركقد سبق ووم اجلمعةي

)١(.

هر جي وني اخلطبتنيقعد قعدة بيلو : قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب د، عن يزيحة عمر بن يصحيف و

  )٢( .بالقراءة

: السفر؟ قاليف وم اجلمعة ي عن اجلماعة ) السالمعليه( عبد اهللاسألت أبا : ل، قاليحة مجيصحو

انت خطبةكإذا هر جي إمنا مامهر اإلجي ال و،الظهريف وم اجلمعة ي ريغيف ون عما تصنكعون نتص. )٣(  

  .)٤( حتا حممد بن مسلميب منه صحيقرو

  :قرائناالستحباب بی ات احملمولة عليها من الرواريغإىل 

  .هايالم فكتقدم الاليت الشهرة  ومجاع اإل:األوىل

إذا الرجل : )عليه السالم(ها، لقول الباقر يستحب اجلهر فيالذي رداف اجلمعة بالظهر إ: ةيالثان

  )٥( .هرجيعات ك رأربعاجلمعة ی صل

يف وم اجلمعة ي، عن اجلماعة )عليه السالم( عبد اهللاأيب ل، عن يمة ما رواه مجيه، بضمريمثله غو

  ،وم اجلمعةي ريغيف صنعون ما تكتصنعون : السفر؟ فقال

                                                

.٥ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٢٦ الباب ٤١ص ٥ج: الوسائل) ١(

.٥ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٦ الباب ١٥ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٨أبواب القراءة يف الصالة ح من ٧٣ الباب ٨٢٠ ص٤ج: الوسائل) ٣(

.٩ من أبواب القراءة يف الصالة ح٧٣ الباب ٨٢٠ ص٤ج: الوسائل) ٤(

.٥٤ ح٢١٠ ص٨٦ج: البحار) ٥(



٣٢٧

يف استحباب اجلهر بالقراءة  يقتضيل ي الدلني اجلمع بفإن. ها بالقراءةي فمامهر اإلجي ال والظهريف 

  .وم اجلمعةيصالة الظهر 

، أيضاًاجلمعة يف ظهر منه استحباب اجلهر يات يبعض الروايف ردفت اجلمعة بالظهر أث يحو

  .املتقدم يمرزحة العيصحك

عليه (ه ي عن أب)عليه السالم(ات، عن الصادق يخرب اجلعفريف االستحباب يف  ظهور السنة :الثالثة

  )١( .ا سنةفإصالة اجلمعة يف اجهر بالقراءة : قال) السالم

سألته عن :  قال)عليه السالم(ی ه موسي، عن أخ)عليه السالم(بن جعفر  يحة عليصح: الرابعة

شاء مل ن إو شاء جهرن إ :هر؟ قالجيال  أن هيبالقراءة هل علهر به جيمن الفرائض ما يصلي الرجل 

  )٢( .فعلي

ن إنه إ ، مث الظاهرنياملغرب والصبحيف مسألة اجلهر بالقراءة يف ث يالم حول هذا احلدكقد تقدم الو

هر  اجلأدلة طالقاجلمعة إليف قلنا بوجوب اجلهر ن إ ، جهراًأيضاًة يهو بالثانی ة أتيالثانيف  مامحلق باإل

  .مامورد من حصر اجلهر باإل ها ماينافي ال واملتقدمة،

ی صل أو حده ونيدي العىسألته عن رجل صل:  قال)عليه السالم(بن جعفر  يرواه عل مثل ما

  هر جيال : )عليه السالم(هما بالقراءة؟ قال يهر فجيهل  اجلمعة،

                                                

.٤٣ص: اجلعفريات) ١(

.٦ من أبواب القراءة يف الصالة ح٢٥ الباب ٧٦٥ ص٤ج: الوسائل) ٢(



٣٢٨

  .مقابل اجلمعة ، العات ظهراًك رأربعالظاهر من احلصر مقابل صالة  إذ .مامال اإلإ

  



٣٢٩

ه، بل عن يخالف ف ال أنه ياملشهور، بل ادعی ول وقت اجلمعة زوال الشمس علأ ـ ٤ ـ مسألة

اخلالف، يف خ يعن الش يكحه، خالفاً ملا رمبا ي علمجاعهم اإلريغ وشرح القواعد والروض واخلالف

الفرض عند يصلي  أن وزجي  أنهخ منيابن الش يعلأيب  وید املرتضيالس وصحاببعض األ إىل ث نسبهيح

  .ىد املرتضيالس إىل ورةكصحة النسبة املذيف ناقش  أنه ن عن السرائركوم اجلمعة خاصة، ليام الشمس يق

  :اتي فقد استدل املشهور مبتواتر الروا،انكف يكو

اً أمور و،قةياً مضأمور مورمن األن إ :قولي )عليه السالم(مسعت أبا جعفر : حة زرارة قاليصحك

رمبا  و،)صلی اهللا عليه وآله (ه السعة، فرمبا عجل رسول اهللايالصالة مما فن إ ،الوقت وقتانن إو ة،موسع

  )١( . تزولني هلا وقت واحد حإمنا ،قياملضمر  صالة اجلمعة من األفإنصالة اجلمعة،  إالّ أخر

  )٢( .لزوال صالة اجلمعة عند ا:قلت و: قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب حة ابن سنان، عن يصحو

 تزول نيوم اجلمعة حيوقت الظهر :  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب ، عن يحة الربعيصحو

  )٣( .الشمس

   عن وقت الظهر؟)عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا :  قال،ليمساعإحة يصحو

                                                

.٣ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ١٧ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٥ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ١٨ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.١٤ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ١٩ ص٥ج: الوسائل) ٣(



٣٣٠

 نيتها حن وقفإالسفر يف  و،وم اجلمعةيف ي إالّ كحنو ذل أو بعد الزوال بقدم: )عليه السالم(فقال 

  )١( .تزول الشمس

وم اجلمعة؟ فقال ي عن الصالة )عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : ، قالريعمأيب خرب حممد بن و

  )٢( .زالت الشمس فصلهاإذا قة يل مضينزل ا جربئ: )عليه السالم(

 ) وآلهصلی اهللا عليه (ان رسول اهللاك:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب حة ابن سنان، عن يصحو

ا حممد قد زالت ي :ليقول جربئي ف،األولالظل يف طب خي وك تزول الشمس قدر شرانياجلمعة حيصلي 

  .اتيها من الرواريغ إىل ،)٣( زل فصلنافالشمس 

عليه ( عبد اهللاأيب ب، عن ابن سنان، عن يما رواه التهذ إالّ عرف له مستندي فلم اآلخرأما القول 

لتا ك و، اجلمعةالّإ :بعض النسخيف  و،)٤( وم اجلمعةي إالّ النهارة نصف صال ال:  قال)السالم

ول أصالة اجلمعة  أن ون املرادكي أن تملی حياألولالنسخة ی عل إذ ،اآلخرالقول ی تدالن عل  النيالنسخت

ما راد به ي أن تملحية يالنسخة الثانی عل وبالنافلة،ی ؤتيول الظهر أ حيث إنام، يالظهر، خبالف سائر األ

ام الشمس فوق الرأس يوقت اجلمعة وقت ق أن ةرادإيف ظهور  مع االحتمال الو، األوىلالنسخة يف  أريد

شهدت اجلمعة : ع قاليكها، فعن ويحجة ف ن الكات الواردة عن العامة ليهنا بعض الروا وقبل الزوال،

  ركبأيب مع 

                                                

.٧ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ١٨ ص٥ج: الوسائل) ١(

.١٦ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ٢٠ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٤ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ١٨ ص٥ج: ئلالوسا) ٣(

.٤٤ العمل يف ليلة اجلمعة ويومها ح١ الباب ١٣ ص٣ج: التهذيب) ٤(



٣٣١

  )١( .قبل نصف النهاروخطبته انت صالته كف

س يل و صالة اجلمعة مث ننصرف،)صلی اهللا عليه وآله (نيبمع ال ينا نصلك: خرب سلمة قاليف و

  . )٢( ءطان يفيللح

مبدة،  إالّ طان بعد الزواليء للحظهر يفي ف اليام الصيأيف نة ياملديف  إذ ،هاية ال داللة فيالثان أن مع

  .عن الصالة قبل الزوال يالنه إىل هذا مضافاً

ل ك فجعل ل، عن وقت الصالة)عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : اخلالق قال ل بن عبديمساعإفعن 

اجلمعة ی ما سويف يه وزالت الشمسإذا وقتها :  قالفإنهاحلضر،  والسفريف اجلمعة  إالّ نيصالة وقت

 تهايوقت العصر صل قبل الزوال فو اهللا ما أبايل يتصل أن كايإ: )عليه السالم(قال  و.ل صالة وقتانكل

  )٣( .لقبل الزواأو 

  

                                                

.٢٤ س٢٣٥ص: ىكما يف الذكر) ١(

.٧ س٥١ ص٣ج: مفتاح الكرامة) ٢(

.١٨ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ٢٠ ص٥ج: الوسائل) ٣(



٣٣٢

  :سةقوال مخأ إىل آخر اجلمعةيف اختلفوا ـ  ٥ ـ مسألة

، بل صحاب األنيهذا هو املشهور ب و،مثله ـ ء الزائديالفأي  ـ ءيش لكورة ظل ريص: األول

  .هي علمجاعاإلی دعوی عن املنته

ئها ول الزوال فآخرها زمان انتهاأ نيعتكالر ونياخلطبت وذانوجوب التلبس باجلمعة باأل: الثاين

وابن  عن احلليب كيهذا هو احملو،  ـ القصر وقدر الطوليف ة ين العرفيحسب املواز ـ قصرت أو طالت

  .هي علمجاعة اإليعن الغن ون،يه مجاعة من املتأخريلإمال  واملهذب، وصباحاإل وظاهر املقنعة وزهرة،

الم كحمتمل  وانيالب والدروس ويعن احلل ياحملكهو  و،آخر وقت الظهر إىل امتداد وقتها: الثالث

  .املبسوط

رمحهما  (ينيالسك ينيخباراأل يعن بعض متأخر يكهو احمل و،نيالقدم إىل امتداد وقتها: الرابع

  .)اهللا

  .يعن اجلعف ياحملكهو  و،وقتها ساعة من النهارن إ :اخلامس

  :أموراستدل للمشهور ب

 )صلی اهللا عليه وآله (نيبزمان ال إىل ة املتصلةريون السكاشفة عن كالشهرة احملققة ال: األول

  .كان ذلك )عليهم السالم(ئمة األو

  . املنقولمجاعاإل: الثاين

  . الوقتكذليف ها يصليان ك )صلی اهللا عليه وآله (نيبون الك: الثالث

يف نايهو  و الزوالاألوليف ق يما الضإون املراد به كي ف،ق وقتهايضی  علخبارما دل من األ: الرابع

  صالة الظهر  من وقيتاألول الوقت ماإو ة،عيمساح الشر



٣٣٣

  .ء مثلهيش لك ظل ريصيأن  إىل  ما تزول الشمسنيهو من حالذي 

 بعد ثبوت مجاعاإل وست حبجة،يبنفسها ل يه وةريالسی تدل عل الشهرة ال إذ ،خيفىما ال  هفيو

ما كها يصليان كنه  أ)صلی اهللا عليه وآله (نيبالثابت من ال و،ىربك ویادعاء العالمة له خمدوش صغر

 لك ظل ريصي أن مقدار إىل تد اميان ك )صلی اهللا عليه وآله ( أنهول الوقت، الأالظهر يصلي ان ك

 يقيق احلقي الضنيبمر دور األيلسماح الشرع، فال يف املنا يقيراد به احلقي ق اليضال ومثله، شيء

  .مقدار الظل إىل التوسعةو

 فإن: حة زرارةيصحكق وقت اجلمعة، يضی ة الدالة علريثكات اليبالروا: استدل للقول الثاين

يف وم اجلمعة وقت الظهر يوقت العصر  و تزول،ني هلا وقت واحد حإمناق ياملضمر صالة اجلمعة من األ

  )١( .اميسائر األ

وم اجلمعة؟ فقال ي، عن الصالة )عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : ، قالريعمأيب خرب حممد بن و

ت يزالت الشمس صلإذا  :قلت: قال. زالت الشمس فصلهاإذا قة يل مضينزل ا جربئ: )لسالمعليه ا(

ء قبل يبدأ بشأزالت الشمس مل إذا أما أنا : )عليه السالم( عبد اهللاقال أبو : تها؟ فقالي مث صلنيعتكر

  )٢( .توبةكامل

س يقة لياء مضيشأاء يشمن األن إ :ثيحديف  )عليه السالم( عبد اهللا، قال أبو ىعلاأل خرب عبدو

  )٣( . تزول الشمسنيوقت واحد ح إالّ س هلاي ل، منها وقت اجلمعة،وجه واحدی عل إالّ يجتر

                                                

.٣ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨باب  ال١٧ ص٥ج: الوسائل) ١(

.١٦ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ٢٠ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٢١ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ٢١ ص٥ج: الوسائل) ٣(



٣٣٤

 ،قةياء مضيأش واء موسعةياء أشيشمن األ:  قال)عليه السالم(جعفر أيب ل، عن يخرب الفضو

 ،وم اجلمعة ساعة تزولي وقتها نفإها، يق فيضاجلمعة مما  و،یخرأتؤخر  و تقدم مرة،فالصالة مما وسع

  )١( .هاريغيف ها وقت الظهر يوقت العصر فو

وم اجلمعة ساعة تزول يوقت صالة اجلمعة :  قال)عليه السالم(ما رواه الصدوق، عن الباقر و

ی يف األولوقت يف وم اجلمعة يصالة العصر  و،قيهو من املض واحلضر واحد والسفريف وقتها  والشمس،

  )٢( .اميسائر األ

حة يصحكحنوه،  أو وقت اجلمعة ساعة الزوال أن یدل عل  ماأيضاًهذا القول ی دل علي أنه ماك

وم يوقت العصر  ووقت صالة اجلمعة عند الزوال:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب ان، عن كابن مس

  )٣( .وم اجلمعةي ريغيف اجلمعة وقت صالة الظهر 

وقت الظهر  و،وقت اجلمعة زوال الشمس:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب ، عن حة احلليبيصحو

 .وم اجلمعةي ريغيف  من وقت الظهر احلضر حنواًيف وم اجلمعة يوقت العصر  و،السفر زوال الشمسيف 

)٤(  

 نيل صالة وقتكفجعل ل: )عليه السالم(ل بن عبداخلالق، عن الصادق يمساعإة يروايف قد تقدم و

  .)٥(زالت الشمسإذا وقتها :  قالفإنهاحلضر،  والسفريف اجلمعة إالّ 

                                                

.١ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ١٧ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٤وجوب اجلمعة وفضلها ح يف ٥٧الباب  ٢٦٧ ص٥ج: الفقيه) ٢(

.٥ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ١٨ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.١١ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ١٩ ص٥ج: الوسائل) ٤(

.١٨ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ٢٠ ص٥ج: الوسائل) ٥(



٣٣٥

د مما بعد بقدر يسع الزوال للصالة فزيملا مل  و،وقت اجلمعة زوال الشمس: حة احلليبيصحو

  )١( .سعهاي

  )٢( .نصف أو كزالت الشمس شراإذا وقت صالة اجلمعة : يموثقة الساباطو

صالة أد هذا القول بيؤيرمبا  ووقت،أول ال ل الوقت الكنصف  أو كالشرا أن ظاهره حيث إن

  .ها عند الزواليلإاملبادرة ی  علني املسلمإمجاع وقاعدة االشتغال، واط،ياالحت

قوله ی هو مقتضالذي ضر املسلمون بعد النداء حي أن توسعة وقتها مبقداريف  شكالاإلی نبغي نعم ال

  .ي للسعني املسلمكرحيالذي هو النداء  أن  املتعارففإن ،)٣(﴾نوِدي ِللصالِةإذا ﴿ :ىلاتع

رها املستند مع ردها، فمن شاء ك ذ،ورةكات املذيالروايف هذا القول مبناقشات ی قد أورد علو

  .هيلإجع ريل فليالتفص

الوقت حال املبدل يف  فحاهلا ،ا بدل عن الظهرأل وصالة بقاء الوقت،أب: استدل للقول الثالث

هو  والسفر الظهر،يف  أن احلضر واحداً، مع وضوح والسفريف ا ات جعل حاهليالروايف  أن دهيؤي ومنه،

  .ممتد وقته

يف  كما ورد مثل ذلكالفضل، ی  فهو حممول عل،وقتها واحداًوأن  ق وقتها،يضی دل عل أما ما

 ة اليل البدليدل ول،يجمال به بعد ورد الدل  الصلاأل أن هيرد علي والفضل،ی صالة املغرب احملمول عل

  الظهر  و،ات السابقةياقاوم الروي

                                                

.٥ س٤١٩ ص١ج: املستند) ١(

.١ من أبواب املوافيت ح٤٠باب  ال١٧٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(

.٩اآلية : سورة اجلمعة) ٣(



٣٣٦

 هينة فيال قر هما مايمل علحي فال أيضاًهما يق فينا بالضلال لقإ ونةياملغرب خرجا بالقر والسفريف 

  .هو اجلمعةو

ام، يسائر األيف وم اجلمعة هو وقت الظهر يف يوقت العصر  أن یمبا دل عل: استدل للقول الرابعو

  .بعد ذراع أو نيام بعد قدميسائر األيف وقت الظهر  أن یمة ما دل عليبضم

: )عليه السالم(سألته عن وقت الظهر؟ فقال :  قال)عليه السالم(جعفر أيب حة زرارة، عن يصحك

قدام من زوال الشمسأة أربع ك فذا،وقت العصر ذراع من وقت الظهر و،ذراع من زوال الشمسىل إ 

 أن ك ل،ان النافلةكمل: )عليه السالم(ل مل جعل؟ قا: ؟ قلتالذراعان ومل جعل الذراع يأتدر: قالأن 

ت كتر وضةيت بالفرأ ذراعاً من الزوال بدكئيبلغ فإذا ذراع، ف يضميأن  إىل تتنفل من زوال الشمس

  )١( . النافلةتكتر وضةيت بالفرأ بدني ذراعكئيبلغ فإذا  والنافلة،

ضة الدالة ي املتقدمة املستفارخباألی ، فالالزم محله عليبي تقرنيالقدم ود بالذراعيالتحدن إ :هيفو

 حضر الناس وها بعد الزوال،يلإ يما نودإذا  غالباً نيالقدمی ق علينطبق الضي أنه  مع،ق الوقتيضی عل

  .حنوه وكد بالشرايده التحديؤي و،ني اخلطبتماماإلی أدو

ل وقت أو: )عليه السالم(جعفر  بوأقال :  قال،مبا رواه الصدوق مرسالً: استدل للقول اخلامسو

  ساعة فحافظ يمتضأن  إىل تزول الشمسساعه اجلمعة 

                                                

.٤و ٣يت حق من أبواب املوا٨ الباب ١٠٣ ص٣ج: الوسائل) ١(



٣٣٧

 .أعطاه إالّ اًريها عبد خيسأل اهللا عزوجل في ال:  قال)صلی اهللا عليه وآله ( رسول اهللافإنها، يعل

)١(  

أول وقت اجلمعة ساعة : قال املصباحيف خ يخرب الشيف  )عليه السالم(جعفر أيب عن زرارة، عن و

سأل اهللا يال:  قال)صلی اهللا عليه وآله ( رسول اهللافإنها، يساعة فحافظ عل يمتض أن إىل تزول الشمس

  )٢( .عطاه اهللاأ إالّ اًريها عبد خيعزوجل ف

ها ييال معنكاصطالح بی ة فهياجلزء من الزمان، ال الساعة النجومی اللغة مبعنيف الساعة ن إ :هيفو

ی ق محلهما علي التضأخبار نيب ونهماياجلمع بی مقتضثان، بل يها احلديمل علحياملعوجة فال  وةياملستو

  . هو القول الثاينقرباأل أن له تعرفك كمن ذل و.قيمن الضيف العری املعن

  

                                                

.٧ يف وجوب اجلمعة وفضلها ح٥٧ الباب ٢٦٧ ص١ج: الفقيه) ١(

.١٩ من أبواب صالة اجلمعة وآداا ح٨ الباب ٢٠ ص٥ج: الوسائل) ٢(



٣٣٨

 ال وه التمام،يعة لزم علك ركدرأان ك فإنصالة اجلمعة، يف هو  ولو خرج الوقت ـ ٦ ـ مسألة

ة ي الثانتهعكانت رك ومامعة من اإلك ركدرأإذا ما كماموماً،  أو انكاً إمام، كذليف  شكالاإل ينبغي

 كدرأعة فقد ك ركدرأمن  إىل ضافةه باإليدل علي و،كذليف خالف  ال أنه املستنديف خارج الوقت، بل 

 كدرأعة فقد ك ركدرأمن : )عليه السالم( عبد اهللاأيب ، عن كاملل حة الفضل بن عبدي صح)١(الوقت

  )٢( .اجلمعة

فاتته ن إو  اجلمعة،كدرأعة فقد ك الرجل ركدرأإذا :  قال)ليه السالمع(، عنه ىخراألته يرواو

  .)٣( اًأربعصل يفل

 مام اإلكدرأالذي املأموم يف  وعة،كقل من رأ كدرأالذي  ماماإليف تصور يهو  وعةك ركدريمل ن إو

  :قوالأه ي، ففالتشهد مثالًيف 

  .القواعديف العالمة  واحملقق وخيه الشيلإ ذهب ،صحة اجلمعة: األول

  .احملقق الثاين وريالتحريف العالمة  ودي اختاره الشه،عدم الصحة: الثاين

  .ظن فالبطالنيما مل  و،لو ظن بقاء الوقت فالصحة  مانيل بيالتفص: الثالث

  .بطال العملإعن  يالنه وباستصحاب صحة الصالة: ولاستدل لأل

صح يد الوقت، فهل يحتدی ل علياالستصحاب ال جمال له مع وجود الدل بأن :األولی رد عليو

   استصحاب أو ل،ياستصحاب صحة الصوم بعد دخول الل

                                                

.٣٥ س٢٠٩ص: ىاملنته) ١(

.٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٦ الباب ٤١ ص٥ج: سائلالو) ٢(

.٤ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٦ الباب ٤١ ص٥ج: الوسائل) ٣(



٣٣٩

رمحه  (ه اهلمداينيلذا قال الفق و،ك ذلريغ إىل املشعر وتعرفايف صحة الوقوف بعد خروج الوقت 

  )١( .الواقعيف لفا ا كونه مكاشف عن عدم كقصور الوقت عن أدائها ن إ :)اهللا

جواز فعلها خارج  و،املشروط عدم عند عدم شرطه إذ بطال،إبطالن ال نه إ :الثاينی رد عليو

  .ل مفقوديدل إىل تاجحيالوقت 

قد  و،األولی ل عليدل النه إ :هيف وباستصحاب الصحة، واملرء متعبد بظنه، بأن :استدل للثالثو

  .الثاينيف  شكالعرفت اإل

ة ي فال مدخل،عدم بقائه وعةكت بقدر راملناط هو بقاء الوق أن یمبعن ي،م واقعكاحل أن ال خيفىمث 

ه، ية أحدها فيمدخلی ل عليدل دلي ما مل ،مكل حكی ما هو مقتضك ،مكاحليف  كالش والظن وللعلم

 الوقت ال أن ظنهی غلب عل أو قنيتن إو :ث قالياحملقق حكة الظن يمن بعض من مدخلی ترائيفما 

 الّإ واًيموضوع اً اليقيراد به الظن طريوأن  بد  ال.انتهى ،)٢( ظهراًيصلي  و فقد فاتت اجلمعةكتسع لذلي

  . املتقدمشكاله اإليورد عل

جبت  وعة من الوقتك ركدريمل  أنه بعد الصالة ظهر ورناه فلو قطع ببقاء الوقتكما ذی علو

عة ك ركدراإظهر  ـ قد متشت منه القربةو ـ لو قطع بعدم بقاء الوقت مث بعد الصالة وعادا ظهراً،إ

   لو دخل و،قت صحت مجعةًمن الو

                                                

.١٠ س٤٣٢ ص٢ج: مصباح الفقيه) ١(

.١٧ س٥٤ ص٣ج: مفتاح الكرامة) ٢(



٣٤٠

 متامها مجعةإثناء البقاء، فالظاهر صحة األيف الصالة بقصد الظهر، لزعمه عدم بقاء الوقت فظهر يف 

دخل بقصد  بأن سكلو انع وق،يالتطبيف  فهو من باب اخلطأ ،التمام والقصركقة واحدة يما حقأل

  .ركراً ملا ذعة منها أمتها ظهك ركدراإثناء عدم األيف اجلمعة مث ظهر 

آخر وقت الظهر فخروج الوقت  أو املثل أو آخر وقت اجلمعة القدمان بأن قوليمن  أن ال خيفىمث 

آخره مقدار انتهاء اجلمعة،  وله الزوالأو بأن قوليالفروع املتقدمة، أما من ی ه تبنيعل وعنده واضح،

طالتها عن إقول بعدم جواز يائل هذا الق إذ فخروج الوقت عنده املقدار املتعارف من امتداد اجلمعة،

 وعكالريف قول ي أو ،محزة الثمايلأيب قنت بي أو قرة مثال،بعة الكل ركيف قرأ يان ك ،القدر املتعارف

  .مثالی ربكحة يالسجود ألف تسبو

، خريان مبقدار السالم األكلو  واراً،يت بعض الوقت اختيمن الواضح عدم جواز تفو أنه ماك

قد تقدم  و،يم وضعكسائر الصلوات حيف ها كدراإاملقام، مثل مسألة يف عة كالر كدراإة يفاكفمسألة 

  .ةيوميمسائل اليف  كحبث ذل

يف روا كما ذكان استصحاب الوقت، ي فالظاهر جر،ال أم الوقتی هل بق أنه يف كلو شنه إ مث

 ياملقتضيف  كمن باب الش أنه ه، فاحتماليان االستصحاب تام فكرأ إذ ،هريغ واميباب الفجر من الص

  .وجه له ه االستصحاب اليف يرجي الو

  



٣٤١

يف خالف، بل  ال وإشكالعة، بال ك ركدراإصالة اجلمعة يف  مام اإلكدراإی منته ـ ٧ ـ مسألة

  :اتيه مجلة من الروايدل علي وه،يه علي بقسممجاعاجلواهر اإل

قد  ووم اجلمعة،ي اممت اإلكدرأإذا :  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب ، عن يمعرزحة اليصحك

  )١( .اًأربعتشهد فصل يهو  وتهكدرأن إو ها،ياجهر ف ویخرأعة كها ريلإضف أعة فك بركسبق

 اجلمعة، كدرأعة فقد ك الرجل ركدرأإذا :  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب حة الفضل، عن يصحو

  )٢( .اًأربعصل ي فاتته فلفإن

: وم اجلمعة؟ فقالي اخلطبة كدريسأله عمن مل  أنه ،)معليه السال( عبد اهللاأيب ، عن خرب احلليبو

 اًأربعصل يها فلكدري فاتته الصالة فلم فإن، نيعتكريصليقال و : ع كري أن  قبلمامت اإلكدرأإذا

  )٣(.أربعالظهر  يع فهكته بعد ما ركدرأنت أ فإنت الصالة، كدرأة فقد خريعة األكالر

 كدرأملن  إالّ ون اجلمعةكي ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب حة ابن سنان، عن يأما صح

 سوطاو وعطا وابن اخلطابی ة لفتويالتقی عل أو مالكالفي ة نرادإی  فالالزم محله عل)٤(.نياخلطبت

   يكح ماك ـ كهم من العامة بذلريغ وجماهدو

                                                

.٥ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٦ الباب ٤١ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٥ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٦ الباب ٤١ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٣ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٦ الباب ٤١ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.٧ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٦ الباب ٤٢ ص٥ج: الوسائل) ٤(



٣٤٢

  .د مجعة التشهد مل تنعقكدرألو  أنه ظهريمما تقدم  و،األوىل لقوة النصوص كذلو ـ عنهم

 أن صح لهي أنه  ـباب اجلماعةيف ما تقدم ك ـ  التشهدكدراإ اجلماعة بكدراإ أدلةی نعم مقتض

