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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 كتاب الصالة

 [كتاب الصالة]

 مقدمة : في فضل الصلواة اليومية وأنها أفضل األعمال الدينية.   

علـيهم  ألنبيـاء ( ا اعلم أن الصالة أحب األعمال إلى اهللا تعالى وهي آخر وصايا
وهـي أول   ،وهي عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها )،السالم

ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقيـة  
عمله ومثلها كمثل النهر الجاري فكما أن من اغتسل فيه في كل يوم خمس مرات لم 

الدرن كذلك كلمـا صـلى صـالة كفـر مـا بينهمـا مـن الـذنوب         يبق في بدنه شيء من 
وإذا كان يوم القيامـة يـدعى    ،وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إال أن يترك الصالة

بالعبد فأول شيء يسأل عنه الصالة فإذا جاء بها تامة وإال زخّ في النار وفـي الصـحيح   
عد المعرفة أفضـل مـن هـذه    ما أعلم شيئا ب« :  )عليه السالم(قال موالنا الصادق 

الصالة أال ترى إلى العبد الصالح عيسى ابن مريم عليه السالم قال : وأوصاني 
: قـال   )عليه السالم(ه ـــوروى الشيخ في حديث عن» بالصالة والزكاة ما دمت حيا 

  ».وصالة فريضة تعدل عند اهللا ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبالت «
في الحث على المحافظة عليهـا فـي أوائـل األوقـات      وقد استفاضت الروايات 

صـلى اهللا عليـه وآلـه    كم التارك لها، قـال رسـول اهللا (  وأن من استخف بها كان في ح
ال ينـال شـفاعتى مـن    « وقـال :  » ليس مني من استخف بصـالته  « :  )وسـلم 

ال تضيعوا صالتكم فإن من ضيع صالته حشر مـع  « وقـال :   »استخف بصالته 
ا مـ وورد : بين »مان وكان حقا على اهللا أن يدخله النار مع المنـافقين  قارون وها
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جـالس فـي المسـجد إذ دخـل رجـل فقـام فصـلى فلـم يـتم           )عليه السـالم (رسول اهللا 
نقر كنقر الغراب لئن مات « :  )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (ركوعه وال سجوده فقال 

ير قال : دخلـت علـى أم   وعن أبي بص »هذا وهكذا صالته ليموتن على غير ديني 
فبكـت وبكيـت لبكائهـا ثـم قالـت : يـا أبـا         )عليه السـالم (حميدة اعزيها بأبي عبد اهللا 

أجمعـوا  « محمد لو رأيت أبا عبد اهللا عند الموت لرأيت عجبا فـتح عينيـه ثـم قـال :     
: قالت : فما تركنا أحدا إال جمعنـاه فنظـر إلـيهم ثـم قـال      ».كل من بيني وبينه قرابة 

بالجملة ما ورد مـن النصـوص فـي فضـلها     و ».فاعتنا ال تنال مستخفا بالصالةإن ش«
 وهللا در صاحب الدرة حيث قال : ،أكثر من أن يحصى

 
 ـاء ــــــــأقصر فهذا منتهى الثنـ     تنهى عن المنكر والفحشاء

  أعداد الفرائض ونوافلها

  فصل
 فى أعداد الفرائض ونوافلها 

والطــواف  ،واآليــات ،(٢)اليوميــة ومنهــا الجمعــة  (١)الصــلوات الواجبــة ســتة :  
وصالة الوالدين على الولد األكبـر   ،والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة ،الواجب

 وصالة االموات.   ،(٣)

والمغـرب   ،والعصـر كـذلك   ،أما اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعـات  
تســقط فــي الســفر مــن و ،والصــبح ركعتــان ،والعشــاء أربــع ركعــات ،ثــالث ركعــات

 ركعتان. أيضاً ، كما أن صالة الجمعة (٤)الرباعيات ركعتان 

                                                 

 وات الواجبة ستة) : اي في عصر الغيبة وسيجيء حكم صالة العيدين في فصل مختص بها.ل(الص)(١

 ا.(ومنها الجمعة) : على ما هو االقوى من كونها أحد فردي الواجب التخييري بل هي افضلهم)(٢
 (على الولد االكبر) : على كالم يأتي في محله.)(٣

 )(من الرباعيات ركعتان) : وكذا عند الخوف على تفصيل مذكور في محله.(٤
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آكدها الرواتب اليومية وهي في غيـر يـوم الجمعـة أربـع      ،وأما النوافل فكثيرة 
وأربــع  ،وثمــان ركعــات قبــل العصــر ،: ثمــان ركعــات قبــل الظهــر(٥)وثالثـون ركعــة  

تعـدان بركعـة ويجـوز فيهمـا      ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشـاء مـن جلـوس   
وركعتـان قبـل    ،وتسـمى بـالوتيرة   (٦)القيام بل هو االفضل وإن كان الجلـوس أحـوط   

عشر ركعة صـالة الليـل وهـي ثمـان ركعـات والشـفع ركعتـان         ىوإحد ،صالة الفجر
فعـدد   ،وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعـات  ،والوتر ركعة واحدة

وعـدد   ،وعـدد النوافـل ضـعفها بعـد عـد الـوتيرة ركعـة        ،كعـة الفرائض سـبعة عشـر ر  
هذا ويسقط في السـفر نوافـل الظهـرين     ،مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون

 والوتيرة على األقوى .  

فإنهـا  (٧) : يجب اإلتيان بالنوافل ركعتين ركعتـين إال الـوتر    ١] مسألة  ١١٧٦[  
 ،على األقـوى فـي الركعـة الثانيـة     (٨) ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع ،ركعة

 وكذا يستحب في مفردة الوتر.  

 ،] مسألة : األقوى استحباب الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ١١٧٧[  
وذَا النُّون إِذ (:  الحمد يقرأ فيها في الركعة األولى بعد ،(٩)ولكنها ليست من الرواتب 

                                                 

(أربع وثالثون ركعة) : ويجوز االقتصار فيها على بعض أنواعها، بـل يجـوز االقتصـار فـي نوافـل الليـل       )(٥
العصر على اربع ركعات بل ركعتـين واذا اراد التبعـيض    على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة، وفي نافلة

في غير هذه الموارد فاالحوط االتيان به بقصد القربة المطلقة حتى فـي االقتصـار فـي نافلـة المغـرب علـى       
 ركعتين.

 (وان كان الجلوس احوط) : ال يترك.)(٦

 (إال الوتر) : ال يبعد جواز االتيان بها متصلة بالشفع.)(٧

 ع) : يؤتى به فيها رجاًء.(حتى الشف)(٨

)(ليست من الرواتب) : ولكن يجوز االتيان بها بعنوان نافلة المغرب ايضاً فتجزي عنهما جميعاً، واذا اتى (٩
بها من غير قصد النافلة لم تجز عنها فله االتيان بالنافلة بعدها الن النوافل المرتبة تتقوم بقصد عناوينها على 

 االقوى.
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ن نَّقْدر علَيه فَنَادى في الظُّلُمات أَن لَّا إِلَـه إِلَّـا أَنـتَ    ذَّهب مغَاضباً فَظَن أَن لَّ
سبحانَك إِنِّي كُنتُ من الظَّالمين فَاستَجبنَا لَه ونَجينَاه من الْغَم وكَـذَلك نُنجِـي   

نِينمؤ(] وفي الثانيـة بعـد الحمـد     ٨٧:  ٢١[ األنبياء  )الْم هنـدعـبِ الَ    والْغَي حفَـاتم
يعلَمها إِالَّ هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تَسقُطُ مـن ورقَـة إِالَّ يعلَمهـا والَ    

:  ٦االنعـام  [ )حبة في ظُلُمات اَألرضِ والَ رطْبٍ والَ يابِسٍ إِالَّ في كتَابٍ مبِـينٍ 
ركعتان يقرأ أيضاً وهى  ،(١٠)بين المغرب والعشاء صالة الوصية يضاً أويستحب  ،] ٥٩

وفـي الثانيـة بعـد     ،مـرة سـورة إذا زلزلـت األرض    ةفي أوالهما بعد الحمد ثالث عشر
 مرة.   ةالحمد سورة التوحيد خمس عشر

صالة الوسطى التى تتأكد المحافظة عليها هي ال: الظاهر أن  ٣] مسألة  ١١٧٨[  
بالصـالة الوسـطى فـي المسـجد أو فـي أول وقتهـا مـثال أتـى          ير أن يأتفلو نذ ،الظهر

 بالظهر. 

ولـو فـي حـال     : النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالسـاً  ٤] مسألة  ١١٧٩[  
حينئذ عد كـل ركعتـين بركعـة فيـأتي بنافلـة الظهـر مـثال سـت          (١١)واألولى  ،االختيار

 ذا يأتى بالوتر مرتين كل مرة ركعة. وعلى ه ،وهكذا في نافلة العصر ،عشرة ركعة
ها    أوقات اليومية ونوافل

 فصل 

 في أوقات اليومية ونوافلها 

وقت الظهرين مـا بـين الـزوال والمغـرب ويخـتص الظهـر بأولـه مقـدار أدائهـا          
ومـا بـين المغـرب ونصـف الليـل وقـت        ،ويختص العصر بآخره كذلك ،بحسب حاله

هـذا   ،والعشـاء بـآخره كـذلك    ،بمقدار أدائهويختص المغرب بأوله  ،للمغرب والعشاء

                                                 

 : يأتي بها رجاًء ويجوز ان يجعلها من نافلة المغرب.)(صالة الوصية) (١٠

 (واالولى) : فيه تأمل واالحوط االتيان بها رجاًء في المرة الثانية سواء المختار وغيره.)(١١
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وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حـيض أو نحـو ذلـك مـن أحـوال االضـطرار        ،للمختار
ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغـرب   ،فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر

أيضـاً  واألقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل  ،من أوله أي ما بعد نصف الليل
أن ال ينـوي   (١٢)بالتأخير لكن األحوط  كذلك أي يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثماً

وما بين طلوع الفجر الصـادق إلـى    أيضاً،بل األولى ذلك في المضطر  ،األداء والقضاء
إلـى أن يصـير الظـل مثـل      (١٣)ووقت الجمعة من الـزوال   ،طلوع الشمس وقت الصبح

 ى وقته ووجب عليه اإلتيان بالظهر. فإن أخرها عن ذلك مض ،الشاخص

ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظـل الحـادث بعـد االنعـدام أو بعـد       
 .ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشـهور  ،(١٤)االنتهاء مثل الشاخص 

ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى  ،(١٥)ولكن ال يبعد أن يكون من الزوال إليهما 
ووقت فضـيلة العشـاء مـن ذهـاب الشـفق إلـى        ،أي الحمرة المغربية (١٦)اب الشفق ذه

ووقـت   ،فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلـى النصـف   ،ثلث الليل
 .  (١٧)فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق 

                                                 

 (لكن االحوط) : ال يترك، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً.)(١٢

 بل اول الزوال عرفاً.(ووقت الجمعة من الزوال) : )(١٣

(بعد االنتهاء مثل الشاخص) : على المشهور وال يبعد انتهاء وقـت فضـيلتها ببلـوغ الظـل اربعـة اسـباع       )(١٤
 الشاخص، بل االفضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه.

الى بلوغه سـتة   ن الزوال اليهما) : بل ال يبعد ان يكون وقت فضيلتها من بلوغ الظل سبعي الشاخصم()(١٥
اسباعه، واالفضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه اربعة اسباعه، هذا كله في غير القيظ ـ اي شـدة     

 ا على ما بعد المثل والمثلين بال فصل.مالحر ـ واما فيه فال يبعد امتداد وقت فضيلته

 بع الليل.(الى ذهاب الشفق) : لغير المسافر واما بالنسبة اليه فيبقى الى ر)(١٦

(الى حدوث الحمرة في المشرق) : بل الى ان يتجلل الصبح السماء والظاهر تقدمه على بـدو الحمـرة   )(١٧
 المشرقية.
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معتـدال   : يعرف الزوال بحدوث ظـل الشـاخص المنصـوب    ١] مسألة  ١١٨٠[  
في أرض مسطحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمر الشـمس علـى سـمت الـرأس     

أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما فـي غالـب البلـدان ومكـة      ،كمكة في بعض األوقات
بميل الشمس إلى الحاجب االيمن لمن واجه نقطـة  أيضاً ويعرف  ،في غالب األوقات

بالـدائرة الهنديـة وهـى    أيضـاً  ويعـرف   ، يخفىوهذا التحديد تقريبي كما ال ،الجنوب
 ،عـن سـمت الـرأس    (١٨)ويعـرف المغـرب بـذهاب الحمـرة المشـرقية       ،أضبط وأمـتن 

ويعرف نصف الليل بـالنجوم   ،واألحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق
وعلـى هـذا    ،الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب

لكنـه ال يخلـو عـن إشـكال      ،المناط نصف ما بـين غـروب الشـمس وطلوعهـا     فيكون
 (١٩)الحتمــال أن يكــون نصــف مــا بــين الغــروب وطلــوع الفجــر كمــا عليــه جماعــة   

واألحوط مراعاة االحتياط هنـا وفـي صـالة الليـل التـي أول وقتهـا بعـد نصـف الليـل          
ي السـماء الـذي   ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في األفق المتصاعد ف

بطية يشابه ذنب السرحان ويسمى بالفجر الكاذب وانتشاره على األفق وصيرورته كالقُ
البيضاء وكنهر سوراء بحيث كلما زدته نظـرا أصـدقك بزيـادة حسـنه وبعبـارة أخـرى       

 في السماء.  انتشار البياض على األفق بعد كونه متصاعداً

ــالظهر وآخــره بالعصــر  : المــراد باختصــاص أول ال ٢] مســألة  ١١٨١[   وقــت ب
وهكذا فـي المغـرب والعشـاء عـدم صـحة الشـريكة فـي ذلـك الوقـت مـع عـدم أداء            

فال مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتـى بقضـاء الصـبح أو غيـره      ،(٢٠)صاحبته 

                                                 

(بذهاب الحمرة المشرقية) : عند الشـك فـي سـقوط القـرص واحتمـال اختفائـه بالجبـال أو االبنيـة أو         )(١٨
ط بعدم تـأخير الظهـرين الـى سـقوط القـرص      االشجار ونحوها واما مع عدم الشك فال يترك مراعاة االحيتا

 وعدم نية االداء والقضاء مع التأخير وكذا عدم تقديم صالة المغرب على زوال الحمرة.

 (كما عليه جماعة) : وهو االقوى.)(١٩

 (مع عدم اداء صاحبته) : متعمداً.)(٢٠
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وكذا ال مـانع مـن إتيـان الشـريكة إذا      ،من الفوائت في أول الزوال أو في آخر الوقت
فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فـي   ،قتأدى صاحبة الو

 ،أثنائها ولو قبل السالم حيث إن صالته صحيحة ال مانع من إتيـان العصـر أول الـزوال   
وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ال مانع من  وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهواً

كان األحوط عدم التعـرض لـألداء   وإن  ،إتيان الظهر في ذلك الوقت وال تكون قضاء
الحتمال احتسـاب العصـر    أو عصراً بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهراً ،والقضاء

 . وكون هذه الصالة عصراً المقدم ظهراً
: يجب تأخير العصر عن الظهـر والعشـاء عـن المغـرب فلـو       ٣] مسألة  ١١٨٢[  

 ،الوقت المخـتص أو المشـترك  بطلت  سواء كان في  قدم إحداهما على سابقتها عمداً
وإن كان في  ،(٢١)فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت ولو قدم سهواً

وإن كان فـي األثنـاء عـدل بنيتـه      ،الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت
وإال كما إذا دخل فـي ركـوع الركعـة الرابعـة مـن       ،إلى السابقة إذا بقي محل العدول

وعنـدي   ،وإن كان األحوط اإلتمام واإلعادة بعد اإلتيـان بـالمغرب   ،(٢٢)طلت العشاء ب
صحتها واحتسـابها   بل األظهر في العصر المقدم على الظهر سهواً ،فيما ذكروه إشكال

إنما هـي أربـع مكـان    : «  )عليه السـالم (إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله  (٢٣) ظهراً
وط اإلتيان بأربع ركعات بقصد ما فـي الذمـة مـن    لكن األح ،(٢٤)في النص الصحيح » 

من غير فـرق فـي الصـورتين     ،وإن كان في األثناء عدل ،دون تعيين أنها ظهر أو عصر
                                                 

 )(بطلت) : المختار انها تصح عصراً على ما تقدم.(٢١

 ر صحتها عشاءاً فيصلي المغرب بعد اتمامها.(العشاء بطلت) : االظه)(٢٢

 (واحتسابها ظهراً) : بل عصراً كما مر.)(٢٣

(في النص الصحيح) : فيه نظر النه ال وثوق بكونه جملة) وقال ان نسـيت الظهـر... الـخ) فـي صـحيح      )(٢٤
قع في بعض مـا  زرارة من كالم االمام عليه السالم بل يحتمل قوياً كونه من كالم زرارة نفسه اذ االدراج وا

ينقل في الجوامع عن كتاب حريز واما رواية الحلبي ففي سندها ابن سنان وهو محمـد ال عبـد اهللا حسـبما    
 تقتضيه الطبقات ولعل هذا وجه اعراض االصحاب عنهما.
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وكـذا فـي العشـاء إن كـان بعـد الفـراغ        ،بين كونه في الوقـت المشـترك أو المخـتص   
ن على ما ذكـروه لكـن مـ    (٢٥)وإن كان في األثناء عدل مع بقاء محل العدول  ،صحت

ــين الوقــت المخــتص والمشــترك    ــرق ب ــر ف ــدة   أيضــاً،غي ــا يظهــر فائ ــا ذكرن وعلــى م
فـإن   ،االختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضـت المـرأة  

وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقـت   ،الالزم حينئذ قضاء خصوص الظهر
وكذا إذا بلغ الصبي ولـم   ،صر فقطفإن الالزم حينئذ إتيان الع ،إال مقدار أربع ركعات

وأمـا إذا فرضـنا    ،فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط ،يبق إال مقدار أربع ركعات
بـل يمكـن أن    (٢٦)عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فال يختص بإحداهما 

كما إذا أفاق المجنون األدواري في الوقت المشترك مقدار أربع  ،يقال بالتخيير بينهما
كعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثـم جـن أو مـات بعـد مضـي مقـدار أربـع        ر

 ركعات ونحو ذلك. 

 ،م الظهـر : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلـى الغـروب قـد    ٤] مسألة  ١١٨٣[  
وفـي السـفر إذا بقـي ثـالث ركعـات قـدم        ،وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر

إذا بقي إلى نصف الليـل خمـس ركعـات قـدم     وإذا بقي ركعتان قدم العصر و ،الظهر
وفـي السـفر إذا بقـي أربـع ركعـات قـدم        ،وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشـاء  ،المغرب
ويجب المبادرة إلى المغـرب بعـد تقـديم العشـاء      ،وإذا بقي أقل قدم العشاء ،المغرب

نيـة  والظـاهر أنهـا حينئـذ أداء وإن كـان األحـوط عـدم        ،إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد
 األداء والقضاء.  

ــألة  ١١٨٤[   ــة    ٥] مس ــى الالحق ــابقة إل ــن الس ــدول م ــوز الع ــوز  ،: ال يج ويج
فلو دخل في الصالة بنية الظهر ثم تبين له في األثناء أنه صـالها ال يجـوز لـه     ،العكس

                                                 

 (عدل مع بقاء محل العدول) : ومع عدم بقائه يمضي وتصح عشاًء كما مر.)(٢٥

 يبعد لزوم االتيان بالظهر من جهة اهميتها وكذا الكالم فيما بعده.(فال يختص باحداهما) : ولكن ال )(٢٦
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بخالف ما إذا تخيل أنـه صـلى الظهـر     ،العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر
 . نه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليهاذكر أفدخل في العصر ثم ت

وقد بقي من الوقت أربـع ركعـات فـدخل     : إذا كان مسافراً ٦] مسألة  ١١٨٥[  
في الظهر بنية القصر ثم بدا له اإلقامة فنوى اإلقامة بطلت صالته وال يجوز له العـدول  

بنيـة   وإذا كـان فـي الفـرض ناويـا لإلقامـة فشـرع       ،إلى العصر فيقطعها ويصلي العصـر 
فالظاهر أنـه يعـدل    (٢٧)العصر لوجوب تقديمها حيئنذ ثم بدا له فعزم على عدم اإلقامة 

 بها إلى الظهر قصرا. 

بين الصالتين المشتركتين في الوقـت  (٢٨) : يستحب التفريق  ٧] مسألة  ١١٨٦[  
وفي االكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إال أنه  ،ويكفى مسماه ،كالظهرين والعشاءين

  يخلو عن إشكال.  ال

: قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهـو مـن ذهـاب الشـفق      ٨] مسألة  ١١٨٧[  
فلـه وقـت    ،كـذلك أيضـاً  وذكروا أن العصـر   ،إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين

نفي البعد  (٢٩)لكن عرفت  ،فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين
نعم األحوط فـي إدراك الفضـيلة الصـبر إلـى      ،يلته هو الزوالفي كون ابتداء وقت فض

 المثل. 