قد  وان مسافراً،كن إ نياثنت أو اًأربعی صل و قاممامفرغ اإلإذا ، فمامتشهد مع اإلي وربكي والظهر ينوي

  . ثواب اجلماعةكدرأ

يف ما كاملشهور، ی عل ـ  اجلمعةأرادإذا   ـةيوع الثانكريف ه كدراإ مام اإلكدراإی منتهمث إن 

ابن  ويالقاض وةيالنها واالستبصار وبيالتهذيف خ يالش وديعن املف يكحه، خالفاً للمريغ واجلواهر

من  وبعضهم، إىل صحة النسبةيف قد نوقش  وعة،ك الركدراإيف وع ك الرريبك تكدراإ فاعتربوا ،الرباج

حبث يف قد تقدم  و رأسه،مامر املأموم قبل رفع اإلكعة ذك الركدراإيف اعترب  أنه هو والعالمة قول ثالث

يف ل خاص يال دل وح قول املشهور،يترج وقوال، األأدلة كرنا هناكذ و،نيال القولكاجلماعة عدم صحة 

  .املشهوری ات الدالة عليبعض الروا إالّ املقام

 أن  قبلمامت اإلكدرأإذا :  قال)معليه السال( عبد اهللاأيب ، عن يرواه جعفر بن أمحد القم مثل ما

 ،)١(رتلة الظهرمبعات ك رأربع يت بعد ما رفع رأسه فهكدرأإذا ت الصالة، فكدرأة فقد اآلخرع كري

عترب مبا فاته يال  وقد متت صالته، وخرى،أ عةكها ريلإف يضية خريعة األك الركدرأ يتها للذيخصوصو

   من مساع

                                                

.٣ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٠ الباب ٤١٢ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(



٣٤٣

اليت عات كها ثالث ريلإف يضية خريعة األك الركدرأإذا لصالة سائر ا و،نيعتكان الرك منياخلطبت

  .أيضاًالفرع السابق يف ما اختاروه ی ة تدل عليهذه الروا وفاتته،

  :أمور يبق

 عدعن ب ينوي أن  ـاألولوع كلو الرو ـ املقاميف وع ك ملن خاف فوت الرزوجينه إ :األول

  .وحدة املناط ودلة األطالقما تقدم، إلكماعة مسائل اجليف ما فصل ی  عل،اًي ماشماملتحق باإليو

  .مسائل اجلماعةيف ما تقدم كم ك فاحل،ال أم وعك الركدرأهل  أنه يف كلو شنه إ :الثاين

بطال الصالة، بل إ وجب ماموع اإلكخاف فوت ر وضةيالفر أو النافلةيف لو شرع نه إ :الثالث

وع فالظاهر كف فوت الرخيمل إذا ن ك ل،هي علظهرال   إذقصد الظهر،إذا ما يف باطلة بنفسها ا أ الظاهر

  .وجوب االلتحاق باجلمعة من أوهلای ل عليدل ال إذ بطال،عدم وجوب اإل

مل  وحدث به حدث أو مامما لو مات اإلكة، ي دون الثانماممع اإلی األولعة ك الركدرألو : الرابع

، ك ذلأشبهما  أو نينتيالسفيف انوا كإذا البعد   أواحلائلكمتام اجلماعة إصار مانع عن  ه مقامه أوريقم غي

 أن  حدث بعدمامحدث باإلإذا  أنه الظاهر و،مامة اإلي ثانكدرأإذا ما ي للمناط فكذل وة منفرداً،يمت الثانأ

وعاً مع ك ركدريمل  بأن عكري أن حدث به حدث قبلإذا متها مجعة، أما أة يالثان أو یاألوليف ع معه كر

  .اريوع هو املعكون الركل ي ظاهر الدل ألناً،متها ظهرأ ماماإل



٣٤٤

 هي  اجلمعة ألنة،يفاكفره، فالظاهر الك أو مام فسق اإلني اجلمعة مث تبماممع اإلی لو صل: اخلامس

 كر هناكان سائر ما ذيعلم جريمنه  وباب اجلماعة،يف  السابقة دلةفتشمله األـ ما تقدم ك ـ الظهر

  .أيضاًهذا املقام يف انه يجر

خارج اليت هي ة يالثانيف جاء املأموم  و،عة من الوقتك ركدرأث ي حبماماإلی لو صل: ادسالس

 األولن كخارج الوقت، ول أنه من و،كدرأمن ل ي من دل، احتماالن،ال أم ةيبالثان يقتديالوقت، فهل 

  اجلمعة، الأصل إىل  هو بالنسبةإمنا الوقت كدراإاشتراط ن إ : بقوله)رمحه اهللا (هيره الفقك ملا ذأقرب

ه كدراإث يفته من حيما هو وظ إالّ ة بعد مراعاتهيه قاضيلإة بالنسبة رياملأموم املسبوق، بل الس إىل بالنسبة

وقت اجلمعة هو  أن يف املزبورة الظاهرة خباراألی ت عليثبات التوقإيف عدمه، بل لو عولنا  وللجماعة

ل يسبی عل هي ثي وقت صالة اجلمعة من حانيوا مسوقة لبكی  دعوأيضاًبعد ي أول الوقت ال

جع ريف ،یتم صالته فراديالذي تناول املأموم املسبوق يوجه ی  علطالقل استفادة اإلكشي ف،مجالاإل

  .انتهى ،)١( من عدم االشتراطصله األيقتضيما  إىل هيلإنئذ بالنسبة يح

ة ب منه القر مشتفإن ـ حسب علمه ـ الظهر مع اجتماع شرائط اجلمعةی لو صل: السابع

 ،كزعم ذلن إو  باجلمعة واقعاًلفاًكن مكي مل ألنه  عدم اجتماع الشرائط،كظهر بعد ذلإذا صحت، 

 اًيمنه ـ الظهرأي  ـ ونهكعلله ب وث قال بالبطالن،ي ح)٢(الم املستندكيف  شكالظهر وجه اإليمنه و

   دهيعيعنه ف

                                                

.٢س ٤٣٦ ص٢ج: همصباح الفقي) ١(

.١٦ س٤٢٠ ص١ج: املستند) ٢(



٣٤٥

  .الواقعيف ؤثر ي م الالزع و،اً عنهين الظهر منهكيع مل قحسب الوا إذ اً،يثان

 من ألنه س، فالظاهر صحة الصالة،كبالع أو ، فبان ظهراًةمجع أنه  بزعممامباإلی اقتدإذا : الثامن

  .قتهماي مع ما عرفت من وحدة حق،قيالتطبيف اخلطأ 

 أدلة طالق، إلمامها اجلماعة جبمعة اإليوز فجياليت ه من الصلوات ريغ أو صح اقتداء الظهري: التاسع

 أدلةصراف نمر الان من أول األك ذاإعدم صحته يف  إشكال  فالماماعة، أما اقتداء اجلمعة بظهر اإلاجلم

  .كاجلمعة عن ذليف االقتداء 

 مام مث حدث باإلمامظهره جبمعة اإليصلي  نيان أحد املأمومكإذا ما كثناء الصالة، أان كإذا أما 

 اجلمعة  ألنال، أم  ما لو حدثأدلة إطالقة  من جهكصح ذلي فهل ،املأمومون أو مامحدث فقدمه اإل

قة يد ملا تقدم من وحدة حقي بعري غاألولان كن إو ،؟ احتماالنماما اإل أيتي ال وداب خاصة،آهلا 

  .ف املنفرديلك بتتياناً مع اإلي البقاء مقتدحوطاأل والظهر، واجلمعة

  



٣٤٦

 ني املسلمإمجاع ب،ملةاجليف وجوب صالة اجلمعة يف خالف  ال وإشكال ال ـ ٨ ـ مسألة

وجد نائبه ي ال و، حاضراًمامون اإلكي ث اليبة، حيزمان الغيف نهم اختلفوا ك ل،نيالضرورة من الدو

  :قوالأ إىل املنصوب للجمعة خاصة،العام، وال نائبه 

مجاعة ممن تأخر عنهم  وذهيتالم ووالدهأتبعه  و،د الثايني اختاره الشه،ناًيواجبة عا إ :األول

  .األوىلفتواه يف  األول يالنراق وني املتأخرينيخبار األأكثر وةريصاحب الذخ ونييلساك

نه إ ليفقد ق يالطربس ويكجراكال وينيلكال والصدوق واحلليب ودياملف إىل أما نسبة هذا القول

  .ان عدم صحة هذه النسبةيتعرض بعض الفقهاء لب واشتباه،

هو  و،الروضةوت كالن والنافع والشرائع و اختاره املعترب،لظهر انيب ونهاياً بيري ختةواجبا إ :الثاين

بعض هؤالء  و،املشهور إىل ان، بل نسبيالتب ورةكالتذ واملختلف وخية الشيا واخلالف يكظاهر حم

  .ةيفضلر األك ذريث قالوا جبوازها من غين حيخرة اجلمعة، خالفاً آليأفضل إىل ذهبوا

ما عن احملقق كز، جي مل الّإ وريه ختيمجعه فقإذا مطلقاً، ف ه، اليع الفققامة اجلمعة مإ بيريالتخ: الثالث

حداً من العلماء قال أ بأن علمي البأنه بة، بل قال يزمن الغيف  باجلواز نيمجهور القائل إىل قد نسبهو ،الثاين

مث إن ، اللمعة واحتمال الدروس إىل هذا القول نسب وه،ياً بدون حضور الفقيريخت أو ناًيبوجوا ع

ان مع كإذا فضل أاجلمعة  بأن كذلی وا علأضافالثاين رشاد للمحقق اإل يحواش واملهذب وحيالتنق

  .هيالفق

  ما عن شرح كن كيمل ن إ بدونه و،نكمأن إ هيجائزة مع الفقا إ :الرابع



٣٤٧

  .ىركالم الذكشعار إ وه للجوادياجلعفر

ظاهر  وجهاده، ورةكصالة التذ واعدالقو ورشادما عن ظاهر اإلكالتردد،  والتوقف: اخلامس

  .التوينواألردبيلي 

 ياحللّ واجلمليف خ يالش وتبهكبعض يف د يالس وديرشاد املفإعن  يكهو احمل و،حمرمةا إ :السادس

  .بعض آخر ويالفاضل اهلند ویاملنتهيف العالمة  ويالقاض وبن محزةا ویلميالدو

  :دلة من األجبملة ،ينيهو الوجوب الع و،األولاستدل للقول 

 ِذكِْر  إىلنوِدي ِللصالِة ِمن يوِم الْجمعِة فَاسعوا إذا ﴿: ث قال سبحانهي، حميركتاب الكال: األول

 ،نيعيمل  أو حال حضوره انساناًيف  ني ع،غالباً أو  حاضراًمامان اإلكإذا ها شامل إطالق فإن ،)١(﴾اللَِّه

ة يمتام وهاإطالقفرض ی ا عل أة،يروها لعدم داللة اآلكذاليت  تشكاالبعد الغض عن مجلة من اإل: هيفو

  .يني القول بعدم الوجوب العأدلة يف يتأيما سك العادل، ماماشتراطها باإلی دة مبا دل عليداللتها مق

يها يا أَ﴿ :ىلاتعقوله  و،)٢(﴾ الصالِة الْوسطىحاِفظُوا علَى الصلَواِت و﴿ :ىلاتعأما االستدالل بقوله 

 ،)٣(﴾من يفْعلْ ذِلك فَأُولِئك هم الْخاِسرونَالدكُم عن ِذكِْر اللَِّه وال أَوا ال تلِْهكُم أَموالُكُم والَّذين آمنو

   أو رأَوا ِتجارةًإذا و﴿ :ىلاتعقوله و

                                                

.٩اآلية : سورة اجلمعة) ١(

.٢٣٨اآلية : سورة البقرة) ٢(

.٩اآلية : سورة املنافقون) ٣(



٣٤٨

ها ووا ِإلَيفَضواً انقاِئماًلَه كُوكری ء منهما عليشيف داللة  ال إذ ، خيفىال  ما:هيفف. ةي اآل)١(﴾ت

  .ةياآليف ها ال يالم فكات فاالزم الي ببعض الرواكاستدل لذلإذا  ووجوا،

أيب  زرارة، عن ةحيصحك ،ثيحد يتائم إىل اها بعضهمأتواترها، بل  يادعاليت ات يالروا: الثاين

ا صالة ، منه صالةًنيثالث ومعة مخساًاجل إىل الناس من اجلمعةی فرض اهللا عل:  قال)عليه السالم(جعفر 

 انون وريبكال وريوضعها عن تسعة عن الصغ و،اجلمعة يه ومجاعةيف واحدة فرضها اهللا عزوجل 

  )٢(.نيرأس فرسخی ان علكمن  ویعماأل وضياملر واملرأة والعبد واملسافرو

قول ي أن  فهو مثل،نصبه أو ماماشتراطها باإليف الم كا الإمن ووجوا،يف ال ك إشالنه إ :هيفو

  .اشتراطه بشرائط خاصةيف ناي ال فإنه، من استثين إالّ نسانإل كی اجلهاد واجب عل

  .كثرص األيبة لزم ختصيحالة الغيف ن واجبة كمل تإذا نه إ :ن قلتإ

  .ييريقول بعدم الوجوب، بل نقول بالوجوب التخن  ال:والأ: قلت

ات يظهر ملن راجع روايما ك، ريسيء يزمان حضوره شىل  إ بالنسبةمامبة اإليزمان غن إ :اًيثانو

  . بعد الظهور)عليهم السالم(ئمة ومة األكح

قال صالة الزلزلة ي أن  فهو مثل،كثرصاً لأليختصی سمي م لعدم الشرط الكعدم احلن إ :ثالثاًو

  اأی ة حتريثكبالد يف  عدم اتفاقها فإنحد، أل كی ة علبواج

                                                

.١١اآلية : سورة اجلمعة) ١(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٢ ص٥ج: الوسائل) ٢(



٣٤٩

  .ل وجواي دلإطالقی  علإشكاالًوجب ي ها اليق فتتفاليت  من البالد أكثر

قبال يف ر املطلقات ك ذفإن، خراأل خبارباأل ينيرنا ظهر ضعف االستشهاد للوجوب العكمما ذو

حة يصحك، مامل اشتراط عدالة اإليقبال دليف  اجلماعة أدلةطالقات إ بكل التمسيل االشتراط من قبيدل

ات طبع ي اجلمعة ثالث مجع متوالكمن تر:  قال)عليه السالم(ر جعفأيب حممد بن مسلم، عن  وريبصأيب 

  .)١( قبلهی اهللا عل

أهله يف الغداة ی صلن إ منی اجلمعة واجبة عل: )عليه السالم(حة زرارة، قال أبو جعفر يصحو

 يكام يسائر األيف وقت الظهر يف العصر يصلي  إمنا )صلی اهللا عليه وآله (ان رسول اهللاك و اجلمعة،كدرأ

وم ي إىل  سنةكذل ول،يرحاهلم قبل الل إىل  رجعوا)صلی اهللا عليه وآله (قضوا الصالة مع رسول اهللاإذا 

  )٢( .امةيالق

انوا مخسة كإذا وم اجلمعة يمع القوم جي:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب حة منصور، عن يصحو

ها يعذر الناس في حد الأل كی  واجبة علاجلمعةو ،)٣(قل من مخسة فال مجعة هلمأانوا ك فإن ،فما زاد

  )٤( .الصيب وضياملر واملسافر وكاململو و املرأة:مخسة الإ

  )٥( .الصيبی عل الّإمن ؤل مكی اجلمعة واجبة علو :)عليه السالم( ني املؤمنريمأ مامخطبة اإليف و

                                                

.١٥عة وآداا ح أبواب صالة اجلممن ١ الباب ٥ ص٥ج: الوسائل) ١(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٤ الباب ١١ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٧ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢ الباب ٨ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.١٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٥ ص٥ج: الوسائل) ٤(

.٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٣ ص٥ج: الوسائل) ٥(



٣٥٠

  )١( .ةأربع إالّ ل مسلمكی اجلمعة حق واجب عل: )صلی اهللا عليه وآله (یالنبوو

  )٢( .قلبهی ناا طبع اهللا عل و ثالث مجع منهاكمن تر: )صلی اهللا عليه وآله ( عنهاآلخرو

ه خبتام لبقی  علة طبع اهللا علري ثالث مجع متعمداً من غكمن تر: )صلی اهللا عليه وآله ( عنهاآلخرو

  )٣( .النفاق

قلوم ی ختمن اهللا عليل أو جلمعاتقوام عن ردعهم اأ نينتهيل: )صلی اهللا عليه وآله ( عنهاآلخرو

  )٤( .نيونن من الغافلكيمث ل

 بعد مويت أو ايتيحيف ها كم اجلمعة، فمن تركياهللا فرض علن إ :)صلی اهللا عليه وآله ( عنهاآلخرو

 أال اة له،كوال زأال  وال صالة له،أال  ،أمرهيف  له كال بار و،جحوداً هلا فال مجع اهللا مشله أو استخفافاً ا

  )٥( .توبی ي وتر له حتوالأال  صوم له، والأال وال حج له، 

 ،نيرم باجلمعة املؤمنكأاهللا ن إ :)عليه السالم(جعفر أيب  عن ،حهيصح أو حسن ابن مسلمو

ها ك فمن تر،هاكتر ينبغي ال و،نيخاً للمنافقيتوب و بشارة هلم)صلی اهللا عليه وآله (فسنها رسول اهللا

   ات اليتيها من الرواريغ إىل )٦( .متعمداً فال صالة له

                                                

.٢٤ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٦ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٢٥ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٦ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٢٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٦ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.٢٧ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٦ ص٥ج: الوسائل) ٤(

.٢٨ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٧ ص٥ج: لالوسائ) ٥(

.٣حالقراءة يف الصالة  أبواب من ٧٠ الباب ٨١٥ ص٤ج: الوسائل) ٦(



٣٥١

 ،ةية روايات، روايجواب مجلة من هذه الروا إىل قد تعرض بعض الفقهاء و،نيذه املضام

 د،يل املقيالدليف تنا هذه مطلقات ال أن طالة بعد ما عرفت مناإل إىل حاجة ف سند البعض مما اليتضعو

 خيظهر من التواريما ك مأصحا ال ومكدهم احليان بك من ريغـ  )عليهم السالم(ئمة األ أن دهيؤيو

يف انوا كم أالقول ب والناقلون هلا، واتيم هم القائلون جلملة من هذه الرواأصلوها مع يمل  ـ هاريغو

 ء اخللفاغط، فهل سبف الضيفترات ختفيف  ة، أوية خفي تقكم فعلوا أشد من ذلفإ تام، رية غيتق

ها مع يصلي أن )عليه السالم( مام اإلأرادإذا ة من صالة اجلمعة، خصوصاً ي تقحنومها أقل ونيل املتعتيلحتو

  .ة الضعفيغا يف يني فالقول بالوجوب الع،إشكال ان لبان بالكلو  وداره،يف ة أربع

ل من كخمتار  ينيانتفاء الوجوب الع: املستنديف قال  أنه فاعلم ينيذ قد عرفت عدم الوجوب العإو

 رشاداإليف د ياملف ومنهم العماين و،مامجعله منصب اإل أو نائبه أو مامزه اإلجوا أو وجوبهيف شرط 

 ة عشرةياملسألة احلاديف ات يالناصريف د يالس وانيبالت واملصباح وةيالنها واملبسوط واخلالفيف خ يالشو

 السرائر ولةيالوس ويفعمكال ويالقاض ورسالته واملراسم يف يلميالد ويكالفقه املل واتيفارقايامل وةائاملو

 ريالتحر ورةكالذ وياملنته ويمريشرحه للص واملوجز والنافع والشرائع واملعترب واجلامع وامع وةيالغنو

 انيالب والدروس وتكالن ویركالذ وحيالتنق واملهذب وحيضااإل واملختلف وةيالنها والقواعد ورشاداإلو

 ين منهم احملقق اخلونساريمجاعة من املتأخر و،شرح القواعد للمحقق الثاين والروضة والروض واللمعةو

   يالتستر ولياخلل وواينرياملدقق الش وسلطان العلماء و)رمحه اهللا (يخ البهائيالش ووالدهو



٣٥٢

هو و ،نايمعاصر وناخي مشاأكثر واً،أخري يوالد و،ياظمكال والتوين وياهلند والينياجل وعيالرفو

 ،)١(  ظاهراًءافة القدماكبل مذهب  ،ينيلكال و الصدوقنيلي اجللنيخيبل هو ظاهر الش يكراجكظاهر ال

  .)قدس سره(المه كآخر إىل 

  :أمور بكاستدل لذل ينيالقائل بعدم الوجوب العمث إن 

  .صلاأل: األول

قد عد  و:ه، قالي علمجاعاإل ين من دعاويعشر وستة أو قد نقل املستند مخسة و،مجاعاإل: الثاين

 د الثاينيزمن الشه إىل هكتری  اطباق علمائنا علـ: قال أن یل ـ إهيعلی  دعونيأربعد من يزأبعضهم 

 املغول نيسالط واملةيالد وةيزمنة الصفارأك ،زمنة من األريثكيف  به تياننهم من اإلك مع مت)رمحه اهللا(

خر آ إىل ،احللة وقم وسبزوارك ،نة مطلقاًكم من األريثكيف مظفر، بل  إىل زامنتهأ وما بعده وتويما اجلايس

  )٢(.)رمحه اهللا (المهك

 مجاعاإل ول،ين له جمال مع وجود الدلكي لو مت مل صلاأل إذ هذا هو العمدة، وخباراأل: الثالث

 حمتمل االستناد،ه حيث إن، أيضاًی ربكفحسب، بل من جهة الی ث الصغريمن ح ن املناقشة، الكمم

  .حملهيف ما قرر كس حبجة يمثله لو

  :قسامأ العادل مام اإلاشتراطی  الدالة علخباراألو

   انكمن ی اجلمعة عل إىل يوجوب السعی ضة الدالة علي املستفخباراأل: األول

                                                

.٢٨ س٣٩٦ ص١ج: املستند) ١(

.١ س٣٩٨ ص١ج: املستند) ٢(



٣٥٣

ان كإذا  ني مجعتنيمزامحة ب ال أنه من ،كذلی من زاد علی عدم الوجوب عل و،نيفرسخ إىل منها

  .اليمأنهما ثالثة يب

أهله يف الغداة ی صلن إ منی اجلمعة واجبة عل: )عليه السالم(حة زرارة، عن الباقر يمثل صح

  )١(. اجلمعةكدرأ

ی ون علكيمن ی  وجبت اجلمعة علإمنا: )عليه السالم(خرب الفضل بن شاذان، عن الرضا و

  )٢(.أكثر  النيفرسخ

 فإن، نيفرسخی منها علكان من ی جتب عل: )عليه السالم(حة ابن مسلم، عن الصادق يصحو

   )٣( .ءيه شيس علي فلكذلی زاد عل

 أن ها، بل جازيلإ يمن بعد السعی ب علجي مل مامذن من اإلإ لو جاز عقدها بال فإنهها، ريغىل إ

ان كمة لعدم جواز عقدها ملن كن حكال، بل مل تيمأد من ثالثة يزأان بعدهم كإذا موها هم عندهم يقي

  .حملهمو مسجدهميف ل مجاعة كعقدها يانت مثل اجلماعة ك ف،ال من اجلمعةيمأأقل من ثالثة ی عل

د من يأزی ان منها علكن ساقطة عمن كذن مل تانت تعقد بدون اإلكلو  إىل أنه هذا مضافاً

 إىل  بعد ضم بعضهاخبار من األني الطائفتني فداللة هات،عقدوها عندهمي أن ان الواجبك، بل نيفرسخ

  .بعض من ثالثة وجوه

   العادل مامشرط اإلأي  ـ علم وجه االستدالل هلذا الشرطيرنا كمما ذو

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٤ الباب ١١ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٤بواب صالة اجلمعة وآداا ح أمن ٤ الباب ١١ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٤ الباب ١٢ ص٥ج: الوسائل) ٣(



٣٥٤

عليه (ة حفص، عن الصادق ي، مثل رواىأهل القری عدم اجلمعة علی  الدالة علخبارباأل ـ نائبهو

  )١( .نيديالعيف خروج  ال ومجعةی أهل القری س عليل:  قال)عليه السالم(ه يبأ، عن )السالم

عليه (جعفر د، عن ية طلحة بن زيرواكمصار، أهل األی اجلمعة عل أن یات الدالة عليمثل الرواو

 .ه احلدوديمصر تقام فيف  إالّ مجعة ال:  قال)عليه السالم( ي، عن عل)عليه السالم(ه يبأ، عن )السالم

)٢(  

  .مهاريغ إىل .)٣(  مثله)عليه السالم(، عن الصادق يعن جعفر بن أمحد القمو

  .ر مصر وارد مورد الغالب فال اعتبار مبفهومهكذ أن ال خيفىو

، كاملل حة الفضل بن عبديصحكطب، خيتشترط وجوب اجلمعة بوجود من ليت ا خباراأل: الثاين

ان ك فإنعات، ك رأربعة صلوا اجلمعة يقريف ان قوم كإذا : قولي )عليه السالم( عبد اهللامسعت أبا : قال

  .)٤( نيان اخلطبتك ملنيعتك جعلت رإمنا ونفر،مخس انوا كإذا طب م مجعوا خيهلم من 

صلون ية هل يقريف سألته عن الناس :  قال)هما السالميعل(حدمها أسلم، عن حة حممد بن ميصحو

 إذ عرف اخلطبة،يراد به من ي  الفإنه ،)٥( طبخين من كيمل إذا اً أربعصلون ينعم : اجلمعة مجاعة؟ قال

  انت اجلمعة واجبة لزم تعلم اخلطبة،كلو 

                                                

.٤ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٣ الباب ١٠ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٣ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٣ الباب ١٠ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٢ صالة اجلمعة وآداا ح أبوابمن ٣ الباب ٤٠٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

.٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢ الباب ٨ ص٥ج: الوسائل) ٤(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٣ الباب ١٠ ص٥ج: الوسائل) ٥(



٣٥٥

أن نكهل من املم وسطر واحد،ی د عليتز ها اليالم فكال أيتيما سكة السهولة، يغايف ا سهلة فإ 

بد   مجاعة، فالإمامون كي  ألنها رجل عادل صاحليف أن احلال وعرف احلطبة،ينسان إة يالقريف ون كيال 

  .)عليه السالم( ماممنصوب اإل إالّ س هويل و،ك لذلنيطب الشخص املعخيراد مبن ي أن إذاً

 عبد اهللاسألت أبا :  قالريكموثقة ابن بكلناس، مع باجياشتراط اجلمعة مبن ی ما دل عل: الثالث

نعم : مجاعة؟ قاليف وم اجلمعة يصلون الظهر يأ ،مع مجيس هلم من ية ليقريف ، عن قوم )عليه السالم(

  )١( .افواخيمل إذا 

الذي هم إمامصل يمل ذا انساناً خاصاً، ملإ» معجيمن «ن كيلو مل  إذ ما تقدم،كب االستدالل يتقرو

  . اجلماعة معه اجلمعةدونيري

 إماميف ن ي العادل، الظاهرمامبعضها باإليف  و،ماماشتراط اجلمعة باإلی ات الدالة عليالروا: الرابع

  .وجه هذا الظهور أيتيما سكنائبه،  أو صلاأل

 قال قائل فلم صارت صالة فإن:  قال)عليه السالم(رواه فضل بن شاذان، عن الرضا  مثل ما

  :ل لعلل شىتي ق،نيعتكر ونيعتك رإمام ريانت بغكإذا  و،نيعتك رمامع اإلانت مكإذا اجلمعة 

فف عنهم ملوضع التعب خي أن حب اهللا عزوجلأ ف،عداجلمعة من ب إىل تخطونيالناس ن إ :منها

  .هيلإصاروا الذي 

   من انتظر الصالة وهم منتظرون للصالة وسهم للخطبةبحي ماماإلن إ :منهاو

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٢ الباب ٢٦ ص٥ج: الوسائل) ١(



٣٥٦

  . التماممكحيف الصالة يف فهو 

  .فضله وعدله وفقهه ومل لعلمهكأ و أمتمامالصالة مع اإلن إ :منهاو

فلم جعل اخلطبة؟ :  قالفإن، نيان اخلطبتكمل تقصر مل ونيعتكد ريصالة الع ودياجلمعة عن إ :منهاو