                                                 

)(فعزم على عدم االقامة) : االحوط حينئذ قطع ما بيده واالتيان بالصالتين قصراً اذا بقى من الوقـت مـا   (٢٧
يفي بثالث ركعات وإال عدل بها الى القصر ان لم يتجاوز محل العدول ثـم يـأتي بـالظهر بعـدها اذا ادرك     

كعة منها ومع التجاوز يقطعها ويستأنف العصر ان تمكن من ادراكهـا ولـو بركعـة وإال قضـى الصـالتين،      ر
) ٢٩وحكم العدول عن االقامة في الفرض االخير حكم نية االقامة في الفرع السابق وسـيأتي فـي المسـألة)   

 من قواطع السفر.

 (يستحب التفريق) : استحبابه بعنوانه غير ثابت.)(٢٨

 رفت) : وقد عرفت ما هو المختار، ومنه يظهر النظر فيما جعله أحوط.(لكن ع)(٢٩
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: يستحب التعجيل في الصالة في وقت الفضيلة وفي وقـت   ٩] مسألة  ١١٨٨[  
مـا هـو أقـرب إلـى األول يكـون أفضـل إال إذا كـان هنـاك معـارض           االجزاء بل كل

 كانتظار الجماعة أو نحوه. 

بصالة الصبح أي اإلتيان بها قبل اإلسفار : يستحب الغلس  ١٠] مسألة  ١١٨٩[  
 في حال الظلمة. 

: كل صالة أدرك من وقتها فى آخـره مقـدار ركعـة فهـو      ١١] مسألة  ١١٩٠[  
فقـد أدرك الوقـت لكـن ال     ،فإن من أدرك ركعـة مـن الوقـت    ،أداء ويجب اإلتيان به

 يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك. 
رواتب    أوقات ال

 فصل 

 رواتب فى أوقات ال

والعصـر إلـى    ،: وقت نافلة الظهـر مـن الـزوال إلـى الـذراع      ١] مسألة  ١١٩١[  
الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بـل إلـى آخـر وقـت إجـزاء الفريضـتين       

بعـد الـذراعين تقـديم    و (٣٠)وإن كان األولى بعد الـذراع تقـديم الظهـر     ،على األقوى
ومـع ذلـك    ،(٣١)فالحد أن األوالن لألفضـلية   ،ينالعصر واإلتيان بالنافلتين بعد الفريضت

 األحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية األداء والقضاء في النافلتين. 

                                                 

(تقديم الظهر) : اذا لم يكن صلى منها ركعة وإال فاالولى اتمامها ثم االتيان بالظهر وكـذا الحـال فـي    )(٣٠
 نافلة العصر.

الفريضـتين عنهمـا   (لالفضلية) : ال الفضلية االتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل الفضلية عدم تأخير )(٣١
 البراد ال محل لهذا التحديد.لفبالنسبة الى من يستحب له التأخير الى المثل والمثلين 
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: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصـر فـي غيـر     ٢] مسألة  ١١٩٢[  
جـوازه   يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن األقـوى 

 فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .  (٣٢)

واألولـى تفريقهـا بـأن     ،: نافلة يـوم الجمعـة عشـرون ركعـة     ٣] مسألة  ١١٩٣[  
 يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده. 

وال : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى ز ٤] مسألة  ١١٩٤[  
 . (٣٣)الحمرة المغربية 

ــوتيرة يمتــد بامتــداد وقتهــا   ٥] مســألة  ١١٩٥[    ،: وقــت نافلــة العشــاء وهــي ال
وإذا أراد فعل بعض الصـلوات الموظفـة    ،واألولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به

 .  (٣٤)في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها 
بـين الفجـر األول وطلـوع الحمـرة      (٣٥)ح : وقت نافلـة الصـب   ٦] مسألة  ١١٩٦[  

ويجوز دسها في صالة الليل قبل الفجر ولو عنـد النصـف بـل ولـو قبلـه إذا       ،المشرقية
 في وقتها .  (٣٦)إال أن األفضل إعادتها  ،قدم صالة الليل عليه

                                                 

(لكن االقوى جوازه) : االقوائية ممنوعـة إال فـي الصـورة المـذكورة ومـا بحكمهـا مـن مطلـق العـذر          )(٣٢
 العرفي ولو كان هو االشتغال بما ال محذور في تركه.

المغربية) : ال يبعد امتـداد وقتهـا مـا لـم يتضـيق وقـت الفريضـة، والتحديـد بـزوال          (الى زوال الحمرة )(٣٣
الحمرة انما هو لدرك وقت فضيلة العشاء في اوله نظير ما تقدم فـي نافلـة الظهـرين وعليـه فـال محـل لهـذا        

فـي   التحديد بالنسبة الى من افاض من عرفات الى المشعر حيث يستحب له تأخير العشائين واالتيـان بهمـا  
 مضى ما لم يبلغ نصفه. االمشعر ولو مضى من الليل م

 (جعل الوتيرة خاتمتها) : لم يثبت ذلك.)(٣٤

وقت صالة الليل ـ بعد مضي مقدار يفي بأدائها مبدأ (وقت نافلة الصبح) : ال يبعد ان يكون مبدأ وقتها )(٣٥
 ضيق وقت فضيلتها على النافلة.ـ وامتداده الى قبيل طلوع الشمس، نعم االولى تقديم فريضة الفجر عند ت

(االفضل اعادتها) : اذا نام بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده، وال دليل على االفضـلية فـي غيـر هـذه     )(٣٦
 الصورة ومنه يظهر الحال في المسألة الالحقة.
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: إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يسـتحب   ٧] مسألة  ١١٩٧[  
 إعادتها. 

واألفضـل   ،والفجر الثاني (٣٧): وقت نافلة الليل ما بين نصفه  ٨] مسألة  ١١٩٨[  
 وأفضله القريب من الفجر .  ،وهو الثلث األخير من الليل ،إتيانها في وقت السحر

: يجوز للمسافر والشاب الذى يصعب عليه نافلـة الليـل فـي     ٩] مسألة  ١١٩٩[  
كالشيخ وخـائف البـرد أو االحـتالم     وكذا كل ذي عذر ،وقتها تقديمها على النصف

 وينبغي لهم نية التعجيل ال األداء.  ،والمريض

: إذا دار األمر بين تقديم صالة الليل على وقتها أو قضائها  ١٠] مسألة  ١٢٠٠[  
 .  (٣٨)فاألرجح القضاء 

 : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه اإلعادة.  ١١] مسألة  ١٢٠١[  

: إذا طلع الفجر وقد صلى من صالة الليل أربع ركعات أو  ١٢ ] مسألة ١٢٠٢[  
 ،ثم فريضته وقضاها (٤٠)وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر  ،مخففة (٣٩)أزيد أتمها  

بركعتي الفجـر وفريضـته وقضـى البقيـة بعـد       ىثم أت (٤١)ولو اشتغل بها أتم ما في يده 
 ذلك. 

فنقــول :  ،كــل صــالة تعجيلهــا: قــد مــر أن األفضــل فــي  ١٣] مســألة  ١٢٠٣[  
 يستثنى من ذلك موارد:  

                                                 

ول (ما بين نصفه) : على المشهور وعن بعضهم ان وقتها مـن اول الليـل وال يخلـو عـن وجـه إال ان اال     )(٣٧
 احوط وافضل.

 (فاالرجح القضاء) : لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل.)(٣٨

 )(اتمها) : ال بقصد االداء والقضاء وال يعتبر التخفيف.(٣٩

 (قدم ركعتي الفجر) : وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صالة الليل.)(٤٠

 (اتم ما في يده) : من دون قصد االداء والقضاء.)(٤١
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األول : الظهر والعصـر لمـن أراد اإلتيـان بنافلتهمـا وكـذا الفجـر إذا لـم يقـدم          
 نافلتها قبل دخول الوقت. 

 الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.  

مـا فـي غيـره مـن     وأ ،(٤٢)الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه  
 وعدم جواز البدار.  (٤٣)االعذار فاألقوى وجوب التأخير 

 الرابع : لمدافعة االخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.  

 الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.  

وكـذا   ،(٤٤)السادس : النتظار الجماعة إذا لم يفض إلـى اإلفـراط فـي التـأخير      
 حضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك. ك (٤٥)لتحصيل كمال آخر 

 .  (٤٦)السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صالة الليل إذا صلى منها أربع ركعات  
 . (٤٧)الثامن : المسافر المستعجل  
عهما مع العشاءين بغسل واحـد  ملتج (٤٨)التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين  
 لثوبها. 

                                                 

(او رجائه) : تقدم ان االقوى عدم صحة التيمم مع الرجاء، واما مع عدمه فلم يثبت اسـتحباب تـأخيره   )(٤٢
  الى آخر الوقت.

 (فاالقوى وجوب التأخير) : بل االقوى عدم الوجوب.)(٤٣

 (الى االفراط في التأخير) : لم تثبت اولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة.)(٤٤

 مال آخر) : اطالقه محل نظر.(ك)(٤٥

(أربع ركعات) : فيه تأمل، نعم اذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صالة الليل بتمامها علـى الفريضـة   )(٤٦
 وله تقديم خصوص الوتر ثم االتيان بالفريضة ثم ببقية الركعات.

فـي المـتن فلـم     ،فر وامـا (المسافر المستعجل) : قد مر توسعة وقت فضيلة المغرب الى ربع الليل للمسا)(٤٧
 يثبت.

 (تؤخر الظهرين) : تقدم الكالم فيه في الخامس مما يعفى عنه في الصالة.)(٤٨
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تــؤخر الظهــر والمغــرب إلــى آخــر وقــت   (٤٩) العاشــر : المستحاضــة الكبــرى 
 فضيلتهما لتجمع بين األولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد. 

بـل   ،الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقـت فضـيلتها وهـو بعـد ذهـاب الشـفق       
 وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال .  (٥٠)األولى تأخير العصر إلى المثل 

فإنــه  ،مغــرب والعشــاء لمــن أفــاض مــن عرفــات إلــى المشــعرالثــاني عشــر : ال 
 .  (٥١)يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه 

 يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.  (٥٢)الثالث عشر : من خشي الحر  

الرابع عشر : صالة المغرب فـي حـق مـن تتـوق نفسـه إلـى االفطـار أو ينتظـره          
 أحد. 

حب التعجيـل فـي قضـاء الفـرائض وتقـديمها علـى       : يسـت  ١٤] مسألة  ١٢٠٤[  
 ،، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة(٥٣)الحواضر 

 واالفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار. 

 : يجب تأخير الصالة عـن أول وقتهـا لـذوي االعـذار مـع      ١٥] مسألة  ١٢٠٥[  
وكـذا   ،وفي بابه (٥٤)له في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا رجاء زوالها أو احتما

وكـذا   ،يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغيـر الحاصـلة كالطهـارة والسـتر وغيرهمـا     

                                                 

سـة اغسـال واذا ارادت الجمـع بـين     م(المستحاضة الكبرى) : اذا كانت سـائلة الـدم، واالفضـل لهـا خ    )(٤٩
يـل باالغتسـال عنـد الظهـر     الصالتين فاالفضل ان تختار التأخير علـى النحـو المـذكور فـي المـتن أو التعج     

 والمغرب واالتيان بالصالتين معاً.

 )(بل االولى تأخير العصر الى المثل) : تقدم الكالم فيه وفيما بعده.(٥٠

 (ولو الى ثلثه) : بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف.)(٥١

ى المثلـين  (من خشي الحر) : الظاهر استحباب االبراد في القيظ بتـأخير الظهـر الـى المثـل والعصـر الـ      )(٥٢
 مطلقاً.

 (وتقديمها على الحواضر) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة.)(٥٣

 (كما مر هنا) : ومر ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفاً.)(٥٤
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بـل وكـذا لـتعلم أحكـام الطـوارىء مـن الشـك         ،(٥٥)لتعلم أجـزاء الصـالة وشـرائطها     
وإذا دخـل   ،لكن ال وجه له ،بل قد يقال مطلقاً ،(٥٦)والسهو ونحوهما مع غلبة االتفاق 

وأمـا مـع عـدم     ،وإن لـم يتفـق   (٥٧)في الصالة مع عدم تعلمها بطلـت إذا كـان متزلـزال    
 ،التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصالة وقصد امتثـال أمـر اهللا تعـالى فـاألقوى الصـحة     

لكن له أن يبني على أحد  (٥٨) ،نعم إذا اتفق شك أو سهو ال يعلم حكمه بطلت صالته
يجـب  أيضاً و ،ن أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ واإلعادة إذا خالف الواقعالوجهي

التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضـيق كإزالـة النجاسـة عـن المسـجد أو أداء الـدين       
وإذا خـالف   ،المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك

لكن صالته صحيحة على األقـوى وإن  واشتغل بالصالة عصى في ترك ذلك الواجب 
 كان األحوط اإلعادة. 

: يجوز اإلتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقـت الفريضـة مـا     ١٦] مسألة  ١٢٠٦[  
واألحـوط التـرك بمعنـى تقـديم الفريضـة       ،ولمن عليه فائتة علـى األقـوى   ،لم تتضيق
 وقضاؤها.  

إتيانها في وقـت الفريضـة ولـو    : إذا نذر النافلة ال مانع من  ١٧] مسألة  ١٢٠٧[  
وأما إذا قيده بوقـت الفريضـة فإشـكال     ،، هذا إذا أطلق في نذره(٥٩)على القول بالمنع 

                                                 

 (وشرائطها) : اذا لم يتمكن من ادائها كاملة من دون سبق التعلم.)(٥٥

 مي عند طروها لو لم يتعلم.(مع غلبة االتفاق) : بل مع احتمال مخالفته لحكم الزا)(٥٦

 )(بطلت اذا كان متزلزالً) : بل تصح، والتزلزل ال ينافي قصد القربة.(٥٧

(بطلت صالته) : بل تصح اذا اتمها رجاًء ولم يخل بمـا يكـون معتبـراً فـي الصـحة بلحـاظ حالـه مـن         )(٥٨
 احكام الشك والسهو حتى اذا لم يكن من قصده السؤال كما مر في التقليد.

على القول بالمنع) : االقوى انه على القول بحرمة النافلة في وقت الفريضة ذاتاً أو تشريعاً ال يعـم   (ولو)(٥٩
متعلق النذر الحصة الممنوعة كما ال يمكن تقييده بها، وعنوانا التطـوع والنافلـة اخـذا علـى نحـو المعرفيـة       

حان الصالة مطلقاً وأن المانع عنـه  النواع من الصالة في مقابل ما عرف بعنوان الفريضة، وال دليل على رج
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وإن أمكن القول بالصحة ألن المانع إنما هو وصف النفـل وبالنـذر    ،على القول بالمنع
ا وال يرد أن متعلق النذر ال بد أن يكون راجح ،يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع

وذلك الن الصـالة مـن حيـث هـي      ،وعلى القول بالمنع ال رجحان فيه فال ينعقد نذره
وال يعتبــر فـي متعلــق النــذر   ،ومرجوحيتهــا مقيـدة بقيــد يرتفـع بــنفس النـذر    ،راجحـة 

 الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال : بعدم تحققه في المقام. 

 وغيرها : : النافلة تنقسم إلى مرتبة ١٨] مسألة  ١٢٠٨[  

 هي النوافل اليومية التى مر بيان أوقاتها. األولى : 

إما ذات السبب كصالة الزيارة واالستخارة والصلوات المستحبة في  والثانية : 
وإما غيـر ذات السـبب وتسـمى بالمبتـدأة ال إشـكال فـي        ،االيام والليالي المخصوصة

وكذا ال إشـكال   ،ر أو الصبحعدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صالة العص
 ،وكـذا فـي الصـلوات ذوات االسـباب     ،في عدم كراهة قضائها في وقت من األوقات

وأما النوافل المبتدأة التى لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب اإلتيـان بهـا الن   
 الصالة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشـروع 

 ة أوقات :فيها في خمس

 أحدها : بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس.  

 الثاني : بعد صالة العصر حتى تغرب الشمس.  

 الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط.   

 الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول.  

                                                                                                                         

صحة االحرام قبل الميقات والصوم في بفي المقام يرتفع بالنذر، نعم هذا المسلك هو اقرب الوجوه للحكم 
 السفر بتقريب مذكور في محله.
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وأما إذا شرع فيها قبل ذلـك   ،الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب 
وعندي في ثبوت الكراهـة فـي    ،و فيها فال يكره إتمامهافدخل أحد هذه األوقات وه

 المذكورات إشكال. 
  أحكام األوقات 

 فصل

 في أحكام األوقات 

وإن  تفلـو صـلى بطلـ    ،: ال يجوز الصالة قبل دخول الوقت ١] مسألة  ١٢٠٩[ 
وال يكفـي الظـن    ،ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيهـا  ،قبل الوقت اكان جزء منه
وكـذا   ،، نعم يجوز االعتماد على شهادة العـدلين علـى األقـوى   (٦٠)عذار لغير ذوي اال

وإذا  ،وأما كفاية شهادة العـدل الواحـد فمحـل إشـكال     ،(٦١)على أذان العارف العدل 
صلى مع عدم اليقين بدخوله وال شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إال إذا تبين بعـد  

 قصد القربة منه. ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول 

: اذا كان غافال عن وجـوب تحصـيل اليقـين أو مـا بحكمـه       ٢] مسألة  ١٢١٠[  
كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقـت   ،فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت

وأما لو تبين دخـول الوقـت فـي أثنائهـا ففـي       ،وكذا لو لم يتبين الحال ،بتمامها بطلت
 يترك االحتياط باإلعادة.  فال ،(٦٢)الصحة إشكال 

: إذا تــيقن دخــول الوقــت فصــلى أو عمــل بــالظن المعتبــر  ٣] مســألة  ١٢١١[  
فإن تبين وقوع الصالة بتمامهـا قبـل الوقـت     (٦٣)كشهادة العدلين وأذان العدل العارف 

                                                 

 (لغير ذوي االعذار) : سيأتي الكالم فيهم في المسألة الرابعة.)(٦٠

يار حصول االطمئنان بدخول الوقـت عـن منشـأ عقالئـي ومنـه      (وكذا على أذان العارف العدل) : المع)(٦١
 االذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذن على الوقت ولو مع فقد الشرطين، ومنه يظهر الحال فيما بعده.

 (ففي الصحة اشكال) : بل منع.)(٦٢

 )(واذان العدل العارف) : تقدم الكالم فيه آنفاً. (٦٣
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 ،وإن تبين دخول الوقت في أثنائهـا ولـو قبـل السـالم صـحت      ،بطلت ووجب اإلعادة
وكذا إذا كان  ،ن الغير المعتبر فال تصح وإن دخل الوقت في أثنائهاوأما إذا عمل بالظ

وال فرق في الصحة في الصورة األولى بين أن يتبـين   ،كما مر (٦٤)غافال على األحوط 
دخول الوقت في األثناء بعد الفراغ أو في األثناء لكن بشرط أن يكون الوقـت داخـال   

 قبل تمام الصالة فال ينفع شيئا.  وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل  ،حين التبين

: إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو مـا بحكمـه لمـانع فـي      ٤] مسألة  ١٢١٢[  
أو حـبس أو نحـو ذلـك فاليبعـد      ىالسماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه مـن عمـ  

 التأخير حتى يحصل اليقين بل ال يترك هذا االحتياط.  (٦٥)لكن األحوط   ،كفاية الظن

: إذا اعتقد دخول الوقـت فشـرع وفـي أثنـاء الصـالة تبـدل        ٥] مسألة  ١٢١٣[  
يقينه بالشـك ال يكفـي فـي الحكـم بالصـحة إال إذا كـان حـين الشـك عالمـا بـدخول           

إذ ال أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقـت   ،الوقت
 في األثناء.  

فـي الصـالة فـي أنـه راعـى الوقـت       : إذا شك بعد الـدخول   ٦] مسألة  ١٢١٤[  
 ،(٦٦)بالدخول فال يبعد الحكم بالصـحة   ال فإن كان حين شكه عالماً وأحرز دخوله أم

 وإال وجبت اإلعادة بعد االحراز. 

: إذا شك بعد الفراغ من الصالة في أنها وقعـت فـي الوقـت     ٧] مسألة  ١٢١٥[  
وإن علم أنه  ،(٦٧)بت اإلعادةأو ال فإن علم عدم االلتفات إلى الوقت حين الشروع وج

وكـذا   ،أم ال بنى على الصـحة  له ومع ذلك شك في أنه كان داخالً ومراعياً كان ملتفتاً

                                                 

 (على االحوط) بل االقوى كما مر.)(٦٤

 (لكن االحوط) : ال يترك بل هو االقوى في الموانع الشخصية.)(٦٥

(فال يبعد الحكم بالصحة) : بل هو االظهر لجريان قاعـدة التجـاوز بضـميمة مـا دل علـى ان المراعـي       )(٦٦
 يكفي في حقه الدخول في االثناء.