 إىل  سبب)ونيالعيف ما ك( مام لإل)العلليف ما ك( ريمون لألكي أن أراد اجلمعة مشهد عام ف ألنليق

 اهميدن ونهمي من مصلحة دأرادما ی فهم عليتوق وةيبهم من املعصيتره والطاعةيف بهم يترغ وتهمظموع

الصالة، يف ون الصائر كي ال واملنفعة وها املضرةيهلم فاليت ت من األحوال افهم من اآليربهم مبا ورد علخيو

  ألن:لي ق،فلم جعلت خطبتان:  قالفإنوم اجلمعة، ي ريغيف ؤم الناس يه ممن ريس بفاعل غيل وبل منفصالً

 نذاراإل وعذاراإل وللحوائجی خراأل وس هللا عزوجل،يالتقد وديالتمج ویاهللا تعالی ون واحد للثناء علكب

  )١( .الفساد وه الصالحيما ف وهي ومهم من أمرهعلّي أن ديريما  والدعاءو

أما مع : م اجلمعة؟ فقالوي، عن الصالة )عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : موثقة مساعة، قالو

  )٢( .صلوا مجاعةن إو عاتك رأربع يوحده فهی  ملن صلوأما عتان،ك فرماماإل

أما مع : وم اجلمعة؟ فقالي عن الصالة )عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : ، قالىخراألموثقته و

  أربع يوحده فهی  مع من صلوأما عتان،ك فرماماإل

                                                

.٢٤٦ص: علل الشرائع) ١(

.٨ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٦ الباب ١٦ ص٥ج: الوسائل) ٢(



٣٥٧

ن إو عات،ك رأربع يطب فهخي إمامن كي مل فإنطب، خي إمامان ك إذا عينيعات مبرتلة الظهر كر

   .)١( صلوا مجاعة

  )٢( .ايفكمثلها مرسلة الو

مل إذا اً أربعصلوا ينعم : صلون اجلمعة مجاعة؟ قالية هل يقريف ناس أحة حممد، عن يصحيف و

  )٣( .طبخين من كي

  خبمس)صلی اهللا عليه وآله (رسول اهللای أت: قال أنه ،)عليه السالم(ة الدعائم، عن الصادق يرواو

 ،الصيب واملرأة،: مخسة إالّ تخلف عنهاي أن سع أحداًي  منها صالة ال،اميأل سبعة كيف  صالة نيثالثو

  )٤( . العدلمامصالة اجلمعة مع اإل يف يه وعيني، كاململو و،ضياملر واملسافر،و

يف ، )صلی اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا: ال، قينصاراأل عبد اهللا، عن جابر بن ة الغوايليرواو

بعد  وايتيحيف ها كفمن تر :قال أن یلإ م اجلمعةكياهللا فرض علن إ :املنربی ام اجلمعة عليوم من أي

  )٥( . عادل فال مجع اهللا مشلهإماممع  وفايت

 ضة،يعة فروم اجلميصالة : قال أنه ،)عليه السالم(، عن الباقر يمحد بن جعفر القمأة يرواو

  )٦( .مامضة مع اإليها فريلإاالجتماع و

                                                

.٣ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٥ الباب ١٣ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٤ حتنصا باب يئة اإلمام للجمعة وخطبته واإل٤٢١ ص٣ج: الكايف) ٢(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٣ الباب ١٠ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.صالة اجلمعة يف ذكر ١٨١ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٤(

.١٩ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٤٠٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٥(

.٦ أبواب صالة اجلمعة وآدابه حمن ٥ الباب ٤٠٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٦(



٣٥٨

ی ان منها علكمن ی جتب اجلمعة عل:  قال)عليه السالم(جعفر أيب ة حممد بن مسلم، عن يرواو

  )١( . عادلإمامان كإذا  كذلی معن و،نيفرسخ

إذا  نيفرسخی ان منها علكمن ی جتب اجلمعة عل:  قال)عليه السالم(ة الدعائم، عن الباقر يرواو

  .اتيها من الرواريغ إىل .)٢(  عدالمامان اإلك

   :اتيهذه الروايف وجه الظهور 

، مورده األيبالذي  يالناهمر  اآلماماجلمعة من شئون اإل أن يفظاهرة  ية ابن شاذان فهيأما روا

 ون هوكي أن  مجاعة، فالالزمإمامل كست مربوطة بي لمورهذه األ أن من املعلوم وظهر من فقراا،يما ك

  بدلريماألنسخة ی ة، خصوصاً عليالروايف ورة ك املذموراأليف  قائم مقامه أيضاً هب نائ ألننائبه،أو 

ماماإل.  

  . اجلمعةإمام ري اجلماعة غإمام أن هاحيحة فظاهرها، بل صريالصح واملرسلة و املوثقتانوأما

 ما عن العالمةك ،صل األإمامها يل ف العدماماإل أو مام املنصرف من اإلفإنات، ي سائر الرواوأما

  احلاجمامإو  البلد،مامإو  اجلماعة،مامإو  املسجد،إمامد بيقيه ري غفإنهم، ريغ وياخلونسار والتوينو

، مامقتل اإل و،مامحارب اإل و،مامقال اإل و،مامل جاء اإليعن زمان احلضور فق يكحلذا لو  وها،ريغو

  :اتياملستند جبملة من الروايف استشهد هلذا التبادر  و،)عليه السالم(املعصوم  إالّ تبادريمل 

                                                

.٢ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٧ الباب ١٧ ص٥ج: الوسائل) ١(

.١٨١ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٢(



٣٥٩

 إىل ديوم العي واجلمعة، إىل وم اجلمعةين يالديف  نيرج احملبسخي أن ماماإلی علو :ةابة ابن سييرواك

  )١( .السجن إىل قضوا الصالة ردهمإذا رسل معهم، في ود،يالع

  )٢( .عرفي  ـخ ل: يحـ ی  حتإمامب  إالّخلقهی قوم هللا علي احلجة الن إ :ية الرقيرواو

  )٣( .إمامها يفو إالّ ختلو رض الاألن إ :سحاقإة يرواو

  )٤( .ال: )عليه السالم(؟ قال إمامها يس فيون االرض لكي: العالءأيب حة ابن يصحو

  )٥( . لساختإمام ريرض بغت األيلو بق: محزهأيب ه يرواو

  )٦( .رض ساعة ملاجت بأهلها من األ رفعماماإل أن لو: هراسةأيب ة يرواو

  )٧( . أحدمهامامان اإلكاثنان ل إالّ رضاأليف ن كيلو مل : ونسية يرواو

  )٨( . زمانهإمامعرف يمل  ومن مات: ث املشهورياحلديف و

أما هؤالء : )عليه السالم(؟ قال من قتل ناصباً غضباً اهللا تعاىلي، ف)عليه السالم(ة الباقر يروايف و

  )٩( .قتلهي عادل ظاهر مل إمام إىل لو رفع و،قتلونهيفل

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢١ الباب ٣٦ص ٥ج: الوسائل) ١(

.١تقوم هللا علی خلقه إالّ بإمام ح  باب أن احلجة ال١٧٧ ص١ج: األصول من الكايف) ٢(

.٢ باب أن األرض ال ختلو من حجة ح١٧٨ ص١ج: األصول من الكايف) ٣(

.١ باب أن األرض ال ختلو من حجة ح١٧٨ ص١ج: األصول من الكايف) ٤(

.١٠ باب أن األرض ال ختلو من حجة ح١٧٩ ص١ج: صول من الكايفاأل) ٥(

.١٢ باب أن األرض ال ختلو من حجة ح١٧٩ ص١ج: األصول من الكايف) ٦(

.٥حدمها احلجة حأأنه مل يبق يف األرض إالّ رجالن لكان باب  ١٨٠ ص١ج: األصول من الكايف) ٧(

.٢٣ وما يناسبهما حيه أبواب األمر والنمن ٣٣ الباب ٤٩١ ص١١ج: الوسائل) ٨(

.١ أبواب قصاص النفس حمن ٦٨ الباب ٩٩ ص١٩ج: الوسائل) ٩(



٣٦٠

 قدمتن إو ء،يها شيس عليلأنه  :امرأة قتلت من قصدها حبراميف  )الملسه ايعل(عن الصادق و

  )١( .هدر دمهأ عادل إمامإىل 

 عادل إمامی خرجوا علن إ :قال أنه يباب قتال أهل البغيف ، )عليه السالم( ني املؤمنريعن أمو

  )٢( . جابر فال تقاتلوهمإمامی خرجوا علن إو لوهم،تفقا

ر فال قطع ئ جاإماممن ر ديسرق السارق من البإذا : )عليه السالم(باب حد السرقة، قال يف و

  )٣( .ه القتلي عادل علإمامان من كإذا ه، فيعل

  )٤( . مقبولريو غ عادل فهإمامها نفسه بال يهد فجيمن دان اهللا بعبادة : )عليه السالم(عن الباقر و

  :قوله إىل  عارفاً حبقه)عليه السالم( نياحلسی من أت: )عليه السالم( نيارة احلسيثواب زيف و

عادلإمام أو مرسلنيب عمرة مع  و،ةن حجة مقبوليعشر . )٥(  

  )٦( . عادلإمام ريرض بغ األكتري أن أعظم من واهللا أجلن إ :ريبصأيب ة يروايف و

يف  )عليه السالم(قوله كللحد،  ي ارمامم اجلمعة هو اإليقيالذي  أن یلدل ع ما: اخلامس

 ،هيقاض ومامأقل منهم، اإلی ب علجي ، والنيسبعة نفر من املسلمی جتب اجلمعة عل: حة حممديصح

  )٧( .ماماإل يدي نيضرب احلد بيالذي و ،ناالشاهد وه،يعلی املدع وحقاً، ياملدعو

                                                

.١ أبواب قصاص النفس حمن ٢٣ الباب ٤٤ ص١٩ج: الوسائل) ١(

.٣ح  أبواب جهاد العدومن ٢٦ الباب ٦٠ ص١١ج: الوسائل) ٢(

.٥ أبواب حد السرقة حمن ٢٤ الباب ٥١٩ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

.١ أبواب مقدمات العبادات حمن ٢٩ الباب ٩٠ ص١ج: الوسائل) ٤(

.١ أبواب املزار وما يناسبه حمن ٤٩ الباب ٣٥٨ ص١٠ج: الوسائل) ٥(

.٦ختلو من حجة ح  باب أن األرض ال١٧٨ ص١ج: األصول من الكايف) ٦(

.٩ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢ الباب ٩ ص٥ج: الوسائل) ٧(



٣٦١

  .نائبه أو صل األإمامما إه هؤالء السبعة، يف املصر غالباً فإن: قولأ

:  قال)عليه السالم( يخرب الدعائم، عن علك، ماماإلمناصب اجلمعة من  أن یما دل عل: السادس

ماممه اإليقيمن  أو ،إمامب إالّ ال اجلمعة وال احلدود ومكصلح احلي ال. )١(  

  )٢( .ني املسلممامومة إلكاحل واجلمعةن إ :اتية االشعثيرواو

  )٣( .عتناياجلماعة لش واجلمعة لنان إ :)عليهم السالم( عنهم ة ابن عصفور، مرسالًيرواو

  )٤( .لنا صفو املال ولنا اجلمعة، ونفال،لنا األ ولنا اخلمس،: )عليهم السالم(عنهم  يما روو

  )٥( .قاتالصد واجلمعة، واحلدود، وء،ي الف:الوالة إىل أربع: )صلی اهللا عليه وآله (يالنبوو

  )٦( .ني املسلممامومة إلكاحل واجلمعةن إ :اآلخر )صلی اهللا عليه وآله (يالنبوو

 كائيصفأ وكهذا املقام خللفائن إ اللهم: نيديالع ثاين ودعاء اجلمعةيف ة يفة السجاديالصحيف و

  اختصصتهماليت ة يالدرجة الرفعيف  كمنائأمواضع و

                                                

.ر صالة اجلمعة يف ذك١٨٢ ص١ج: دعائم اإلسالم) ١(

.٤٣ص: اجلعفريات) ٢(

.١٥٨ ص١١ج: اجلواهر) ٣(

.١٥٨ ص١١ج: اجلواهر) ٤(

.١٥٨ ص١١ج: اجلواهر) ٥(

.١٥٨ ص١١ج: اجلواهر) ٦(



٣٦٢

ن ي مقهورني مغلوبكخلفائ وكعاد صفوتی حت :قال أن یلإ ك لذلرنت املقدأ وا قد ابتزوها

  )١( . مبدالكمكرون حين يمبتز

م احلدود فقد يقي ريهم أميان علكإذا العشرة  : قال)عليه السالم( يات، عن علية اجلعفريروايف و

  )٢( .قيالتشر وهم اجلمعةيوجبت عل

 ةحيات صري هذه الروافإن. نيديالة العص أو ،ىد االضحيق صالة عياملراد بالتشر أن الظاهر: قولأ

  .صل األإمامون اجلمعة من مناصب كيف ة حيشبه صرأو 

صلوات (ل حممد تجدد حزن آليد يع ول مجعةكيف ن إ :)عليهم السالم(عنهم  يرو ما: السابع

نصباً ن صالة اجلمعة مكلو مل ت أنه ، وجه الداللة)٣(همريد غيف يرون حقهم يم إ )نيمجعأهم ياهللا عل

 إىل ذا النسبةك وام،يسائر األيف س يوم هلم ليهذا اليف  )عليهم السالم(حق هلم أي  ف)عليهم السالم(هلم 

  .نيديالع

 أنه ظننتی صالة اجلمعة حتی  عل)عليه السالم( عبد اهللاحثنا أبو : حة زرارة، قاليصح: الثامن

  )٤( .مكت عندي عنإمنا ال: ؟ فقالكينغدو عل:  فقلت،هينأت أن ديري

ضة يصل فريمل  وكهلي كمثل: )عليه السالم( قال )عليه السالم(، عن الباقر كاملل موثقة عبدو

  صلوا مجاعة: ف أصنع؟ قاليك: فقلت. فرضها اهللا تعاىل

                                                

. ط األضواء٣٠٩ص: الصحيفة السجادية) ١(

.٤٣ص: اجلعفريات) ٢(

.١ أبواب صالة العيد حمن ٣١ الباب ١٣٦ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٥ الباب ١٢ ص٥ج: الوسائل) ٤(



٣٦٣

  )١( .صالة اجلمعةی عني

  : من وجوهنيتيالروای فوجه الداللة 

 مل )عليه السالم( مام اإلأصحاب من فقهاء مها وكاملل عبد وزرارة أن نيالظاهر من اخلربن إ :منها

  .مثلهمای عل الفخت يه وناًيون واجبة عكت أن عقليهل  وان اجلمعة،يصليونا كي

 مامان اإلكاحلث، بل  إىل تجحيال مل إ وء مندوباً،يون الشكيف  ظاهر فإنه» حثنا«قوله : منهاو

  .واجبة هي قول لهي

ن وجه هلذا كيال مل إ، و)عليه السالم( مامصب اإلوا من مناكب» ظننت«شعار قوله إ: منهاو

  .همإمامون كي أن ديريبأنه صالة اجلماعة ظنوا ی حث عامل الناس عل لو أنه یترأ ،الظن

من  أا یدل عليهذا  وها بنفسه،يصلين كي مل )عليه السالم( ماماإل أن یة عليشعار الرواإ: ومنها

لو صلوها لوصل  و صلوها،)عليهم السالم(ئمة التسعة األأن  رديلذا مل  ود،ي املبسوط الماموظائف اإل

عليه ( احلسن مامد اإليمدة بسط يف  إالّ  صلوها،)هما السالميعل( نياحلسن أن یل عليدل دلينا، بل مل يلإ

 نيمتصل أو مامالء اإلكانوا وكم أمن العلماء مع ی بة الصغريالغ يصلها معاصري مل كذلك و،)السالم

 ين تقتضكت مل ةيالتقن إ ما هو واضح، بلكة ين عصر التقكيمل  و،الءك بواسطة الو)سالمعليه ال(به 

  . الصالةكتر

عليه (من حقه  أا یدل علي فإنه اجلمعة، كتريف ص الناس ي ترخماملإل أن یدل عل ما: التاسع

  ،)عليه السالم(سحاق بن عمار، عن جعفر إخرب ك، )السالم

                                                

.٢ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٥ الباب ١٢ ص٥ج: الوسائل) ١(



٣٦٤

دان للناس ياجتمع عإذا : قوليان ك )عليه السالم(طالب أيب بن  يعلن إ :)عليه السالم(ه يعن أب

هما يأصلا نأفدان يم عكقد اجتمع لنه إ یاألولخطبته يف قول للناس ي أن ماملإل ينبغي فإنهوم واحد يف ي

 ناً مليانت اجلمعة واجبة عكإذا  فإنه ،)١( نصرف فقد أذنت لهي أن اً فأحبيانه قاصكان مكعاً، فمن يمج

  .حمله يف يالقاص ييصل أن انكمان باإلك إىل أنه ضافةن له وجه، باإلكي

عليه ( ني املؤمنريعهد أمی دان علياجتمع ع:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب خرب سلمة، عن و

فعل يمن مل  وفعل،يمع معنا فلجي أن حبأ فمن ،دانيه عيوم اجتمع فيهذا :  فخطب الناس فقال)السالم

  )٢( .اًيان متنحكمن  عينيه  له رخصتفإن

وم اجلمعة؟ يف ياجتمعا إذا ی ضحاأل و، عن الفطر)عليه السالم( عبد اهللاسأل أبا نه إ ،خرب احلليبو

 اجلمعة يتأي أن من شاء: )عليه السالم( فقال )عليه السالم( يزمان عليف اجتمعا : )عليه السالم(فقال 

  )٣( .خطبة اجلمعة وديهما خطبة العي مجع فنيب خطبتخط و،صل الظهريل وضرهيمن قعد فال  و،أتيفل

ب، يالتهذ و)٤(ايفكرواه ال ها، مثل مايصليال  أو اجلمعةيصلي  أن ني بيريالتخی ما دل عل: العاشر

: )عليه السالم(وم اجلمعة؟ فقال ي القنوت :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: عن عمر بن حنظلة قال

تم يفيصلإذا ، هذايف هم يلإ نت رسويلأ  

                                                

.٣ أبواب صالة العيد حمن ١٥ الباب ١١٦ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٢ أبواب صالة العيد حمن ١٥ الباب ١١٦ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.١ العيد ح أبواب صالةمن ١٥ الباب ١١٥ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.٣ باب القنوت يف صالة اجلمعة والدعاء فيه ح٤٢٧ ص٣ج: الكايف) ٤(



٣٦٥

 املراد فإن، )١( وعكة قبل الريعة الثانكالرفي ، فتم وحداناًيصلإذا  و،یاألولعة كالرفي مجاعة ف

ن وجه ملثل كي مل يرين التخكيمل إذا  وحداناً، فمامأنه اعترب بدون اإلكبوحداناً أعم من اجلماعة ظهراً، ف

  .المكهذا ال

  .هذه االستدالليف ما ال خيفى ن كل

ست واجبة ياجلمعة ل أن قد عرفت ذإ و،مايلاأل وة املصباحيمن روا أيتي ما كذلی دل علي نعم

ه يدل عليو ـ القول السادسيف ما تقدم ك ـ هامياً، خالفاً ملن قال بتحريريواجبة خت أا ناً، فالظاهريع

  :ات املتقدمةيمجلة من الروا

 ينإ :ة مصباح املتهجديروا ونظلة،ة عمر بن حيروا و،كاملل موثقة عبد وحة زرارة،يمثل صح

رواه  و،)٢(مجاعةيف اجلمعة يصلي وأن  لو مرة وتمتعی يا حتيرج من الدنخي ال أن حب للرجلأل

  .مجاعةيف   بعدولو مرةادة يبزی مالاأليف الصدوق 

 ،)٣(افوا أمهم بعضهمخيمل  واجتمع سبعةإذا ف :حة زرارةي بصحكه لذليأما استدالل مصباح الفق

طب خيان هلم من كإذا  نيها مجع من املسلميفاليت ة يهل القرقامتها ألإجواز ی  علني الدالتنيحتيبالصحو

 كذل و،كلذل  من قبل الويلان منصوباًكمن   ال،طب من شأنه اخلطبةخياملراد مبن  أن  باستظهار،م

  .همريعدم العربة بنصب غ و،)عليهم السالم(ئمة لعدم تعارف النصب من قبل األ

املراد  أن قد عرفت ومن املطلقات، ي العادل فهمامات اشتراط اإليد بروايحة تقيالصحن إ :هيفف

  مبن

                                                

.٥٧ يف العمل يف ليلة اجلمعة ويومها ح١ الباب ١٦ ص٣ج: التهذيب) ١(

. عن مصباح املتهجد٦٣ ح٢١٧ ص٨٦ج: البحار) ٢(

.٤ا حامن أبواب صالة اجلمعة وآد ٢ الباب ٨ ص٥ج: الوسائل) ٣(



٣٦٦

قة فال ربط ية احلقيحنو القضی م علكان احليمقام بيف  )عليه السالم( ماماإل وطب املنصوب،خي

  .اخلارجيف  مبا هو موجود )عليه السالم(المه كل

تقدمت، اليت حته يصح وموثقة مساعة و،ايفكن مبرسلة اليآخراستدالل يف  شكالظهر اإليمنه و

يصلي  مع من وأما عتان،ك فرمامأما مع اإل: )عليه السالم(هما عن صالة اجلمعة، فقال يل أويف حيث إن

 أربع يوحده فهيصلي  من وأما عتان،ك فرمامأما مع اإل :تهمايثانيف  و،)١(عاتك رأربع يوحده فه

يف الظهر كاً أربعصلها ي مجاعة فلريغيف أي وم اجلمعة يبقوم ی فمن صل :لثتهماثايف  و،)٢( عاتكر

  )٣( .اميسائر األ

 أن ، فهو مثليريان التخي ال لب،مهماكح ونيان القسميد لبيالترد أن  ما تقدم منشكالوجه اإل

عليه (له وثقة لوجود قوامل أن ذا، هذا مع الغض منكصم فيمن مل  وذاكقول من صام شهر رمضان في

أي وم اجلمعة يبقوم ی  فمن صلماممع اإل«: )عليه السالم(مة لوجود قوله يالضم و»طبخي«: )السالم

 ات االشتراط الي فهما من روا، خاصمامإو بياشتراط اجلمعة بوجود اخلطی ل عليدل»  مجاعةريغيف 

  .يريات التخيروا

عليه (قوله  بأن يريالتخی  علالًيرناها دلكذاليت ات الثالثة يالروای  علأشكل ميالقائل بالتحرمث إن 

ذن إوجوب اجلمعة مع يف  إشكالال  وهلما، ن إذ»صلوا مجاعة«: قوله و»مكت عندني عإمنا«: )السالم

املراد ا اجلمعة املعهودة، بل  أن علميمل » اجلمعة«ة املصباح يروايف بأن قوله  و،)عليه السالم( ماماإل

   تملحي

                                                

.٤نصات حمام للجمعة وخطبته واإل باب يئة اإل٤٢١ ص٣ج: الكايف) ١(

.٢ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٦ الباب ١٤ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٦ الباب ١٤ ص٥ج: الوسائل) ٣(



٣٦٧

من املنصرف  و، خالف الظاهرذناًإ نيون اجلملتك ، خيفىال ل ماكاليف  و.»الظهر«راد ا ين أ

  .جمملة أا ال وعمال األ والظهر املعهودة الاجلمعة » اجلمعة«

  :ناأمر يبق

 )عليهم السالم(ئمة  األك لتركذل و، الظاهر الثاين،الظهر أو اجلمعة أفضل أن هل: األول

عد جداً بستمن املو ـ ما تقدمك ـ ةيتقيف ونوا كيم مل أمع  ، هلایبة الصغريالغ يمعاصر وهميمعاصرو

ه يد مما دل عليزأی تدالن عل  الكاملل موثقة عبد وحة زرارةيصح وا مطلقا،كفضل تر األكالتزامهم بتر

  .ةيفضلاألی هما علي فال داللة ف،خرب مصباح املتهجد

 خالف ظاهر ،هما مع الظهريساوبت أو ،ة اجلمعة مطلقاًيقول مجع بأفضل أن ظهريرنا كمما ذو

نقل عن يما  إالّ كالتری وم عليال إىل بةية الفقهاء املراجع منذ عصر الغري جرت سكأنه لذلك ول،يالدل

  .موايقيانوا كث ينادر منهم، ح

 أو وجوب اجلمعةی ريعند من  إالّ ،اجلمعة و الظهرنياط باجلمع بيوجه لالحت ال أنه  ظهركبذلو

 نيمر أحد األميحتر أو وجوبی ل الدال عليلظاهر الديف ناي اط الياالحت أن حملهيف ق ث حتقيها حميحتر

يصلي  أن يفاط ي فال احت،ونه مشروعاًك املقطوع بعدم ريغيف  و، الذايتمي حمتمل التحرريغيف  حسن ألنه

ة يمشروعسفر مع عدم القطع بعدم يف القصر ی ل عليدل الدلإذا ع مثال، أما كنسان الظهر ثالث راأل

  .القصر إىل ضافةبالتمام باإل أيتي أن اطيان االحتكالتمام 

 إىل ، بالنسبةيري التخأدلة و، اجلمعةأدلة طالق إل،م اجلمعةيمقيف ه يالظاهر عدم اشتراط الفق: الثاين

   أنه ماكمها، ريغ أو بتهي لغمامد اإليحال عدم بسط 



٣٦٨

أن توهم ك وده،يبسط  وحال حضورهيف  )معليه السال( مامنصبه اإليمن يف شترط الفقاهة يال

ن ؤوسائر الش و املالأخذيف  )عليه السالم(نائب عنه  أنه ماكه نائب، فيالفق أن اشتراط الفقاهة من جهة

  .قامة اجلمعةإيف فهو نائب 

امه ي قنيب وه املالي الفقأخذ نيفرق ب ول،ي الدلإطالق بعد كالزم ذلي ونه نائباً الكن إ :هيفو

 م من السجادأيف ما تقدم ك ،م اجلمعةيقي ال و املالأخذيان ك )عليه السالم( املنوب عنه فإنباجلمعة، 

  .موران من أوضح األك وقاموها لبان أانواكلو  وقامتهمإی ل عليدل دلي مل )عليهم السالم( ياملهدإىل 

 دلةشمول األم لكده احليان بك بأن د،يه مبسوط اليان الفقكإذا قامة اجلمعة إبعد وجوب يال و

  .ئذ لهياملطلقة حن

ل يطوـ من نصبه  أو  العادلماماشتراط اجلمعة باإلأي  ـ هذا الشرطيف الم كال أن ال خيفىو

ل ي فمن شاء التفص)رمحه اهللا ( منهم الوالد،رسالته مستقلةيف ره كفرد مجع من الفقهاء ذأقد  وجداً،

  .ع، واهللا املستعانيس املواضورؤ إىل ملاعنا حنن هنا باإليتفكقد ا واملفصالت، إىل جعريفل

  



٣٦٩

 أواخر الصالة مثل التشهديف ان ك فإنأثناء اجلمعة، يف أحدث  أو ماملو مات اإل ـ ٩ ـ مسألة

 شرط  إذ أدلةمتامها مجعة م،ه إلريقدموا غي أن جاز هلمإذا ی  أمتوها مجعة حت،نيالسجدت والسالم، بلو

 سائر صلوات اجلماعة،ك مامسلم املأموم قبل اإلي أن ذا جازل و،كاجلمعة منصرفة عن ذليف اجلماعة 

 ري، غخرياأل إىل ه البقاءيب علجيث يمجاعة حيصلي  أن نذرإذا ما ك، ماممتام مع اإلاحتمال وجوب اإلو

  .لياملناط الدل إذ تام

 ،دلةف األاملقام منصريف املتبع  إذ شبه املقام بالنذر،ي ال و،تتبع قصد الناذر يأما مسألة النذر فه