 (وجبت االعادة) : على االحوط وجوباً وال يبعد الحكم بالصحة.)(٦٧
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هذا كله إذا كـان حـين الشـك عالمـا بالـدخول       ،إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم ال
 النـه ال يجـوز لـه حـين     ،قاعـدة الفـراغ   يوال تجـر  وإال ال يحكم بالصحة مطلقـاً  ،(٦٨)

 الشك الشروع في الصالة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة. 

: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبـين العشـاءين    ٨] مسألة  ١٢١٦[  
وأمـا لـو    ،بـالحكم  (٦٩)وكذا لـو كـان جـاهال     ،بطل فلو عكس عمداً ،بتقديم المغرب

دل بعـد التـذكر إن كـان محـل     شرع في الثانية قبل األولى غافال أو معتقدا إلتيانهـا عـ  
العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص باألولى على األقوى كما مر لكن األحوط 

فـي   (٧٠)وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنـى علـى أنهـا األولـى      ،اإلعادة في هذه الصورة
 ،وإن كان في الوقت المختص علـى األقـوى   أو قصراً متساوي العدد كالظهرين تماماً

وأمـا فـي    ،األحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد مـا فـي الذمـة    وقد مر أن
غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعـد الفـراغ فـيحكم بالصـحة     

ولى وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن األحـوط فـي هـذه    ويأتي باُأل
 الصورة اإلعادة.  

لمغــرب ودخــل فــي العشــاء غفلــة أو نســيانا أو : إذا تــرك ا ٩] مســألة  ١٢١٧[  
فـإن   (٧١)إال إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة  ،معتقدا إلتيانها فتذكر في األثناء عدل

 األحوط حينئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد اإلتيان بالمغرب. 

مـن الالحقـة   أيضـاً  في قضاء الفوائـت   (٧٢): يجوز العدول  ١٠] مسألة  ١٢١٨[  
 وأمــا إذا كــان احتياطيــاً ،ابقة بشــرط أن يكــون فــوت المعــدول عنــه معلومــاإلــى الســ

                                                 

 ين الشك عالماً بالدخول) : االظهر عدم دخالته في الحكم بالصحة.(اذا كان ح)(٦٨

 (لو كان جاهالً) : فيه اشكال واالظهر الصحة في الجاهل القاصر.)(٦٩

 (وبنى على انها االولى) : بل الثانية كما مر.)(٧٠

 )(اال اذا دخل في ركوع الركعة الرابعة) : االظهر صحتها عشاًء في هذه الصورة. (٧١

 العدول) : ال يخلو عن اشكال. (يجوز)(٧٢
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الحتمـال اشـتغال    أيضـاً، فاليكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطيـة  
وكـذا   ،الذمة واقعا بالسابقة دون الالحقة فلم يتحقـق العـدول مـن صـالة إلـى اخـرى      

ن الالزم أن ال يكـون اإلتيـان بالالحقـة    فإ ،الكالم في العدول من حاضرة إلى سابقتها
 . وإال لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر ،من باب االحتياط

: ال يجوز العدول من السابقة إلـى الالحقـة فـي الحواضـر      ١١] مسألة  ١٢١٩[  
 ،ضـة وكذا مـن النافلـة إلـى الفري    ،وال يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ،وال في الفوائت

وكذا مـن فريضـة إلـى     ،(٧٣)وال من الفريضة إلى النافلة إال في مسألة إدراك الجماعة 
ويجوز من الحاضـرة إلـى الفائتـة بـل يسـتحب فـي        ،أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب

 .  (٧٤)سعة وقت الحاضرة 
: إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعـدل إليهـا ثـم     ١٢] مسألة  ١٢٢٠[  
لكـن ال يخلـو عـن     ،كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصـر ثانيـا   تبين أنه
  أيضاً.فاألحوط بعد اإلتمام اإلعادة  ،(٧٥)إشكال 
: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصالة السابقة  ١٣] مسألة  ١٢٢١[  

 بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي. 

مــن أول الوقــت مقــدار أداء الصــالة بحســب  : إذا مضــى ١٤] مســألة  ١٢٢٢[  
حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضـوء والمـرض والصـحة ونحـو     
ذلــك ثــم حصــل أحــد االعــذار المانعــة مــن التكليــف بالصــالة كــالجنون والحــيض  

                                                 

(إال في مسألة ادراك الجماعة) : يأتي منه قدس سره في العشـرين مـن فصـل النيـة ذكـر مـورد آخـر        )(٧٣
 وسيأتي الكالم فيه.

 )(بل يستحب في سعة وقت الحاضرة) : في سعة وقت فضيلتها ال مطلقاً.(٧٤

بنية الظهر أو أتى به وتداركـه بنيـة العصـر    (لكن ال يخلو عن اشكال) : اذا لم يأت بشيء من االجزاء )(٧٥
صحت صالته، نعم اذا كان ركعة يحكم بالبطالن وكذا اذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على 

 االحوط هذا مع صدق العدول الى الظهر حقيقة واما مع الخطأ في التطبيق فال إشكال في الصحة مطلقاً.
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وإن علم بحدوث العـذر قبلـه وكـان     ،(٧٦)وإال لم يجب  ،واالغماء وجب عليه القضاء
وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقـدمات   ،ار وجبت المبادرة إلى الصالةله هذا المقد

وفي  ،حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين
وهكذا بالنسبة إلى المغرب  ،السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين

ال بـد مـن مضـي مقـدار الصـالة      وإن لم تكن المقـدمات أو بعضـها حاصـلة     ،والعشاء
وذهب بعضهم إلى كفاية مضـي مقـدار الطهـارة والصـالة      ،وتحصيل تلك المقدمات

واألقـوى األول وإن كـان هـذا     ،في الوجوب وإن لم يكـن سـائر المقـدمات حاصـلة    
 .  (٧٧)القول أحوط 

: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقـت فـإن    ١٥] مسألة  ١٢٢٣[  
وإن لـم يبـق إال مقـدار     ،(٧٨)وإن وسع لصالة واحـدة أتـى بهـا     ،لصالتين وجبتاوسع ل

كمـا إذا بقـي    ،وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معـا  ،ركعة وجبت الثانية فقط
إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السـفر  مقـدار ثـالث ركعـات أو     

 (٧٩)بـع ركعـات فـي السـفر    إلى نصف الليـل مقـدار خمـس ركعـات فـي الحضـر وأر      
وإذا كـان ذات الوقـت    ،(٨٠)ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجـب مـن السـجدة الثانيـة     

 واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة. 

                                                 

 ذكورة ونظائرها، واما في النوم فيجب القضاء وان كان مستوعباً.(وإال لم يجب) : في االمثلة الم)(٧٦

 )(هذا القول احوط) : ال يترك ولو بمضي مقدار الطهارة الترابية.(٧٧

 (اتى بها) : باتيان الثانية.)(٧٨

(واربع ركعات في السفر) بل وثالث ركعات لكـن بتقـديم العشـاء وإدراك ركعـة مـن المغـرب فـي        )(٧٩
 من اوقات اليومية. ٤المسألة الوقت كما تقدم في 

(ومنتهى الركعة. . السجدة الثانية) : الظاهر انه يكفـي فـي ادراكهـا وضـع الجبهـة علـى المسـجد فـي         )(٨٠
 السجدة الثانية.
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: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشـترك بمقـدار صـالة     ١٦] مسألة  ١٢٢٤[  
اري فهل يجب اإلتيـان بـاألولى   واحدة ثم حدث ثانيا كما في االغماء والجنون األدو

 . (٨١)أو الثانية أو يتخير وجوه 
: إذا بلغ الصبي فـي أثنـاء الوقـت وجـب عليـه الصـالة إذا        ١٧] مسألة  ١٢٢٥[  

ولو صلى قبل البلـوغ ثـم بلـغ فـي أثنـاء الوقـت فـاألقوى         ،أدرك مقدار ركعة أو أزيد
 بلغ في أثناء الصالة.  كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط وكذا الحال لو 

: يجب في ضيق الوقت االقتصـار علـى أقـل الواجـب إذا      ١٨] مسألة  ١٢٢٦[  
بالمسـتحبات   ىفلـو أتـ   ،استلزم اإلتيان بالمستحبات وقوع بعض الصالة خارج الوقـت 

 .  (٨٢)بل تبطل على األقوى  ،مع العلم بذلك يشكل صحة صالته
كعــة أو أزيـــد يجـــب تـــرك  : إذا أدرك مـــن الوقـــت ر ١٩] مســألة   ١٢٢٧[  

نعـم فـي المقـدار الـذي ال بـد مـن        ،المستحبات محافظة على الوقـت بقـدر االمكـان   
 وقوعه خارج الوقت ال بأس بإتيان المستحبات. 

: إذا شك في أثناء العصـر فـي أنـه أتـى بـالظهر أم ال بنـى        ٢٠] مسألة  ١٢٢٨[  
رك وال تجـري قاعـدة   وعـدل إليهـا إن كـان فـي الوقـت المشـت       (٨٣)على عدم اإلتيـان  

نعم لو كان في الوقت المخـتص بالعصـر يمكـن البنـاء علـى اإلتيـان باعتبـار         ،التجاوز
  كونه من الشك بعد الوقت. 

  
  
  
  

  

                                                 

 (أو يتخير، وجوه) : االظهر أولها كما تقدم.)(٨١

 (بل تبطل على االقوى) : الظاهر صحتها اذا ادرك ركعة من الوقت.)(٨٢

 دم االتيان) : ولكن يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها على االظهر.(بنى على ع)(٨٣
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   القبلة

 فصل

 في القبلة 

 
شرفه اهللا تعالى من تخوم االرض إلى عنـان  -وهي المكان الذي وقع فيه البيت 

وال يـدخل فيـه شـيء مـن      ،خصـوص البنيـة   ال ،السماء للناس كافة : القريب والبعيـد 
 حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف. 

وال يعتبر اتصـال الخـط    ،ويجب استقبال عينها ال المسجد أو الحرم ولو للبعيد 
غاية االمر أن المحـاذاة تتسـع    ،(٨٤)من موقف كل مصل بها بل المحاذاة العرفية كافية 

سعة المحاذاة كما يعلم ذلـك بمالحظـة االجـرام     وكلما ازداد بعدا ازدادت ،مع البعد
فال يقدح زيادة عرض الصـف المسـتطيل عـن الكعبـة فـي       ،البعيدة كاألنجم ونحوها

والقول بأن القبلة للبعيـد   ،صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى األجرام البعيدة
الجهة العرفية  وإن كان مرادهم ،سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا

 المسامحية فال وجه له. 

ومــع عدمــه يرجــع إلــى العالمــات  ،مــع االمكــان(٨٥) ويعتبــر العلــم بالمحــاذاة  
وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشـكال   ،واالمارات المفيدة للظن

                                                 

كالمه قدس سره فانـه ال   ل(بل المحاذاة العرفية كافية) : ال بمعنى التوسعة الحسية كما ربما يوهمه ذي)(٨٤
كما  عبرة بخطأ حس البصر، بل بمعنى المحاذاة االعتبارية العقالئية للبعيد غير المميز للعين الممضاة شرعاً

 اوضحناها في محله.

(ويعتبر العلم بالمحاذات) : ولو باالستعانة ببعض االآلت المستحدثة لتعيين قبلة البلدان أو لتعيين نقطة )(٨٥
الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلـة البلـد عنهـا فـان بهـا يحصـل العلـم واالطمئنـان بالمحـاذاة بـالمعنى           

 لى هذه االآلت ملحق بالخبر الحسي.المتقدم، واالخبار عن القبلة معتمداً ع
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ــم يكــن اجتهــاده علــى خالفهــا    ،(٨٦) ــأس بالتعويــل عليهــا إن ل وإال  ،ومــع عدمــه ال ب
جهات إن  (٨٧)وط تكرار الصالة ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع فاألح

 وإال فيتخير بينها.  ،وسع الوقتان 

: االمارات المحصلة للظن التـي يجـب الرجـوع إليهـا عنـد       ١] مسألة  ١٢٢٩[  
 عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة : 

وص فـي الجملـة بجعلـه فـي أواسـط العـراق       الذي هو المنصـ  (٨٨)منها الجدي  
واألحـوط أن يكـون ذلـك     ،كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب االيمن

واألولى وضـعه خلـف    ،والمنكب مابين الكتف والعنق ،في غاية ارتفاعه أو انخفاضه
وفي موصـل ونحوهـا    ،وفي البصرة وغيرها من البالد الشرقية في االذن اليمنى ،االذن
لبالد الغربية بين الكتفين وفي الشام خلف الكتف االيسر وفي عـدن بـين العينـين    من ا

 وبة صفحة الخد االيسر. نوفي صنعاء على االذن اليمنى وفي الحبشة وال

 وهو عكس الجدي.  ،هيلومنها : س 

ومنها : الشمس ألهل العراق إذا زالت عن االنف إلـى الحاجـب االيمـن عنـد      
 ب.  مواجهتهم نقطة الجنو

فـي  أيضاً على الشمال ألهل العراق والمشرق على اليمين  المغرب ومنها جعل 
 موصل. المواضع يوضع الجدي بين الكتفين ك

                                                 

(اشكال) : اقواه الكفاية اذا كانت مستندة الى المبادئ الحسية او ما بحكمها، وإال فال عبرة بها إال مـع  )(٨٦
 افادتها الظن بالقبلة مع عدم امكان تحصيل ظن اقوى منه.

 (يصلي الى اربع جهات) : واالقوى كفاية الصالة الى جهة واحدة مطلقاً.)(٨٧

(ومنها الجدي) : االمارات المذكورة للبلـدان بالخصوصـيات الـواردة فـي المـتن ال تخلـو غالبـاً عـن         )(٨٨
اشكال وحيث انه لم يثبت حجيتها تعبداً فال بـد مـن مراعـات مطابقتهـا لقواعـد علـم الهيئـة وحينئـذ ربمـا          

 توجب العلم أو االطمئنان بالمحاذاة بالمعنى المتقدم.
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يضعون األول عند طلوعـه علـى االيمـن     ،ومنها : الثريا والعيوق ألهل المغرب 
 والثاني على االيسر.

يـر تيـامن وال   فإن علم أنـه صـلى فيـه مـن غ     ،ومنها : محراب صلى فيه معصوم 
 وإال فيفيد الظن. ،تياسر كان مفيدا للعلم

فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد  ،ومنها : قبر المعصوم 
 وإال فيفيد الظن. ،العلم

ومحـاريبهم إذا لـم يعلـم     (٨٩)ومنها : قبلة بلد المسلمين في صالتهم وقبـورهم   
 .  (٩٠)د الهيئة وقول أهل خبرتها إلى غير ذلك كقواع ،بناؤها على الغلط

يجب االجتهـاد   (٩١): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة  ٢] مسألة  ١٢٣٠[  
كما ال يجـوز   ،وال يجوز االكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي ،في تحصيل الظن

وال فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على األقوى  ،االكتفاء به مع إمكان األقوى
قوى سواء حصل من االمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولـو  فاأل

فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخالفه وحصل منه  ،كافر
 يعمل به.  (٩٢)الظن من جهة كونه من أهل الخبرة 

                                                 

غي ان يالحظ ان من المسلمين من ال يرى وجوب االستقبال بالميت في القبر ومـنهم  (وقبورهم) : ينب)(٨٩
طالق جعل القبور من امارات القبلة ـ كمـا   أعاً على جانبه االيمن وعلى هذا فمن ال يرى لزوم كونه مضطج

نـدنا، وكـذا   صنعه في المتن ـ محل منع إال ان يثبت ان بنائهم العملي على دفن موتاهم بالكيفية المتعينـة ع  
الحال في جعل المذابح من اماراتها ـ كما يظهر منه قدس سره في المسألة الخامسة ـ فان اغلب المسـلمين     

 ال يرون وجوب االستقبال في الذبح والنحر.

)(وقول أهل خبرتها) : الظاهر حجية قول الثقة من اهل الخبرة في تعيين القبلة وان لم يفد الظـن حتـى   (٩٠
 صيل العلم.مع التمكن من تح

(عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة) : أو ما بحكمه مما مر، والظاهر جواز االحتياط التام بتكرار الصالة )(٩١
 حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها.

 (من جهة كونه من أهل الخبرة) : تقدم حجيته قول الثقة منهم مطلقاً.)(٩٢
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 غايـة  ،: ال فرق في وجوب االجتهاد بـين االعمـى والبصـير    ٣] مسألة  ١٢٣١[  
 االمر أن اجتهاد االعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان االمارات أو في تعيين القبلة. 

وال  ،: ال يعتبــر إخبــار صــاحب المنــزل إذا لــم يفــد الظــن  ٤] مســألة  ١٢٣٢[  
 بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل األقوى.  ىيكتف

مسلمين في محـاريبهم  : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد ال ٥] مسألة  ١٢٣٣[  
 إال إذا علم بكونها مبنية على الغلط.   (٩٣)ومذابحهم وقبورهم فاألحوط تكرار الصالة

: إذا حصر القبلة فـي جهتـين بـأن علـم أنهـا ال تخـرج عـن         ٦] مسألة  ١٢٣٤[  
إال إذا كانت إحداهما مظنونة واالخرى موهومة  ،إحداهما وجب عليه تكرير الصالة

فكذلك يكرر فيهما لكن األحوط إجراء حكم  ظناً ،إذا حصر فيهمافيكتفي باألولى و
 المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات. 

ــد     ٧] مســألة  ١٢٣٥[   ــه الظــن ال يجــب تجدي : إذا اجتهــد لصــالة وحصــل ل
 االجتهاد لصالة اخرى ما دام الظن باقيا.  

ظهر مـثال إليهـا   : إذا ظن بعد االجتهاد أنها في جهة فصلى ال ٨] مسألة  ١٢٣٦[  
وهـل يجـب    ،ثم تبدل ظنه إلى جهة اخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانيـة 

إذا كــان مقتضــى ظنــه الثــاني وقــوع األولــى  (٩٤)إعــادة الظهــر أو ال األقــوى وجوبهــا 
وإذا كان مقتضاه وقوعها مـا بـين اليمـين واليسـار ال      ،مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار

 تجب اإلعادة. 

: إذا انقلب ظنه في أثناء الصالة إلى جهة أخرى انقلب إلى  ٩] مسألة  ١٢٣٧[  
 إال إذا كان األول إلى االستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.  ،ما ظنه

                                                 

 تماد على اجتهاده.)(فاالحوط تكرار الصالة) : واالقوى جواز االع(٩٣

 (االقوى وجوبها) : فيه إشكال بل منع إال مع بلوغ الظن الثاني حد االطمئنان واالستبانة.)(٩٤
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: يجوز ألحد المجتهدين المختلفين في االجتهاد االقتداء  ١٠] مسألة  ١٢٣٨[  
ــاآلخر إذا كــان اختالفهمــا يســ  ــة الجماعــة وال يكــون بحــد    يراًب بحيــث ال يضــر بهيئ

 االستدبار أو اليمين واليسار. 

: إذا لم يقدر على االجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونهـا   ١١] مسألة  ١٢٣٩[  
وإال  ،إن وسـع الوقـت   (٩٥)في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلـى أربـع جهـات    

وجه يحصل معه اليقين باالستقبال في ويشترط أن يكون التكرار على  ،فبقدر ما وسع
 (٩٦)واألولى أن يكون  ،النحراف إلى حد اليمين واليساراإحداها أو على وجه ال يبلغ 

 على خطوط متقابالت.  

أن تكون الثانيـة إلـى    (٩٧): لو كان عليه صالتان فاألحوط  ١٢] مسألة  ١٢٤٠[  
 جهات األولى. 

رار الصالة إلى أربع جهات أو أقـل  وظيفته تك ت: من كان ١٣] مسألة  ١٢٤١[  
األولى ثـم يشـرع فـي الثانيـة ويجـوز أن      جهات وكان عليه صالتان يجوز له أن يتمم 

وال  ،واألحـوط اختيـار األول   ،يأتى بالثانية في كل جهة صلى إليها األولى إلى أن تتم
الوجـه   نعـم إذا اختـار   ،يجوز أن يصلي الثانيـة إلى غير الجهة التى صلى إليها األولـى 

 األول ال يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب األولى. 

: مــن عليــه صــالتان كــالظهرين مــثال مــع كــون وظيفتــه   ١٤] مســألة  ١٢٤٢[  
التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسـة  

الثانيـة أو  فهل يجب إتمام جهات األولى وصـرف بقيـة الوقـت فـي      ،أو ستة أو سبعة

                                                 

(صلى الى اربع جهات) : تقدم ان االظهر كفاية الصالة الى جهة واحدة، نعم هو احوط وعليـه تبتنـي   )(٩٥
 جملة من الفروع االتية.

على القول بلزوم تكرار الصـالة الـى أربـع جهـات لكـن المعتبـر        عينت(واالولى ان يكون) : بل هو الم)(٩٦
 التقابل العرفي ال الهندسي.