بعده،  أو هيون فكيقد  و،األولوع كون قبل الركيحنوها فقد  وثناء القراءةأيف حنوه  وان املوتكن إو

 أو  ـلزوم املنصوبی ريعند من  ـ مامقوم مقام اإليان منصوب آخر ك فإنبعده،  أو هيان فك فإن

قلنا بلزوم  ون منصوب آخركيمل ن إو متوها مجعة،أ واً آخرإمام قدموا ،بةية حال الغييرياجلمعة خت بأن قلنا

 اجلمعة و، شرط اجلمعة فقد فال مجعة ألنكذل وظهراً،ی فراد أو متامها مجاعةإاملنصوب، فالظاهر 

 أو متامها مجعة بدون اجلماعةإاحتمال جواز  وتموها ظهراً،يفل ـ ما تقدمك ـ قة واحدةيالظهر حقو

 إذ  مباكه ذليلتشب و،يال استمرار يصوب شرط ابتدائ اجلماعة املننأل واملنصوب، الستصحاب اجلمعة،

ال جمال لالستصحاب مع فقد الشرط،  إذ  تام،ري غ،تموا مجعةيم أ أيتيما سكثناء األيف فقد العدد 

خالف ظاهر  ياملنصوب شرط ابتدائ وون اجلماعةك و، االستصحابامثل هذيف  شكالاإل إىل ضافةباإل

  .ليالدل

   مما وقال به،ي الس اياملقام قی مه علكجراء حإه فيالم فكمت ال أما العدد فلو



٣٧٠

متامها إاحتمال  إذ ،ه أوضحيم فكوع، بل احلكحنوه قبل الر وم لو حدث احلدثكرنا ظهر حكذ

  .وعكالريف حنوه بعد الدخول  وان احلدثكما لويف من احتماله أضعف مجعة بدون الشرط 

ان ك وعلميمل إذا أما  ،الثاين ماماإل إىل األول مامته من اإلي بدل نماملو علم املأموم تبدل اإلنه إ مث

 أشكلد ييان قصده من التقك فإنال إ و، صحت صالته،ما هو الغالبكق يالتطبيف قصده من اخلطأ 

  .متها مجعةأ وعلميمل  ومامحدث اإلأل ما لو يان من قبك و،كذل

  



٣٧١

 مجاعاإل يوب اجلمعة، بل دعاووجيف اعتبار العدد يف ال خالف  وإشكالال  ـ ١٠ ـ مسألة

م أوجبوها أ واحد ريأقل العدد، فعن غيف قد اختلفوا  و،أيضاًالنصوص به متواتره  أن ماكاترة، وه متيعل

 عن العماين يكهذا هو احمل و،هم اجلمعةي وجب علمامحدهم اإلأانوا مخسة كإذا ، فناًياخلمسة عی عل

يف ما ك كثرعن األ يك، بل هذا القول حماحملقق الثاين والعالمة واحملقق وياحلل وديالس ودياملف ويفاكساإلو

  .ما عن جامع املقاصدكاجلواهر، بل املشهور يف ما ك شهرهو األ واملستند

انوا كإذا ناً ي جتب عإمنا وييريواجب خت إذاً ي فه،جتب باخلمسة، بل تشرع النه إ :الثاينالقول و

 ي فالفاضل اهلند،ابن زهرة وابن محزة ويالقاض وخيالش ودوقاختاره الصالذي هذا هو  وسبعة فما زاد،

 إىل ، بل نسبكاملدار ویركه الذيلإمال  وهم،ريغ وهيمصباح الفق واملستند واحلدائق وةريصاحب الذخو

  .خبار من األني طائفتنياجلمع بی  مقتضألنهقرب هذا هو األ ون،ي املتأخرنياملشهور ب

: عفوريأيب خرب ابن في ، فاألولمستند القول اليت هي  و،مخسةی وجوا علی دلت عل  ما:األوىل

ن القوم مخسةكيون مجعة ما مل كت ال.)١(  

 مام اإل،سة رهطأقل من مخی  علنيعتكصالة ر واجلمعة وون اخلطبةكت ال: حة زرارةيصحيف و

  )٢(.ةأربعو

   اة صلويقريف ان قوم كإذا : )عليه السالم(حة البقباق، عن الصادق يصحو

                                                

.٨ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢ الباب ٩ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٢ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢ الباب ٧ ص٥ج: الوسائل) ٢(



٣٧٢

  )١( .انوا مخسة نفركإذا طب م مجعوا خيان هلم من ك فإنعات، ك رأربعاجلمعة 

إذا وم اجلمعة يمع القوم لجي:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب حة منصور بن حازم، عن يصحو

  )٢( .انوا أقل فال مجعة هلمكن إ و،انوا مخسة فما زادك

  )٣( .ون مجاعة بأقل من مخسةكت ال:  قال)عليه السالم(جعفر أيب ، عن ريبصأيب خرب و

 فإنانوا مخسة فصاعداً، كإذا وم اجلمعة يمع القوم جي: )عليه السالم(خرب الدعائم، عن الصادق و

  )٤( .هميانوا أقل من مخسة فال مجعة علك

  )٥( .انوا مخسة نفركإذا طب م مجعوا خيان هلم من ك فإن: ة الفضليرواو

 أن  فلهممامحدهم اإلأاجتمع مخسة إذا : )صلی اهللا عليه وآله (ث قاليحة ابن مسلم، يرواو

  .ك ذلريغ إىل )٦( .معواجي

صلوا يوم اجلمعة فليانوا سبعة كإذا  :ديزيحة عمر بن يصحكسبعة، ی عل أا یدلت عل ما: ةيالثان

  )٧( .مجاعةيف 

 ،نيسبعة نفر من املسلمی علب اجلمعة جت: )عليه السالم(حة حممد بن مسلم، عن الباقر يصحو

  )٨( .أقل منهمی جتب عل الو

                                                

.٢٥ يف صالة اجلمعة ح٤ الباب ٦٣ ص٦ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(

.٧ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢ الباب ٨ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٨ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢ الباب ٩ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.معة يف ذكر الصالة اجل١٨١ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٤(

.٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٨ الباب ٨ ص٥ج: الوسائل) ٥(

.١١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٨ الباب ٩ ص٥ج: الوسائل) ٦(

.١٠ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٨ الباب ٩ ص٥ج: الوسائل) ٧(

.٩ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٨ الباب ٩ ص٥ج: الوسائل) ٨(



٣٧٣

عليه (من جتب اجلمعة؟ فقال ی  عل:)عليه السالم(جعفر يب قلت أل: حة زرارة، قاليصحو

  )١( .مامقل من مخسة أحدهم اإلال مجعة أل و،نيسبعة نفر من املسلمی عل: )السالم

 أو ان القوم مخسةكإذا ن يديصالة العيف : ل قا)عليه السالم( عبد اهللاأيب ، عن حة احلليبيصحو

  )٢( .وم اجلمعةيصنعون يما كمعون الصالة جيم فإسبعة 

مخسة  أو اجلمعة سبعة يف يزجيما ی دنأ:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب العباس، عن أيب خرب و

  )٣( .أدناه

 ال ونيسبعة نفر من املسلمی علجتب اجلمعة :  قال)عليه السالم(خرب جعفر بن أمحد، عن الباقر و

يف ت ير السبعة، بل قد رأكن وجه لذكيمخسة مل ی ان الواجب علك لو فإنه ،)٤(أقل منهمی جتب عل

  .اخلمسةی ح بعدم الوجوب عليات شبه التصريبعض الروا

  .أيضاًالستة حاهلا حال اخلمسة  أن علميمنه و

 ، حلصول العدد املطلوبتادوا قبل الصالة وجبأثناء اخلطبة مث عيف نقص العدد إن  أنه مث الظاهر

ول أب وجودهم من جيبأنه القول  وات للمقام،طالق ضار بعد مشول اإلريثناء اخلطبة غأيف النقصان و

قة بال يه ال احلقيهذا من باب التشب إذ  تامري، غنيعتك مبرتلة الرنياخلطبت أن یآخرها ملا دل عل إىل اخلطبة

  .حصل العددإذا اجبة  والصالة أن یدل عل  ماإطالق الخالف، فاملرجع وإشكال

                                                

.٤ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٨ الباب ٨ ص٥ج: ائلالوس) ١(

.٣ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٨ الباب ٨ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢ الباب ٧ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.١٦ ح١٧٦ ص٨٦ج: البحار) ٤(



٣٧٤

لو  و،إشكالال  و لعدم توفر الشرط بال خالف،رجع سقطت اجلمعةيمل  ونعم لو نقص العدد

إذا ، أما دلة األطالقانه، فالظاهر وجوب الصالة إلكه مريجاء غ وبعدها أو ثناء اخلطبةأذهب بعضهم 

يف شرع ی علم حتيمل  أو  اخلطبةعادةن له وقت إلكيمل إذا  وأما الخالف، وإشكالعاد اخلطبة فبال أ

ل يد دليقي إطالقون له كيث يل اخلطبة حبيس دليل وقامتها مع توفر العدد،إ أدلة طالقالصالة، فإل

  . الوجوبأدلةات إطالقمثل هذه الصورة، فاملرجع ی الوجوب حت

  



٣٧٥

واحد  إالّ مامبق مع اإليمل  أنه یصالة اجلمعة مث نقص العدد حتيف دخلوا إذا  ـ ١١ ـ مسألة

عن  واالبتداء عندنا،يف العدد شرط ن إ شف اللثامكما هو املشهور، بل عن كمتامها مجعة إ وجب ،مثالً

 ريبكلو بالت والصالةيف دخلوا ن إو :شرح قول احملققيف  ـ كعن املدار و،هياخلالف ففي بعضهم ن

ه من ريغ أم مامان اإلكاملراد بقاء واحد من العدد سواء : قال أنه  ـواحد إالّ بقيلو مل  ومتاموجب اإل

صحاب  مذهب األريبكلو بالت ومتام مع تلبس العدد املعترب بالصالةوجوب اإل عينأم كهذا احل و،نياملأموم

لزم من ي ال و،صلباألفي ن اشتراط استدامة العمل منأل وعن قطع العمل، ي للنه،ه خمالفاًيعلم فن ال

  .انتهى ،)١( اجلماعةكًء اشتراطه استدامة اشتراطه ابتدا

ما صرح به ك ،ننايخالف ظاهر ب  بال،تص باالبتداء دون االستدامةخيهذا الشرط ن إ :املستنديف و

 أو مأموماً أو انكاً إمام يتمها الباقية املذهب، فلو نقص العدد يخ جعله قضي واحد، بل عن الشريغ

  .انتهى ،)٢( همايلك

عدم اختصاص  و اشتراطهاخبارالظاهر من األ: قال أنه كة املداريحاش يف هبهاينن عن احملقق البكل

  )٣( .مك احلأشكلال إ وإمجاعان ك فإناسم للمجموع، اليت هي الصالة يف العدد بابتداء الصالة، بل هو 

  اطي االحتكتر ينبغيفال : د، مث قاليد جيالم الوحك و:هيمصباح الفقيف قال 

                                                

.٣٠ س١٨٦ص: املدارك) ١(

.٢٨ س٤٠٧ ص١ج: املستند) ٢(

.٣٥ س٤٤٤ ص١ج:  الفقيهمصباح) ٣(



٣٧٦

 إمنا وال فجمعة،إ و،صل شرائط اجلمعةحيمل ن إ عادا ظهراًإمتامها مجعة مث إبمثل هذه املوارد يف 

ء منهما،  شي يفمجاعتحقق اإليمل  إذ ،نيل من الشرطكد عنها عند اختالل ي جواز رفع الظهران األك

  )١( .الظن عدمهی غلب عليالذي بل 

  الوجوب،أدلة طالقإلها مجعة ؤنقص العدد بقان إو ت اجلماعةيبقإذا  أنه الظاهر: أقول

إذا ، أما أشبهما  أو رعاف أو اجلماعة ملرضيف ثرة نقص واحد كاالبتداء مع  إىل  العددأدلةانصراف و

ستر ی رخأإذا ما ك ـ ل واحد منهما وحدهك أو املأموم وحده أو  وحدهماماإل يبق بأن بطلت اجلماعة

متام يف ظاهر الشرط  و،هو اجلماعةالذي الشرط اً لفقد أربعمتامها ظهراً إفالظاهر وجوب  ـ نهما مثاليب

  :أمورستدل به لبقاء اجلمعة ي أن نكميالذي  والصالة،

  .ىربك وی صغرته مناقش:هيف و،مجاعاإل: األول

 فال جمال طالقل الشرط اإليظاهر دلن إ :هيف و االبتداء،ريغ إىل صالة عدم االشتراط بالنسبةأ: الثاين

  .صللأل

املستفاد عرفاً  إالّ أن ،نيانا شرطكن إو اجلماعة والعددن إ :هيف وم بنقص العدد، املقاريتنظ: الثالث

  .املقوم خبالف العدد فتأملكاجلماعة  أن ني الشرطأدلةمن 

  .ليقاوم الدلي  الصلاألن إ :هيف وحاب بقاء اجلمعة،صاست: الرابع

مل إذا اس يقنه إ :هيف و،ىفرادی خرأعة كبر أيتيعة كاملأموم املسبوق بر أن یدل عل ما: اخلامس

  متامها مجاعة مثإ حوطن األكل و هذا،قطع ال ونقطع باملناط،

                                                

.٤ س٤٤٥ ص١ج: مصباح الفقيه) ١(



٣٧٧

يف دخلوا ي أن عاً قبليانفض العدد املعترب مج ومامحرم اإلألو  أنه ظهريمما تقدم  و بالظهر،تياناإل

الصالة انعقدت  بأن  مستدالً،متها مجعةأ: ث قالي ح)١(عن املعترب يكحمتها ظهراً، خالفاً للمأالصالة 

 عدم االنعقاد صلاألن إ :هيف و اشتراط استدامة العدد،فمتام لتحقق شرائط الوجوب وضعبوجوب اإل

  .حاً بدون الشرطيعل املشروط صحجي نه واجد للشرط الأجمرد زعم  و،بدون الشرط

  

                                                

.٨ س٢٠٣ص: املعترب) ١(



٣٧٨

ه ي علمجاعاإلی خالف، بل دعو ال وإشكالجتب اخلطبتان قبل صالة اجلمعة بال  ـ ١٢ ـ مسألة

عليه ( ني املؤمنريمثل ما رواه الصدوق، عن أم: ض النصوصيه مستفيدل علي ولمام،كيف متواتر 

 من نيعتك جعلت اجلمعة رإمنا و،الصالةيف ل حيما ك الّإال التفات  و،طبخي ماماإل والمكال : )السالم

  )١( .مامرتل اإلی يصالة حت ي فهنيجل اخلطبتأ

  )٢( .نيح بوجوب اخلطبتيا سبق من التصرميما رواه الفضل بن شاذان فو

 من نيعتك جعلت اجلمعة رإمنا: ث قاليحديف  )عليه السالم( عبد اهللاأيب سنان، عن ابن ما رواه و

  )٣( .مامرتل اإلی يصالة حت ي فهنيجل اخلطبتأ

 نيعتك جعلت رإمنا وخبطبة إالّ مجعة ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا يبأالعباس، عن أيب خرب و

  )٤( .نيان اخلطبتكمل

م يوم اجلمعة للمقي )صلی اهللا عليه وآله (نيبهما الأضافعتان اللتان ك وضعت الرإمنا: خرب زرارةو

  )٥( .مام مع اإلنيان اخلطبتكمل

  .ك ذلريغ إىل )٦( .نيجل اخلطبتأ من نيعتك جعلت اجلمعة رإمناو :يالرضوو

   ،نيطبة مطولة تقوم مقام اخلطبتخفي كت ال أنه یالفتو والظاهر من النصو

                                                

.١٢ يف وجوب اجلمعة وفضلها ح٥٧ الباب ٢٦٩ ص١ج: الفقيه) ١(

.٣ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٦ الباب ١٥ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٤ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٦ الباب ١٥ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.٩ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٦ الباب ١٦ ص٥ج: الوسائل) ٤(

  .١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٦ الباب ١٤ ص٥ج: الوسائل) ٥(

.٤ س١١ص: فقه الرضا) ٦(



٣٧٩

ال  وسجودها، ووعهاكر وقراءايف طول ي بأن نيعتكعة مطولة تقوم مقام ركرفي كت ما الك

  .شرط الوجوب اخلطبة شرط الوجود ال أن خيفى

 أن  فقد عرفتطبخيان من كإذا  :)عليه السالم(ات املتقدمة من قوله يمجلة من الروايف  ما وأما

  .احلج إىل ل االستطاعة بالنسبةيمن قب أنه قامة اجلمعة، الإله حق ذي الاملراد به 

الشهرات  واتمجاعباإل واتي جبملة من الروانياخلطبة مستدليف  خاصة اًأمورروا كم قد ذإمث 

 مبا تيان الواجب اإلإمنا وغة خاصة،يم بصزوجب عدم اجلي اًريبكات اختالفاً ين اختالف الرواك، لةاملدعا

  .ةينيبة دخطی سمي

احلمد في كي بلفظه فال هللا احلمد: همايالواجب فن إ  فقد قال املشهور،أحوطروه كنعم ما ذ

يف عدم اخلالف ی ادع و،تهيفاكث قربا ياملستند ح وحكامة األي اكذليف خالف  و، مثالللرمحن

  .هي علمجاعشف احلق اإلكظاهر  وةيالغن وهما، بل عن اخلالفيوجوب احلمد ف

ون واحدة للثناء كا تأل ني جعلت خطبتإمناو : قالكذليف نايخرب ابن شاذان املتقدم ما  يفن كل

مصباح يف ما  و،)١( نذاراإل وعذاراإل وللحوائجی خراأل و،س هللا عزوجليالتقد وديالتمج واهللای عل

خل، إ يصلهو الغرض األان ما يها، بل بيعترب فيما  وة اخلطبةيفيكان ية بيقصد ذه الروايمل  أنه ه منيالفق

  .خالف ظاهرها

  ،)صلی اهللا عليه وآله (نيبالی  الصالة عل:هماي الواجب فأيضاًقالوا و

                                                

.٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٥ الباب ٣٩ ص٥ج: الوسائل) ١(



٣٨٠

النافع  واملعترب والسرائر ودين عن السكه، لي علمجاعها اإلريغ ورةكالتذة ويالغن وبل عن اخلالف

  .)١( ملوثقة مساعة املتقدمةی األوليف عدم وجوا 

ظاهر  وةيالغن و اخلالفإمجاعمعقد  أنه اجلواهريف  ول منهما الوعظ،كيف ب جي بأنه أيضاًقالوا و

  .املوثقة خالفه وة الفضلين ظاهر رواكشف احلق، لك

 املستنديف ن كاملشهور، ل إىل نسبه مجع ول واحدة منهما،كيف فة ي جتب قراءة سورة خف:قالواو

عن مجاعة منهم  وتم ا فائدا،ية واحدة مما يو آول يل جتزيق وة،يخاصة دون الثانی األوليف واجبة أا 

يف ر السورة كن مل تذك، لني اخلطبتنيفة بياجلامع وجوب قراءة سورة خف وصباحاإل واملهذب وصارنتاال

  .ة الفضليروايف را كتذمل ما كموثقة مساعة، يف ة يالثان

 ال وطبخيصعد املنرب فيفذان  بعد األمامرج اإلخي :حيمن تبعه بالصح واالنتصارأما استدالل 

فتتح يقوم فيحد مث قرأ قل هو اهللا أياملنرب قدر ما ی  علمامقعد اإلياملنرب مث ی  علمامدام اإل بالناس مايصلي 

  .قرأ قل هو اهللاي أنه اجللوس ذا القدر، ال أن الظاهر منهن إ :هي، ففخطبة

طب خيالذي  ماملإل ينبغي:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب موثقة مساعة، عن في ان فكف يكو

هو  وطب بالناسخي و،عدين أو ةينميبربد  ىتردي وفيالص والشتاءيف لبس عمامة ي أن وم اجلمعةيبالناس 

 حمد اهللايقوم فيلس فجية مث ريقرأ سورة من القرآن صغياهللا مث ی بتقو يوصيه مث يعل ثيني واهللا مدحيقائم 

  ثينيو

                                                

.٣ا ح أبواب صالة اجلمعة وآدامن ٥ الباب ١٣ ص٥ج: الوسائل) ١(



٣٨١

فرغ من هذا إذا  ف،املؤمنات ونيستغفر للمؤمني ونيأئمة املسلمی علو آلهونيب الی عليصلي  وهيعل

 إىل ،)١(نية بسورة املنافقيالثانيف  و،بسورة اجلمعةی األوليف قرأ ي ،نيعتكبالناس ری  فصل،أقام املؤذن

 ،)عليه السالم( ماماإل و)صلی اهللا عليه وآله (ة خطب الرسولياكمجلة منها حيف  وات،يها من الرواريغ

  .اتيره من اختالف الرواك ملا تقدم ذ،س بالزميقالوه لالذي  أن یتدل عل يهو

  :هنا فروعو

 طالقاإليف  كلو ش ودلة األطالق إل،رشاداإل و نوع خاص من الوعظنيتعي ال أنه الظاهر: األول

  .كاف لذلك صلفاأل

يف ملؤمنات، لورودها ا ونياالستغفار للمؤمن وئمةاألی الصالة عل ونيادة الشهادتيز ينبغي: الثاين

  .ان حسناًكمسائهم أ ب)عليهم السالم(ئمة ر األكلو ذ و،اتيبعض الروا

 مجاعاملستند بظاهر اإليف استدل له  وعظ،يمث يصلي  مث حمد أوالًيب فيب الترتجيقالوا : الثالث

  .هماي علأشكلاملوثقة، مث و

  .ينيالتعی تدل عل املوثقة ال و،سألةامليف  إمجاع ال و،هينفي صلن األك، لأحوطان كن إونه إ :أقول

 الاليت لة يان أفضل، بل جتوز السورة الطوكن إو فة،ية للسورة اخلفيخصوص ال أنه الظاهر: الرابع

  .نيما جتوز قراءة سورتك ،تفوت الوقت

  اخلطبة،يف هم يعل و مما هلمنيحوال املسلمأر كفضل ذمن األ: اخلامس

                                                

.٣٧ يف العمل يف ليلة اجلمعة ويومها ح٢٤ الباب ٢٤٣ ص٣ج: التهذيب) ١(



٣٨٢

  .ة ابن شاذانيروايف ما ك

  احلمدنيل باجلواهر فصيف  وة،ي بالعربنيون اخلطبتك وجوب كثراأل إىل كنسب املدار :السادس

  .اراً مع فهم العدديها اختريجوز بغي الوعظ فنيب و،ةيهما العربيالصالة فالواجب فو

ی يف ة املعنرادإ والصالة، واحلمديف ة اللفظ رادإيف  دلةبظهور األالثاين  و،ي بالتأساألولاستدل 

  .الوعظ

الوعظ، أما  إىل لزم بالنسبةية، بل يفهم العربي من ال إىل ة بالنسبةي العربريوز بغجي أنه  الظاهر:قولأ

فهم ي من ال إىل هما بالنسبةيوجوا فی ل عليدل ال إذ ها،ريغ أو ةيهما عربيجوز بأيالصالة ف واحلمد

 من العدد املعترب كثر، أما األكضع لذل الوعظ و ألنة،ربعاألأي فهام العدد املعترب إالظاهر لزوم  وة،يالعرب

 إالّ لهم عربكنسان إان ألف كإذا ما كة اجلماعة، يأكثرلون كشيانوا هم كإذا فهامهم إ حوطفاأل

 وجوب اخلطبة عن لغة أدلةصراف ن الكذل و العرب،ريطبهم بلغة غخي عرب فال ريانوا غكة منهم أربع

  .نية املصليأكثر لغة ريغ

ان كإذا  مثال، نيل من اللغتكثرة من كانوا ذات كإذا تعدد اللغة يف اط يتون االحكعلم يمنه و

يف ان كن إو ب،يتعدد اخلطيف  حوطان األكنه كميمل إذا ب، فيان تعدد اخلطكمإ أيتيس و،كانه ذلكمإب

  .اط تأمليلزوم مثل هذا االحت

 ما الكه، يخفات فصح اإلي فال ،رفع الصوتيف حنو املتعارف ی الظاهر وجوب اخلطبة عل: السابع

 كل ذلك ،مثل زحام مجاعتهيف ب ي من متعارف رفع الصوت ملثل هذا اخلطأكثررفع صوته ي أن بجي

ه فال جمال يعل ورفع الصوت عن املتعارف،يف ادة يعن الز وحنوه، وخفات عن اإلدلةصراف األنال

   صوللأل



٣٨٣

يف ثاً ياً وحدمياملتعارف قدما هو ك لصوته، نيبعد وجوب جعل ناقليال  واملقام،يف ة يالعلم

 بيوا الصوت من اخلطأخذيمسافات مناسبة ليف ناساً أعلون جيم حيث إة، ريبكاالزدحامات ال

صلی  (وصلون صوت رسول اهللاي اًون نفرأربعان كر يخطبة الغديف  أن يقد رو واتمع، إىل وصلوهيو

ن يعشر وةائهم مدان عدكن ي احملتشدة الذريهاجلماإىل ) عليه السالم( يعليف خطبته يف  )اهللا عليه وآله

ة يروايف  للعلة الواردة ك مل نستبعد وجوب ذلإمنا و ألف،نيمثان وةائانوا مكم إل ي بل رمبا ق،ألف

  .فهامهمإث املناط يطبهم، حخي أنه یظاهر ما دل عل والفضل، بل

اعهم، أما نقل صورة مسإه يتوقف علإذا ب يربة للخطكوجوب جعل امليف اط يعلم االحتيمنه و

  .ة فالظاهر عدم وجوبهيونيلة التلفزب باآلياخلط

هو املنصرف من  إذ تهم له،يب لرؤناسب املوجان املكامليف ب يون اخلطكي أن نعم الظاهر وجوب

  .ك ذلأشبهما  أو تهية هلم عن رؤبغرفة حاجيف طب خي فال ،دلةاأل

ما صرح به كهو املشهور، بل بال خالف ما كان، كم مع اإلنياخلطبتيف ام يب القجي: الثامن

 شرح القواعد، والروض ورةكما عن التذك يإمجاع و،كما عن املدارك صحابمذهب األ و،مجاعة

  : اتي جبملة من الرواكاستدل لذلو

ة، يبالثان أيتيقوم فيحد مث أقرأ قل هو اهللا يفة قدر ما ينهما جلسة خفيلس بجي أنه یمثل ما دل عل

  . ما قائماًتيانفته اإليوظ أن یدل علي فإنه

   أن یلإ هو قائم وطبخي: )عليه السالم(موثقة مساعة، قال الصادق يف و



٣٨٤

  )١(.اهللا حمديقوم فيلس مث جيمث : قال

ن إ طب قائماً،خي: ؟ قالمامطب اإلخيف يك عن اجلمعة )عليه السالم(سأل  أنه ،)٢(ريبصأيب خرب و

  .)٣( ﴾و تركُوك قاِئماً﴿: قولياهللا 

هو جالس  وول من خطبأن إ :)عليه السالم( عبد اهللا قال أبو ،ة بن وهبيحة معاويصحو

هو قائم  وخطبة وهو جالس وطب خطبةخيان ك وهيبتكان برك من وجع كذليف استأذن الناس  وة،يمعاو

ها قدر يم فلكتي نهما جلسة اليلس بجيهو قائم خطبتان  واخلطبة: )عليه السالم(مث قال . نهمايلس بجي

  )٤(.ني اخلطبتنيون فصل ما بكيما 

هو قائم،  والإ خطب )صلی اهللا عليه وآله (ت رسول اهللايما رأ:  عن جابر قال)٥(خرب الغوايلو

  .)٦( سوة األأدلةمة يبضم ذبهكهو جالس ف وخطب أنه كفمن حدث

أما : لس؟ قالهو جا وطبخي )صلی اهللا عليه وآله (ان رسول اهللاك سئل هل :عن ابن مسعودو

  )٧( .  قائماًكوكوتر: تقرأ

   هيعل(، عن جده )عليه السالم(ه ي، عن أب)عليه السالم(ات، عن الصادق يعن اجلعفرو

                                                

.٢ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٥ الباب ٣٨ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٣ أبواب صالة اجلمعة وأداا حمن ١٦ الباب ٣٢ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.١١اآلية : سورة اجلمعة) ٣(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٦ الباب ٣١ص ٥ج: الوسائل) ٤(

.٦ أبواب صالة اجلمعة وأحكامها حمن ١٤ الباب ٤١٠ص: مستدرك الوسائل) ٥(

.٢١اآلية : سورة األحزاب) ٦(

.٧ أبواب صالة اجلمعة وأحكامها حمن ١٤ الباب ٤١٠ص: مستدرك الوسائل) ٧(



٣٨٥

 ك بذلأريدإذا  ،)١(قوميلس مث جي مث نيطب خطبتخيان ك )صلی اهللا عليه وآله (نيبال أن )السالم

  .نهماياجللوس ب

 وم اجلمعة قبل الصالة،ي ني باخلطبتئبتدي: قال أنه ،)ه السالمعلي(خرب الدعائم، عن الصادق يف و

ذان قام فخطب فوعظ مث جلس فرغوا من األإذا ه، فيدي نيأذن املؤذنون ب و املنرب جلسمامصعد اإلإذا و

  .هاريغ إىل )٢( .ىخرأفة، مث قام فخطب خطبة يجلسة خف

ة الدعائم، يح رواينرب، بل هو صراملی ان علكن إو قفي أن يقتضی يالفتو و النصإطالقمث إن 

  . حملهريغيف  ،اميالق إىل تجحي مل كبدون ذل يرؤإذا ته، فيجل رؤام أليالق أن فاحتمال

مة ك احلا)٣( سوري املدلةألجلوس طب عن خينه إ ظاهرلام، فاي من القمامن اإلكتميمل إذا : التاسع

إذا  مبا كد ذلين بعض الفقهاء قك شرطه، لقال املشروط عدم عند عدمي  ألن فال جمال،ل الشرطيدلی عل

  . آخرإمام أو ب آخرين خطكيمل 

ن إ  ـهيما ادعاه مصباح الفقك ـ جواز اجللوس مع العذريف خالف  ال إىل أنه ضافةباإلنه إ :هيفو

، أيتيما سكل اللزوم يسبی  علكن ذلكيمل ن إو ه،ريطب غخي للخطبة فال ماماإل  تويلدلةظاهر األ

   ام الوارديالقأن   إىلضافةباإل

                                                

.٤٣ص: اجلعفريات) ١(

.معة يف ذكر صالة اجل١٨٣ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٢(

.٢٠٥ ح٥٨ ص٤ج: العوايل) ٣(



٣٨٦

 أنه علميمن االنصراف  وحال عدمه،يف ام يالقی ل علي فال دل،انكمحالة اإل إىل النص منصرفيف 

  .نكأمن إو ماماإل أو بيل اخلطيوجه لتبد ال

 ون قفاهكيث يعبة حك مثل الريغيف حال اخلطبة يف ب يواجههم اخلطي أن هر وجوباالظ: العاشر

خرب يف  كالنص بذل إىل ضافةاملتعارف، باإل إىل دلةصراف األن الكذل و،نيبعض املأموم إىل جنبهو

  )١( .هيلإصغون ي و عند اخلطبة بوجوههممامستقبل الناس اإلي: قالأنه ) عليه السالم( يالدعائم، عن عل

 إىل  املنصرفطالق لإل،ماماإل إىل ر ظهرهيدي أن ورجي فال ماملإل يبعد وجوب استقبال املصليال و

بن جعفر، عن  يه ما رواه عليدل علي و وحده،مامف هلما ال لإليلكاخلطبة ت أن  الظاهرفإنتعارف، امل

 ،ف أصنعيكطب خي ماماإل واجلمعة ونيديالعيف سألته عن القعود :  قال)عليه السالم(ی ه موسيأخ

عليه (بن جعفر  يعل و،سناد رواه قرب اإل،)٢( ماماستقبل اإل: ستقبل القبلة؟ قالأ أو مامستقبل اإلأ

  .تابهكيف  )السالم

  .مامواجهوا اإلي أن لزمي ماماإليف طريف ن هم يه فالذيعلو

داروا أن هم ي الذنياملأموم إىل وجههو خلف القبلة مامقف اإلي أن صحي ال أنه ظهريمما تقدم و

 هيون أحد جنبكي حبث نيأحد الطرفيف  مامقف اإلي أن صحي ذا الك و،مامواجهوا اإليالقبلة ل إىل ظهرهم

عليه (، عن الصادق وينكمثل ما رواه الس: اتيمن الروای خرأ مجلة نيمكاحلی دل علي والقبلة،إىل 

  اهللا ى صل(قال رسول اهللا :  قال)السالم

                                                

.١٨٣ ص١ج: دعائم اإلسالم) ١(

.٢ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٥٣ الباب ٨٦ ص٥ج: الوسائل) ٢(



٣٨٧

  )١( .ستقبلوهي أن للناس ينبغيوم اجلمعة ي الناس مامخطب اإلإذا  عيني ،ل واعظ قبلةك: )آله وهيعل

 يف عينيل موعوظ قبلة للواعظ، ك ول واعظ قبلة،ك: )صلی اهللا عليه وآله( نيبه، قال اليعن الفقو

 إىل ،)٢( فرغ من خطبتهی يستقبلونه حتي ومامستبقلهم اإلياخلطبة يف صالة االستسقاء  ونيديالع واجلمعة

  .اتيها من الرواريغ

ظاهر وجوب لفا خالفوها، أو خالف املواجهة أو  جالساً مع القدرةماملو خطب اإل: عشر ياحلاد

خارج أمر ا أل ،صالم وعد صحت صالتهيمل  وان وقتكن إو صلوا، الّإو ان وقتكن إ  اخلطبةإعادة

ما أی  دل علإمنال ي الدلفإنصحة الصالة، يف شرط  أا یل عليدل دليمل  واً،إمجاع وعن الصالة نصاً

 فقول املستند لو ،خطب بدون الشرائط أو طبخيمل إذا الصالة تبطل  أن ، الاآلخرواجبان أحدمها تلو 

ان كن إو  حمل تأمل،)٣(ني من املأمومكصالة من علم بذل وخطب جالساً مع القدرة بطلت صالته

  .ال فظهراًإ و،نكمأن إ عادا مجعةإل صور املسألة كيف  حوطاأل

  

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٥٣ الباب ٨٦ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٣ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٥٣ الباب ٨٦ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٢٦ س٤٠٩ ص١ج: داملستن) ٣(



٣٨٨

نه  أكاملشهور، بل عن املداری صالة اجلمعة علی  علني اخلطبتميب تقدجي ـ ١٣ ـ مسألة

حد أه يتلف فخي هذا مما اليف عن الوا وه خمالفاً،يعلم فن  الیعن املنته و،صحاباملعروف من مذهب األ

 العلل وونية العربعتبه األكيف ، خالفا لظاهر الصدوق مجاعظاهر اإلباملستند استدل له يف  وما أظن،يف

  .مها عن الصالةأخري فقال بوجوب ت،هيالفق وةياهلداو

  : اتيض الروايستف ملني متعاألولو

صلی اهللا  (ة لصالة الرسوليكات احلايمها من الرواريغ و،)٢( حسنة ابن مسلم و،)١( موثقة مساعةك

  .)عليه السالم( يصالة عل و،)عليه وآله

أول يف وم اجلمعة يل فلم جعلت اخلطبة ي قفإن: )عليه السالم(ة ابن شاذان، عن الرضا يلرواو

  .ثياحلد، )٣( دائم مرأ اجلمعة  ألن:لي، ق؟د الصالةن بعيديالعيف جعلت  و،الصالة

 )صلی اهللا عليه وآله (سألته عن خطبة رسول اهللا:  قال)عليه السالم(جعفر أيب ، عن ميمرأيب خرب و

  )٤( .يصليطب مث خيقبل الصالة : )عليه السالم(بعدها؟ فقال  أو قبل الصالة

   األولالظل يف طب خيان ك )صلی اهللا عليه وآله ( أنهة ابن سنان،يروايف و

                                                

.٣ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٥ الباب ١٣ ص٥ج: الوسائل) ١(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٤ الباب ٢٩ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٢٦٥ص: علل الشرائع) ٣(

.٢ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٥ الباب ٣٠ ص٥ج: الوسائل) ٤(



٣٨٩

  )١( .زل فصلنافد زالت الشمس قا حممد ي :ليقول جربئيف

ان كما مأ ظاهره فإن، نيعتكان الرك منياخلطبت أن یات الدالة علياستدل للصدوق بالروا

أول : )عليه السالم( عبد اهللاه مرسال، قال أبو يمبا رواه الفق و،ونا بعد الصالةكت أن الالزم و،نيتخرياأل

 تفرقوا وخطبتهی قف الناس علي الی صلإذا ان ك ألنه وم اجلمعة عثمان،يالصالة ی من قدم اخلطبة عل

ی  علني قدم اخلطبتكذل ىأما رل ف،حدثأحدث ما أقد  وتعظ اي هو ال وقالوا ما نصنع مبواعظهو

  )٢( .الصالة

  .قبال النصيف اجتهاد نه إ :األولی رد عليو

ة يوجب سقوط الروايهذا  وديالع رك ذاجلمعة انك م،هينسخة بدل الفق يف بأن :الثاينی علو

ما رماه كان اخلرب ساقطاً بالشذوذ كن كح، هذا بل لو مل تيالصح هي النسخة أن ة، بل الظاهريعن احلج

  .ديقدم خطبة الع أنه حداث عثمانأيف املعروف  أن رناهكد ما ذيؤي و واحد،ريبه غ

مشول يف ال وجه للشبهة  و،)٣(تعاد الث ياناً صحت صالته، حلدي نسانك فإنطب خيمث لو مل 

 ال وإشكالة بال ياملرتلة جماز إذ ،املستثىنيف عة فهو داخل كرتلة الرمباخلطبة  أن ث للمورد بزعمياحلد

  .خالف

بق وقت يلو مل  و،فيلك للتالًي حتصني الصالة بعد اخلطبتإعادةان عمداً فالظاهر وجوب كن إو

   بعضيف قد تقدم  وا ظهراً،عادهأ

                                                

.١أبواب صالة اجلمعة وآداا ح من ١٥ الباب ٣٠ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٤٧ أبواب وجوب اجلمعة وفضلها حمن ٥٧ الباب ٢٧٨ ص١ج: الفقيه) ٢(

.١٠ ح٢٣٦ ص٧٧ج: البحار) ٣(



٣٩٠

  .نفع املقامي املسائل السابقة ما

 ات،يها بعد الصالة الستفادة تعدد املطلوب من الروايقضياناً، فهل يحدامها نسإ أو هماكلو ترو

، بل لقاعدة تعاد الث يحد يفصالته للمناط يف ستمر ي أنه ثناء الصالة، فالظاهرأيف رها كلو تذو

يف  أشكلالرسائل يف ) رمحه اهللا(ى خ املرتضين الشك باستصحاب الصحة، لأيضاًدل ستيرمبا  والتجاوز،

  .)رمحه اهللا (المهك فراجع ،هذا االستصحاب

ان مل يسقط بالنسإذا فه، فيلك تألنه  اخلطبة جاز للمأموم االقتداء به،ماماإل ينسن إ أنه مث الظاهر

وجوب حضوره هلا عند  إالّ ليفهم من الدليمل  أنه  بعد،لف بصالة اجلمعةكاملأموم املی ه ضرر علين فكي

  .اهللا سبحانه العامل و،مامخطبة اإل

  



٣٩١

الذي ی  بل عن املنته،ما هو املشهوركب، ي هو اخلطمامون اإلكي أن بجيهل ـ  ١٤ ـ مسألة

ن عن كآخر، ليصلي  وطب واحدخي أن وزجي فال مامللخطبة هو اإل  املتويلصحابظهر من عبارات األي

  . احتماالن،همريغ وةريالذخ وكاملدار وحكامة األيعن ا ياحملكهو  ون عدم لزوم احتادمهايآخر

  :اتيجبملة من الروا ويبالتأس: ولاستدل لأل

 نيان اخلطبتكمل :حة زرارةيصح و،عاتك رأربع يطب فهخي إمامن كي مل فإن: موثقة مساعةك

ؤم يه ممن ريس بفاعل غيلو :ة العلليروا و،)٢( همخطب ومهم بعضهمأ :ةيحة الثانيصح و،)١( ماممع اإل

  .مامالم حال خطبة اإلكة عن الي الناهخبارده األيؤي و،)٣(وم اجلمعةي ريغيف الناس 

 صالةاليف واجب  يالتأس إذ الوجوب،ی ورة علك املذمور بعدم داللة األصلباأل: استدل للثاينو

 ةاخلطب أن نةي، خصوصاً بعد احتفافها بقرنيالتعی لتدل ع ات اليالروا و.ست صالة فتأملياخلطبة لو

لذا  والم،كعن ال ي النهأخبارعرف ضعف االستدالل بيومنه  ،مام اإلريخطبة غيف جبت ملصلحة حتصل و

  .ن عدم لزوم االحتادياختار مجلة من املتأخر

  .ه اهلمداينيما قال به الفقك، أحوط، بل االحتاد إشكالنعم هو راحج بال 

  :عهنا فروو

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٦ الباب ١٤ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٤ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٥ الباب ١٣ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٢٦٥ ص١ ج:علل الشرائع) ٣(



٣٩٢

وجوب االحتاد، ی رياخلطبة، فالظاهر عدم سقوط اجلمعة عند من ی  علمامقدر اإليلو مل : األول

  .مامن اإلك متةصور إىل  االحتادأدلةالنصراف  وسوريل املي لدل،هريطب غخيبل 

طب عمرو خي و خطبة،د مثالًيز أو مامطب اإلخي أن  جازمام اإلريقلنا جبواز خطبة غإذا : الثاين

  .لك خطبة واحدة فهو مشءأجزايف ض ي أما التبعخرى،أ خطبة

 ملا ،ه بعضيوجوا عل إىل مالن إو السامع حال اخلطبة،يف الظاهر عدم اشتراط الطهارة : الثالث

علم عدم اشتراط الطهارة عن يمنه  وال خيفى، هما مايف و،اطيلالحت و،نيعتكما قائمة مقام الرعلى أدل 

   .اًأيضه باسل وبدنهيف اخلبث 

 املختلف واملعترب والشرائع ويعن احلل يكهو احمل و،بياخلطيف الظاهر عدم اشتراط الطهارة : الرابع

ابن  وعن املبسوط يكحه، خالفاً للمي السامل عن الوارد علصلها، لألريغ وةريالذخ والتبصرة والقواعدو

 ،نيعتكما بدل عن الرأل قالوا بالوجوب،فها ريغ وشرح القواعد والروضة والروض ویاملنته ومحزة

  .اطيقاعدة االحت و،يللتأسو

وجوب ی ل عليدل  مث ال، متطهراً حال اخلطبة دائماً مظنون)صلی اهللا عليه وآله (ونهكن إ :هيفو

 كالضحكقال حبرمة مبطالت الصالة ي لذا ال ومة،كح وتل حبية ترتيل البدليدل و،كذليف سوة األ

علم عدم لزوم طهارة اخلبث يمنه  واط،يتدع جماال لالحت ة الءالرباو هما،يها فريغ وااللتفات واءكالبو

  .لباسه وثوبه إىل بالنسبة

  ملنه إ هيمصباح الفقيف مما تقدم ظهر عدم اشتراطهما بشرائط الصالة، بل و



٣٩٣

ه ريغ وین عن املنتهكاملأموم، ل إىل هما بالنسبةيحد القول باشتراط شرائط الصالة فأنقل عن ي 

  .الصالةكا أليضاً أاشتراطها 

 مامانت مع اإلكإذا جلمعة فلم صارت صالة ا :رناه خرب الفضل املتقدمكما ذی دل عليو

الذي فف عنهم ملوضع التعب خي أن عد فأحب اهللا عزوجلاجلمعة من ب إىل تخطونيالناس ن إ ...نيعتكر

 )١( الصالةيف  الصالة فهو من انتظر وهم منتظرون للصالة وبسهم للخطبةحي مامن اإله، وأليلإصاروا 

رتل يحىت صالة  ي فهنيجل اخلطبتأمن : ح ابن سنانيصحكما صالة، أی فما دل عل. ثياحلد

  .داب حال اخلطبةد حفظ اآليكتأی شبهه مرتل عليمثله ما  و)٢( .ماماإل

 دل ماوأن  ،املأموميف  أو ماماإليف  عدم اشتراط شرائط الصالة صلاأل أن ث عرفتيح: اخلامس

حال اخلطبة، يف نة يان وجه عدم اشتراط الطمأنكة، يااز بعض املعاينی صالة مرتل علم يف ال أیعل

نة يث اعترب الطمأني، حكاملدار يك واحد، خالفاً حملرياختاره غالذي هذا هو و .ركذ  هو ما،منهماي أل

  .نيعتكبأما بدل الر و،ي مستدال بألتاسماماإليف 

  .ل اخلطبةكيف نة يحال الطمأنيف ان ك )صلی اهللا عليه وآله (نيبال أن علميمل نه إ :ه أوالًيفو

 وأما هما،ي ف)صلی اهللا عليه وآله (به يوجوب التأسی ل علين دلكي مل كلو علم ذلنه إ :اًيثانو

  .ما صالة فقد تقدم جوابهأ

                                                

.٢٦٥ص: علل الشرائع) ١(

.٤ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٦ الباب ١٥ ص٥ج: الوسائل) ٢(



٣٩٤

 مستمعاً للخطبة مامون اإلكي أن ب جازياخلط ومامث تقدم عدم اشتراط احتاد اإليح: السادس

  لزومدلةظاهر األ إذ بعد متام اخلطبة، أيتيأن ب سمع اخلطبةي ال أن وزجي ال أنه الظاهر وؤمت به،ي، مث أوالً

  .هايالم فكال أيتي فس،صغاءمساع اموع للخطبة، أما مسألة اإل وون اجلماعة بعد قراءة،كتأن 

  



٣٩٥

 العلو واحلائل وريثك من الفصل ال،شرائط اجلماعة هي شرائط هذه الصالةـ  ١٥ ـ مسألة

نئذ ين حكمل تن إو ،مامحال تشهد اإليف االقتداء  و،وعكخاف فوت الرن إ ديجواز االقتداء من بعو

عدم صحة الصالة خلف  و أحدهم،ني املأمومميتقد أو ،حدث به حدثن إ ماماستخالف اإل و،مجعة

  .جلماعة الشاملة للمقام اأدلةات طالق، إلك ذلريغ إىل املرأة للرجال، و،الفاسق

قول بالوجوب ي سواء عند من ،ها الشرائطيتوفرت فإذا صح االقتداء للنساء باملرأة ي أنه نعم الظاهر

 ،هة عند مشترط الفقاهةيانت فقكإذا  فقط )عليهم السالم(نائبهم ی عل أو هيالفقی عل أو ل أحدكی عل

حنومها من وجوب صالة  والعبد واستثناء املرأة و،ابةي عند مشترط الن)عليهم السالم(انت جمازة عنهم كو

عدم صحة الصالة  هم اليعدم الوجوب علمر األی  منتهفإنستلزم عدم صحة الصالة خلفهم، ي اجلمعة ال

ملا  و،بعد صحتهاي حبث اجلماعة فاليف ما تقدم ك ان بصيبيالصب يقتدي بأن انيخلفهم، أما مجاعة الصب

ما هو كه شرط صحة اجلمعة يتوفر في أن ن بشرطكاملقام، ليف ه ينافيل يال دل وصحة مجاعتهميف تقدم 

  .واضح

  

  



٣٩٦

ما ك واحد، بل املشهور، ريما ادعاه غك، شهراألی  علني اخلطبتنيب الفصل بجي ـ ١٦ ـ مسألة

من احتمال ی املنته وملا عن املعترب ه، خالفاًي علمجاعاإلی ة دعويه، بل عن الغنريغ وهيمصباح الفقيف 

ه ي ملا عن املهذب وخالفاً و لالستراحة،)صلی اهللا عليه وآله (نيبون صدوره عن الكان كمحبابه إلاست

م بعدم وجوب الفصل كان احلك لمجاعاحتمال اإل لو ال: ث قاليل املستند حي ملخالفاً وفقال باستحبابه،

ات ي لداللة الروااألولی قواأل و.انتهى )١(ه نظريف و،توقف حتقق العدد بالفصلی دعي إالّ أن اً،ي قوأيضاً

  .نيلة بقدر خطبتيخطبة طوفي كالفصل فال تی توقف عليحتقق العدد  أن من الواضح وه،يعل

  )٢( .ني اخلطبتنيقعد قعدة بيلو :ديزيحة عمر بن يصحفي ف

ها قدر يلم فكتي نهما جلسة اليلس بجيهو قائم خطبتان  واخلطبة: ة بن وهبيحة معاويصحيف و

  )٣( .ني اخلطبتني ما بون فصلكيما

  )٤( .قوميلس مث جيمث  :األوىلموثقة مساعة بعد اخلطبة يف و

  )٥( .ئة مث تقومين هنكميمث جتلس قدر ما ... :ر اخلطبةكخرب حممد بن مسلم بعد ذيف و

                                                

.٨ س٤١٠ ص١ج: املستند) ١(

.١٠ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢ الباب ٩ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٦ الباب ٣٠ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.٢ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٥ الباب ٣٨ ص٥ج: الوسائل) ٤(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٥ الباب ٣٨ ص٥ج: الوسائل) ٥(



٣٩٧

  )١( .قوميقرأ قل هو اهللا أحد مث ياملنرب قدر ما ی  علمامقعد اإليمث : اآلخرخربه يف و

  )٢( فةيلس جلسة خفجيمث  :األوىلر اخلطبة كه، بعد ذي الفقةيروايف و

مث جلس  :األوىل بعد اخلطبة )عليه السالم( نياملؤمن ريخطبة أميف حة حممد بن النعمان يصحيف و

  :اتي من الرواك ذلريغ إىل .)٣( ال مث قاميقل

  :هذا فالواجبی علو

  .ىاآلخرحدامها عن إ خطبتان منفصلتان :األول

  .حنوه وياملشفي كي فال ،نهمايوجوب اجللوس ب: الثاين

يف د به ييمن وقوع التق: ه قاليه مصباح الفقيتردد ف و،الًيطو فاً اليون اجللوس خفك: الثالث

 طالتهاإل يالعادة من عدم املقتضی  جمرصحابلمات األكذا ك و بلخباراأل يان جركمإمن  و،خباراأل

  .)٤(  خملةادةيالز أن ، اليفاخلفة أقل از... 

  .هيلإصار يفال ی الفتو وخمالف للنصالثاين احتماله : قولأ

  .نيمن اخلطبتأي  كبطل بذلي مل الًيجلس جلوساً طو أو لسجيلو مل  أنه مث الظاهر

ونه كرج عن خي أن نهما، بل الالزميحنوه ب ولم بالدعاءكشترط عدم التي ال أنه الظاهر أن ماك

ن إو مطلقا، لم باخلطبة الكتي  ظاهره الهايلم فكتي ال: ةيحة معاويصح يف )عليه السالم(قوله  وباً،يخط

  .يدمالم اآلكلم بك عدم التحوطان األك

                                                

.٧ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٦ الباب ١٥ص ٥ج: الوسائل) ١(

.٤٦ يف وجوب اجلمعة وفضلها ح٥٧ الباب ٢٧٥ ص١ج: الفقيه) ٢(

.٢ س٤١٠ ص١ج: املستند) ٣(

.٣٥ س٤٤٨ ص٢ج: مصباح الفقيه) ٤(



٣٩٨

 املستفاد  ألن،كبعد ذلي نهما؟ اليتمدد بي أن وزجيهل  واجللسة،يف نة يشترط الطمأني النه إ مث

  .ريتمدد بعد جلوس قصي أن جازن إو  اجللوسحوطن األكاجللوس مصداق، ل والًياالستراحة قل

 ني احلال بيري ندباً تغحوطان األكن إو نهما،يوت بكالس ىفكلو خطب جالساً لعدم القدرة و

  .نياخلطبت

 بعد عدم ،صلجوز له االعتماد حالتهما لألي ف،حال اجللوس وحال اخلطبةيف لزم استقالله يال و

  .لزوم االستقاللی ل عليالدل

  



٣٩٩

 أنه یرك، بل عن الذكثرما عن األكاخلطبة  إىل صغاءالظاهر وجوب اإل ـ ١٧ ـ مسألة

  .املستند فقالوا بعدم الوجوب وةريالذخ والنافع واملعترب واملشهور، خالفا للمبسوط

يف ما صرح به ك، ك ذلريغ ونذاراإل و هو الوعظإمنااملقصود بشرع اخلطبة ن إ :األولی دل عليو

 أن أهل العرف ىألذا لو ر و،ك فعدم االصغاء خالف ذل،اتيتبادر من سائر الرواهو امل و،ة الفضليروا

 أن اخلطبة رأوا إىل ستمعوني آذام اليف صابعهم أجعلوا  أو  أنفسهمنيالم بك مشغولون بالنياتمع

  . املوجبة هلادلة خالف األكذل

  بوجوههممامستقبل الناس اإلي: قالأنه ) عليه السالم( ني املؤمنريده ما رواه الدعائم، عن أميؤيو

  )١( .هيلإصغون يو

  )٢(.نصتوني وديوم العيخطب إذا ستقبل الناس ي: )عليه السالم(، عن الصادق اآلخرخربه يف و

 اخلطبةيف وردت  أا ،)٣(﴾أَنِصتوالْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وقُِرئ اإذا و﴿ :ىلاتعقوله  يف يما روو

 ،ثناء اخلطبةأالصالة  والمكعن ال يورد من النه  ماأيضاًده يؤي أنه ماكه، يت قرآناً، الشتماهلا عليمسو

  .ىلاتعشاء اهللا  نإ أيتيما سك

مبا ورد مما ظاهره  و القول بالوجوب،أدلة بعد رده صلأما القائل بعدم الوجوب، فقد استدل باأل

   أيب إىل سناد، بسنده قرب اإلربعدم الوجوب، مثل خ

                                                

. يف ذكر صالة اجلمعة١٨٣ ص١ج: دعائم اإلسالم) ١(

. يف ذكر صالة العيدين١٨٦ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٢(

.٢٠٤اآلية : سورة اإلعراف) ٣(



٤٠٠

اجلمعة، رجل يف ثالث منازل ی الناس عل: )عليه السالم( يعلل قا:  قال)عليه السالم( عبد اهللا

 اجلمعة، إىل فارة من اجلمعةك ك ذلفإنون، كس ونصاتإشهدها ب ومامرج اإلخي أن اجلمعة قبلی أت

 اهرجل شهد و،)١(﴾من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثاِلها﴿: قولی يتعال وكاهللا تبارن إ ام،يادة ثالثة أيزو

 فإنسأل اهللا، يهو  وفقد خالف السنةيصلي طب فقام خي ماماإل ورجل أتاها و حظه،كلغط فذل وقبقل

خصص الوجوب بالعدد فهو ن إ أنه هو ويما استدل بوجه اعتبارك، )٢(شاء حرمهن إو عطاهأشاء 

ف لوأع ااستم ومساعإن كميف يك إذ ل لزم املمتنع،كالی وجب عل بأن عممن إو ل،يص بال دليختص

املنع من ی ة أدل عليالروا ول،ي مرفوع بالدلصلاأل إذ ال خيفى،ل ما كاليف  ون للجمعة،يالناس احلاضر

 إىل مساع منصرفاإل و السماع ألنممنوع، يالوجه االعتبار وجمملة، أا مرة األياجلواز غای الداللة عل

  .نيمساع هو املتعوجوب اإلكان العادة، فالقول بوجوب االستماع يحسب جر

منه  ومساع،اته مبرتلة اإلشارإانت كإذا ب ياخلط إىل النظر إالّ خرس االستماعاألی ب علجي نعم ال

م لو مل إة، مث شارب هلم باإليفهام اخلطإوجب  ـ فرضاً ـ لهم أصمكان ك لو نياملأموم أن علمي