 (فاالحوط) : االولى.)(٩٧
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ويحتمـل   ،يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على األولى ؟ األظهر الوجه األول
وإن لم يكـن لـه إال مقـدار أربعـة أو ثالثـة فقـد يقـال بتعـين          ،وجه ثالث وهو التخيير

لكـن األظهـر وجـوب اإلتيـان بالصـالتين       ،اإلتيان بجهات الثانية ويكون األولى قضاء
ولكـن   ،وكذا الحال فـي العشـاءين   ،لثانية. كما في الفرض األولوإيراد النقص على ا

بأن يـأتي بمـا يـتمكن مـن الصـلوات بقصـد مـا فـي          (٩٨)في الظهرين يمكن االحتياط 
 بخالف العشاءين الختالفهما في عدد الركعات.  ،الذمة فعال

: من وظيفتـه التكـرار إلـى الجهـات إذا علـم أو ظـن بعـد         ١٥] مسألة  ١٢٤٣[  
ولو علم أو ظن بعـد   ،إلى جهة أنها القبلة ال يجب عليه اإلعادة وال إتيان البقية الصالة

الصالة إلى جهتين أو ثالث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بـين اليمـين   
 .  (٩٩)وإال وجبت اإلعادة  ،واليسار كفى

 ،ن العلـم : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكـا  ١٦] مسألة  ١٢٤٤[  
بـل   ،مع عدم إمكان الظن في سـائر الصـلوات غيـر اليوميـة     (١٠٠)والتكرارإلى الجهات 

غيرها مما يمكن فيه التكرار كصالة اآليات وصالة االموات وقضاء االجـزاء المنسـية   
وإن قيل في صـالة االمـوات بكفايـة الواحـدة عنـد عـدم الظـن        (١٠١) وسجدتي السهو 

وأما فيما ال يمكن فيه التكرار كحال االحتضـار   ،القرعةمخيراً بين الجهات أوالتعيين ب
 واألحوط القرعة.  ،والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير

                                                 

(يمكن االحتياط) أي : النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية احتمال التخيير االتي في بعض )(٩٨
دد منهـا بـين الصـالتين ـ اي المكمـل      ومورد هذا االحتياط خصوص المـر  أيضاً،محتمالت الفرض الثاني 

 لالولى اربعاً في الفرض االول وغير االخيرة في الفرض الثاني ـ ال جميع المحتمالت.

 (وجبت االعادة) : االتيان بباقي المحتمالت.)(٩٩

 (والتكرار الى الجهات) : على االحوط االولى كما مر.)(١٠٠

 فيهما.(سجدتي السهو) : سيأتي عدم اعتبار االستقبال )(١٠١
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: إذاصلى مـن دون الفحـص عـن القبلـة إلـى جهـة غفلـة         ١٧] مسألة  ١٢٤٥[  
 مع حصول قصد القربة منه.   (١٠٢)أومسامحة يجب إعادتها إال إذا تبين كونها القبلة 

  قبل له ما يست

 فصل

 ما يستقبل له  في

 يجب االستقبال في مواضع : 

الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها مـن صـالة االحتيـاط للشـكوك      :أحدها 
، وكــذا فيمــا لوصــارت مســتحبة (١٠٣)وقضــاء االجــزاء المنســية بــل وســجدتي الســهو 

بـل   ،آلياتوكذا في سائر الصلوات الواجبة كا ،بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا
ال فـي   ،(١٠٤)ويشترط في صـالة النافلـة فـي حـال االسـتقرار      ،وكذا في صالة االموات
وال يجـب فيهـا االسـتقرار واالسـتقبال وإن صـارت واجبـة        ،حال المشـي أوالركـوب  

 بالعرض بنذر ونحوه.  

: كيفية االستقبال في الصالة قائما أن يكون وجهه ومقاديم  ١] مسألة  ١٢٤٦[  
 ،(١٠٥)والمـدارعلى الصـدق العرفـي     ،بلة حتى أصابع رجليه على األحـوط بدنه إلى الق

وإن جلـس   ،وفي الصالة جالساأن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصـدره وبطنـه  

                                                 

 (إال اذا تبين كونها القبلة) : يكفي في الغافل عن التحري تبين وقوع الصالة ما بين اليمين واليسار.)(١٠٢

 .االولى(بل وسجدتي السهو) : على االحوط )(١٠٣
 (في حال االستقرار) : على االحوط.)(١٠٤

اصابع الرجلين في القيام المدار على الصدق العرفي) : وحيث أن المدار عليه فال يعتبر االستقبال بو()(١٠٥
وال برأس الركبتين في الجلوس وال كيفية معينة في وضع القدمين في الجلوس عليهما، بل االلتفات اليسير 

 بالوجه عن القبلة ال يضر لصدق االستقبال كما سيأتي في المبطالت.
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وإن صـلى مضـطجعا    ،على قدميه البد أن يكون وضعهما علـى وجـه يعـد مقـابال لهـا     
 محتضر. وإن صلى مستلقيا فكهيئة ال ،(١٠٦)يجب أن يكون كهيئة المدفون 

 في حال االحتضار وقد مر كيفيته.  الثاني : 

يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى  ،حال الصالة على الميت الثالث : 
 . (١٠٧)المغرب ورجاله إلى المشرق 

 وضعه حال الدفن على كيفية مرت.   الرابع : 

الذبح والنحر بأن يكـون المـذبح والمنحـر ومقـاديم بـدن الحيـوان        الخامس : 
 مستقبال وإن كان األقوى عدم وجوبه.  أيضاً ، واألحوط كون الذابح (١٠٨)لى القبلة إ

ــألة  ١٢٤٧[   ــتقبال   ٢] مس ــرم االس ــائط  (١٠٩): يح ــالبول أو الغ ــي ب ــال التخل  ،ح
 واألحوط تركه حال االستبراء واالستنجاء كما مر.  

ة وحـال قـراء   ،: يستحب االستقبال في مواضع: حال الـدعاء  ٣] مسألة  ١٢٤٨[  
وحـال سـجدة    ،وحـال المرافعـة عنـد الحـاكم     ،وحال التعقيـب  ،وحال الذكر ،القرآن
 بل حال الجلوس مطلقا.   ،وسجدة التالوة ،الشكر

بـل   ،وحال لـبس السـراويل   ،: يكره االستقبال حال الجماع ٤] مسألة  ١٢٤٩[  
  نافي التعظيم. تكل حالة 

  
 

  
  

                                                 

االيسـر علـى   )(كهيئة المدفون) : أي مضطجعاً علـى الجانـب االيمـن وان لـم يمكـن فعلـى الجانـب        (١٠٦
 االحوط وجوباً في الترتيب بينهما كما سيأتي.

 (ورجاله الى الشرق) : الضابط ان يكون رأسه الى يمين المصلي ورجاله الى يساره كما تقدم.)(١٠٧

تحقـق اسـتقباله بمـا يتحقـق بـه اسـتقبال       ي)(بدن الحيوان الى القبلة) : اذا كان الحيوان قائماً أو قاعـداً  (١٠٨
تين، وامـا اذا كـان مضـطجعاً علـى االيمـن أو االيسـر فيتحقـق باسـتقبال المنحـر والصـدر           االنسان في الحال

 والبطن وال يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين. 

 (يحرم االستقبال) : مر الكالم فيه.)(١٠٩
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لة    أحكام الخلل فى القب

 فصل

 فى القبلة في أحكام الخلل 

وإن  ،عامداً بطلـت صـالته مطلقـاً    باالستقبال عالماً : لو أخلّ ١] مسألة  ١٢٥٠[ 
في اعتقاده أو فـي ضـيق الوقـت فـإن كـان       أومخطئاً أو غافالً أو ناسياً أخل بها جاهالً

ولـو كـان فـي األثنـاء مضـى       ،عنها إلى مابين اليمـين واليسـار صـحت صـالته     منحرفاً
 (١١٠)لكـن األحـوط    ،لباقي من غير فرق بين بقـاء الوقـت وعدمـه   ماتقدم واستقام في ا

إلى اليمـين واليسـار أو    وإن كان منحرفاً ،اإلعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقاً
أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان األحوط  مخطئاً إلى االستدبار فإن كان مجتهداً

 (١١١)ينبغي أن يترك في هذه الصورة  بل ال ،السيما في صورة االستدبار اإلعادة مطلقاً
، وإن كـان جـاهال أو ناسـيا أو غـافال فالظـاهر وجـوب       (١١٢)إن كان فـي األثنـاء    وكذا

 . (١١٣)اإلعادة في الوقت وخارجه
: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حـرم المـذبوح    ٢] مسألة  ١٢٥١[  

وكذا لو  ،القبلة ال يكون حراما وإن كان ناسيا أو جاهال أو لم يعرف جهة ،والمنحور
 ،تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحو ذلك ممـا ال يمكـن اسـتقباله   

 فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة. 

                                                 

(لكن االحوط) : ال يترك في غير المعـذور كالجاهـل عـن تقصـير بشـرطية االسـتقبال، أو بوجـوب        )(١١٠
 أو االحتياط عند تعذر العلم بالقبلة، والعالم به المتسامح في اداء وظيفته. التحري،

 )(بل ال ينبغي ان يترك في هذه الصورة) : ال بأس بتركه.(١١١

(وكذا ان كان في االثناء) : اذا كان بحيث لو قطعها يدرك الصالة في الوقت ولو بادراك ركعة منها )(١١٢
صحة الصالة فيستقيم للباقي سواء كان االلتفات في الوقت أو فـي   االستئناف، وإال فاالظهرووجب القطع 

 خارجه كما اذا ادرك ركعة من الوقت فقط وفي الركعة الثانية التفت الى انحرافه عما بين اليمين واليسار.

(في الوقت وخارجه) : الظـاهر انـه ال يجـب القضـاء علـى الغافـل عـن االسـتقبال وال علـى الجاهـل           )(١١٣
 ا لم يكن متردداً سواء الناسي وغيره.بالموضوع اذ
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: لو ترك اسـتقبال الميـت وجـب نبشـه مـا لـم يـتالش ولـم          ٣] مسألة  ١٢٥٢[  
 ن كما مر سابقا.  نسيا نيوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أ

  الستر والساتر 

 فصل

 فى الستر والساتر 

 وستر مخصوص بحالة الصالة.  ،إعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه 

ـ القبل والدبر ـ عن كل مكلف مـن الرجـل      (١١٤)يجب سترالعورتين  فاألول : 
يحـرم  و ،والمرأة عن كل أحد من ذكر أو انثى ولو كان مماثال محرمـا أو غيـر محـرم   

وال يسـتثنى مـن الحكمـين إال الـزوج      ،النظـر إلـى عـورة اآلخـر    أيضاً على كل منهما 
بـل يجـب السـترعن الطفـل      ،والزوجة والسيد واالمة إذا لم تكـن مزوجـة وال محللـة   

بـل األحـوط تـرك     ،كما أنه يحرم النظرالى عـورة المراهـق   ،المميز خصوصا المراهق
 (١١٥)ة تمام بدنها عمن عـدا الـزوج والمحـارم    ويجب سترالمرأ ،النظرالى عورة المميز

ويحـرم   (١١٧)وأما معهمـا فيجـب السـتر     ،مع عدم التلذد والريبة (١١٦)إالالوجه والكفين 
واألحـوط سـترها عـن     ،النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجـه والكفـين  

عـن غيـر    ،المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا كما أن األحوط سـتر الوجـه والكفـين   
 المحارم مطلقا. 

                                                 

 (ويجب ستر العورتين) : تقدم ما يرتبط به في احكام التخلي.)(١١٤

(عدا الزوج والمحارم) : وكذا الطفل غير المميز ومن بحكمه واالحوط لزوماً ستر بدنها بل وشعرها )(١١٥
 شهوة.عن الطفل المميز اذا بلغ مبلغاً يمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران ال

)(إال الوجه والكفين) : هذا في غير المسنة التي ال ترجـو النكـاح وامـا هـي فيجـوز لهـا ابـداء الشـعر         (١١٦
 والذراع ونحوهما ـ مما يستره الخمار والجلباب عادة ـ من غير ان تتبرج بزينة.

الحـرام  (واما معهما فيجب الستر) : ال يبعد جواز ابـداء الوجـه والكفـين إال مـع خـوف الوقـوع فـي        )(١١٧
 وكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم ونحو ذلك.
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سـواء   (١١٨): الظاهر وجـوب سـتر الشـعر الموصـول بالشـعر       ١] مسألة  ١٢٥٣[  
 ،وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ،وحرمة النظر إليه ،كان من الرجل أو المرأة

 ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط.  

: الظاهر حرمة النظر إلـى مـا يحـرم النظـر إليـه فـي المـرآة         ٢سألة ] م ١٢٥٤[  
 والماء الصافي مع عدم التلذذ وأما معه فال إشكال في حرمته.  

: ال يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص وال  ٣] مسألة  ١٢٥٥[  
 بل المناط مجرد الستر ولوكان باليد وطلي الطين ونحوهما.   ،كيفية خاصة

ويشـترط فيـه سـاتر     ،: أي الستر في حال الصالة فله كيفية خاصـة  ما الثانيوأ 
ويتفـاوت بالنسـبة    ،ويجب مطلقا سواء كان هناك نـاظر محتـرم أو غيـره أم ال    ،خاص

فيجـب عليـه سـتر العـورتين ـ أي القبـل مـن القضـيب         أما الرجل  ،إلى الرجل والمرأة
وط ستر العجان أي ما بين حلقة الـدبر  وإن كان األح ،والبيضتين وحلقة الدبر ـ ال غير 

والواجـب سـتر لـون     ،وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة ،إلى أصل القضيب
ستر الشبح الـذي يـرى مـن خلـف الثـوب مـن غيـر تميـز          (١٢٠)واألحوط  ،(١١٩)البشرة 

 وأما الحجم أى الشكل فال يجب ستره.  ،للونه

حتـى الـرأس والشـعرإال الوجـه     و أما المـرأة فيجـب عليهـا سـتر جميـع بـدنها        
وإال اليدين إلى الزندين والقدمين إلى السـاقين   ،(١٢١)المقدار الذي يغسل في الوضوء 

 ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة. 

                                                 

(الظاهر وجوب سـتر الشـعر الموصـول بالشـعر) : اذا عـد زينـة لهـا وكـذا الحـال فـي المسـتعار غيـر             )(١١٨
الموصول والقرامل من غير الشعر والحلي، نعم ما يعد من الزينة الظاهرة كالخاتم والسـوار ال يجـب سـتره    

 على االظهر.

 (ستر لون البشرة) : وان كان عارضياً كما مر.)(١١٩

 (واالحوط) : بل االقوى اذا كان الجسم مرئياً.)(١٢٠

(المقدار الذي يغسل في الوضوء) : بل الوجه العرفي وهو ما ال يستره الخمار عـادة مـع ضـربه علـى     )(١٢١
 الجيب، وفي لزوم ستر المقدار القليل من الشعر الذي ال يستره عادة تأمل.
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: ال يجب على المرأة حال الصالة ستر ما في باطن الفم من  ٤] مسألة  ١٢٥٦[  
وال  ياللسان وال ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسـواد والحلـ  االسنان و

 وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.   ،الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك

: إذا كــان هنــاك نــاظر ينظــر بريبــة إلــى وجههــا أوكفيهــا    ٥] مســألة  ١٢٥٧[  
فإن أثمت ولم تسترها لـم   ،ةلكن ال من حيث الصال (١٢٢)أوقدميها يجب عليها سترها 

وكـذا بالنسـبة إلـى     ،ها وما على وجهها من الزينـة وكذا بالنسبة إلى حلي ،تبطل الصالة
 الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها. 

وكـذا تحـت    ،: يجب على المرأة ستر رقبتهـا حـال الصـالة    ٦] مسألة  ١٢٥٨[  
 .  (١٢٣)اختمارها على األحوط  ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند

: االمة كالحرة في جميع ما ذكر مـن المسـتثنى والمسـتثنى     ٧] مسألة  ١٢٥٩[  
من غيرفـرق بـين أقسـامها     ،ولكن ال يجب عليها ستر رأسها وال شعرها وال عنقها ،منه

ت ولـو اعتقـ   ،ضة فكالحرة مطلقـا وأما المبع ،رة والمكاتبة والمستولدةة والمدبمن القنِّ
 ،في أثناء الصالة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمـان صـحت صـالتها   

وأمـا   ،بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صالتها بال فعل مناف
 ،(١٢٤)وكذا إذا لم تتمكن من الستر إال بفعـل المنـافي    ،إذا تركت سترها حينئذ بطلت

نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صـالتها   ،دةولكن األحوط اإلتمام ثم اإلعا
وأمـا   ،بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقاً ،على األقوى

إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلـة بـالحكم وهـو وجـوب السـتر فـاألحوط إعادتهـا        
(١٢٥)  . 

                                                 

 ب عليها سترها) : مر الكالم فيه.(يج)(١٢٢

 (على االحوط) : ال بأس بتركه.)(١٢٣

 (إال بفعل المنافي) : ال يبعد عدم البطالن في هذه الصورة.)(١٢٤

 (فاالحوط اعادتها) : االظهر عدم وجوب االعادة مع الجهل قصوراً.)(١٢٥
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م وجـوب  : الصبية الغير البالغة حكمهاحكم االمـة فـي عـد    ٨] مسألة  ١٢٦٠[  
وإذا بلغت في أثنـاء   ،ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صالتها وشرعيتها

فـي األثنـاء فـي وجـوب المبـادرة إلـى السـتر         (١٢٦)الصالة فحالها حال االمـة المعتقـة   
 والبطالن مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ. 

نـواع الصـلوات   : ال فرق في وجوب السـتر وشـرطيته بـين أ    ٩] مسألة  ١٢٦١[  
فـي توابـع الصـالة مـن قضـاء االجـزاء المنسـية بـل         أيضـاً  ويجب  ،الواجبة والمستحبة

نعـم ال يجـب فـي صـالة الجنـازة وإن كـان هـو         ،(١٢٧)سجدتي السهو علـى األحـوط   
 وكذا ال يجب في سجدة التالوة وسجدة الشكر.   أيضاً،فيها  (١٢٨)األحوط 

 .  (١٢٩)أيضاً ي الطواف : يشترط ستر العورة ف ١٠] مسألة  ١٢٦٢[  
لـريح أو غفلـة لـم تبطـل      أو بعضـاً  : إذا بدت العورة كـالً  ١١] مسألة  ١٢٦٣[  
وصـحت  (١٣٠)لكن إن علم به في أثناء الصـالة وجبـت المبـادرة إلـى سـترها       ،الصالة
وإن كان األحوط اإلعادة بعد اإلتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتـد  أيضاً 

 به. 

: إذا نسى ستر العورة ابتداءا أو بعـد التكشـف فـي األثنـاء      ١٢ألة ] مس ١٢٦٤[  
وكذا لـو تركـه مـن أول الصـالة أو      ،فاألقوى صحة الصالة وإن كان األحوط اإلعادة

 على األحوط.   (١٣١)والجاهل بالحكم كالعامد  ،في األثناء غفلة

                                                 

 (حال االمة المعتقة) : مر حكمها آنفاً.)(١٢٦

 ط) : واالظهر عدم وجوب الستر فيهما.(بل سجدتي السهو على االحو)(١٢٧

 (وان كان هو االحوط) : ال يترك.)(١٢٨

 (في الطواف أيضاً) : بالحدود المتقدمة على االحوط.)(١٢٩

(وجبت المبادرة الى سترها) : واالحوط ترك االشتغال بشيء من الصالة حال العلـم باالنكشـاف أو   )(١٣٠
 جب الزيادة المبطلة.أعادة ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يو

 (والجاهل بالحكم كالعامد) : اذا كان مقصراً، واما القاصر فاالظهر انه كالناسي.)(١٣١
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: يجب الستر من جميـع الجوانـب بحيـث لـو كـان هنـاك        ١٣] مسألة  ١٢٦٥[  
نعم إذا كان واقفـا علـى طـرف سـطح أو      ،اظر لم يرها إال من جهة التحت فال يجبن

بحيث ترى عورته لـو كـان هنـاك نـاظر فـاألقوى واألحـوط وجـوب         (١٣٢)على شباك 
والفـرق مـن حيـث     ،بخالف ما إذا كان واقفـا علـى طـرف بئـر     أيضاً،الستر من تحت 

وأمـا الواقـف علـى طـرف      ،عدم تعارف وجود الناظر فـي البئـر فيصـدق السـتر عرفـا     
فلو لم يستر من جهة التحت بطلـت   ،السطح ال يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى

 فالمدارعلى الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.   ،صالته وإن لم يكن هناك ناظر

: هل يجب السترعن نفسه بمعنى أن يكون بحيث ال يـرى   ١٤] مسألة  ١٢٦٦[  
وإن كـان الثـاني ال يخلـو     ،(١٣٣)غير قوالن : األحوط األول نفسه أيضاأم المدار على ال

فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيـث يـرى عـورة نفسـه عنـد الركـوع لـم         ،عن قوة
 أيضـاً، هذا إذا لم يكن بحيـث قـد يراهـا غيـره      ،تبطل على ماذكرنا واألحوط البطالن

 وإال فال إشكال في البطالن. 