  .هماي فصل لأل، اخلطبةإعادة ماماإلی ب علجي ما الك ،ستمعوا، فالظاهر عدم بطالن اجلمعةي

  

                                                

.١٦٠اآلية : نعامسورة األ) ١(

.١٧ص: قرب اإلسناد) ٢(



٤٠١

 إىل ، فاملنسوبنيقولی السامع علی ثناء اخلطبة علأيف الم كحرمة اليف اختلفوا  ـ ١٨ ـ مسألة

ن عدم احلرمة، بل قالوا ين عن آخركه، لي علمجاعاإلی الم، بل عن اخلالف دعوكاملشهور حرمة ال

  .راهتهكب

  :اتياستدل للحرمة جبملة من الروا

 الّإال التفات  و،طبخي ماماإل والمك ال:  قال)عليه السالم( نيؤمن املرية الصدوق، عن أميروامثل 

 فهما صالة نيتخري األنيعتكان الرك جعلتا منيجل اخلطبتأ من نيعتك جعلت رإمنا والصالة،يف ل حيما ك

  )١( .مامرتل اإلی يحت

 ياملناهث يحديف  )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(د، عن الصادق ي بن زنيخرب احلسو

 فقد كطب، فمن فعل ذلخي ماماإل ووم اجلمعةيالم ك عن ال)صلی اهللا عليه وآله (رسول اهللای : قال

  )٢( .فال مجعة لهی من لغ و،یلغ

الم كره الكي:  قال)عليه السالم(اً يعلن إ :)عليه السالم(ه ي، عن جعفر، عن أبيالبخترأيب خرب و

  )٣( .االستسقاء ویاألضح والفطريف  وطب،خي ماماإل ووم اجلمعةي

  )٤( .طبخي ماماإل وره رد السالمكيان كنه إ :)عليه السالم( ي، عن علأيضاًعنه و

                                                

.١٢ يف وجوب اجلمعة وفضلها ح٥٧ الباب ٢٦٩ ص١ج: الفقيه) ١(

.١ح) صلی اهللا عليه وآله(  يف مناهی النيب١ الباب ٥ ص٤ج: الفقيه) ٢(

.٥ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٤ الباب ٣٠ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٤ الباب ٣٠ ص٥ج: الوسائل) ٤(



٤٠٢

  )١( .طب فقد لغوتخي ماماإل و، انصتكقلت لصاحبإذا : )صلی اهللا عليه وآله (یالنبوو

الناس ی  علطب فقد وجبخي مامقام اإلإذا : )عليه السالم(سالم، عن الصادق عن دعائم اإلو

  )٢( .الصمت

  )٣( .ال التفات ووم اجلمعةيطب خي ماماإل والمكال : )عليه السالم( ني املؤمنري قال أم:يالرضوو

 ماماإل ووم اجلمعةيلم كمن ت:  قال)صلی اهللا عليه وآله (نيب، عن ال)رمحه اهللا (ديعن الشهو

  .اتيها من الرواريغ إىل )٤( .جلمعة لهال اانصت قول له يالذي  وسفاراً،أمل حياحلمار كطب فهو خي

لشهرة احملققة ا بأن قالي إالّ أن وجب عدم اجلزم باحلرمة،ي ،داللتها ون ضعف سندها غالباً، بلكل

  .راهةكات اليظهر من بعض الروايجابرة، بل 

 ينبغيوم اجلمعة فال ي مامخطب اإلإذا :  قال)عليه السالم(فعن حممد بن مسلم، عن الصادق 

تقام  أن نيب ونهيلم ما بك تني من اخلطبتمامفرغ اإلإذا  من خطبته، فمامفرغ اإلی يلم حتكتي أن دحأل

  سمعيمل  أو  مسع القراءةفإنالصالة، 

                                                

.١٠ س٤١١ ص١ج: املستند) ١(

. اجلمعة يف ذكر صالة١٨٢ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٢(

.٤ س١١ص: فقه الرضا) ٣(

.٥٧ ح٢١٢ ص٨٦ج: البحار) ٤(



٤٠٣

  )٤( .باً منهيقری ه رويالفقيف  و.)٣( بيالتهذ و)٢( ايفكاليف ذا رواه ك ،)١( هأجزأ

حرمة يف ب فال داللة ياملأموم، أما اخلط  إىلالم، هذا بالنسبةك الكتريف اط يان فاالحتكف يكو

ات ظاهرها التأدب يهذه الروا أن قد تقدم و،نيعتك مرتلة الرنيات املرتلة للخطبتيبعض الروا إالّ المه،ك

  .أقرب واحد من الفقهاء ريما اختاره غكلمه ك فجواز ت،مكال احل

 ال و،ال اجلمعة و تبطل اخلطبةحرمته ملی  علبناًءب يلم اخلطكت أو لم السامعكلو ت أنه مث الظاهر

ما هو املستفاد كداب، ة عن اآليخال أا یمجعة له حممول عل ال أنه یدل عل ما وما،البطی ل عليدل

القول خبالفه، بل في نی املستند ادعيف  وان املشهور عدم بطالن اجلمعة به،كلذا  و،كعرفاً من مثل ذل

  .نعدم البطالی  علمجاع اإلحكامة األيعن ا

وجب ي أو مامصله صوت اإلياملتعارف ممن ی املستمع حممولة علی الم علكحرمة ال أن مث الظاهر

 أن ل احلرمةي املفهوم عرفاً من دل ألنال العدد املعترب، ول من حضرك  ال،نياآلخری ش عليالمه التشوك

طلق أة، خالفا ملن رمحوجه لل صال فالحيمل إذا ن، فياآلخری ش عليعدم التشو وصغاءمتها لزوم اإلكح

   همريغ ویاملنتهوالقواعد  يحواش والروض وكعن املسال يكحما كل، كالی  علميالتحر

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٤ الباب ٢٩ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٢نصات ح باب يئة اإلمام للجمعة وخطبته واإل٤٢١ ص٣ج: الكايف) ٢(

.٧١ يف العمل يف ليلة اجلمعة ويومها ح١ الباب ٢٠ ص٣ج: التهذيب) ٣(

.١٣ يف وجوب اجلمعة وفضلها ح٥٧ الباب ٢٦٩ ص١ج: يهالفق) ٤(



٤٠٤

وجوب  أن ما تقدميقد عرفت ف وه،ريصغاء دون غلف باإلك املألنه  بالعدد املعترب،ميأو خص التحر

 العدد عن ريلم غكنع تمي إالّ أن رة اختصاص احلرمة بالعدد املعترب،كعن الذ و،مس خاصاً يصغاء لاإل

  .مساع العدد

رم حالة حي فال ،رةكالتذ وةيما عن النهاكب باخلطبة يالم حبال اشتغال اخلطكتص حرمة الخيمث هل 

نئذ يالم حك لعدم منافاة ال،وتكاحلرمة حال السی ل علي بعد عدم الدلصل لألكذل وثنائهما،أيف وته كس

عليه ( لقوله ،همريغ والروضة والروض وك عن املسالماكالم مطلقا حرام، كال أو حنوه، وصغاءلإل

، )٢( هايلم فكتي نهما جلسة اليلس بجي: )عليه السالم(قوله  و،)١( رتلی يصالة حتی فه: )السالم

وم اجلمعة ي من اخلطبة مامفرغ اإلإذا م الرجل لكتي أن بأس ال :حة حممديصحيف  )عليه السالم(ولقوله 

  .كما قبل ذل إىل بالنسبة ـ احلرمةيف الظاهر  ـ مفهومها البأس إذ ،)٣( الصالةتقام  أن نيب ونهيما ب

  .ل تأديبيترت أنه ما تقدم من: األولی رد علين كل

لم ك عدم التكراد بذلي أن ما تقدم من احتمال إىل ضافة، باإلمامم اإلكح أنه :الثاينی علو

  .باخلطبة

   حوطان األكن إو حلرمة،ايف البأس ظاهر  أن ميعدم تسل: الثالثی علو

                                                

.١٢ يف وجوب اجلمعة وفضلها ح٥٧ الباب ٢٦٩ ص١ج: الفقيه) ١(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٦ الباب ٣١ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٣ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٤ الباب ٢٩ ص٥ج: الوسائل) ٣(



٤٠٥

  .المكعدم ال

 طالقشوش إليمل  وصغاءنع من اإلميمل ن إو ،ياخلف والم اجلهرك النيفرق ب ال أنه مث الظاهر

  .ليالدل

، صلن لألياآلخری شوش عليمل  وصغاءوجب منعه عن اإلي الالذي في ر اخلكبأس بالذ  المنع

أوجب عدم إذا ذا ك والم للمناط،كله حال ال حااآلخری ش علير جهراً املوجب للتشوكالذ أن ماك

  .ركصغاء الذاإ

 أن بعديال  وما تقدم،ك للصالة  بطالناًكوجب ذليمل  وإشكاللم بال كالم تكال إىل لو اضطرو

 )صلی اهللا عليه وآله (لقوله و،الم للمناطكن حاله حال الياآلخری ش عليوجب التشويل عمل كون كي

 غاءصس املانعة عن اإلخراألة شارإحال  أن علميمنه  و نوع من اللغو،فإنه ىفقد لغ :ث املتقدمياحلديف 

  .المكش حال الياملوجبة للتشوأو 

  



٤٠٦

  :ةأربعقوال أ نيوقت اخلطبتيف  ـ ١٩ ـ مسألة

  .لةيما عن الوسكقاعها قبل الزوال، يإوجوب : األول

  .االستحبابيف الظاهر  ينبغيما عرب بعض بلفظ ك، كاستحباب ذل: الثاين

  .همريغ واملعترب والشرائع وةيالنها وما عن املبسوطكبعده،  أو قاعهما قبل الزواليإجواز : الثالث

أيب  وليعقأيب ن اب واملصباحيف د يما عن السكبعد الزوال،  إالّ قاعهمايإعدم جواز : الرابع

ة يهر الغنعن ظا واملشهور، إىل الروض ورةكعن التذ واملعظم، إىل نسبتهی ركالصالح، بل عن الذ

  .هي علمجاعاإل

، كثر لألاألوليف  وفاقاً ،ظهراألی قبله عل و بعد حتقق الزوالنيقاع اخلطبتيإوز جي: املستنديف قال 

ل ين امليديعن الشه و،احملقق ويالقاض واملبسوط وللخالفالثاين يف  والم مجاعة،كيف  مجاعه اإليبل عل

 أشهر إىل الشرائعيف نسبه  وي،الفاضل اهلند وةريخن منهم صاحب الذياختاره مجع من املتأخر وه،يلإ

  .انتهى ،)١( هي علمجاع، بل عن اخلالف اإلنيتيالروا

 : قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب حة ابن سنان، عن يه صحيدل علي و،قربهذا هو األ و:قولأ

الظل يف  طبخي وك تزول الشمس قدر شرانياجلمعة حيصلي  )صلی اهللا عليه وآله (ان رسول اهللاك

  )صلی اهللا عليه وآله (ا حممدي: ليقول جربئي فاألول

                                                

.٣٤ س٤٠٨ ص١ج: املستند) ١(



٤٠٧

  )١( .زل وصلّنافقد زالت الشمس  

ما ك، ني اخلطبتميت الصالة بالزوال املستلزم جلواز تقديتوقی ات الدالة عليه الروايدل عليما ك

  .الم اخلالفكيف  املتقدم مجاعاستدل له باإل

ان كن إو ،عم من اخلطبةحة نفس الصالة ال األيالصح يف» يصلي«ـ املراد ب أن الظاهر: قولأ

  .نيعتكقائمة مقام الر أا ها الصالة جمازاً، باعتباريتطلق عل

 عرض كبقدر شرا وزل وصلفإن: )صلی اهللا عليه وآله (ل لهيه قول جربئي عللدي أو دهيؤيو

 ستغرقه نزولهيالذي و الوقت  بل ه،جل اخلطبةن ألكي عن هذه القدر مل أخريالت وطوله، ، الكالشرا

 هو الظل ألنه الظل قبل الزوال،» األولالظل يف «ـ ب و،قامة الصفوفإ و عن املنرب)صلی اهللا عليه وآله(

  .بالظل الثاين وءيبالفی سمي والرجوع،يف الظل  أخذزالت الشمس إذا ، فاألول

عم ل الصالة باأليتأوكة، ياالستدالل ذه الروای وردت علاليت ت شكاالظهر عدم صحة اإليمنه و

ما عن كء، يول الفأ باألولل الظل يتأو و،رةكما عن التذكل اخلطبة بالتأهب هلا، يتأو ومن اخلطبة،

 كة قدر الشرارادإ أو ،ما عن املختلفكالزوال بالزوال عن املثل،  و،ءيمبا قبل املثل من الف أو ،یاملنته

  .بة الصالة للخطنيب و الزوالني بصلا، فالفطوالً

ن كاخلطبة قبل الزوال، ليف شرع يان ك )صلی اهللا عليه وآله ( أنهیة عليصح محل الرواي ذا الكو

ل ك فإنزالت الشمس قصد خطبة الصالة، إذا رشاد، فاإل والوعظن اوخطبة الصالة، بل بعنن اوبعن ال

   كذل

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٥ الباب ٣٠ ص٥ج: الوسائل) ١(



٤٠٨

 معلوم العدم،بأنه ل قای ي اخلالف حتإمجاع إىل الحاجة أنه علميه نم وله، يخالف الظاهر ال داع

  .من اخلطبة واملراد بالصالة اموع منها بأن قالی يات املوقتة للصالة بالزوال حتيروا إىل الو

 ماكن له، ي املتأخرة اخلالف مبخالفإمجاعی ل علكستشيال  إذ دات،يما من املؤأيف  كش نعم ال

  .بتهاخط ون الصالة بنفسها أول الزوال الكات ياملنصرف من الرواأن 

  .سوةمة األيحة ابن سنان، بضميبصح: األولاستدل للقول 

ی قاعهما بعد الزوال عليإجاز أ لداللة ما ،االستحبابی حة مع محلها عليبالصح: للقول الثاينو

  .قاعهما قبل الزواليإعدم وجوب 

  : أمورللقول الرابع بو

 أوجب فإنه )١(﴾ ِذكِْر اللَِّه إىلمعِة فَاسعوا نوِدي ِللصالِة ِمن يوِم الْجإذا ﴿ :ىلاتعقوله : األول

  .كذان فال وجوب قبل ذلبعد األ يالسع

ذان  بعد األمامرج اإلخيقامة إ وأذان: سألته عن اجلمعة؟ فقال: حسنة حممد بن مسلم، قال: الثاين

قرأ قل ياملنرب قدر ما ی  علمامقعد اإلياملنرب مث ی  علمامدام اإل الناس مايصلي  ال وخطبيد املنرب فصعيف

ة يالثانيف  وباجلمعةی األولعة كالريف م ءبالناس بقرايصلي رتل فيفتح خطبة مث يقوم في مث ،هو اهللا أحد

  )٢( .نيباملنافق

                                                

.٩اآلية : سورة اجلمعة) ١(

.٣ أبواب اجلمعة وآداا حمن ٢٥ الباب ٣٩ ص٥ج: الوسائل) ٢(



٤٠٩

ف يلكتنجز التي ال أنه ةيالبدلی مقتض حيث إن، نيعتكان الرك منياخلطبت أن یدل عل ما: الثالث

  .صالةف باليلكبعد تنجز الت إالّ ما

  .ة العبادةيفيتوق وقاعدة الشغل: الرابع

  . عند اخلطبةةالصاليف نسان اإل أن یما دل عل: سماخلا

  . قاعهم اخلطبة بعد الزواليإ من ني املسلمنية املستمرة بريالس: السادس

انت اخلطبة قبله لزم ختلل النافلة ك فلو ، عند الزوالنيعتكاستحباب التنفل بری دل عل ما: السابع

  .النافلة متصلة بالصالة أن ی الدالة علدلةهو خالف ظاهر األ و الصالة،نيب ونهايب

  . خيفىال ل ماكاليف و

  .بعده وقاعهما قبل الزواليإ قاض جبواز دلة األنين اجلمع بفأل: أما القول الثاين

  .د من اجلوازيزأی دل علي  ال)صلی اهللا عليه وآله (ن عملهفأل:  القول الثالثوأما

 يوجوب السع إذ عدم جواز اخلطبة قبل الزوال،ی تدل عل ة الياآل أن هيد علريف: لقول الرابع اوأما

وجوب اخلطبة عدم ی ل علية دلير حصول االجتماع، فاآليتقدی جواز اخلطبة قبله علفي ني بعد الزوال ال

ن كسنة لو مل تاحل و اخلطبة،ميجواز تقدقبل الزوال، خالفاً للقائل بالوجوب، ال أا دليل على عدم 

حة يالصح إالّ أن ع،ية التشريفيكيف ا ظاهرة أل مكاحلی  علالًيانت دلكحة ابن سنان يمعارضة بصح

  .توجب صرفها عن ظاهرها

اشتماهلا  أو الوجوب،ی ها علية فال داللة فيمجلة خرب أا احلسنة، مثلی  علخراألت شكاالأما اإل

   أشبهما  أو الوجوبی سقط داللتها عليحبات تاملسی عل



٤١٠

  .هايما ف  خيفى، فالكذل

 حة،يصادم الصحي  النيعتكان الركنت ميون اخلطبك فإنظهر عدم استقامة سائر أدلتهم، يه نمو

 ميجواز تقدفي تن عدم ثبوا ال إىل ضافةة باإلريالس و،ليه بعد وجود الدليلإصار ي  الأصلالقاعدة و

ی عل ،هاميجواز تقد  اخلطبة الميوجوب تقديف ناي إمناتنفل استحباب ال وحة،يه بالصحياخلطبة املدلول عل

  .م املنافاةيفرض تسل

 صحي فال ،قاعها قبل الزواليإ أرادإذا د من املتعارف يون اخلطبة أزكت ال أن الالزم أن مث الظاهر

 مثل  ا قبل الزوال عنتيانل اإليصراف دلن ال،الزوال إىل مدهان إو ا قبل ساعة من الظهر أيتيأن 

  .كذل

ی أت ولي قبل الزوال بقلك مث قصد ذل،بقصد خطبة اجلمعة خطب قبل الزوال مبدة الإذا نعم 

  .ن به بأسكيبشرائطها مل 

 إىل اجيعدم االحت وبدوا فالظاهر صحة الصالةی صلف اخلطبة ماماإل يلو نس أنه هو و،ءيش يبق

 الشامل )١(تعاد الل ي لدلكذل و،تفات الوقن إ قامة الظهرإ أو ،اًيان الوقت باقكن إ عادا مع اخلطبةإ

  .ه للمقامإطالقب

 )٢(ما فاتتهكقضها يضة فليمن فاتته فر لقاعدة ،بعد وجوب قضاء اخلطبة بعد الصالةي نعم ال

 ما بعد تيان من اإلمامن اإلكتميمل إذا ن يدي خطبة العميوجوب تقدی م علكحيبه  و،)٣(سوريل امليدلو

  .الصالة

  

                                                

.١٠ ح٢٣٦ ص٧٧ج: البحار) ١(

.١٤٣ ح٥٤ ص٢ج: عوالی اللئايل) ٢(

.٢٠٥ ح٥٨ ص٤ج: العوايل) ٣(



٤١١

اليت هي  الفصاحة نيب غاً جامعاًيب بليون اخلطكي أن ستحبي: املستنديف قال  ـ ٢٠ ـ لةمسأ

ی  القدرة علنيب و،ةيبة وحشيوا غركعن  وديالتعق ولماتكتنافر ال وفيالم عن ضعف التألكخلوص ال

  املخلازجي مع االحتراز عن اإل،نياحلاضر وانكامل واحلال من الزمانی الم املطابق ملقتضكف اليتأل

الطاعات ی  مواظباً عل،صل من اخلطبة املطلوبحيبه  و،القلوبيف وقع أالمه كون كي ل،ل اململيالتطوو

  .انتهى ،)١( فعلونيقولون ما ال ين يون من الذكيال  و،اًريبلغ تأثأون وعظه كياحملرمات ل ن عجمانباً

، )٢( حبات األسوةته من املسركما ذی ل عليالدل و،مامآداب اإل يف أيتيب فسيآداب اخلط يأما باق

يتوی حي حتمامب اإليما تدرإ كاملراد بذل أن ماكأفصحهم،  وبلغ الناسأانوا ك )عليهم السالم(م فإ 

قلنا جبواز عدم احتاد ن إ  ـ للجمعةنيعيالذي  ماماإل أو بياخلط أو أن ،دابر من اآلكذ مای عل

 ره باجتناب احملرمات فاملراد بالنسبةكذ ت، أما ماون متصفاً ذه الصفاكي أن ينبغي ـ ماماإل وبياخلط

  .دابمن اآل أا شرط الاإلمام  فعدالة الإ و،مام اإلريب غياخلطإىل 

  

                                                

.٢٩ س٤١١ ص١ج: املستند) ١(

.٢١اآلية : حزاب سورة األ)٢(



٤١٢

اً إمجاعال خالف، بل  وإشكالبال ی  فال تصح فراد،من شرائط اجلمعة اجلماعة ـ ٢١ ـ مسألة

ات يون من ضروركياد كه يمصباح الفقيف  و،ني املسلمإمجاعبنه إ املستنديف  ولمام،كيف متواتراً 

  .الشرع

هذا فال ی عل ومسألة اشتراط العدد،يف قد تقدم مجلة منها  و،ةات به متواتريان فالرواكف يكو

 أو یصلون صالة الظهر فرادية، بل أربع نان معه أقل مكإذا د ي املبسوط الماملإلی جتوز اجلمعة حت

  .ثناءاأل يفلو نقص العدد  قد تقدم مسألة ما ومجاعة،

وع مثال كالريف لتحق م ي أنه علموان إو قامتهاإز هلم جية مل أربعلهم كان كلو  أنه علمير كمما ذو

العدد، يف سالم جمرد اإلفي كي ال أنه الظاهر و،ول الصالةأ لزوم اخلمسة من دلة ظاهر األ ألنخامس،

 فال ،أيضاًحتقق م اجلماعة  ما الكاجلدد، م مبرتلة أل قامتهاإصح هلم يان أحد اخلمسة خمالفاً مل كفلو 

ل ك أن الظاهر وحنوه، وكالشيف ثرها من الرجوع أ ، مأموم واحد خمالفمامإللان كلو  مای ترتب علي

 مامة اإلياشتراط نيف  وة املأموم االقتداء،يمنها اشتراط ن و،ةمنها صالة العرااليت  وة هناي اجلماعة آتأحكام

  .رارهكت إىل عيدا  مما الك ذلريغ إىل ،كاالم تقدم هنكة ماماإل

  



٤١٣

 فرسخ ةمسافيف ون كيال  بأن ،مسافة فرسخيف من شرائط اجلمعة وحدة اجلمعة  ـ ٢٢ ـ مسألة

ه ي علمجاعاإل يال خالف، بل دعاو وإشكال بال ، أقل من هذه املسافةني اجلمعتنيال ب و من مجعة،أكثر

  .متواترة

 ،ني اجلمعتنيبة التقارب بياجلمعة املندوبة حال الغيف جاز أأنه  املوجز،يف عن ابن فهد  يكحنعم 

 نيون بكي:  قال)عليه السالم(جعفر أيب حة حممد بن مسلم، عن يورة صحكلزوم املسافة املذی دل عليو

 خبطبة إالّ ون مجعةكس تيل وال،ي ثالثة أمنيب ونهيما بيف إالّ ون مجعةكت الی عني ،الي ثالثة أمنياجلماعت

  )١( .مع هؤالءجي ومع هؤالءجي أن سأب  فاللاي ثالثة أمني اجلماعتنيان بكإذا ف: لقا

 ،نيفرسخی ان منها علكما ی جتب اجلمعة عل:  قال)عليه السالم(جعفر أيب ، عن أيضاًموثقته و

 ءمع هؤالجي أن بأس ال فالينت ثالثة أمي اجلماعنيان بكإذا و :قال و عادلإمامان كإذا  كذلی معنو

  )٢( .الي أقل من ثالثة أمني اجلماعتنيون بكيال ومع هؤالء،جيو

إذا  وخبطبة، إالّ ون مجعةكيس يل:  قال)عليه السالم(جعفر أيب ، عن يمحد القمأة جعفر بن يرواو

  )٣( .مع هؤالءجي ومع هؤالءجي أن ال فال بأسياجلمعة ثالثة أميف  ني اجلماعتنيان بك

   صلما االستحباب فاألأالشرط شرط الوجوب، هذا  أن ولعل ابن فهد يرى

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة حمن ٧ الباب ١٦ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٢ أبواب صالة اجلمعة حمن ٧ الباب ١٧ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٧ الباب ٤٠٨ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(



٤١٤

ل شرائط كقال باشتراط الصالة املستحبة بيلذا  ول الشرط،ي دلإطالقه ين فكاشتراطه، لعدم 

  .ليخرج بالدل ما إالّ الصالة الواجبة،

  :هنا فروعو

 انت املسافةك أما لو ،ةيون املراد املسافة العرضكی الفتو والظاهر من انصراف النص: األول

انت ك أو رض،األی يف اآلخر وطائرة فوق السماء،يف  فرضاً نيحد اجلمعتأان كإذا ما كفاعاً، تار

 أيتيما ی عل ـ ان طول اجلبل فرسخاً فهل تبطل الثاينك و،رضاألی علی خراأل وجبل،ی أحدامها عل

ان كن إو ،ثاينبعد الي ان الكن إو . احتماالن،ةياملسافة العرض إىل صرافهن الال  النص، أوطالقإلـ 

 ينبغي ال أنه ه، فالظاهرنطرف آخر می يف خراأل و،طرف جبليف مها احدإان كإذا ، أما األول حوطاأل

  .يرض املبسوطة بدوانصراف األ واالشتراط،

 ل شرطكيف القاعدة ی ما هو مقتضك، ياشتراط الفرسخ واقع أن یالفتو وظاهر النصالثاين 

إذا ما الالقاعدة بطی ، مقتضىخراألحدامها بإتعلم  مت مجاعتان اليقأل، فلو يما خرج بالدل إالّ جزء،و

 تعاد الث يهو حد ويل الثانويالدلی مقتض إالّ أن ،أخريت ومينهما تقديان بكإذا املتأخرة  وانتا معاً،ك

رة صحت الثالثة املتأخو ،قرنت بطلتا، مع العلمإذا ه فيعل وجهلت،إذا ة يصحة الثان و،جهلتاإذا صحتها 

  .ون مانعةكت  اجلمعة املتقدمة الباطلة ال ألن،ال أم عنهما سواء علمت بوجود مها

ل مجعة كانت كحبيث ال ينهما ثالثة أميانت مجعتان بكإذا ، فيبيد تقريالتحد أن الظاهر: الثالث

ع ما هو املرجكالعرف  أن هذا الشرحيف  مرة ريرنا غكن ما بأس، فقد ذكياحلد مل يف فرادها أبعض 

  م،كفهم املوضوع للحيف 



٤١٥

ون كب يقضيل من اخلارج ي دلكان هناك إالّ إذا ق،يات التطبيخصوصيف  هو املرجع كذلك

ة ين من عدم مرجعيمن قبلهم من املتأخر وني املعاصرنية، فما اشتهر بيحنو الدقة العقلی ق عليالتطب

  .حمل منع يق املساحميالتطبيف العرف 

 أن ة دون الفرسخ مانع عن انعقاد اجلمعة، الياجلمعة الثان أن تقدمالظاهر من النص امل: الرابع

صالة عدم انعقادها أ ىفكی خرأانعقاد مجعة يف  كشإذا ه فيعلو، األوىلانعقاد اجلمعة يف عدمها شرط 

  .مهايقي أن يف

  ألنط،حراز الشرإان الالزم ك، ة شرطاًيون عدم اجلمعة الثانك دلةاملستفاد من األ بأن قلناإذا نعم 

ن كمل ت واجلمعة هذه وجدت، أن ثباتإيف نفع ي  التلبس ا النيح إىل صالة عدم انعقاد مجعة سواهاأ

  . املثبتصلون من األكيجل هذه الثمرة  ألصلجراء األإقبلها، ف أو معهای خرأمجعة 

هذه ی تقارا عل أو تقدمها أو خرى،أ  وجود مجعةاًي عقالئلو احتمل احتماالً أنه نعم الظاهر

مل إذا ة، فيالشبهة املوضوعيف  مرة من لزوم الفحص ريرناه غكلزم الفحص ملا ذ ،هاأصلبعد العلم ب اجلمعة

  .صلجراء األإل حمان كجة ينت إىل نتهي

 فتوفر ،ةيقامة مجعة ثانإه ريلغ و حق له،وقت اجلمعة يث بقياجلمعة مسرعاً حبی صلإذا : اخلامس

 اجلماعة أحكام وه،يلإحبهما أتار خياهللا سبحانه ن يف إعادة اجلماعة أ اعةباب اجلميف قد تقدم  والشرائط،

  . اجلماعة الشاملة للمقامأدلة طالقإل ـ ما سبقك ـ املقاميف ة يجار



٤١٦

نشاء اجلماعة إوز جي فال ،هلما من اخلطبة  مباني اجلمعتنيون الشرط التباعد بكالظاهر : السادس

 املنصرف من  ألنكذل وه الصالة،رادإبتعدون بقدر املسافة عند يانوا كن إو ة اخلطبة دون املسافة،يالثان

ی عل ول،يباخلطبة خالف ظاهر الدل العربة بالصالة ال أن هلا من الواجبات، فاحتمال  اجلماعة مبادلةاأل

يف شرعت  وةريخطبت خطبة قص وة بعدهاياخلطبة فجاءت الثانيف  نياجلماعتی حدإ فلو شرع اهذ

بدأ يالذي االعتبار ب أن اء منم واحد من العلريغ إىل  بطلت، خالفاً ملا نسباألوىلجلماعة الصالة قبل ا

بالصالة قبلها صحت صالم دون ی خراألشرعت  و باخلطبةنيالطائفتی حدإ، فلو سبق الً أوبالصالة

  الني الصالتني هو اعتبار الفصل بإمنا دلةاملتبادر من األ بأن كاستدلوا لذل وصالة من سبقهم باخلطبة،

  .ك عرفاً خالف ذلدلةظاهر األ أن سلم التبادر، بل قد عرفتن  الناإ :هيف وهما،ي خطبتنيب

ذب كانت اجلمعة باطلة لكحة، فلو يورة باجلمعة الصحكاملسافة املذيف العربة  أن الظاهر: السابع

 تيانقة اإليصح للنائب حقـ  مثال ـ زمان احلضوريف  )عليه السالم( مامابة من اإليدعواه النيف  ماماإل

 يالواقعی املعن إىل ة الصورة خالف ظاهر اللفظ املنصرفيفاكاحتمال  ونهما مسافة،ين بكيمل ن إو ا،

عتبار  اما الكة، يالروايف ما كال اعتبار بصالة املخالف، بل هو مبرتلة اجلدار  أنه عرفيمنه  و،يليال التخ

  .عمال الظلمةك عادل ريان غكإذا ن موافقاً اكن إو بصالة املنصوب من قبل اجلائر،



٤١٧

ما تصح ك صحت مجعة، ني عند املأموم عادالً، آخرإمامعند  أو ان فاسقاً عند نفسهكنعم لو 

ختلو من  انت املسألة الكن إو  فسق نفسه،ماممسألة علم اإليف باب اجلماعة يف ما تقدم ی مجاعة عل

  .تأمل

  الفإنه آخر فاسقاً، إمامراه ين إو  مأموموهكذلك و،فسه عادالً نمامعلم اإلإذا  ماي فإشكال نعم ال

  .ما دون املسافةيفی خرأتصح مجعة 

 من املسافة أكثرانتا كإذا ثناء، أما األيف تباعدتا ن إو املتأخرة، أو ا دون املسافة بطلتايلو صل: الثامن

البطالن لفقد  و، لالستصحابالصحة: م احتماالنكاحلفي ، فنينتيسفيف انتا كإذا ما كمث اقتربتا، 

 عادةاإل ومتامن اإلك لأقربانت كن إو  فالصحة،ل الشرط عن هذه الصورةيبعد انصراف دليال و،الشرط

  .اجلماعةيف فقد الشرط إذا ما يقد سبق شبه هذه املسألة ف و،أحوط

تصح  أو وماملأموم دوا، فهل تبطل الصالة باعتبار املأم و فوق املسافةمامان اإلكلو : التاسع

 بالنسبة أو لكال إىل ال صحت بالنسبةإ و،فوق املسافةيف اكن العدد الكيمل إذا تبطل  أو ،مامباعتبار اإل

ها الدقة، فالظاهر صحة يعترب ف ياملسافة ال أن ث تقدميح و، احتماالت،ك ذلريغ أو فوق املسافة،من إىل 

  .عيصالة اجلم

  



٤١٨

   :نسان شروطاإل یوجوب اجلمعة علی يف راعي ـ ٢٣ ـ مسألة

، طهذا الشری الضرورة عل ومجاعخالف، بل اإل ال وإشكال بال ،ون بالغاً عاقالًكي أن :)األول(

ی  العامة الدالة علدلة لأل،زاًيان ممكن إو  البالغريغی ات فال جتب عليمن الروا أيتيما س إىل ضافةباإل

رفع القلم عن : )لی اهللا عليه وآلهص ( مثل قوله،به ـ ليما خرج بالدلإالّ ـ  تكليفل كاشتراط 

  .هريغ و،)١( تلمی حيحت الصيب

 ريغ و،تسع أو ضرب بسبعيأنه  و، صالتهأدلة طالقز إلييامل صحتها عن الصيبيف  إشكالنعم ال 

  . صالة اجلماعة و الصالةأصلباب يف  مما تقدم كذل

قامته هلا مجاعة مع إمسألة أن  ماكها، يالم فكال أيتيمال العدد، فسكفي يف كي أنه أما مسألة هل

  .هاي ف)عليه السالم( مامابة اإلينشترط ن ملإذا  كبعد ذلي نه الأ وان تقدمت،يالصب

ن أ اتفقإذا  و،أيضاًتصح منه  دور جنونه، بل اليف  اًيدوارأ أو ،مطبقاًانون ی جتب عل ال أا ماك

يف ه يف عليلكال ت إذ ه،يجتب عل فالس كبالع أو حال الصالةيف ق يفي ويحال السعيف ان الدور ك

 أن طلب قبل دور جنونهي أن هيب علجي نه ال أالظاهر وور له،ضح قامة اجلمعة الإحال يف  و،األول

 حالة اجلمعة عاقلنه إ قالي إالّ أن  اللهم،صالة العدمفاقته، ألإشهدها حالة يه اجلمعة حالة دوره لوضرحي

 إىل ليجن من نصف الليذان الصبح فأان جنونه قبل كإذا ما كمات، ئة املقديی هو قبل جنونه قادر علو

  .صوم غداًيتسحر لي أن هيب علجيه حيث إنذان، قبل األ

  قامة اجلمعةإجمنون حالة  أنه الفرضإذ ، الثاينيف ه يف عليلكت ال أنه ماك

                                                

.٤٠ باب الثالث ٩٣ص: اخلصال) ١(



٤١٩

  .هايلإ يالسعيف ة فائدة يفأ

مواله املوجبة أدارة إة كعدم مل ولف،كه مي السف ألن الظاهر ال،،هيساقطة عن السف هي هلو

  .ما هو واضحكف عنه يلكسقاط التإستلزم ي ه اليللحجر عل

ی واملنته  ادعاه املعترب،لمامكيف   متواتراًاًإمجاعال خالف، بل  وإشكال بال ،نوثةعدم األ: )الثاين(

  :اتيتر الروااجلملة متوايف  من الشرائط أيتيما س وهذا الشرطی دل علي وهم،ريغ ورةكالتذو

الناس من ی  فرض اهللا عزوجل علإمنا : قال)عليه السالم(جعفر أيب ، عن نيعأح زرارة بن يصحك

وضعها  و،اجلمعة يه ومجاعةيف  منها صالة واحدة فرضها اهللا ، صالةنيثالث واجلمعة مخساً إىل اجلمعة

  )١( .نيرأس فرسخی ان علكمن  ویمعاأل وضياملر واملرأة والعبد واملسافر وانون وريبكال وريعن الصغ

 ضياملر والصيبی عل إالّ ل مؤمنكی اجلمعة واجبة عل: )عليه السالم( ني املؤمنريمأخطبة يف و

  )٢( .نيرأس فرسخی ان علكمن  و،كاململو والعبد واملرأة واملسافر ویاألعم وريبكخ اليالش وانونو

 ضيمخسة، املر إالّ شهدهاي أن ل مسلمكی منها صالة واجبة عل: حة حممد بن مسلميصحيف و

  )٣( .الصيب واملرأة واملسافر وكاململوو

   املرأة : مخسةإالّها، يعذر الناس في حد الأل كی اجلمعة واجبة عل: حة منصوريصحو

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٢ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٣ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.١٤ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٥ ص٥ج: الوسائل) ٣(



٤٢٠

  )١( .الصيب وضياملر واملسافر وكاململوو

 ضيمر أو صيب أو امرأة أو كة، عبد مملوأربع الإل مسلم كی اجلمعة حق واجب عل: يالنبوو

  .اتيها من الرواريغ إىل ،)٢(

 إىل انت موجهةكات غالباً يالروا أن ضر بعدي ات اليبعض الروايف ات ير بعض املستثنكعدم ذو

  .ه البالغةيقتضي حسبما ،ر فقطكر من ذكد هلم ذياملف أو ان حمل ابتالئهمكشخاص أ

 طالق إل،ذن الزوجإعدم  أو خوف الفتنة  أوجل املشقةس ألياملرأة لی عدم الوجوب علمث إن 

  .النص

 االستثناء عن  ألن،كبعد ذلي  ال،ةيالنهايف ما عن العالمة كز احلضور، ئاجستحب للعيهل و

 یعماألكات يتستحب لسائر املستثن أا ان الظاهركلذا  و اجلمعة،أدلةات إطالقشملها يالوجوب ف

عليه (اجلمعة؟ قال  ونيديالعيف  عن خروج النساء )لسالمعليه ا(ونس، سألته ية يده روايؤي واملسافر،و

  )٣( .امرأة مسنة إالّ ال: )السالم

ال إة، ويوميثر من مقدار واجب الكأانت تستلزم كإذا ذن اإل إىل العبد حباجة ومثل الزوجةيف نعم 

حق  ال أنه الظاهرإذ  اً،ييرينئذ ختيهما حيلإان الواجب بالنسبة كن إو ذن،اإل إىل اجيبعد عدم االحتيفال 

   هذا املقدار أمايف هلما 

                                                

.١٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٥ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٢٤ة اجلمعة وآداا ح أبواب صالمن ١ الباب ٦ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٢ أبواب صالة العيدين حمن ٦ الباب ٢٣٨ ص٦ج: جامع أحاديث الشيعة) ٣(



٤٢١

 یق للمولحي فال ،هذا املقدار إىل يتقتض الی ونه حقاً للمولك أدلةن  العبد فألوأما املرأة فواضح،

  .ة احلمد مثاليالرباع يتأخرييف  اقرأ :قول لعبدهيأن 

حق ی للمول أنه ة، الظاهرربعاملواضع األكالوقت يف ادة يستلزم زي يريالتخ يشق حدأان كما ينعم ف

  .نعه عن صالة التماممين أك أكثر ستغرق وقتاًيالذي منعه عن الشق 

ن ال أ املرأة،ی  املستثن ألنها اجلمعة،ي جتب عل،عة ثالثةي طببأال يقن إ لكاملشی اخلثن أن مث الظاهر

  .ةيوركالشرط الذ

وم كقسامه حمأع يالعبد جبم أن لظاهرا وفتوى،ال وه النصيما دل علكون عبداً، كيال  أن :)الثالث(

 خيعن الش يكحومه، خالفاً للميف يانت اجلمعة ك وايان مهاكن إو ه،ي العبد علطالقم، إلكذا احل

إذا ده، فيمنع العبد من جهة حق س أن أم الحظواك ونئذ،يه حيث أوجبوها عليتبعه بعض آخر، حو

جاز أإذا ه يقولون بوجوا عليال فال إ ومة،كان حك وجهاً كان ذلكلو نه إ :هيف وجاء الوجوب، ىفانت

  .ديله الس

 مل ه اجلمعةيبة فعليالضری دأإذا العبد :  قال)عليه السالم( ي، عن عل)١( اتيأما ما رواه اجلعفر

  .نئذي حر حألنه تابةكل مال الكه ؤداأراد به ي أن بعدي

 ،هيقصر فيالذي  شرعياد بالسفر، السفر الهل املر ونصاً، واًإمجاع ،ون مسافراًكي ال أن :)الرابع(

   بسفره، يالعاص و السفرريثك واميأقامة عشرة إفقاصد 

                                                

.٤٤ص: اجلعفريات) ١(



٤٢٢

ه، بل عن يخالف ف البأنه  يما عن املشهور، بل ادعكه اجلمعة، يوماً جتب علي نياملتردد ثالثو

  .هي علمجاعاإلی املنته

ن كيمل ن إو مسافراً عرفا، ين مسذا مك وه،يجتب عل بسفره ال ي، فالعاصاملراد السفر العريفأو 

  ؟م القصركه حيعل

السفر ی م علكالشارع حأن  إىل التفتواإذا  العرف فإن املنصرف من النص، ألنه ،األولالظاهر 

احلضر ما  وته من السفررادإذهنهم  إىل ة بادريسفار العرفمواضع من األيف مها كحيمل  و خاصةأحكامب

 يف يمسن إو وجب السقوط،ي ه فالسفر دون املسافة اليعل و،زاناًيه العرف مأخذيما  ه، الياصطلح عل

  .العرف سفراً

للمسافر  بأن م الشارعك سفر حألنه م السفر ال احلضر،كمها حكة حربعاملواطن األ أن الظاهرو

 هيف وه بالقصر،يم علكجل عدم احلأنه ألك ورة وجوب اجلمعة،كالتذيف ن عن العالمة كتم، لي أن هايف

عات، ك رأربعان كاجلمعة م أن همتو وه،يل عليال ربط للمسألة بالقصر لعدم الدل وونه سفراًكزان ياملأن 

  .جبت اجلمعة خال عن الشاهد وعاتك رأربعصح  لماكف

 هم،يواجبة عل ي فهأشبهمن  وعمشاأل وعوراً، أما األإمجاع ونصاًی السالمة من العم: )اخلامس(

ن اوعن نئذ احلرج الياملسقط هلا عنهم ح إذ ،وجه له هلم مشقة الانت كإذا ی عمحلاقهم باألإاحتمال و

  .مناطه أو یالعم

  .ضرراً أو حرجاً وقامة عسراًاإل أو ان احلضوركل ما كثناء تاسيف الم كال أيتيسو

 ه التعسري فاعتبار بعض الفقهاء ف،ال أم تعسر أو ه احلضوريشامل ملن تعذر علی عم األإطالقمث إن 

  .وجه له  ال،كذل إىل انصراف النصی والتعذر بدعأو 



٤٢٣

ن إو شق معه احلضور،يالذي املنصرف منه املرض  واً،إمجاع والسالمة من املرض نصاً: )السادس(

، خصوصاً بعض ضاًيمری سميل من كشمل يث ياملرض حبيف  إطالق فال ،ن بالغاً حد احلرجكيمل 

  .حنوه ومراض مثل تساقط الشعراأل

وجب له ين كه مشقة احلضور ليوجب علي ان مرضه الكإذا شمل ما ي ال أنه الظاهر أن ماك

 أن هين علكيمثله احلضور مل ی ان حرجاً علكإذا نعم  .بطنهيف انت قراقر كإذا ما ك الناس، مامأاخلجل 

  .ل املرضيضر للحرج ال لدلحي

ن له كي ه ملريغ يؤذيث ياً حبيان مرضه معدكن كاحلضور، ليف ن له مشقة كيمل إذا  أنه ماك

  .فيلكسقاط الت املوجبة إل،للناسی ذاأل وضراراحلضور حلرمة اإل

 ها عادة،لتحمل مثي الاليت بعضهم باملشقة  وتعذر معه احلضور،يد بعض الفقهاء املرض مبا ييأما تق

 ،ةكبعضهم باملرض املانع عن احلر وحرجاً، وان عسراًكبعضهم مبا  وبطوئه، أو ادة املرضيخوف زأو 

  .لهك كذلی  علليفال دل

 املنصرف من  ألنخاف حدوثه، أو بطوء برئه أو ادتهيخاف زإذا شمل ما ي  املرض ال:ليمث ق

 كالم املسالكيف بطوء الربء  وادةير خوف الزكن ذكل و،مورهذه األ ه النعميان املرض كاملرض ما 

  .البأس بهو للمناط أو كل ذلك إىل صراف املرضن الأنهك وعنهم، يكما حكة يسيامل والروضو

الالزم القول بعدم وجوب احلضور  إالّ أن سلم عدم اشتمال املرض هلا،ن إونه إ قاليبل رمبا 

  .ةياألول دلةاألی م علكاحلافي  من الضرر املنألنه ،هلؤالء

   أعرجان كأن كقسام املرض، أان من كالذي السالمة من العرج : )السابع(



٤٢٤

 مطلق املرض،يف  األولدارج ن الكذل وشقة احلضور،ان موجباً ملك أو  مثال،صلامن وجع املف

ه، بل عن ي واحد عدم الوجوب علريح غيحدمها فظاهر بل صرأن كيمل إذا  العسر، أما أدلةيف الثاين و

 إطالقيف ن اختلفوا يركالذا أن ماكره، كعدم ذ ورهكذيف قد اختلفوا  و،هي علمجاعة اإليالغن ویاملنته

ی ل عليال دل و،ك ذلريغ أو قعادان موجباً لإلكإذا قسام العرج، مثل ما أعض ده ببييتقيف  و،ونه عذراًك

 أن يقد رو و: قالاملصباح مرسالًيف د ي ما رواه السالّإ و،ى املدعمجاعاإل إالّ نياألول ني القسمريغ

 ال،يرة دلباملرسلة ابوفي كي أنه الظاهر و،ى املدعمجاعاإل ورساله جمبور بالشهرة احملققةإ والعرج عذر،

ن كيمل إذا حضوره يف اط ين االحتكل و،)١( عرجة األيخصوص ىف ن)رمحه اهللا (ه اهلمداينيان الفقكن إو

ان كما لو  ومن قطعت رجله، وعم من املقعد األعرجاملراد باأل أن الظاهر أن ماك، نياألول نيمن القسم

  .عياجلميف  لوحدة املناط ، مثالنيبال رجل أو  خلقةةذا رجل واحد

 أن املوضوع ومكنة احليالظاهر بقر واً،إمجاع ونصاً ،اجلملةيف  اًريبكخاً يون شكي ال أن :)الثامن(

ده ييقتوجه ل ما الكف بنفسه، يلكالعسر الرافع للت إىل رب، فال حاجةكه احلضور للياملراد به من شق عل

ما عن مجاعة كتتحمل عادة،  ه مشقة اليشق عليالذي  وه احلضور،يتعذر عليالذي  أو  به،كحرا مبن ال

   عرف الوجه يفأمل : اجلواهريف ال قلذا  ودات،يده ذه املقييمن الفقهاء تق

                                                

.١٦ س٤٥١ ص٢ج: مصباح الفقيه) ١(



٤٢٥

  )١( .كذلبد ييقتال

  مجلة العلماء،نيه بيخالف ف رة الك، بل عن التذكثراأل إىل املستنديف  نسبه ،انتفاء املطر: )التاسع(

 بأس ال: )عليه السالم( عبد اهللاأيب ، عن )عليه السالم( عبد اهللاأيب الرمحان بن  حة عبديه صحيدل عليو

ن إو فإنهقطرات من املطر،  الظاهر املنصرف منه املطر املوجب للمشقة ال و،)٢(املطريف تدع اجلمعة أن 

املراد  أن الظاهر أن ماكرناه، كده مبا ذييتق يم للموضوع تقتضكة احلبمناسأن  إالّ ه اسم املطريصدق عل

  املسجد املسقف مثالًنيب ونهيان بكإذا أما  ،احملل إىل قهيطريف  أو حمل الصالةيف ان املطر ك إذابه ما 

  .ه احلضوريبه املطر فالالزم عليصي ق مسقف اليطر

 إالّ أن م، اللهكذلی ل عليال فال دلإان وجهه العسر وكه الوحل باملطر فريغ وحلاق العالمةإأما 

 صورة املشقةيف  إالّ حنومها، والعج ولحق باملطر الضبابي ذا الك وه، مقطوع برينه غكقال باملناط، لي

  .الضررو

هم،  أان مزامحاً بأمرك ما كذلك و،مستقبالً أو  فعالً،ضرراً أو وجب عسراًيلما كانتفاء : )العاشر(

 العامة دلةوجهه واضح لأل و واحد من الفقهاء،ري غكر ذلك، ذك ذلأشبهما  أو عرض أو حفظ نفسك

عن  واملهم عند املزامحة،ی هم علتقدم األی ملا دل عل وف،يالكالضرر الت وسقاط احلرجإی لة علالدا

  انكذا من ك وماله فهو معذور،أو نفسه ظلماً ی اف علخيمن  أن يرو: قال أنه ید املرتضيالس

                                                

.٢٦٤ ص١١ج: اجلواهر) ١(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٣ الباب ٣٧ ص٥ج: الوسائل) ٢(



٤٢٦

قد مثل  و،)١(دةيكاحلرمات الو يجمراه من ذوی رجيومن  الد وليتعل أو تيشاغال جبهاز متم 

  .مثلة جبملة من األكه لذلريغ ولعالمةا

قوم يه ريحد غأال  و،مهاأخرين تكمي ن اليل الوالد الذيتعل وتيز امليد جتهيمراد الس أن الظاهرو

راد به الواجب ي أن بد قاً اليان املزاحم واجباً مضكإذا ث قال بسقوطها يمراد املستند ح أن ماكما، 

  .ان الالزم عدم السقوطكهم أانت اجلمعة ك فإن الّإ وهم،األ

يف رنا كقد ذ و له،ضرر ال أدلةلشمول  ي،خوف الضرر حاله حال الضرر الفعل أن الظاهرو

ال تلْقُوا ﴿ :ىلاتعشمله قوله يما ك عرفاً، )٢(ضرر الل يشمله دليخوف الضرر  أن تاب الصومك

 ديكُملُكَِةإىلِبأَيه٣(﴾ الت(.  

، ني القولفاختالی  علنيد من فرسخيبأز أو نيعة منه بفرسخعدم تباعد اجلم: )عشر ياحلاد(

 ياحلل واحلليب وديالس ونيخيعن الش و،األولروا كم ذأهم ريغ ولةيالوس وهيالفق ومايلاأل وعن املقنعف

عن  ون،ي املتأخرني بها خالفاًيجد فأاجلواهر ال يف  و،شهراألنه إ لي، بل ق الثايننيالفاضل ويلميالدو

  : قوالن آخرانكهنا وه،ي علمجاعشف احلق اإلك ونيب الديشرح جن ویاملنته وةيغنال واخلالف

  يصليغدا من أهله بعد ما إذا من ی  من الوجوب عل)٤( ما عن العماين: األول

                                                

.٣١ س٤١٦ ص١ج: املستند) ١(

. باب الضرار٢٩٢ ص٥ج: كايفال) ٢(

.١٩٥اآلية : سورة البقرة) ٣(

.٢٦ س٤٥٢ ص٢ج: مصباح الفقيه) ٤(



٤٢٧

  . اجلمعةكدريالغداة  

راح منها قبل خروج ار إذا مرتله  إىل صليمن ی  من الوجوب عل)١(ايفكسما عن اإل: الثاين

  .ومهي

 ـ : قال أن یلـ إ وضعها عن تسعة و،حة زرارة املتقدمةيمن تبعه بصح وستدل لقول الصدوقا

نيرأس فرسخی ان علكمن و)املتقدمة)عليه السالم( ريمخبطبة األ و،)٢ : ل مؤمنكی اجلمعة واجبة عل 

  )٣( .نيرأس فرسخی ان علكمن و :قال أن یلإ الصيبإالّ 

ی جتب اجلمعة عل : قال)عليه السالم(جعفر أيب حممد بن مسلم، عن ة يبروا: استدل للقول الثاينو

  )٤( .نيفرسخی ان منها علكمن 

ان منها كمن ی جتب عل:  قال، سأله عن اجلمعة)عليه السالم( عبد اهللاأيب ، عن ىخراألته يرواو

  )٥( .ءيه شيس علي فلكذلی  زاد علفإن، نيرأس فرسخی عل

  )٦( .أكثر  النيفرسخی ون علكيمن ی  اجلمعة عل وجبتإمنا :خرب ابن شاذانو

 منی اجلمعة واجبة عل: )عليه السالم( قال أبوجعفر ،حة زرارةي بصح:نيخري األنياستدل للقولو

وقت يف العصر يصلي  إمنا )صلی اهللا عليه وآله (ان رسول اهللاك و، اجلمعةكدرأأهله يف الغداة ی صلن إ

  وا الصالة قضإذا  يكام يسائر األيف الظهر 

                                                

  .٢٥ س٤٥٢ ص٢ج: مصباح الفقيه) ١(

.١ يف وجوب اجلمعة وفضلها ح٥٧ الباب ٢٦٦ ص١ج: الفقيه) ٢(

.٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١ الباب ٣ ص٥ج: الوسائل) ٣(

.٢ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٤ الباب ١١ ص٥ج: الوسائل) ٤(

.٦ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٤ الباب ١٢ ص٥ج: الوسائل) ٥(

.٤ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٤ الباب ١١ ص٥ج: الوسائل) ٦(



٤٢٨

، )١( امةيوم القي إىل  سنةكذل ول،يرحاهلم قبل الل إىل  رجعوا)صلی اهللا عليه وآله (مع رسول اهللا

  .اتي الروانيبيف ن الظاهر عدم التناكل

قة ملبدئه ي رأس الفرسخ اسم حق ألن،خبارمفاد هذه األيف اختالف  النه إ :ه اهلمداينيقال الفق

 مسافة له، حد ذاته مما اليف  فهو ،هي ما زاد علنيب ونهي بكهو احلد املشتر الذيهو عبارة عن طرفه الذي 

توارد إذا ه، في من طرفكملشتربة من احلد ايراد منه أوائله القري وطلق رأس الفرسخياً ما ريثكن كلو

ی ان علكمن ی اجلمعة عل إىل وجب مثال احلضور بأن ،هيما زاد عل والفرسخی  علنافمان خمتلكح

علق  وطلق رأس الفرسخأ فمهما ،اخلارج من الفرسخی عدم احلضور عل وآخره، إىل  من أولهالفرسخ

 من طرفه املناسب كقرب احلد املشتري ة مارادإ إالّ تبادر منهي  النيمكه أحد احليان علكمن ی عل

ه راد منه طرفي ،نياخلربيف ما ك، نيرأس فرسخی ان منها علكل اجلمعة ساقطة عمن يقإذا م، فكللح

 ،)٢( احلديف راد طرفه الداخل ي ،نيرأس فرسخی ان منها علكمن ی ل اجلمعة واجبة عليقإذا  و،اخلارج

 أوفق األول واالستحباب، أو بيرقالتی حة زرارة عليعلم لزوم محل صحيه نم ود،يالم جكهو  و.انتهى

  .العريف باجلمع الداليل

حنوه،  ولياخلط املعلم باملی مضروباً عله ؤان خباكأن كقة ي حقكاملشتری ان واقعاً علكمث من 

   اخلارج أن  اجلمعة بعدأدلةات إطالق إىل هيفالظاهر الرجوع ف

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٤ الباب ١١ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٣٥ س ٤٥٢ ص٢ ج:مصباح الفقيه) ٢(



٤٢٩

  .ديزمن األ أنه هيصدق علي ال و،ديأزی ان علكمنها هو من 

املراد بالصالة جمموع  وموضع مرتل الشخص، إىل  من موضع الصالةةالعربة باملساف أن الظاهرو

املراد من جمموع الصالة  وه،يصلون فيالذي ال آخر املسجد  و،ني البعض من املأمومال وماماجلماعة ال اإل