ــألة  ١٢٦٧[   ــالزم أن  ١٥] مس ــل ال ــوال     : ه ــع االح ــي جمي ــاتريته ف ــون س يك
 ،حاصالمن أول الصالةإلى آخرها أويكفي الستربالنسبة إلى كـل حالـة عنـد تحققهـا    

مثال إذاكان ثوبه مما يستر حال القيام ال حال الركوع فهل تبطل الصالة فيه وإن كـان  
 ،أو يتستر عنده بساتر آخـرأو ال تبطـل  ساتراً في حال الركوع يجعله على وجه يكون 

وعلى ما ذكرنا فلوكـان ثوبـه مخرقـا بحيـث      ،وجهان أقواهما الثاني وأحوطهما األول
تنكشف عورته في بعض االحوال لم يضرإذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعـه  

 أوبنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها. 

                                                 

 (أو على شباك) أو على ما يحكي كالجسم العاكس.)(١٣٢

 حكم المثال الثاني.يظهر (االحوط وجوباً) : ال يترك ومنه )(١٣٣
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: الستر الواجب في نفسه مـن حيـث حرمـة النظـر يحصـل       ١٦] مسألة  ١٢٦٨[  
ل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنـه يكفـي سـتر الـدبر     بك

بـل ال   ،ولـو حـال االضـطرار    (١٣٤)باالليتين وأما الستر الصـالتي فـال يكفـي فيـه ذلـك      
حـال االضـطرار علـى     ئنعـم يجـز   ،حـال االختيـار  أيضـاً  الستر بالطلي بـالطين   ئيجز

ستر بالورق والحشيش فـاألقوى جـوازه حتـى    األقوى وإن كان األحوط خالفه وأما ال
مثـل القطـن    ئلكن األحوط االقتصارعلى حال االضـطرار وكـذا يجـز    ،حال االختيار

وإن كان األولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون  ،والصوف الغير المنسوحين
 من االلبسة المتعارفة. 

  شرائط لباس المصلي 

 فصل

 في شرائط لباس المصلي 

 مور :وهي أ 

الطهارة في جميع لباسه عدا ما ال تتم فيه الصالة منفردا بل وكـذا فـي    األول : 
 على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.  ،محموله

شرط في جميع لباسه من غير فرق بين السـاتر  أيضاً وهي  (١٣٥)االباحة  الثاني : 
المـا بالحرمـة   فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه ع ،وكذا في محموله ،وغيره

بل األحوط الـبطالن مـع الجهـل بالحرمـة      ،عامدا بطلت وإن كان جاهال بكونه مفسدا

                                                 

عتبار صدق اللباس عليه عرفاً وان كان االظهـر  )(فال يكفي فيه ذلك) : االحوط فيه في حال االختيار ا(١٣٤
كفاية ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين بل والطـين  

 الضطرار فيكفي التلطخ بالطين. اانه عارٍ واما مع  معه اذا كان من الكثرة بحيث ال يصدق

سـاتراً  ها ولكن مع ذلك فـاالحوط لزومـاً رعايتهـا فيمـا كـان      (االباحة) : ال دليل يعتد به على اشتراط)(١٣٥
 للعورة فعالً واستحباباً في غيره، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع االتية.
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وأمــامع النســيان أو الجهــل  ،(١٣٦)وإن كــان الحكــم بالصــحة ال يخلــوعن قــوة  أيضــاً،
 ،فصحيحة والظاهرعدم الفرق بين كون المصلي الناسي هوالغاصب أو غيره ،بالغصبية

لنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث ال يبالي على اإلعادة با (١٣٧)لكن األحوط 
   أيضاً.فرض تذكره 

: ال فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير  ١] مسألة  ١٢٦٩[  
 .  (١٣٨)بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا  ،أو كون منفعته له

أنـه ال يجـري عليـه    : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر  ٢] مسألة  ١٢٧٠[  
لكـن ال يخلـوعن    ،الن الصبغ يعـد تالفـا فـال يكـون اللـون لمالكـه       ،حكم المغصوب

مباحا لكـن أجبرشخصـا علـى عملـه ولـم      أيضاً نعم لو كان الصبغ  ،(١٣٩) أيضاً إشكال 
بل وكذا لو أجبر علـى خياطـة ثـوب أواسـتأجر ولـم يعـط        ،يعط اجرته ال إشكال فيه
وإن كان يمكن أن يقـال:   ،وأما إذا كان للغير فمشكل ضاً،أيأجرته إذا كان الخيط له 

لكــن  ،فيســتحق مالكــه قيمتــه خصوصــا إذا لــم يمكــن رده بفتقــه (١٤٠)إنــه يعــد تالفــا 
األحوط ترك الصالة فيـه قبـل إرضـاء مالـك الخـيط خصوصـا إذا أمكـن رده بـالفتق         

 بل ال يترك في هذه الصورة .  ،صحيحا

                                                 

 (ال يخلو عن قوة) : اذا كان جاهالً بها جهالً يعذر فيه.)(١٣٦

 (لكن االحوط) : ال يترك.)(١٣٧

 سائر ما تعلق به حق الغير في مكان المصلي. (بان يكون مرهوناً) : يأتي الكالم فيه وفي)(١٣٨

(لكن ال يخلوا من إشكال أيضاً) ال في صدق التلف، بل الحتمال الشركة في العين بنسبة الماليـة أو  )(١٣٩
 الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن االظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً.

اذا امكـن رده بـالفتق وال سـيما صـحيحاً، مـع ان       (يمكن ان يقال انه يعـد تالفـاً) : ولكنـه محـل منـع     )(١٤٠
استحقاق المالك للعوض ال يقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه فيشكل التصرف فيها قبـل دفـع العـوض    

 اليه إال برضاه.



Û@ÁöaŠ‘ïÜ–½a@÷bj@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@INTUH 

لثــوب الوســخ أو الــنجس بمــاء مغصــوب فــال : إذا غســل ا ٣] مســألة  ١٢٧١[  
غايـة االمـر أن ذمتـه تشـتغل بعـوض المـاء        ،إشكال في جواز الصالة فيه بعد الجفاف

 وإن كان األولى تركها حتى يجف.  أيضاً وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك  ،(١٤١)

: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصالة فيـه مـع بقـاء     ٤] مسألة  ١٢٧٢[  
وإن أطلـق االذن ففـي جـوازه     ،لغصبية صحت خصوصـا بالنسـبة إلـى غيـر الغاصـب     ا

نعم مع الظهور في العمـوم ال   ،النصراف االذن إلى غيره ،بالنسبة إلى الغاصب إشكال
 إشكال.  

: المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصـالة يوجـب    ٥] مسألة  ١٢٧٣[  
 وإن كان شيئا يسيرا.   (١٤٢)البطالن 

: إذا اضـطر إلـى لـبس المغصـوب لحفـظ نفسـه أو لحفـظ         ٦] مسألة  ١٢٧٤[  
 فيه.  (١٤٣)المغصوب عن التلف صحت صالته 

: إذاجهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثنـاء الصـالة    ٧] مسألة  ١٢٧٥[  
وإال ففـي سـعة الوقـت     ،وكان له ساتر غيره صحت الصالة (١٤٤)فان أمكن نزعه فورا 

 وإال فيشتغل بها في حال النزع.  ،الصالةولو بإدراك ركعة يقطع 

: إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضـه أو كـان    ٨] مسألة  ١٢٧٦[  
بل عـن بعضـهم    ،من نيته األداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب

                                                 

 )(تشغيل بعوض الماء) : ان كان له عوض عرفاً.(١٤١

 (يوجب البطالن) : ظهر الحال فيه مما تقدم.)(١٤٢

 إشكال فيما اذا لم يتمكن من الصالة في غيره في الوقت بعد ارتفاع االضطرار (صحت صالته) : بال)(١٤٣
وكذا مع التمكن منه في المورد االول ان لم يكن االضطرار بسوء االختيار ـ ويكفي في كونه كذلك كونه 

ما في غيـر  هو الغاصب ـ وفي المورد الثاني اذا كان التحفظ عليه للرد الى المالك في اول ازمنة االمكان وا  
 ذلك فال يخلو عن اشكال.

(فان امكن نزعه فوراً) : ال أشكال في صحة الصالة اذا لم يتمكن من نزعه تكويناً أو تشريعاً ولو الى )(١٤٤
 آخر الصالة بل وكذا اذا نزعه مع تأخير لو لم يكن بحد يوجب فوات المواالة المعتبرة بين أجزاء الصالة.
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د مـا  وال يبعـ  ،كـذلك أيضـاً  ال مـن الحـالل وال مـن الحـرام     أصـالً  أنه لو لم ينو األداء 
بل لـو اشـترى أو اسـتأجر أو نحـو ذلـك       ،وال يختص بالقرض وال بالثوب (١٤٥)ذكراه 

 كذلك. أيضاً وكان من نيته عدم أداء العوض 

: إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلـق بـه الخمـس أو الزكـاة مـع       ٩] مسألة  ١٢٧٧[  
 . (١٤٦)عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب 

ن أجـزاء الميتـة سـواء كـان حيوانـه محلـل اللحـم أو        أن ال يكـون مـ   الثالث : 
بل ال فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو ال كميتة السمك ونحوه مما لـيس   ،محرمه

والمأخوذ  ،وكذا ال فرق بين أن يكون مدبوغا أو ال ،(١٤٧)له نفس سائلة على األحوط 
المطـروح فـي    ، بـل وكـذا  (١٤٨)من يد المسلم وما عليه أثر اسـتعماله بحكـم المـذكى    

وإن كــان األحــوط اجتنابــه كمــا أن  ،أرضــهم وســوقهم وكــان عليــه أثــر االســتعمال 
ويستثنى من الميتـة صـوفها    ،األحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ
 وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات. 

أو  (١٤٩)ذ من يد الكافر : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخو ١٠] مسألة  ١٢٧٨[  
المطروح في بالد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو 

                                                 

 هو بعيد وكذا ما بعده.)(وال يبعد ما ذكراه) : بل (١٤٥

 (حكم المغصوب) : هذا في الزكاة محل اشكال بل منع كما سيأتي في محله.)(١٤٦

(على االحوط) : وان كان االقوى خالفه، وال يبعد رجوع هذا الشرط الى الشرط االول فيجزي فيـه  )(١٤٧
عماال تتم فيه الصالة من ، نعم يفترق عنه في ان االحوط لزوماً عدم العفو  ما تقدم في مبحث نجاسة الميتة

 .المالبس اذا كان متغذاً من الميتة بخالف غيرها من النجاسات على ما مر في محله
(بحكم المذكى) : االظهر ان كل ما يشك في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصالة فيه وإن كان )(١٤٨

قاً ـ كونـه مـأخوذاً مـن يـد      االحوط االقتصار على مورد وجود احدى امارات التذكية وهي ـ كمـا مـر سـاب    
المسلم مع االقتران بتصرف يشعر بها، أو من سوق المسلمين اذا لـم يعلـم ان المـأخوذ منـه غيـر مسـلم، أو       
كونه مصنوعاً في أرض غلب فيها المسـلمون، دون المطـروح فـي ارضـهم او سـوقهم وان كـان عليـه اثـر         

 االستعمال.

 بقها باحدى امارات التذكية المتقدمة وكذا الحال فيما بعده.)(المأخوذ من يد الكافر): اذا لم يعلم س(١٤٩
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المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر االستعمال محكـوم بعـدم التذكيـة    
، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه مـن يـد   (١٥٠)وال يجوز الصالة فيه 

 بكونه من ميتة أو مذكى.  (١٥١)عدم مباالته  الكافر مع

: استصحاب جزء مـن أجـزاء الميتـة فـي الصـالة موجـب        ١١] مسألة  ١٢٧٩[  
 وإن لم يكن ملبوسا .  (١٥٢)لبطالنها  

نعـم مـع    ،: إذا صلى فـي الميتـة جهـال لـم تجـب اإلعـادة       ١٢] مسألة  ١٢٨٠[  
فيها نسـيانا فـإن كانـت ميتـة      وأما إذا صلى ،وال تجزئ (١٥٣)االلتفات والشك ال تجوز 

وإن كان من ميتة ما ال نفس لـه فـال تجـب     ،(١٥٤)ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه 
 اإلعادة. 

غيره ال مانع من : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو  ١٣] مسألة  ١٢٨١[  
 من الصالة فيه. 

كى أو حيـا  وإن كان مذ (١٥٥)أن ال يكون من أجزاء ما ال يؤكل لحمه  الرابع : 
جوز الصالة في جلد غير المأكول وال شعره وصـوفه وريشـه   تفال  ،جلدا كان أو غيره

 ،(١٥٦)ووبره وال في شيء من فضـالته سـواء كـان ملبوسـا أو مخلوطـا بـه أو محمـوال        

                                                 

(وال تجوز الصالة فيه) : تقدم ان مشكوك التذكيـة محكـوم بالطهـارة وبجـواز الصـالة فيـه وان لـم        )(١٥٠
 يحكم بحلية أكله.

 (مع عدم مباالته) : بمعنى عدم احتمال كونه محرزاً لتذكيته وإال فهو محكوم بها.)(١٥١

 نها) : على االحوط واالظهر الصحة في المحمول.(موجب لبطال)(١٥٢

 (مع االلتفات والشك ال تجوز) : تقدم ان االظهر هو الجواز.)(١٥٣

 (اعاد في الوقت وخارجه) : على االحوط وجوباً فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره.)(١٥٤

 اط اللزومي.(من اجزاء ما ال يؤكل لحمه) : الحكم في غير السباع مبني على االحتي)(١٥٥

 (أو محموالً) : كما اذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه واالظهر انه ال بأس به.)(١٥٦
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مادام رطبا  -وإن كان طاهرا  -بل حتى عرقه وريقه  (١٥٧)حتى شعرة واقعة على لباسه 
ــه عــين  بــين كونــه ذا نفــس أو ال  (١٥٨)وال فــرق فــي الحيــوان  ،بــل ويابســا إذا كــان ل

 كالسمك الحرام أكله. 

: ال بــأس بالشــمع والعســل والحريــر الممتــزج ودم البــق   ١٤] مســألة  ١٢٨٢[  
وكـذا   ،والقمل والبرغوث ونحوها من فضالت أمثال هذه الحيوانات مما ال لحـم لهـا  

 ،يره لم يعلـم كونـه ذا لحـم   وعلى تقد ،الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان
 من الحيوان.  اًلعدم كونه جزأصالً وأما اللؤلؤ فال إشكال فيه 

: ال بــأس بفضــالت االنســان ولــو لغيــره كعرقــه ووســخه  ١٥] مســألة  ١٢٨٣[  
فعلى هـذا ال مـانع فـي الشـعر الموصـول بالشـعر سـواء كـان مـن           ،وشعره وريقه ولبنه

سـاتراً  سواء كان  (١٥٩)من شعر االنسان فيه إشكال  اتخذ لباسا ونعم ل ،الرجل أو المرأة
 بل المنع قوي خصوصا الساتر.  ،أو غيره

أو جـزءا منـه    (١٦٠): ال فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا  ١٦] مسألة  ١٢٨٤[  
 بل ولو في حقة هي في جيبه.  ،أو كان في جيبه ،(١٦١)أو واقعا عليه 

 (١٦٢)الخزالخالص الغيـر المغشـوش    : يستثنى مما ال يؤكل ١٧] مسألة  ١٢٨٥[  
وأما السمور والقاقم والفنك والحواصـل فـال    ،وكذا السنجاب ،بوبر االرانب والثعالب

                                                 

(حتى شعره واقعة على لباسه) : على االحوط االولى فيها، نعم يكفي في مثل البول والروث وااللبان )(١٥٧
 والعرق تلطخ الثوب بها.

 ال بل منع.(وال فرق في الحيوان) : عموم الحكم محل اشك)(١٥٨

 (اشكال) : واالقوى الجواز مطلقاً.)(١٥٩

 (ملبوساً) : مع كونه مما تتم فيه الصالة، والحكم في غيره مبني على االحتياط االستحبابي.)(١٦٠

 (أو واقعاً عليه) : تقدم الكالم فيه وفيما بعده.)(١٦١

صالة فـي أجـزاء الثعالـب    (الخالص الغير مغشوش) : التقييد به مبني على االحتياط وكذا المنع عن ال)(١٦٢
 واالرانب.
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 .  (١٦٣)تجوزالصالة في أجزائها على األقوى 
: األقوى جواز الصالة في المشكوك كونـه مـن المـأكول     ١٨] مسألة  ١٢٨٦[  

هوت وأما إذا شك في كون شـيء مـن   فعلى هذا ال بأس بالصالة في الما ،او من غيره
 أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فال إشكال فيه. 

: إذا صلى في غير المأكول جاهال أو ناسياً فاألقوى صحة  ١٩] مسألة  ١٢٨٧[  
 صالته. 

ــه باالصــالة أو    ٢٠] مســألة  ١٢٨٨[   ــين مــا يحــرم أكل : الظــاهر عــدم الفــرق ب
 .  (١٦٤)ال يخلو عن إشكال  بالعرض كالموطوء والجالل وإن كان

أن ال يكون من الذهب للرجال وال يجوز لبسه لهم في غير الصـالة   الخامس :
، بل األقوى اجتنـاب الملحـم بـه    (١٦٥)وال فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا  أيضاً،

، وال فـرق بـين مـاتتم فيـه     (١٦٦) والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب
نعم ال بأس بـالمحمول منـه مسـكوكا     ،ونحوهما (١٦٧تم كالخاتم والزرالصالة وما ال ت

بل األقوى أنه ال بأس بالصالة فيما جاز فعله فيه  ،كما ال بأس بشد االسنان به ،أو غيره
، لكـن  (١٦٨)من السالح كالسـيف والخنجـر ونحوهمـا وإن اطلـق عليهمـا اسـم اللـبس        

وأمـا الصـبي    ،لبسهن وصالتهن فيـه وأما النساء فال إشكال في جواز  ،األحوط اجتنابه
 ولكن األحوط له عدم الصالة فيه.  ،المميز فال يحرم عليه لبسه

 : ال بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصالة وغيرها.   ٢١] مسألة  ١٢٨٩[  

                                                 

 (على االقوى) : بل على االحوط واالظهر الجواز.)(١٦٣

 (اشكال) : او منع.)(١٦٤

 (ممزوجاً) : مع صدق الذهب عليه.)(١٦٥

 (اذا صدق عليه لبس الذهب) : ولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من اقسام المذكورات.)(١٦٦

ين من اللبس والتزيين والحرمـة الوضـعية   اننوعر مدار احد ال(كالخاتم والزر) : الحرمة التكليفية تدو)(١٦٧
 تدور مدار االول، فجعل ازرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم االسنان منه ال يوجب بطالن الصالة.

 )(وان اطلق عليهما اسم اللبس) : ال يترك االحتياط مع صدق اللبس عرفاً.(١٦٨
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 : إذا صلى في الذهب جاهال أو ناسيا فالظاهر صحتها.  ٢٢] مسألة  ١٢٩٠[  

قاب الساعة من الذهب إذ ال يصدق عليـه   : ال بأس بكون ٢٣] مسألة  ١٢٩١[  
في الصـالة إذا كـان فـي جيبـه حيـث إنـه يعـد مـن         أيضاً وال بأس باستصحابها  ،اآلنية

وعلقـه علـى رقبتـه أو وضـعه فـي       ،نعم إذا كان زنجير الساعة مـن الـذهب   ،المحمول
 أيضـاً وال تصـح الصـالة فيـه     ،النه تزيين بالذهب ،جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم

(١٦٩)  . 
 مرئيـاً  : ال فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً ٢٤] مسألة  ١٢٩٢[  

 ظاهراً.أولم يكن 

 .  (١٧٠)ويشكل التدثر به  ،: ال بأس بافتراش الذهب ٢٥] مسألة  ١٢٩٤[  
للعـورة أو كـان   ساتراً ان ال يكون حريرا محضا للرجال سواء كان  السادس : 

كالتكـة والقلنسـوة    (١٧١)تتم فيه الصالة أو ال على األقوى  الساتر غيره وسواء كان مما
إال مـع الضـرورة لبـرد أو مـرض     أيضـاً  بل يحرم لبسه في غير حال الصـالة   ،ونحوهما

وإن كان األحوط أن يجعل ساتره  أيضاً،وحينئذ تجوز الصالة فيه  ،وفي حال الحرب
بـل   ،علـى األقـوى  ضـاً  أيبل تجـوز صـالتهن فيـه     ،وال بأس به للنساء ،من غير الحرير

وكـذا ال بـأس بـالممتزج بغيـره مـن قطـن أو غيـره ممـا          ،(١٧٢)وكذا الخنثى المشـكل  
وكذا ال بأس بالكف به وإن زاد علـى أربـع    ،يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة

                                                 

اللبس ـ وان تحقق التزيين ـ لم يحكـم بفسـاد الصـالة كمـا        (وال تصح الصالة أيضاً) : اذا لم يصدق)(١٦٩
 مر.