 رياختاره غالذي هذا هو  وا املربع،يزوا وة، بلربعمرتله من جوانب اجلماعة األ إىل  بالنسبةنيآخر املصل

يف ان حائطه كإذا  احلديف  أنه هيصدق علي إذ ،أشبهما  أو د، بل حبائط دارهي فال اعتبار ببدن البع،واحد

  .احلديف ن حائطه كيمل إذا احلد يف س ينه لأ واحلد،

لو  و،ه احلضوري وجب عل،ام مرخارج احلد أل إىل  فخرج،احلديف ان كمرتله لو  أن علميمنه و

  .ه احلضوريلزم عليا مل م مراحلد أليف ان مرتله خارج احلد فدخل ك

 اجلمعة أقل من نيب ونسان اإلنيان بك فإنبة، ين الغزمايف  ناًيالقول بوجوب اجلمعة عی علنه إ مث

ه يب علجي مل ني من فرسخأكثران كن إو ،عقد مجعة فوق الفرسخ أو ،ه حضورهاي وجب عل،نيفرسخ

  .هيال مل جتب علإ ونه عقدها عندهك أمفإنحضورها، 

لفون ك مارفكه لقاعدة اليوجبت علن إو فإنهافراً، كون كيال  أن صحة اجلمعةيف شترط ي: فرع

صحة يف ان ميتصح منه الشتراط اإل نها الكل ،هذا الشرحيف ما حققنا ك، صولفهم باأليلكتكبالفروع 

 أن صحي  فالأيضاًعلم عدم صحتها من املخالف يمنه  وتب هذا الشرح،كبعض يف رناه كما ذكالعمل، 

 أشبهما  أو م بال وضوءأحده بأن  بصحة العمل، فلو علمكمال الشتراط اإل، للعددمالًكحدمها مأون كي

   سيرناه هنا لكما ذ أن  خيفىال و،مالًكصح جعله ميمل 



٤٣٠

  .ما عرفتك صلاالوجوب ح إذ  ـصور املسألةيف ما عنوناه ك ـ وجوب اجلمعةيف شرط 

  



٤٣١

  :ه مسائلياملسألة السابقة احلضور، ففيف رناه كلف من ذكلو ت ـ ٢٤ ـ مسألة

  :مواضعيف ه يالم فك ال،ا عن الظهر يجتتز وهل تصح اجلمعة منهم: )األوىل(

 ز فتصح منهييز، أما الطفل املي املمريمثله غ وه،يلإف بالنسبة يلكت ال إذ تصح من انون، ال: األول

  . اجلمعةأدلةات طالقعن الظهر إل يجتتزو

من منعه  و،عرجاأل ویعماأل وضياملر وريبكخ اليالش ونيرأس فرسخی ان علكتصح ممن : الثاين

ضرر  أو نفس اجلمعة حرجيف ن كيمل إذا  ،من منعه واجب أهم والضرر، ومن منعه احلرج ور،املط

  .وجب حرمة العملي

  فضلها،ركتذ واجلمعةی  علثطائفة حت: اتياملقام ثالث طوائف من الروايف ن فألی أما املستثن

  .نيوركسقوطها من املذی طائفة تدل عل و،ناًيوجوا عی طائفة تدل علو

ی من أت أن كال ش وهذا فاملطلقات شاملة هلؤالء،ی علو، األوىلة ال ي ختصص الثانإمناة الثالثو

ثبت منه ي اجلمعة منها مما أدلة فإن:  املستند بقولهأشاررناه كما ذی لإ وها عن الظهر،أجزأباجلمعة 

 ،)١(نتفاء الثاين ااألوللزم من انتفاء يال  وةياملشروع ود من الرجحانيأزی دل علي منها ما ال والوجوب،

  :رناه أمرانكد ماذيؤي و.انتهى

  .ناًيه عيجتب عل صحة اجلمعة ممن الی ات الدالة عليمن بعض الروا أيتيما : األول

                                                

.٦ س٤١٧ ص١ج: ملستندا) ١(



٤٣٢

 ،)صلی اهللا عليه وآله (ضرون مجعة الرسولحيانوا كعذار األ ياً من ذوريثك أن وضوح: الثاين

  . فتأمل،نايلإوصل عنهم لفي كت انت الكلو  و،)عليه السالم( يمجعة علو

انت كاً موجباً حلرمة العمل يحرج أو اًيانت صالة اجلمعة ضرركلو  أنه منه فلوضوحی  املستثنوأما

  .قطعاً يزجت مثلها ال و،باطلة

 الغسل وباب الوضوءيف روا كما ذكاً مسقطاً للوجوب صحت، يضرر أو اًيانت حرجكإذا نعم 

 نهأو، وجب عدم وجوب العمليقد  وب بطالن العمل،وجيالضرر قد  واحلرج أن ها منريغ والصومو

  .به صحی أت وحتملن إ

مر  األكه لذلكتريف اً يان عاصكن إو أهم فالظاهر صحة اجلمعة، مران سقوط اجلمعة ألكن إ أما

 ملا كذل و موته،هجل حضور اجلمعة مما سبب حضوراملوت ألی ض املشرف علي املركترإذا ما كهم، األ

  .عن ضدهی نهي ء اليبالشمر  األفإن، اآلخروجب بطالن الضد ي بالضد المر األ أن  منصولاأليف ر كذ

  .عدم صحتها منه  فقد احتمل بعض،املسافر إىل بالنسبة: الثالث

 ما تقدم :هيف و،ه اجلمعةيات السابقة عمن جتب عليالروايف باستثناء املسافر :  أوالًكاستدل لذلو

  .عن املطلقات ال ينيوب الععن الوج أنه ظاهر االستثناء أن من

 ،نيعتك مقام الرنيث تقوم اخلطبتيعات، حك رأربعاجلمعة  و،عتانكفه ريلكاملسافر ت بأن :اًيثانو

  .ناه سابقاًيما بك ،عاتك رأربعجتعلها   النيعتك مقام الرنيل اخلطبتيترت وعتانكاجلمعة رن إ :هيفو



٤٣٣

يف س يل: ليالفض ويحة الربعيصحيف  )سالمعليه ال(قول الصادق ك، خبارجبملة من األ: ثالثاًو

  )١( .ىضحأال  وفطر ال والسفر مجعة

  )٢( .اجهروا بالقراءة و خطبةريالسفر صالة اجلمعة بغيف  صلوا: حة حممد بن مسلميصحو

يف صنعون يما كصنعون ي: السفر؟ فقاليف سألته عن صالة اجلمعة : ، قالىخراأل تهحيصحو

  )٣( .انت خطبةكإذا هر جي إمنا وها بالقراءة،ي فمامهر اإلجي ال و،الظهر

 :السفر؟ فقاليف اجلمعة  ومي عن اجلماعة )عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : ل، قاليحة مجيصحو

انت خطبةكإذا  مامهر اإلجي إمنا مامهر اإلجيال  و،الظهريف وم اجلمعة ي ريغيف يصنعون ما ك يصنعون. 

)٤(  

 بد ال أا عدم اجلواز، ال ينيات عدم الوجوب العياملنساق من هذه الرواأن   إىلضافةباإلنه إ :هيفو

  :خراألات ينة بعض الرواي بقركذلی حتمل علوأن 

 هاياجلمعة رغبة فی مسافر صلأي : قال أنه ه،ي، عن أب)عليه السالم(خرب مساعة، عن الصادق ك

  )٥( .مية مجعة للمقائم جرأعطاه اهللا عزوجل أحباً هلا و

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٩ الباب ٣٥ ص٥ج: الوسائل) ١(

.٦ أبواب القراءة يف الصالة حمن ٧٣ الباب ٨٢٠ ص٤ج: الوسائل) ٢(

.٩ أبواب القراءة يف الصالة حمن ٧٣ الباب ٨٢٠ ص٤ج: الوسائل) ٣(

.٨صالة ح أبواب القراءة يف المن ٧٣ الباب ٨٢٠ ص٤ج: الوسائل) ٤(

.٢ أبواب القراءة يف الصالة حمن ١٩ الباب ٣٥ ص٥ج: الوسائل) ٥(



٤٣٤

اهللا عزوجل فرض ن إ :ـ )عليه السالم(موالنا الصادق  إىل ما نسبهيف ـ اثيخرب حفص بن غو

أتوها، فلما ي ال أن املسافر والعبد ورخص للمرأة و،املؤمنات ونيع املؤمنيمجی  عل ـاجلمعةأي ـ 

  )١( . عنهمأ أجزك، فمن أجل ذلاألوللزمهم الفرض  وحضروها سقطت الرخصة

يف  إالّ قيال تشر وةمجاعال  واملسافر مجعةی س عليل:  قال)عليه السالم( ي، عن علة الدعائميرواو

 ـ ديق صالة العياملراد بالتشر وه،يد استحباب اجلماعة علكاملراد عدم تأ أن  مع وضوح،)٢( مصر جامع

 تقدمما ك اًينيلف ا وجوباً عكيد صحة اجلمعة من املسافر صحتها عن سائر من ال يؤيو ـ ظاهراً

  .أيتيو

 مجاعاإلی  واحد دعوريصحتها عنه، بل عن غيف  واحد من عدم اخلالف ريده ما ادعاه غيؤيما ك

 إتيانصح ي أنه ظهريرناه كمما ذ أن ماك عرفاً، ءجزاالصحة تالزم اإل إذ ،أيضاًة يجمز أا علميمنه  وه،يعل

املنساق من  أن ه منيره مصباح الفقكفما ذن، يل اجلماعة مسافركان كن إو مأموماً، أو اًإماماملسافر ا 

  . واضح الوجهري غ،ة دخوهلم تبعاًيمشروعفي ن  النية عقدها للمسافريشرعفي  السابقة نخباراأل

 ،خالف ته، بل نقل الأجزأ وحضرها صحت منهإذا  أنه الظاهر والعبد، إىل بالنسبة: الرابع

  أن  ه ما تقدم منيدل علي وض،يه مستفي علمجاعاإلی دعوو

                                                

.١ أبواب صالة اجلمعة حمن ١٨ الباب ٣٤ ص٥ج: الوسائل) ١(

. يف ذكر صالة اجلمعة١٨١ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٢(



٤٣٥

  .خرب حفص إىل ضافةعدم صحتها منه، باإل  ال،هيعل يني عدم الوجوب العدلةظاهر األ

 مجاعاإل وعدم اخلالف ير، بل دعاوكحاهلا حال من ذ أن الظاهر واملرأة، إىل بالنسبة: اخلامس

 افةضة حفص، باإليمن روا و،ما تقدم من الوجه إىل ضافةه باإليدل علي ومن قبلها،يف ما ك أيضاًها يف

اجلمعة  ونيديهن من صالة العي عن النساء هل عل)عليه السالم(سأل أخاه  أنه بن جعفر، يخرب علإىل 

  )١( .نعم: الرجال؟ فقالی ماعل

وم ي ماماملسجد مع اإليف صلت املرأة إذا :  قال)عليه السالم(احلسن أيب مهام، عن أيب خرب و

تها يب يف ياً نقصت صالا لتصلأربعاملسجد يف لت صن إو  فقد نقصت صالا،نيعتكاجلمعة اجلمعة ر

  )٢( . أفضلفإنهاً أربع

 مهام مزامحتها للرجال،أيب ة يروايف لعل وجه النقصان  و صحة صالا،نيتي الرواني ظاهر هاتفإن

ما ك دائماً، )صلی اهللا عليه وآله (ضرن صالة رسول اهللاحين ك النساء فإن الّإ ورت اجلمعة،كلذا ذو

  .ثاراآل وخبارمن األظهر ي

 ،اجلمعةيف ة الوجوب يني عدم ع،ال مجاعة وها مجعةيس عليل أنه يف الواردة خباراأل أن ظهريمنه و

  .اجلماعةيف د االستحباب كعدم تأو

ال  وال مجعة وقامةإال  وذانأالنساء ی س عليل: )عليه السالم(مرسلة الصدوق، عن الصادق في ف

  )٣( .مجاعة

                                                

.٢ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ١٨ الباب ٣٥ ص٥ج: الوسائل) ١(

.١ أبواب صالة اجلمعة وآداا حمن ٢٢ بالبا ٣٧ ص٥ج: الوسائل) ٢(

.٢ح  باب التسعة عشر٥١١ص: اخلصال) ٣(



٤٣٦

ی س عليل: )صلی اهللا عليه وآله ( قال)عليه السالم( ي لعل)صلی اهللا عليه وآله (نيبة اليوصيف و

  )١( .ال تسمع اخلطبةو :قالأن  إىل ةمجاعال ومجعة النساء 

العبد اجلمعة  وشهدت املرأةإذا : قالأنه ) عليه السالم( يرناه خرب الدعائم، عن علكد ما ذيؤيو

  )٢( .من صالة الظهری عنيت عنهما، أجزأ

 الظهر؟ إتيانوز هلم جي أو هم اجلمعةي علنيحضر هؤالء اجلمعة فهل تعإذا  أنه يف: )ةياملسألة الثان(

 :العبد واملرأة واملسافر إىل بالنسبة هيمصباح الفقيف قال ی  حت،شد االختالفأ كذليف اختلفوا 

يف طری  علمجاعاإلی وة االضطراب، بل رمبا صدر منهم دعيغايف هذا الباب يف  صحابلمات األك...

  .)٣(ضيالنق

 أم بعضاً أو الكنئذ يهم حيب علجيانون من هؤالء لو حضروا فهل  و الصيبريغ: املستنديف قال و

 ريغيف الشرائع الوجوب  والنافع واملعتربيف  أيضاًد يعن املف يكح وة بالوجوب،يالنهايف خ يال؟ صرح الش

 هاريغيف ح يضاعن اإل و املرأة،ريغيف  مجاعة اإلي بل عن ظاهر الغناملشهور مطلقا، أنه كاملداريف  واملرأة،

 ريبكال وضياملر ویعماألی اخلالف عن الوجوب علفي شرح القواعد نيف  واملسافر، و العبدريغو

يف  وواخلوف، املمنوع للمطر وضياملری رة علكالتذيف  و،نيد من فرسخيرأس أزی من هو عل وعرجاألو

  .انتهى ،)٤( ديالبعيف اخلالف عنه في  نكاملداريف  و،ضياملری علی املنته

                                                

.٤ أبواب صالة اجلمعة آداا حمن ١ الباب ٣ ص٥ج: الوسائل) ١(

. يف ذكر صالة اجلمعة١٨١ ص١ج: دعائم اإلسالم) ٢(

.٦ س٤٥٥ ص٢ج: مصباح الفقيه) ٣(

.١١ س٤١٧ ص١ج: املستند) ٤(



٤٣٧

 إالّ ه،يل علي حالة احلضور ال دلريصها بغيختص و، االستثناءأدلة طالق إل،همي علنيالظاهر عدم التعو

ص ي الوجوب بعد ختصأدلةات إطالقمثل  و،بعضهميف حنوه  وعدم اخلالفی روه، مثل دعوكبعض ما ذ

ال  أن العبد واملسافر ورخص للمرأةو :ة حفص املتقدمةيمثل روا و،ضور االستثناء حبال عدم احلأدلة

  . عنهمأجزأ كجل ذلأ، فمن األوللزمهم الفرض  وروها سقطت الرخصةضما حل ف،أتوهاي

  .نعم: الرجال؟ قالی اجلمعة ما عل ونيديهن من صالة العي هل عل:سنادة قرب اإليرواو

  .نيوجه لعدم التع حضروا فالإذا املطر املشقة، ف وجعراأل ویعممثل األيف الوجه  أن مثلو

  .ورةكاملذ يضعف الدعاو: األولی رد علي إذ ، خيفىال ل ماكاليف و

 ـ فةية حفص ضعيروا و االستثناء حبال عدم احلضور،أدلةص يوجه لتخص البأنه : الثاينی علو

إذا م باجلمعة إتيا دكأتی  عللو ثبتت لزم محلها أا  مع، معلومريجربها بالشهرة غو ـ رواكما ذك

  .الدعائم ومهامأيب ة ينة رواي بقر،حضروا

وجه للجمع  ال و،خراألات ينة الرواي بقرنياجلواز ال التعی بد من محلها عل سناد الة قرب اإليرواو

  .ي مجع تربعألنه صورة عدم احلضور،ی ات عليمحل سائر الروا وصورة احلضور،ی نهما حبملها عليب

ته فال يفرض متامی عل ـ علة مة الكهو ح ووال،أشبه استحسان  أنه ،خريالوجه األی علرد يما ك

 ،ها خالف الستر الالئقياملرأة ف و،أيضاً بعد احلضور ريبكال ویعماألعلى لبقاء املشقة  واً،يثان ـ اطراد له

  هيصعب عليملمطور ا و،للجمعةيف املنای عمله املول إىل تاجحيالعبد و



٤٣٨

  . من املناسباتك ذلريغ إىل فرغوا من اجلمعة،ی يحت يقبن إ الرجوع

  .قربحضروا هو األن إو ركل من ذكی  علنيفعدم التع: صلااحلو

 إىل ال؟ الظاهر االنعقاد بالنسبة أم نيوركاجلمعة باملذيف نعقد العدد املعترب ي أنه هل: )املسألة الثالثة(

االنصراف يف ان كن إو  عنه،دلةعد انصراف األرأة فلعدم ب املوأما  أما انون فواضح،،املرأة و انونريغ

االنصراف  و،دون من العدكت أن صحي كذلكمجاعة مستقله يف قامتها هلن إ، فلما تصح أيضاً أملت

ة جي مع خدةمجاعيصلي  )صلی اهللا عليه وآله (ان رسول اهللاكقد  و اجلمعة مجاعة خاصة،فإن، يبدو

باب يف تقدمت اليت ات يها من الرواريغ إىل بالصالة مجاعة مع أهله، اجلهين أمر أنه ماك، )ها السالميعل(

  . عدمصلاالنصراف فاأليف  كلو ش ومجاعة املرأة،

 بأن ،هياالتفاق علی  بل عن مجاعة دعوكثراأل إىل  بعد نسبته،استدل املستند الستثنائها من العددو

يف  والنفر، أو الرهط أو القوم أو ر،كاملذإىل   الراجعريالضم و،ني العدد خاص باملسلمأدلةاشتراط 

  .نيل املثبتيما من قبأل د املطلقاتيق ت الورةكلفاظ املذاأل و،ىصغر ویربكاقشة ن املمجاعاإل

بعض مباحث هذا يف نا حرج أن بعد ـ صح جعله من العدديز ياملم ون الصيبكالظاهر  أن ماك

ه ي ف، عنهدلةاحتمال انصراف األو ـ ة حمضةينيمتر أا ة الينية متريسائر عباداته شرع وصالته أن بتاكال

  .ما تقدم

ن، ية عقدها للمسافريعدم مشروعيف ضة يات املستفيه من ظهور الروايره مصباح الفقكذ  ماوأما

يف  والعبد، واالنعقاد باملسافری  علمجاعها اإلحيصر أو ةياجلواهر ظاهر الغنيف ه، بل يفقد تقدم ما ف

   االتفاق واقع أن هرالظای ركالذ



٤٣٩

  .انتهى ،شف اللثامكلعله الظاهر من  وئها عن الظهر،جزاإ ونيصحتها جبماعة املسافری عل

إذا ما كسقطت اجلمعة، يف اكبق العدد اليمل  وقامتهاإناً قبل يه عي من وجب علريمث لو تفرق غ

إذا تفاء املشروط، أما وجب انيالشرط انتفاء  أن  لوضوح،عذر أو انيناً لعصيه عيتفرق الواجب عل

  .بعض املسائل السابقةيف  كذليف الم كل اليثناء الصالة، فقد تقدم تفصأيف تفرقوا 

  



٤٤٠

حترر إذا ما كزال عنهم سبب السقوط، إذا ف باجلمعة يلكسقط عنهم التين يالذـ  ٢٥ ـ مسألة

 لتوفر الشرائط ،هميعل وجبت ، باجلمعةتيانام اإلكمإان بك ووا الظهرصلّيمل  وضيبرأ املر أو العبد

 هم الظهر،يان علك الواجب  ألنهم اجلمعة،يانوا صلوها مل جتب علكن إو م هلم،كاملوجب لشمول احل

  . عدمهصل الظهر فاألءداأوجوب اجلمعة بعد ی ل عليدل ال ودوهاأقد و

 ،الأم  ، علموا بزوال املسقط،ثنائهاأيف  أو ،زول املسقط بعد صالة الظهري أن كذليف فرق ي الو

ن إو صلون الظهر مع اجلمعة،يهم  وثناءاأليف انوا كن إ اجلمعة إىل ن من احملتمل وجوب العدولكلو

ف مع فقد الشرط، أما لو يلكمتامها ظهراً لعدم التإثناء صالة اجلمعة، فالظاهر جواز أيف حدث املسقط 

ی  أتألنه ال؟ أم اخلطاب طالقه إلي اجلمعة، فهل توجب علكدراإنه كمأ والظهر مث بلغ الصيبی صل

 فإنالظهر مث بلغ، ی ما لو صليبعض مسائل شرح العروة املختار فيف قد سبق  و احتماالن،،فيلكالتب

  . فراجع، من واد واحدنياملسألت

ا بالظهر أول يأتي أن  هلما،اًييريه اجلمعة وجوباً ختيجتب علالذي  واجلمعةعنه سقط يالذي مث إن 

شترط ي ال و،ول الوقتأ بالظهر تيان اإلأدلة طالق إل،كستحب هلما ذليبل ما هو املشهور، كالوقت 

يف لو  و بالظهر،تيان جواز اإلصل، فاألكذلی ل عليال دل إذ ان اجلمعة،كبالظهر عن م أيتيابتعاد من 

  .هما شاءيأقدم ي أن اجلمعة و الظهرإتياناط بي االحتأراد نمل وه اجلمعة،يتقام فالذي ان كنفس امل

يف ر كما ذكه يل علي ال دل،اطيمورد االحتيف متام اإل أو  القصرميره بعض الفقهاء من تقدكذما و

  لفكونه املكی  ما دل علميالالزم تقد بأن استوجهن إو حمله،



٤٤١

  . باالستحسانأشبههو الذي دع جماال هلذا الوجه ي  النقالً واط عقالًي االحتإطالق إالّ أن به 



٤٤٢



٤٤٣

  

  

  احملتويات



٤٤٤



٤٤٥

  ٧.....................غیرها أو الفائت سجدة أن ـ لو شك ١٨مسألة 

  ٨......................التشهد أو  ـ لو نسي قضاء السجدة١٩مسألة 

  ٩........................... ـ لو كان علیه قضاء أحدهما٢٠مسألة 

  

  فصل

  في موجبات سجود السهو

  ٨٢ ـ ١١

  ١١.................................. ـ موجبات سجود السهو١مسألة 

  ٤٥........................... ـ تكرار السجدة بتكرار الموجب٢مسألة 

  ٤٩................................ ـ سجود السهو ست مرات٣مسألة 

  ٥٠................................... ـ ال یجب تعیین السبب٤مسألة 

  ٥٢...................................تغیر الموجبن ا ب ـ لو٥مسألة 

  ٥٣.......................... سجدة السهو فوراإتیان ـ وجوب ٦مسألة 

  ٥٨............................................. ـ كیفیة النیة٧مسألة 

  ٧٥......................... ـ لو شك في موجب سجود السهو٨مسألة 

  ٧٦......................ه بعد العلم بوجوبهإتیان ـ لو شك في ٩مسألة 



٤٤٦

  ٧٧................................ ـ لو اعتقد وجود الموجب١٠مسألة 

  ٧٨................. علم بوجود الموجب وشك في العدد ـ لو١١مسألة 

  ٧٩................................ ـ الشك في سجود السهو١٢مسألة 

  ٨٠.......................... ـ الشك في أفعال سجدة السهو١٣مسألة 

  ٨١....................واحدة أو سجد سجدتین أنه  ـ لو شك١٤مسألة 

  

  فصل

  عتبار بهاافي الشكوك التي ال 

  ١٧٨ ـ ٨٣

  ٩٧........................................ ـ تحقق كثرة الشك١مسألة 

  ١٠١..............................كثیر الشك أنه  ـ لو شك في٢مسألة 

  ١٠٢................................... شكهإلىلم یلتفت إذا  ـ ٣مسألة 

  ١٠٤............................عتناء كثیر الشك بشكها ـ عدم ٤مسألة 

  ١٠٦............................. ـ الشك في كثرة الشك بالمورد٥مسألة 

  ١٠٧..................................حفظ الصالة بالحصى  ـ٦مسألة 

  ١٢٦.....................................ختالف المأمومینا ـ ٧مسألة 

  ١٢٩........................... المتیقن منهمإلى مام ـ رجوع اإل٨مسألة 

  ١٣٢..................................... والمأموممام ـ شك اإل٩مسألة 

  ١٥٣............................. ـ السجدة المنسیة في النافلة١٠مسألة 

  ١٥٦.............................ثنین والثالث ـ الشك بین اال١١مسألة 

  ١٥٧................................. النافلةأصل ـ الشك في ١٢مسألة 

  ١٥٨....................... ـ حكم الظن في النافلة حكم الشك١٣مسألة 



٤٤٧

  ١٥٩............................. ـ لو نسي الكیفیة في النافلة١٤مسألة 

  ١٦٣...................... السهو في جمیع الصلواتأحكام ـ ١٥مسألة 

  ١٦٥.....................................الظن في األفعال ـ ١٦مسألة 

  ١٧٣......................................... الترويأخیر ـ ت١٧مسألة 

  ١٧٤.......................... ـ وجوب تعلم ما تعم به البلوى١٨مسألة 

  

  ختام فیه مسائل

  ٣١٩ ـ ١٧٩

  

  صالة الجمعة

٣٢١  

  ٣٢١................................... ـ وجوب صالة الجمعة١مسألة 

  ٣٢٢.................................. ـ صالة الجمعة ركعتان٢مسألة 

  ٣٢٣..............................ستحباب الجهر في القراءةا ـ ٣مسألة 

  ٣٢٧.....................................لجمعة ـ وقت صالة ا٤مسألة 

  ٣٣٠...................................... ـ آخر وقت الجمعة٥مسألة 

  ٣٣٦........................... ـ خروج الوقت وهو في الصالة٦مسألة 

  ٣٣٩......................... إدراك ركعةمام ـ منتهى إدراك اإل٧مسألة 

  ٣٤٤........................... ـ صالة الجمعة في زمن الغیبة٨مسألة 

  ٣٦٩...............................ثناء الجمعةأ مام ـ موت اإل٩مسألة 

  ٣٧١........................عتبار العدد في وجوب الجمعةا ـ ١٠مسألة 



٤٤٨

  ٣٧٥..............................قص العدد أثناء الجمعة ـ ن١١مسألة 

  ٣٧٨..................................ن قبل الجمعةا ـ خطبت١٢مسألة 

  ٣٨٨................................ ـ وجوب تقدیم الخطبتین١٣مسألة 

  ٣٩٠................. هو الخطیبمامیكون اإل أن  ـ هل یجب١٤مسألة 

  ٣٩٥.................................. ـ شرائط صالة الجمعة١٥مسألة 

  ٣٩٦................................. ـ الفصل بین الخطبتین١٦مسألة 

  ٣٩٩.......................... الجمعةإلى ـ وجوب اإلصغاء ١٧مسألة 

  ٤٠١.............................ثناء الخطبةأكالم السامع  ـ ١٨مسألة 

  ٤٠٦........................................ ـ وقت الخطبتین١٩مسألة 

  ٤١١................................. ـ كون الخطیب فصیحا٢٠مسألة 

  ٤١٢............................. ـ عدم صحة الجمعة فرادى٢١مسألة 

  ٤١٣......................ى بفرسخخراألبتعاد الجمعة عن ا ـ ٢٢مسألة 

  ٤١٨.................... ـ شرائط وجوب الجمعة على المكلف٢٣مسألة 

  ٤٣١................... ـ مسائل تتعلق بتكلف حضور الجمعة٢٤مسألة 

  ٤٤٠..................ـ زوال سبب السقوط قبل صالة الظهر ٢٥مسألة 

  ٤٤٣........................................................المحتویات

  