 ه) : اذا كان على نحو ال يصدق عليه اللبس عرفاً كااللتحاف فال اشكال فيه.ب(يشكل التدثر )(١٧٠

 (على االقوى) : فيه منع نعم هو احوط.)(١٧١

مزدوجـة فـي وجـه وإال     (وكذا الخنثى المشكل) : اذا قلنا انه طبيعة ثالثة وكذا اذا كـان ذا شخصـية  )(١٧٢
 فحيث يعلم اجماالً بانه اما يجب عليه ستر جميع بدنه او يحرم عليه لبس الحرير فال بد له من االحتياط.
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وإن كـان  أيضـاً  وال بأس بالمحمول منـه   ،وإن كان األحوط ترك ما زاد عليها ،أصابع
 مما تتم فيه الصالة. 

: ال بأس بغير الملبوس من الحرير كـاالفتراش والركـوب    ٢٦] مسأله  ١٢٩٤[  
وال بـزر الثيـاب وأعالمهـا     ،ونحو ذلك فـي حـال الصـالة وغيرهـا     (١٧٣)عليه والتدثر به 

 والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت.  

وان : ال يجوز جعـل البطانـة مـن الحريـر لقمـيص وغيـره        ٢٧] مسألة  ١٢٩٥[  
وكذا ال يجوز لبس الثوب الـذي أحـد نصـفيه حريـر وكـذا إذا كـان        ،كان إلى نصفه

بـل علـى أربعـة أصـابع علـى       (١٧٤)طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكـف  
 األحوط.  

: ال بأس بما يرقع به الثوب مـن الحريـر إذا لـم يـزد علـى       ٢٨] مسألة  ١٢٩٦[  
طرائق بعضها حريـر وبعضـها غيـر حريـر إذا لـم       وكذا الثوب المنسوج ،مقدار الكف

يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدارالكف وكذا ال بأس بالثوب الملفق من قطع 
 . (١٧٥)بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور 

بريسم بين ظهارته وبطانته عـوض  : ال بأس بثوب جعل اِإل ٢٩] مسألة  ١٢٩٧[  
 لة من الحرير بينهما فال يجوز لبسه وال الصالة فيه. وأما إذا جعل وص ،القطن ونحوه

ــألة  ١٢٩٨[   ــرة      ٣٠] مس ــرق الجبي ــروح وخ ــروح والق ــابة الج ــأس بعص : ال ب
 وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير. 

علـى خـالف العـادة     الًمـ : يجوز لبس الحرير لمن كـان قَ  ٣١] مسألة  ١٢٩٩[  
 ة فيه حينئذ . والظاهر جواز الصال ،لدفعه (١٧٦)

                                                 

 )(والتدثر به) : على نحو ال يصدق عليه اللبس.(١٧٣

 (اذا كان زائداً على مقدار الكف) : على االحوط.)(١٧٤

 (بالشرط المذكور) : على االحوط في الجميع.)(١٧٥

 (على خالف العادة) : بحيث اضطر الى لبسه أو كان تركه مستلزماً للعسر والحرج.)(١٧٦
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ــاألقوى عــدم    ٣٢] مســألة  ١٣٠٠[   ــر جهــال أو نســيانا ف ــي الحري : إذا صــلى ف
 وجوب اإلعادة وإن كان أحوط. 

: يشــترط فــي الخلــيط أن يكــون ممــا تصــح فيــه الصــالة  ٣٣] مســألة  ١٣٠١[  
فلو كان مـن صـوف أو وبـر مـا ال يؤكـل لحمـه        ،كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه

ويشـترط أن يكـون    ،حة الصالة وإن كان كافيا في رفـع الحرمـة  لم يكف في ص (١٧٧)
مسـتهلكاً بحيـث يصـدق عليـه      فإذا كـان يسـيراً   ،بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة

وال يبعد كفاية العشر في االخـراج عـن    ،الحرير المحض لم يجز لبسه وال الصالة فيه
 الصدق. 

بريسـم  ا فيه من غيـر اإلِ : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع م ٣٤] مسألة  ١٣٠٢[  
 ال يجوز لبسه بعد ذلك.  االبريسم محضاً يمن القطن أو الصوف لكثرة االستعمال وبق

ن خليطه من صوف مـا يؤكـل لحمـه    : إذا شك في ثوب أ ٣٥] مسألة  ١٣٠٣[  
 وإن كان األحوط االجتناب عنه.  ،ما ال يؤكل فاألقوى جواز الصالة فيهأو 

ا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسـه  : إذ ٣٦] مسألة  ١٣٠٤[  
 والصالة فيه على األقوى. 

بريسم المفتول بالذهب ال يجـوز لبسـه وال   : الثوب من اِإل ٣٧] مسألة  ١٣٠٥[  
 الصالة فيه. 

: إذا انحصر ثوبه في الحرير فـإن كـان مضـطراً إلـى لبسـه       ٣٨] مسألة  ١٣٠٦[  
وإال لزم نزعه وإن لم يكـن لـه سـاتر غيـره فيصـلي       ،لبرد أو غيره فال بأس بالصالة فيه

وكـذا إذا   ،أو الذهب (١٧٩)أو المغصوب  (١٧٨)وكذا إذا انحصر في الميتة  ،حينئذ عارياً

                                                 

 (ما ال يؤكل لحمه) : وان لم يكن من السباع على االحوط كما مر.)(١٧٧

 (انحصر في الميتة) : الميتة المحكومة بحكم النجس وسيجيء.)(١٧٨

 السادسة.(أو المغصوب) : مع مراعاة ما سبق في التعليق على المسألة )(١٧٩
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وأما إذا انحصر في النجس فاألقوى جـواز الصـالة فيـه     (١٨٠)انحصر في غير المأكول  
ة االنحصـار  وكـذا فـي صـور    ،واألحوط تكرارالصالة ،إلى لبسه وإن لم يكن مضطراً

 . في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عارياً
: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات مـن الـنجس وغيـر     ٣٩] مسألة  ١٣٠٧[  

ثـم   (١٨١)المأكول والحرير والذهب والميتـة والمغصـوب قـدم الـنجس علـى الجميـع       
وب عـن  فيتأخر المغصـ  ،(١٨٢)غيرالمأكول ثم الذهب والحرير ويتخير بينهما ثم الميتة 

 الجميع. 

فــال يحــرم علــى الــولي  ،: ال بــأس بلــبس الصــبي الحريــر ٤٠] مسـألة   ١٣٠٨[  
 ته شرعية. اوتصح صالته فيه بناء على المختار من كون عباد ،إلباسه إياه

: يجب تحصيل الساتر للصـالة ولـو بإجـارة أو شـراء ولـو       ٤١] مسألة  ١٣٠٩[  
ويجب قبول الهبة أو  ،ولم يضر بحاله كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله

 بل يجب االستعارة واالستيهاب كذلك.  ،العارية مالم يكن فيه حرج

مـن   (١٨٣): يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خالف زيـه   ٤٢] مسألة  ١٣١٠[  
حيث جنس اللباس أو من حيث لونـه أو مـن حيـث وضـعه وتفصـيله وخياطتـه كـأن        

                                                 

(اذا انحصر في غير المأكول) : انما تصح الصالة فيه في حال االضطرار لـه الـى لبسـه فيمـا لـو كـان       )(١٨٠
االضطرار مستوعباً لتمام الوقت وإال لم تصح نعم لو أطمأن باالستيعاب فصلى كذلك ثـم اتفـق زوالـه فـي     

مـع عـدم االضـطرار الـى لبسـه      الوقت لم تجب اعادتها علـى االظهـر، ولـو كـان مـن أجـزاء غيـر السـباع ف        
 فاالحوط لزوماً الجمع بين الصالة فيه والصالة عارياً.

 (قدم النجس على الجميع) : بل يقدم ما ال يؤكل لحمه من غير السباع عليه.)(١٨١

(ثم الميتة) : االظهر ان الميتة محكومة بحكم النجس في تقدمه على الجميع ـ عـدا مـا مـر ـ نعـم اذا       )(١٨٢
 الميتة النجسة فال يبعد تقدم االول وأما الميتة غير النجسة فال مانعية فيها كما مر.والمتنجس  دار االمر بين

(بأن يلبس خالف زيه) : في هذا التفسير نظر بل المراد بـه اللبـاس الـذي يظهـره فـي شـنعة وقباحـة        )(١٨٣
ر النظـر فـي بعـض مـا     وفظاعة عند الناس فيحرم من جهة حرمة هتك المؤمن نفسه أو اذالله اياها ومنه يظه

 فرعه عليه.
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وكذا يحرم على األحـوط لـبس الرجـال     ،العكس مثالًيلبس العالم لباس الجندي أو ب
وإن كـان األقـوى    ،واألحـوط تـرك الصـالة فيهمـا     ،وبـالعكس  (١٨٤)ما يختص بالنساء 

 عدم البطالن . 

حتـــى ورق االشـــجار ســـاتراً : إذا لـــم يجـــد المصـــلي  ٤٣] مســـألة  ١٣١١[  
هـا ويتسـتر   أو الوحل أو الماء الكدر أو حفـرة يلـج في   (١٨٥)والحشيش فإن وجد الطين 

قائما مـع الركـوع    (١٨٦)بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صالة المختار 
فإن أمن من الناظر بأن لم يكـن هنـاك   أصالً وإن لم يجد ما يستر به العورة  ،والسجود

أو كـان ممـن ال   أصالً أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصالً ناظر 
بــأن يصــلي صــالة  (١٨٧)وجتــه أو أمتــه فــاألحوط تكــرار الصــالة يحــرم نظــره إليــه كز

وإن لم يأمن من النـاظر المحتـرم    ،للركوع والسجود اخرى قائماً ئاًوموم ،المختار تارة
وإن لـم   ،بمقـدار ال يبـدو عورتـه    (١٨٩)وينحنـي للركـوع والسـجود     (١٨٨) صلى جالسـاً 

االيماء للسـجود أزيـد مـن    االنحناء أو  (١٩٠)ويجعل  ،وإال فبعينيه ،برأسه ئيمكن فيوم

                                                 

(لبس الرجال ما يخـتص بالنسـاء) : ال ينبغـي االشـكال فـي جـواز ان يلـبس الرجـل قمـيص المـرأة           )(١٨٤
ويصلي فيه كما تدل عليه صحيحة العيص، فمورد االحتياط المـذكور خصـوص صـيرورة احـدهما بهيئـة      

 االخر وتزييه بزيه.

يش ونحوه اذا كان من الكثرة بحد ال يصدق معه انه عار، (فان وجد الطين) : مر أنه في عرض الحش)(١٨٥
 واما اذا كان على نحو التلطخ به فيكون في طوله.

 (صلى صالة المختار) : وان كان االحوط الجمع بينها وبين الصالة قائماً مومياً.)(١٨٦

 (فاالحوط تكرار الصالة) : وان كان االقوى كفاية صالة المختار.)(١٨٧

مومئاً اذا اقتضى التحفظ على عدم بدو عورته ترك القيام والركـوع والسـجود، ولـو     (صلى جالساً) :)(١٨٨
فيومئ بالرأس بدالً عن الركوع والسجود ويقعـد بـدالً عـن     لهاقتضى ترك واحد من الثالثة تركه واتى ببد

 القيام ولكن االحوط في الصورة االخيرة الجمع بينه وبين الصالة قائماً مومئاً.

للركوع والسجود) : على االحوط مع صدق الركوع والسجود عليه عرفاً ولو برفع المسجد (وينحني )(١٨٩
 وإال لم يجب بل يكتفي بااليماء.

 (ويجعل) : االظهر عدم وجوبه في االنحناء.)(١٩٠
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وفي صورة القيـام يجعـل يـده     ،ويضع جبهته عليه ،ما يسجد عليه (١٩١)ويرفع  ،الركوع
 على األحوط.  (١٩٢)على قبله 

الحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل ساتراً : إذا وجد  ٤٤] مسألة  ١٣١٢[  
 . (١٩٣)أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط 

ويجـوز بـل يسـتحب لهـم      ،: يجوز للعراة الصالة متفرقين ٤٥ألة ] مس ١٣١٣[  
 ،وإن اســتلزمت للصــالة جلوســا وأمكــنهم الصــالة مــع االنفــراد قيامــاً  (١٩٤)الجماعــة  

للركـوع   (١٩٦)ون ئمووي (١٩٥)فيجلسون ويجلس اإلمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه 
فيصـلون قـائمين    إال إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضـهم إلـى بعـض    ،والسجود

 ومع االيماء اخرى على األحوط.   (١٩٧)صالة المختار تارة 

تأخير الصالة عن أول الوقـت إذا   (**): األحوط بل األقوى ٤٦] مسألة  ١٣١٤[  
 .  (١٩٨)لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت 

                                                 

 (ويرفع) : االظهر عدم وجوبه في االيماء.)(١٩١

مطلقاً ستر السؤتين بـبعض أعضـاء   (وفي صورة القيام يجعل يده على قبله) : االحوط وجوباً للعاري )(١٩٢
 بدنه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.

(أوجهها الوسط) : بل االوجه هو التفصيل حسب اختالف الحاالت فان كان مأموناً من الناظر مطلقاً )(١٩٣
في احـد الجـانبين    ـ وقد مر انه يكتفي حينئذ بصالة المختار ـ تخير في ستر ايهما شاء، وان كان مأموناً منه 

لزمه ستر العورة في الجانب االخر واالتيان بصالة المختار فربما يتعين عليـه سـتر القبـل وربمـا يتعـين سـتر       
الدبر وان لم يكن مأموناً مطلقاً ودار امره بين ستر القبل والصالة قائماً مومئاً وبين ستر الدبر والصالة جالساً 

 الول.مع الركوع والسجود فاالقوى تقديم ا

(الجماعة) : وان كان االحوط تركها مع الـتمكن مـن صـالة المختـار فـرادى ـ لالمـن مـن المطلـع ـ           )(١٩٤
 وعدم التمكن منها جماعة.

 )(ويتقدمهم بركتبتيه) : وله ان يتقدم عليهم فيصلون خلفه وحينئذ يتعين عليه االيماء.(١٩٥

ن ويسجدون ولذلك تختلـف وظيفـتهم مـع    ون) : مع عدم االمن من المطلع، واما معه فيركعوئمو(وي)(١٩٦
 تعدد الصفوف.

 )(صالة المختار تارة) : تقدم ان االقوى جواز االكتفاء بها.(١٩٧

  (االقوى) : األقوائية ممنوعة. (**)
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و : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حريـر أو ذهـب أ   ٤٧] مسألة  ١٣١٥[  
مغصوب واالخر مما تصح فيـه الصـالة ال تجوزالصـالة فـي واحـد منهمـا بـل يصـلي         

 وإن علم أن أحدهما من غير المأكول واالخر من المأكول أو أن أحدهما  ،(١٩٩) عارياً

وإذا ضـاق الوقـت ولـم يكـن إال مقـدار       ،نجس واالخر طـاهر صـلى صـالتين   
 في الثانية.  (٢٠٠)ينهما في الصورة األولى ويتخير ب صالة واحدة يصلي عارياً

ال بـأس بكـون فراشـه أو     أو مضـطجعاً  : المصـلي مسـتلقياً   ٤٨] مسألة  ١٣١٦[  
وإن كـان   ،المـأكول إذا كـان لـه سـاتر غيرهمـا      من غيـر  أو أو حريراً نجساً(٢٠١)لحافه 

 فقط فاألحوط كونهما مما تصح فيه الصالة.  (٢٠٢)يتستر بهما أو باللحاف 

وكان طرفه الواقع علـى االرض   ا لبس ثوبا طويال جداً: إذ ٤٩] مسألة  ١٣١٧[  
أو ممـا ال يؤكـل فالظـاهر     أو مغصوباً الغير المتحرك بحركات الصالة نجسا أو حريراً

نعـم لـو كـان بحيـث ال      ،كـذائياً  مادام يصدق أنـه البـس ثوبـاً    (٢٠٣)عدم صحة الصالة 
ن ذراعـا ولـبس   يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كـان طولـه عشـري   

 بمقدار ذراعين منه أو ثالثة وكان الطرف االخر مما ال تجوز الصالة فيه فال بأس به.  

                                                                                                                         

(واحتمل وجوده في آخر الوقت) : واذا يأس عن وجوده فله ان يصلي عارياً وان وجده في الوقـت  )(١٩٨
 ر.لم تجب اعادة الصالة على االظه

)(يصلي عارياً) : بل يصلي في أحدهما مخيراً مع عدم المرجح ال يهما على االخر احتماالً ومحتمالً، (١٩٩
واما مع وجود المرجح ـ لضعف احتمال المانع في احدهما المعين او الن المحتمل فيه كونه من اجزاء غير 

تيـار المـرجح منهمـا ومـع وجـود      السباع مما ال يؤكل لحمه والمحتمل فـي االخـر كونـه منهـا ـ فيلزمـه اخ      
المرجح في احدهما احتماالً وفي االخر محتمالً يأخذ بالثاني، وعلى كل حال ال يجب عليه القضاء اذا لـم  

 يكن مقصراً في ترك الموافقة القطعية وإال يجب مع انكشاف الخالف بل ومع عدمه أيضاً على االحوط.

 اذا صلى في النجس). (مسألة الخامسة من فصل(ويتخير بينهما) : على تفصيل تقدم في ال)(٢٠٠

 (أو لحافه) : اذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفاً انه لباسه.)(٢٠١

(أو باللحاف) : اذا صدق عليه كونه عارياً تحت اللحاف مثالً فالظاهر بطالن صالته إال فيمـا يحكـم   )(٢٠٢
 فيه بصحة صالة العاري.

 الظاهر صحتها في غير النجس. (فالظاهر عدم صحة الصالة) : بل)(٢٠٣
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: األقوى جوازالصالة فيما يسترظهرالقدم وال يغطي الساق  ٥٠] مسألة  ١٣١٨[  
 كالجورب ونحوه.  

ل الصالة    ما يكره من اللباس حا

 فصل

 ما يكره من اللباس حال الصالة  في

 :وهي أمور
الثوب االسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكسـاء ومنـه العبـاء     أحدها :

بـل األولـى اجتنـاب     ،وكذا المصبوغ بـالزعفران أو العصـفر   ،والمشبع منه أشد كراهة
 مطلق المصبوغ.  

 الساتر الواحد الرقيق.  الثاني:

لنسـاء  كمـا أنـه يكـره ل    ،الصالة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا الثالث :
 الصالة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا. 

 االتزار فوق القميص.  الرابع : 

وهـو إدخـال الثـوب تحـت اليـد       ،وتتأكد كراهتـه لإلمـام   ،التوشح الخامس : 
 اليمنى وإلقاؤه على المنكب االيسر بل أو االيمن. 

ويكفـي   ،في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي التلحي السادس : 
وال يعتبر إدارته تحت الـذقن وغـرزه فـي     ،جهة الذقن ىحصوله ميل المسدول إل في

 أحد الكيفيات له. أيضاً الطرف االخر وإن كان هذا 

بطـه  إدارة طرفه تحـت  إاشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه و السابع : 
 ه على الكتف. ئوإلقا

 التحزم للرجل.  الثامن : 

 إذا لم يمنع من القراءة وإال أبطل.  النقاب للمرأة التاسع : 
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 اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.   العاشر: 

 الخاتم الذي عليه صورة.  الحادي عشر: 

 استصحاب الحديد البارز.  الثاني عشر: 

 لبس النساء الخلخال الذي له صوت.  الثالث عشر : 

 م. القباء المشدود بالزرورالكثيرة أو بالحزا الرابع عشر: 
 الصالة محلول االزرار.  الخامس عشر : 

لبـاس الشـهرة إذا لـم يصـل إلـى حـد الحرمـة أو قلنـا بعـدم           السادس عشر : 
 حرمته.  

ثوب من ال يتوقى من النجاسة خصوصـا شـارب الخمـر وكـذا      السابع عشر : 
 المتهم بالغصب. 

 ثوب ذو تماثيل.  الثامن عشر: 

 سم.  بريالثوب الممتزج باِإل التاسع عشر: 

 ألبسة الكفار وأعداء الدين.  العشرون : 

 الثوب الوسخ. الحادي والعشرون : 

 السنجاب. الثاني والعشرون : 

 ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.  الثالث والعشرون: 

 الثوب الذي يوجب التكبر.  الرابع والعشرون : 

 لبس الشائب ما يلبسه الشبان.  الخامس والعشرون : 

 الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.  السادس والعشرون : 

 الصالة في النعل من جلد الحمار.  السابع والعشرون : 

 الثوب الضيق الالصق بالجلد.  الثامن والعشرون : 
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 الصالة مع الخضاب قبل أن يغسل.  التاسع والعشرون : 

 استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.  الثالثون: 

 إدخال اليد تحت الثوب إذا الصقت البدن.  د والثالثون :الواح 

الصالة مع نجاسة مـا ال تـتم فيـه الصـالة كالخـاتم والتكـة        الثاني والثالثون : 
 والقلنسوة ونحوها.  

الصالة في ثوب الصق وبر االرانـب أو جلـده مـع احتمـال      الثالث والثالثون: 
 لصوق الوبر به.  

باس    ما يستحب من الل

 فصل

 ا يستحب من اللباس في م

 أمور :  أيضاً وهي 

 : العمامة مع التحنك.  أحدها

 بل يكره له تركه.  ،الرداء خصوصا لإلمام الثاني :

 بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.   ،تعدد الثياب الثالث :

 لبس السراويل.  الرابع :

 أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.  الخامس :

 يكون أبيض. أن  السادس :

 لبس الخاتم من العقيق.  السابع :

 لبس النعل العربية.  الثامن :

 ستر القدمين للمرأة.  التاسع :

 وأما غيرهما من االناث فيجب كما مر.   ،مة والصبيةستر الرأس في األ العاشر: 
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 لبس أنظف ثيابه.  الحادي عشر : 

الصالة مع الطيب تعادل ففي الخبر ما مضمونه  ،استعمال الطيب الثاني عشر : 
 سبعين صالة. 

 سترما بين السرة والركبة.   الثالث عشر : 

 لبس المرأة قالدتها.  الرابع عشر : 
  مكان المصلي 

 فصل

 في مكان المصلي 

ومـا شـغله مـن الفضـاء فـي قيامـه        (٢٠٤)والمراد به ما اسـتقر عليـه ولـو بوسـائط     
  ويشترط فيه أمور. ،وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها

ســواء تعلــق  ،فالصــالة فــي المكــان المغصــوب باطلــة ،(٢٠٥)إباحتــه  أحــدها : 
وصــلى فيــه شــخص مــن غيــر إذن  الغصــب بعينــه أو بمنافعــه كمــا إذا كــان مســتأجراً

كحـق الـرهن وحـق     (٢٠٦)من قبل المالـك أو تعلـق بـه حـق      المستأجر وإن كان مأذوناً
لم يخرج منـه وحـق السـبق    غرماء الميت وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد و

كمن سبق إلى مكان من المسـجد أو غيـره فغصـبه منـه غاصـب علـى األقـوى ونحـو         
                                                 

 )(ولو بوسائط) : في اطالقه منع.(٢٠٤

باحته) : ال دليل يعتد به على اشتراطها فيه ولكن مع ذلك فاالحوط لزوماً رعايتها ومنه يظهر الحال إ()(٢٠٥
 في جملة من الفروع االتية.

ا حرمة التصرفات المنافية (أو تعلق به حق) : تعلق حق الغير ال يقتضي إال حرمة االستيالء عليه وكذ)(٢٠٦
للحق ال حرمتها مطلقاً حتى مثل الصالة، وال دليل في خصوص حق الرهانة على حرمة مطلق التصرف في 
العين المرهونة ـ كما ادعي ـ وكذا الحال في حق غرمـاء الميـت فـي التركـة، وامـا الوصـية بالثلـث ـ بهـذا            

لتركة بل الشـركة مـع الورثـة فـي ماليتهـا علـى نحـو        العنوان ـ فليس مقتضاها ثبوت حق للميت في أعيان ا 
االشاعة، واما حق السبق فمرجعه الى حرمة ازاحة السابق أو ازاحة رحله عن المكـان الـذي سـبق اليـه وال     

 يقتضي عدم جواز التصرف فيه بعد االزاحة.
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 أو ناسـياً  أو جـاهالً  وأما إذا كان غـافالً  ،وإنما تبطل الصالة إذا كان عالماً عامداً ،ذلك
بالفسـاد مـع علمـه بالحرمـة      فلو كان جاهالً ،نعم ال يعتبر العلم بالفساد ،فال تبطل (٢٠٧)

 وال فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على االصح.   ،الغصبية كفى في البطالنو

: إذا كان المكان مباحا ولكن فـرش عليـه فـرش مغصـوب      ١] مسألة  ١٣١٩[  
 فصلى على ذلك الفرش بطلت صالته وكذا العكس.  

: إذاصـلى علـى سـقف مبـاح وكـان مـا تحتـه مـن االرض          ٢] مسـألة   ١٣٢٠[  
 ،وإال فـال  ،عليـه  (٢٠٨)السقف معتمدا على تلك االرض تبطل الصالة  مغصوبا فإن كان

لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيـه  
 بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين. 

: إذا كان المكان مباحـا وكـان عليـه سـقف مغصـوب فـان        ٣] مسألة  ١٣٢١[  
وإال  ،بطلـت الصـالة فيـه    (٢٠٩)لك المكان يعد تصرفا فـي السـقف   كان التصرف في ذ

فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث ال يمكنه الصـالة فيهـا    ،فال
أو كان عسراً و حرجاً كما فـي شـدة الحـر أو شـدة البـرد      أو جدار إن لم يكن سقف 

ال الصالة تحت الخيمـة  ومما ذكرنا ظهر ح ،وإن لم يعد تصرفا فيه فال ،بطلت الصالة
بـل تبطـل علـى هـذا إذا كانـت       ،فانها تبطل إذا عدت تصـرفا فـي الخيمـة    ،المغصوبة

 وإال فال.  ،فيها إذ في الغالب يعد تصرفاً ،أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب

بـل وكـذا إذا كـان     ،: تبطل الصالة علـى الدابـة المغصـوبة    ٤] مسألة  ١٣٢٢[  
 بل ولو كان المغصوب نعلها.  ،أو وطاؤها غصباً رحلها أو سرجها

                                                 

 (او ناسياً) : ولم يكن هو الغاصب.)(٢٠٧

حـاظ اعتمــاده علـى االرض المغصـوبة مبينـة علــى     (تبطـل الصـالة) : حرمـة الكــون علـى السـطح بل     )(٢٠٨
 االحيتاط.

(يعد تصرفا في السقف) : الظاهر انه ال يعد تصرفاً فيه مطلقاً بل غايته االنتفاع منه وهو غير محرم في )(٢٠٩
 نفسه حتى من المستولي على العين غصباً ومنه يظهر الحال في سائر الصور المذكورة في المتن.
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: قد يقال بـبطالن الصـالة علـى االرض التـى تحتهـا تـراب        ٥] مسألة  ١٣٢٣[  
 ،مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا وعـدم بطالنهـا إذا كـان شـيء آخـر مـدفونا فيهـا       

لعدم صدق التصرف في ذلـك   ،وكذا الحكم بالبطالن ،والفرق بين الصورتين مشكل
في ذلك المكـان علـى    ،الوقوفونعم لو توقف االستقرار  ،اب أو الشيء المدفونالتر

 ويوجب البطالن.  (٢١٠)ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف  

وقد يقال بـالبطالن إذا   ،: إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ٦] مسألة  ١٣٢٤[  
مـاإذا توقـف   ب (٢١١)بل يختص البطالن  ،وهو مشكل على إطالقه ،كان لوح منها غصباً

 االنتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.  

: ربما يقال ببطالن الصالة علـى دابـة خـيط جرحهـا بخـيط       ٧] مسألة  ١٣٢٥[  
ويشــتغل ذمــة الغاصــب  (٢١٢) الن الخــيط يعــد تالفــاً ،مشــكلأيضــاً وهــذا  ،مغصــوب

 بالعوض إال إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته. 

يصلي فيه قائما مـع   (٢١٣)المحبوس في المكان المغصوب :  ٨] مسألة  ١٣٢٦[  
الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكـون فيـه علـى الوجـه المتعـارف      

 (٢١٤)وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكـن  ،كما هو الغالب

                                                 

 في اطالقه اشكال بل منع.(يصدق التصرف) : )(٢١٠

(يختص البطالن) : بل تختص الحرمة التكليفية ـ وما يستتبعها من الفساد على ما تقدم ـ بما اذا كانت )(٢١١
 الصالة تصرفاً في اللوح وال حرمة بمجرد توقف االنتفاع عليه.

دم البطالن اذا لم تعد (الن الخيط يعد تالفاً) : التعليل عليل كما مر في نظائره، ولكن ال اشكال في ع)(٢١٢
 الصالة عليها تصرفاً فيه كما اذا كان في غير محل الركوب.

(المحبوس في المكان المغصوب) : اذا لم يكن متمكناً من التخلص من الغصـب مـن دون ضـرر أو    )(٢١٣
حرج واما غيره كالمدين المحبوس بحق مع التمكن من اداء ما عليه فال يجري عليـه مـا ذكـر بـل حكمـه      

 .١٩لمتوسط في االرض المغصوبة االتي في المسألة حكم ا
 (ويصلي بما امكن) : مع عدم المندوحة ولو لضيق الوقت.)(٢١٤
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فال إشـكال فـي    (٢١٥) وأما المضطر إلى الصالة في المكان المغصوب ،من غير استلزام
 صحة صالته. 

: إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخـالف فـان لـم يحصـل      ٩] مسألة  ١٣٢٧[  
وأمـا إذا اعتقــد االباحـة فتبــين الغصـبية فهــي     ،وإال صــحت ،منـه قصـد القربــة بطلـت   

 صحيحة من غير إشكال. 

: األقــوى صــحة صــالة الجاهــل بــالحكم الشــرعي وهــي  ١٠] مســألة  ١٣٢٨[  
 البطالن خصوصا في الجاهل المقصر.  (٢١٦)وإن كان األحوط  ،رمةالح

: االرض المغصــوبة المجهــول مالكهــا ال يجوزالتصــرف  ١١] مســألة  ١٣٢٩[  
وكـذا إذا غصـب آالت    ،(٢١٧)فيها ولو بالصالة ويرجـع أمرهـا إلـى الحـاكم الشـرعي      

ال يجـوز   فإنـه  ،أوغيرهـا ثـم جهـل المالـك     وأدوات من االجر ونحوه وعمـر بهـا داراً  
 التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي. 

: الدار المشتركة ال يجوز لواحـد مـن الشـركاء التصـرف      ١٢] مسألة  ١٣٣٠[  
 فيها إال بإذن الباقين. 

                                                 

(واما المضطر الى الصالة في المكان المغصوب) : اي الملجأ ـ ال كراه أو نحـوه ـ الـى اتيـان صـورة       )(٢١٥
نفسه من الهالك الذي يجـوز لـه    صالة المختار فيه نظير المضطر الى االرتماس في الماء المغصوب لحفظ

 قصد الغسل به بال اشكال.

 (االحوط) : ال يترك في الجاهل المقصر.)(٢١٦

(ويرجع امرها الى الحاكم الشـرعي) : اذا كـان مـن بيـده االرض هـو الغاصـب وطـرء عليهـا عنـوان          )(٢١٧
لـخ، وامـا اذا كانـت    مجهول المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله : وكـذا اذا غصـب آالت. .. ا  

مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبـوت واليـة التصـدق بهـا لنفسـه ولكـن ال يتـرك االحتيـاط         
 أيضاً.بالرجوع الى الحاكم الشرعي 
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مــن المــال الغيــر المزكــى أو الغيــر       : إذا اشــترى داراً  ١٣] مســألة  ١٣٣١[  
فإن أمضاه الحاكم  ،(٢١٨) ولياًالمخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فض

والية على الطائفتين من الفقراء والسـادات يكـون لهـم فيجـب عليـه أن يشـتري هـذا        
 وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك األول.  ،المقدار من الحاكم

كالمظــالم أو  (٢١٩): مــن مــات وعليــه مــن حقــوق النــاس  ١٤] مســألة  ١٣٣٢[  
ز لورثته التصرف في تركته ولو بالصالة فـي داره قبـل أداء   الزكاة أو الخمس ال يجو

 ما عليه من الحقوق. 

: إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة ال يجوز للورثـة وال   ١٥] مسألة  ١٣٣٣[  
بل وكذا فـي الـدين الغيـر المسـتغرق      (٢٢٠)لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين 

ن قليال والتركة كثيرة والورثـة بـانين علـى أداء    إال إذا علم رضاء الديان بأن كان الدي
وال فـرق فـي ذلـك بـين      ،وإال فيشـكل حتـى الصـالة فـي داره     ،الدين غير متسامحين

                                                 

(فضولياً) : بل ال يبعد نفوذ المعاملة في المشتري بعين ما لـم يـزك ولكـن يبقـى الـثمن متعلقـاً لحـق        )(٢١٨
المشتري والبائع القابض اخراجها فاذا اخرجها المشتري فهو وان اخرجها البائع الزكاة ويجب على كل من 

 وكان مغروراً من قبل المشتري جاز له الرجوع بها اليه.

واما المشترى بعين ما لم يخمس فالحكم فيـه مـا فـي المـتن اال اذا كـان البـائع مؤمنـاً فـان االقـوى صـحة            
المشراة، وفي صحتها بدفع المشتري مقدار الخمس من مال آخر  المعاملة حينئذ وينتقل الخمس الى العين

 اشكال بل منع.

(وعليه من حقوق الناس) : الظاهر ان الحكم فيها هو الحكم في غيرها من الديون، نعم ال يبعـد فـي   )(٢١٩
خصوص الخمس تحليله للوارث المؤمن اذا كان الميت ممن ال يعتقد الخمس أو ممن ال يعطيه وان كان 

 ط ان يعامل معه معاملة غيره.االحو

(قبل اداء الدين) : بما ينافي ادائه منها، واما التصرف غير المنافي فالظـاهر جـوازه للورثـة، ولغيـرهم     )(٢٢٠
باذن منهم سواء كان الدين مستوعباً للتركة أم ال، نعم ال يعد التصرف المتلف فيها ـ في الصورة الثانية ـ مع 

 في فال بأس به.ابقاء الدين من التصرف المنا
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وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثـة قاصـراً أو غائبـا     ،الورثة وغيرهم
 أو نحو ذلك.  (٢٢١)

ي ملـك الغيـر إال بإذنـه    : ال يجوز التصرف حتى الصالة فـ  ١٦] مسألة  ١٣٣٤[  
واألول كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في  ،أو الفحوى أوشاهد الحال (٢٢٢)الصريح  

بـل   ،والظاهرعدم اشتراط حصول العلم برضـاه  ،داري بالصالة فقط أوبالصالة وغيرها
الحاصل بـالقول المزبـور الن ظـواهر االلفـاظ معتبـرة عنـد العقـالء.         (٢٢٣)يكفي الظن 

يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم واالكل من مالـه ففـي الصـالة     والثاني : كأن
النه مسـتند إلـى ظـاهر     ،يكفي فيه الظن على الظاهرأيضاً وهذا  ،باألولى يكون راضياً

األحوط اعتبار العلـم   ء بلوإال فال بد من العلم بالرضا ،(٢٢٤)اللفظ إذا استفيد منه عرفا 
قــرائن وشــواهد تــدل علــى رضــاه كالمضــائف  والثالــث كــأن يكــون هنــاك  ،مطلقــاً

وال بـد فـي هـذا القسـم مـن       ،المفتوحة االبـواب والحمامـات والخانـات ونحـو ذلـك     

                                                 

(أو غائباً) : ال يجوز التصرف في التركـة حينئـذ إال بـاذن وليـه، نعـم ال بـأس بالتصـرفات المتعارفـة         )(٢٢١
 مقدمة لتجهيز الميت بالحدود التي جرت عليها سيرة المتشرعة.

أو  (بأذنه الصريح) : المسوغ للتصرف هو طيب نفس المالك به ولو لـم يكـن ملتفتـاً اليـه فعـالً لنـوم      )(٢٢٢
غفلة ولعله هو المراد من االذن في كالم الماتن قدس سره بقرينة ذكر شاهد الحـال ال مـا هـو ظـاهره مـن      

 انشاء االباحة والتحليل اذ ال خصوصية له.

(بل يكفي الظن) : ال يعتبر حصول الظن في حجية الظواهر بل ال يضر الظن بالخالف، كما ال عبـرة  )(٢٢٣
 في االطمئنان مطلقاً.بالظن الحاصل من غيرها نعم يك

)(اذا استفيد منه عرفاً) : بمعنى ان تكون الداللة عليه داللة لفظية كما هو الحال في داللـة االشـارة أو   (٢٢٤
الكناية بذكر االمثلة بياناً للكبرى الكلية وفيه ال بد من القطع باالستفادة ولكن ال يعتبر فيه حتى الظن بطيب 

الول فان الميعار فيه هو الظهور ال الصراحة وال كونه بالمنطوق واما اذا كانت النفس كما مر منّا في القسم ا
الداللة عليه من باب الفحوى المستند الى المالزمة على نحو االولوية أو المساواة فال بد من القطع بها وال 

ب النفس بها داللة يعتبر الظن بالرضا فضالً عن العلم به فان داللة االذن بالتصرف في المذكورات على طي
 لفظية وال يعتبر فيها حتى الظن بالمراد فكيف فيما يستفاد منها بالفحوى. 
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إلـى اللفـظ وال دليـل    فـي هـذا القسـم     لعدم استناد االذن ،(٢٢٥)حصول القطع بالرضاء 
 على حجية الظن الغير الحاصل منه. 

لمتسعة اتساعا عظيما بحيـث  : تجوز الصالة في االراضي ا ١٧] مسألة  ١٣٣٥[  
بل وإن كـان فـيهم    ،كهاالّيتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها. وإن لم يكن إذن من م

وإن كـان األحـوط    ،كبـل ال يبعـد ذلـك وإن علـم كراهـة المـالّ       ،الصغار والمجـانين 
 التجنب حينئذ مع االمكان.  

جـواز االكـل    : يجوز الصالة في بيوت من تضمنت االيـة  ١٨] مسألة  ١٣٣٦[  
والعـم والخـال والعمـة     (٢٢٦)إذن مع عدم العلم بالكراهة كـاالب واالم واالخ   ،فيها بال

 ،وأما مع العلـم بالكراهـة فـال يجـوز     ،والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق
 .  (٢٢٧)أيضاً بل يشكل مع ظنها 

ــان  (٢٢٨): يجـــب علـــى الغاصـــب  ١٩] مســـألة  ١٣٣٧[   الخـــروج مـــن المكـ
قطعها وإن كان في ضـيق   ،(٢٢٩)وإن اشتغل بالصالة في سعة الوقت يجب  ،بالمغصو

                                                 

(حصول القطع بالرضاء) : أو االطمئنـان بـه، هـذا اذا لـم يكـن الفعـل طريقـاً متعارفـاً البـراز الرضـاء           )(٢٢٥
اهر االلفـاظ، نعـم   فيه عرفاً وإال كان حجة ايضاً على حد حجية ظـو ظاهراً بالتصرف الخاص بحيث يكون 

 فتح ابواب الحمامات والخانات غير ظاهر عرفاً في الرضاء بالصالة فيها.

 (واالخ) : واالخت.)(٢٢٦

)(بل يشكل مع ظنها أيضاً) : ال اشكال مع ظـن الكراهـة، نعـم اذا قامـت امـارة معتبـرة عليهـا ـ ومنهـا          (٢٢٧
 االطمئنان ـ يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فال يجوز.

ب على الغاصب) : عقالً مع عدم التوبة للزوم اختيار اخف القبيحين بل والمحـرمين، وكـذا مـع    (يج)(٢٢٨
التوبة لحلية التصرف الخروجي حينئذ دون البقاء، وعلى اي تقدير فال بد من المباردة اليه واختيـار مـا هـو    

 اقل تصرفاً في المغصوب.

مامها كما انه ان عصى واتمهـا لـم يجتـزئ بهـا علـى      (يجب قطعها) : بمعنى انه ال يجوز له البقاء وات)(٢٢٩
االحوط، ومثلها في عدم االجتزاء ما اذا اتمها في حال الخروج ـ ولو مـع التوبـة ـ أو اتمهـا فيمـا بعـده وان        

 فرض عدم فوت شيء من شؤون صالة المختار بذلك بما فيه الموالة المعتبرة بين اجزاء الصالة.

 



ïÜ–½a@æbØß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@INVWH 

 ،والسـجود  (٢٣٢)حال الخروج مع االيماء للركـوع   (٢٣١)يجب االشتغال بها  (٢٣٠)الوقت 
بـل األحـوط    ،إذا لـم يكـن الخـروج عـن توبـة ونـدم      أيضاً ولكن يجب عليه قضاؤها 

 القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك. 

: إذا دخل في المكان المغصوب جهال أو نسيانا أو بتخيل  ٢٠] مسألة  ١٣٣٨[  
 ،االذن ثم التفت وبان الخالف فإن كان في سعة الوقت ال يجوز له التشـاغل بالصـالة  

 (٢٣٤)وإن كـان فـي ضـيق الوقـت      ،والخـروج  (٢٣٣)وإن كان مشتغال بهـا وجـب القطـع    
وال  ،لالسـتقبال بقـدر اإلمكـان    اشتغل بها حال الخـروج سـالكاً أقـرب الطـرق مراعيـاً     

مقـدار  بالمالـك بالبقـاء    ءلكن هذا إذا لم يعلـم برضـا   ،يجب قضاؤها وإن كان أحوط
وكذا الحال إذا كان مأذونا مـن المالـك فـي الـدخول      ،وإال فيصلي ثم يخرج ،الصالة

 ثم ارتفع االذن برجوعه عن إذنه أو بموته واالنتقال إلى غيره. 

إذا أذن المالك بالصالة خصوصا أو عموما ثم رجع عـن  :  ٢١] مسألة  ١٣٣٩[  
وفـي الضـيق يصـلي حـال      ،إذنه قبل الشـروع فيهـا وجـب الخـروج فـي سـعة الوقـت       

 وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً ،الخروج على ما مر
عظيم على وعدم االلتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إال إذا كان موجبا لضرر

                                                 

 ركعة في الخارج على تقدير تأخيرها أو قطعها.(ضيق الوقت) : عن ادراك )(٢٣٠

 (يجب االشتغال بها) : بعد التوبة، واذا كانت في االثناء فاالحوط لزوماً الجمع بينهما وبين قضائها.)(٢٣١

(مع االيماء لللركوع) : اذا استلزم ركوعه تصرفاً زائداً وإال فيركع، ثم ان بدليه االيماء عـن الركـوع   )(٢٣٢
ل االضطرار تحفظاً على ادراك الوقت بادراك ركعة من الصالة فيه فمع عدم اقتضـاء  والسجود تختص بحا

التحفظ عليه االكتفاء بااليماء ال مكان اطالة القراءة واالتيان بانفسهما خـارج المكـان المغصـوب فالظـاهر     
 لزومه بال فرق في ذلك بين الركعة واالولى وما بعدها.

في السجدة االخيرة أو بعـدها فلـه اتمـام الصـالة حـال الخـروج وال       (وجب القطع) : اذا بان له ذلك )(٢٣٣
يضره فوات الجلوس واالستقرار مـع عـدم االخـالل باالسـتقبال، واذا بـان لـه قبـل ذلـك فلـه اكمالهـا بعـد            
الخروج اذا لم يستوجب شيئاً من المبطالت كااللتفات وفوات المواالت، ولو اتمها قبل الخروج فالبطالن 

 حتياط المتقدم .مبني على اال

 (في ضيق الوقت) : بالمعنى المتقدم في المسألة المتقدمة.)(٢٣٤
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في السـعة والتشـاغل بهـا خارجـا      (٢٣٥)بل األقوى وجوب القطع  ،لكنه مشكل ،المالك
 المالك.  في فرض الضرر على في الضيق خصوصاً

: إذا أذن المالك في الصالة ولكن هناك قرائن تـدل علـى    ٢٢] مسألة  ١٣٤٠[  
العكـس  كمـا أن   ،عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيـره ال يجـوز أن يصـلي   

 بالعكس.  

ــألة  ١٣٤١[   ــان     ٢٣] مس ــن المك ــروج م ــال الخ ــالة ح ــربين الص : إذا دار االم
الغصبي بتمامها في الوقت أو الصـالة بعـد الخـروج وإدراك ركعـة أو أزيـد فالظـاهر       

ألن مراعاة الوقت أولـى مـن مراعـاة االسـتقرار      (٢٣٦)وجوب الصالة في حال الخروج 
 ختياريين.  واالستقبال والركوع والسجود اال

فـال يجـوز الصـالة علـى الدابـة أو       ،كونه  قاراً:(٢٣٧)من شروط المكان  الثاني :
نعــم مــع  (٢٣٨)االرجوحـة أو فــي الســفينة ونحوهــا ممــا يفـوت معــه اســتقرار المصــلي   

ويجـب عليـه    ،عن الخروج من السفينة مـثال ال مـانع   (٢٣٩)ولو لضيق الوقت  االضطرار
فيـدور حيثمـا دارت الدابـة أو     ،ستقرار بقدر االمكانواال (٢٤٠)حينئذ مراعاة االستقبال 

وإن أمكنـه االسـتقرار فـي حـال القـراءة واالذكـار والسـكوت خاللهـا حـين           ،السفينة

                                                 

 (بل االقوى وجوب القطع) : يجري فيه ما تقدم في المسألة السابقة.)(٢٣٥

 (في حال الخروج) : بل الظاهر وجوب الصالة بعده.)(٢٣٦

 (من شروط المكان) : في الصالة الفريضة.)(٢٣٧

) : ويكن مضطرباً بحد ال يتمكن من القيـام أو الركـوع أو السـجود بـل     (يفوت معه استقرار المصلي)(٢٣٨
 ات اآلتية.عوكذا لو كان بحد تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على االحوط، وعليه تبتني التفري

(ولو لضيق الوقت) : اذا كان االضطراب على النحو االول فالمناط عدم ادراك الصـالة فـي الخـارج    )(٢٣٩
 ك ركعة، واما اذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكن من اداء تمام الصالة بعد الخروج.ولو بادرا

(مراعاة االستقبال) : ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجـب مراعـاة ان تكـون بـين اليمـين      )(٢٤٠
 سقط.أصالً تمكن منه واليسار، وان لم يتمكن من االستقبال إال في تكبيرة االحرام اقتصر عليه وان لم ي
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وإال فهـو   ،مـع عـدم الفصـل الطويـل المـاحي للصـورة       (٢٤١)االضطراب وجـب ذلـك   
  .(٢٤٢)مشكل 
و علـى  : يجـوز فـي حـال االختيـار الصـالة فـي السـفينة أ        ٢٤] مسـألة   ١٣٤٢[  

 ،الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من االستقرار واالسـتقبال ونحوهمـا  
ولو بأن يسـكت   (٢٤٣)بل األقوى جوازهامع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط 

القبلـة إذا انحرفتـا    إلى حين االضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور
وإن كان األحوط القصر علـى حـال الضـيق     ،لتبعية بتحركهماوال تضرالحركة ا ،عنها

 واالضطرار. 

: ال تجوز الصالة على صبرة الحنطة وبيـدر التـبن وكومـة     ٢٥] مسألة  ١٣٤٣[  
 الرمل مع عدم االستقرار وكذا ما كان مثلها.  

أن ال يكون معرضا لعدم إمكان اإلتمام والتزلزل في البقاء إلى آخـر   الثالث : 
وكـذا فـي معـرض الـريح أو      ،كالصالة في الزحام المعـرض البطـال صـالته    ،الصالة

فيها  (٢٤٤)نان بامكان اإلتمام ال يجوزالشروع ئفمع عدم االطم ،المطر الشديد أو نحوها
 نعم ال يضر مجرد احتمال عروض المبطل.  ،على األحوط

قتـال أو  كمـا بـين الصـفين مـن ال     (٢٤٥)أن ال يكون مما يحرم البقاء فيه  الرابع : 
تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلـك ممـا هـو محـل للخطـر      

 على النفس. 

                                                 

 (وجب ذلك) : على االحوط.)(٢٤١

 (فهو مشكل) : بل ممنوع.)(٢٤٢

(اذا امكن مراعاة الشروط) : بل االقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل الوقـت  )(٢٤٣
 وان علم انه يضطر الى اداء الصالة فيها فاقداً لشرطي االستقبال واالستقرار.

 وع) : بل يجوز رجاًء وتصح الصالة اذا اتمها واجدة للشرائط.(ال يجوز الشر)(٢٤٤

 (مما يحرم البقاء فيه) : الظاهر صحة الصالة فيه وفيما بعده مع تمشي قصد القربة.)(٢٤٥
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أن ال يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتـب   الخامس : 
أو غيره ممن يكون الوقوف عليه  )عليه السالم(وكذا على قبر المعصوم  ،عليه القرآن

 لحرمته.  هتكاً

 ،مما يمكن أداء االفعـال فيـه بحسـب حـال المصـلي     (٢٤٦)أن يكون  ادس :الس 
فال تجوز الصالة في بيت سقفه نازل بحيث ال يقدر فيه على االنتصاب أو بيت يكون 

نعـم فـي الضـيق واالضـطرار      ،ال يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ضيقاً
بين مكانين في أحدهما قادر على  ولو دار االمر ،يجوز ويجب مراعاتها بقدر االمكان

القيام لكن ال يقدر على الركوع والسجود إال مومئاً وفي االخر ال يقـدر عليـه ويقـدر    
 وفي الضيق ال يبعد التخيير.  ،بتكرار الصالة (٢٤٧)فاألحوط الجمع  عليهما جالساً

لـه مـع عـدم     وال مسـاوياً  (٢٤٨)ما علـى قبـر معصـوم    أن ال يكـون مقـد   السابع : 
ئــل المــانع الرافــع لســوء االدب علــى األحــوط وال يكفــي فــي الحائــل الشــبابيك  الحا

 والصندوق الشريف وثوبه.  

وأمـا إذا   ،إلى الثـوب أو البـدن   (٢٤٩)أن ال يكون نجسا نجاسة متعدية  الثامن : 
لم تكن متعدية فال مانع إال مكان الجبهـة فإنـه يجـب طهارتـه وإن لـم تكـن نجاسـته        

إذا كانـت عليـه    مطلقا خصوصاًأيضاً ارة ماعدا مكان الجبهة متعدية لكن األحوط طه
 عين النجاسة. 

                                                 

 (أن يكون) : عده من شرائط المكان غير الطاهر.)(٢٤٦

 )(فاالحوط الجمع) : واالظهر تعين االول مطلقاً.(٢٤٧

ى قبر معصوم) : استدبار القبر الشريف اذا كان موجباً للهتك فـال إشـكال فـي    )(أن ال يكون مقدماً عل(٢٤٨
يوجب بطالن الصالة إال اذا اخل بقصد القربة، وامـا المسـاواة ومـا بحكمهـا فـال بـأس بهـا        الحرمته ولكنه 

 مطلقاً تكليفاً ووضعاً.

 (نجاسة متعدية) : غير معفو عنها.)(٢٤٩
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بأزيد  (٢٥٠)أن ال يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم  التاسع :
 من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة. 

أن ال يصلي الرجـل والمـرأة فـي مكـان واحـد بحيـث تكـون المـرأة          العاشر :
بـذراع اليـد    (٢٥١)ة على الرجل أو مساوية له إال مع الحائل أو البعـد عشـرة أذرع   مقدم

والمـدار علـى    ،إال مـع أحـد االمـرين    (٢٥٢)وإن كـان األقـوى كراهتـه     ،على األحـوط 
 ،لوال المحاذاة أوالتقدم دون الفاسدة لفقد شرط أووجود مـانع  (٢٥٣)الصالة الصحيحة 

كمـا أن   ،وإن كان ال يبعد كفايته مطلقا ،هدةواألولى في الحائل كونه مانعا عن المشا
بمن شـرع فـي الصـالة الحقـا إذا كانـا مختلفـين فـي         (٢٥٤)الكراهة أو الحرمة مختصة 

 ،(٢٥٥)بتأخر المرأة مكانا بمجـرد الصـدق   أيضاً وترتفع  ،ومع تقارنهما تعمهما ،الشروع
راء وإن كان األولى تأخرهـا عنـه فـي جميـع حـاالت الصـالة بـأن يكـون مسـجدها و         

بكـون أحـدهما فـي موضـع عـال علـى وجـه ال        أيضـاً  كما أن الظاهر ارتفاعها  ،موقفه
 يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع. 

                                                 

 فيه.)(من موضع القدم) : سيجيء الكالم (٢٥٠

 (أو البعد عشرة أذرع) : بل ازيد من عشرة اذرع.)(٢٥١

 (وإن كان االقوى كراهته) : فيه منع واالحوط لزوماً تركه.)(٢٥٢

 (والمدار على الصالة الصحيحة) : بل مطلق ما تصدق عليه الصالة وإن كانت فاسدة لوال المحاذاة.)(٢٥٣

نعية بين أن تتحقـق المحـاذاة حـدوثاً ولـو     (مختصة) : في االختصاص تأمل بل منع، وال فرق في الما)(٢٥٤
 من احدهما وبين تحققها في االثناء.

(بمجرد الصدق) : بل ال بد من تأخر المرأة بمقدار يكـون الرجـل مقـدماً عليهـا بصـدره فـي جميـع        )(٢٥٥
الحاالت حتى حال السجود ويتحقق ذلك ـ عادة ـ فيما اذا كان مسجد جبهتها محاذيـاً لموضـع ركبتـه فـي       

 الحال. هذا
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ــين     ٢٦] مســألة  ١٣٤٤[   ــة ب ــة أو حرم ــي الحكــم المــذكور كراه ــرق ف : ال ف
أو  (٢٥٦) المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهمـا وكونهمـا بـالغين أو غيـر بـالغين     

 على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية. مختلفين بناًء

 بين النافلة والفريضة.  أيضاً : الظاهر عدم الفرق  ٢٧] مسألة  ١٣٤٥[  

ففـي الضـيق    ،: الحكم المـذكور مخـتص بحـال االختيـار     ٢٨] مسألة  ١٣٤٦[  
يـؤخر أحـدهما    ، نعـم إذا كـان الوقـت واسـعاً    (٢٥٨)ال مانع وال كراهة  (٢٥٧)واالضطرار 

 صالته واألولى تأخير المرأة صالتها.

: إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامـه امـرأة مـن غيـر      ٢٩] مسألة  ١٣٤٧[  
فاالحتياط أو الكراهة  ،وكذا العكس ،أن تكون مشغولة بالصالة ال كراهة وال إشكال

 مختص بصورة اشتغالهما بالصالة. 

الفريضة علـى سـطح الكعبـة وفـي جوفهـا       : األحوط ترك ٣٠] مسألة  ١٣٤٨[  
وكـذا ال   ،ركعتينركن بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل  ،وال بأس بالنافلة ،اختيارا

وإذا صلى على سطحها فالالزم أن يكون قبالـه فـي    ،بأس بالفريضة في حال الضرورة
لـى  والقول بأنه يصلي مسـتلقيا متوجهـا إ   ،جميع حاالته شيء من فضائها ويصلي قائما

 أو يصلي مضطجعا ضعيف.  ،بيت المعمور

  

                                                 

 (أو غير بالغين) : االظهر اختصاص المانعية والممنوعية بصالة البالغين وان كان التعميم أحوط.)(٢٥٦

(واالضطرار) : وان كان طارئاً في االثناء، فلو شرعت المرأة ـ مثالً ـ في الصالة متقدمة علـى الرجـل     )(٢٥٧
عنها لم تصح صالته من دونه وإال اتمها وال  او محاذية له فان كان متمكناً من ايجاد الحائل أو من االبتعاد

 اعادة عليه ولو في سعة الوقت.

(ال مانع وال كراهة) : وكذا عند الزحام في المسـجد الحـرام بمكـة المكرمـة فـال يعتبـر فيـه الشـرط         )(٢٥٨
 المذكور.
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ن مكان المصلي    مسجد الجبهة م

 فصل

 في مسجد الجبهة من مكان المصلي 

إلى طهارته أن يكون من االرض أو مـا أنبتتـه غيـر المـأكول      يشترط فيه مضافاً
فـال يصـح علـى مـا خـرج عـن اسـم         أيضاً، (٢٥٩)نعم يجوز على القرطاس  ،والملبوس

ــر والزفــت    (٢٦٠)االرض كالمعــادن  ــروزج والقي ــذهب والفضــة والعقيــق والفي ــل ال مث
ونحوهمـا وال علـى   (٢٦١)وكذا مـا خـرج عـن اسـم النبـات كالرمـاد والفحـم         ،ونحوها

ويجـوز السـجود علـى جميـع      ،المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتـان ونحوهـا  
 . (٢٦٢)االحجار إذا لم تكن من المعادن 

السـجود فـي حـال االختيـار علـى الخـزف        (٢٦٣): ال يجـوز   ١] مسألة  ١٣٤٩[  
 وقبل الطبخ ال بأس به.   ،ر والنورة والجص المطبوخينجواآل

 : ال يجوز السجود على البلور والزجاجة.  ٢] مسألة  ١٣٥٠[  

 : يجوز على الطين االرمني والمختوم. ٣] مسألة  ١٣٥١[  

ة مثـل لسـان الثـور    : في جواز السجدة على العقاقير واالدوي ٤] مسألة  ١٣٥٢[  
بـل المنـع ال يخلـو     ،(٢٦٤)وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشكال 

                                                 

 (يجوز على القرطاس) : سيجيء الكالم فيه.)(٢٥٩

رج عن اسـم االرض كـالعقيق والفيـروزج ونحوهمـا مـن      (كالمعادن) : بل بعضها، فان منها ما ال يخ)(٢٦٠
االحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط، واما القيـر  

 والزفت ففيهما أشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على االقرب.

 ه.(والفحم) : على االحوط واالظهر جواز السجود علي)(٢٦١
 (اذا لم تكن من المعادن) : ال وجه لهذا االستثناء.)(٢٦٢

 (ال يجوز) : بل يجوز على االقوى.)(٢٦٣

 (أشكال) : ضعيف فيما ال يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه.)(٢٦٤
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نعم ال بأس بما ال يؤكل منها شائعا ولو فـي حـال المـرض وإن كـان يؤكـل       ،عن قوة
 نادراً عند المخمصة أو مثلها.

ــألة  ١٣٥٣[   ــالتبن     ٥] مس ــات ك ــأكوالت الحيوان ــى م ــجود عل ــأس بالس : ال ب
 لعلف.وا

 ،وال علـى القهـوة   (٢٦٥): ال يجوز السجود على ورق الشـاي   ٦] مسألة  ١٣٥٤[  
 وفي جوازها على الترياك إشكال.

نعم يجوز على قشـرهما بعـد    ،: ال يجوز على الجوز واللوز ٧] مسألة  ١٣٥٥[  
 وكذا نوى المشمش والبندق والفستق. ،االنفصال

 الحنطة والشعير وقشر االرز. (٢٦٦)خالة : يجوز على نُ ٨] مسألة  ١٣٥٦[  

ــر   ٩] مســألة  ١٣٥٧[   ــوى التم ــى ن ــأس بالســجدة عل ــى ورق   ،: ال ب وكــذا عل
 وكذا سعف النخل. ،االشجار وقشورها

وقبلـه   ،: ال بـأس بالسـجدة علـى ورق العنـب بعـد اليـبس       ١٠] مسألة  ١٣٥٨[  
 .(٢٦٧)مشكل

  يجوز : الذي يؤكل في بعض األوقات دون بعض ال ١١] مسألة  ١٣٥٩[  

 .   (٢٦٨)وكذا إذا كان مأكوال في بعض البلدان دون بعض  ،السجود عليه مطلقا
 : يجوز السجود على االوراد غير المأكولة. ١٢] مسألة  ١٣٦٠[  

 السجود على الثمرة قبل أوان أكلها. (٢٦٩): ال يجوز  ١٣] مسألة  ١٣٦١[  

                                                 

 (ورق الشاي) : االظهر جواز السجود عليه.)(٢٦٥

 السفل للحبوب ال يخلو عن اشكال.(يجوز على نخالة) : الجواز فيها وفي مطلق القشر ا)(٢٦٦

 )(وقبله مشكل) : اذا كان لطيفاً يتعارف اكله وإال فاالظهر الجواز. (٢٦٧

٢٦٨)(ه مأكوالً حتى بنظرهم وان لم يتعـارف اكلـه عنـدهم لـبعض     (في بعض البلدان دون بعض) : مع عد
 الجهات.

 (ال يجوز) على االحوط.)(٢٦٩
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كالحنظل أصالً أكولة : يجوز السجود على الثمار الغير الم ١٤] مسألة  ١٣٦٢[  
 ونحوه.  

 : ال بأس بالسجود على التنباك. ١٥] مسألة  ١٣٦٣[  

 : ال يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء. ١٦] مسألة  ١٣٦٤[  

: يجوزالسجود على القبقاب والنعل المتخذ مـن الخشـب    ١٧] مسألة  ١٣٦٥[  
وكـذا الثـوب    ،(٢٧٠)إشـكال   وإن كـان ال يخلـو عـن    ،مماليس من المالبس المتعارفـة 

 المتخذ من الخوص. 

 .  (٢٧١)ب نّ: األحوط ترك السجود على القُ ١٨] مسألة  ١٣٦٦[  
لكـن يجـوز علـى خشـبه      ،: ال يجوز السجود على القطـن  ١٩] مسألة  ١٣٦٧[  
 وورقه. 

: ال بأس بالسجود على قـراب السـيف والخنجـر إذا كـان      ٢٠] مسألة  ١٣٦٨[  
 لعدم كونهما من المالبس المتعارفة. ،ملبوسينمن الخشب وإن كانا 

: يجوز السـجود علـى قشـر البطـيخ والرقـي والرمـان بعـد         ٢١] مسألة  ١٣٦٩[  
 واليجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما.  ،(٢٧٢)االنفصال على إشكال 

وإن كـان متخـذا مـن     (٢٧٣): يجوز السجود على القرطاس  ٢٢] مسألة  ١٣٧٠[  
سـواء كـان أبـيض     ،بريسم والحرير وكان فيه شيء من النورةأو اِإلالقطن أو الصوف 

بلون أحمر أو أصـفر أو أزرق أو مكتوبـا عليـه إن لـم يكـن ممـا لـه جـرم          أو مصبوغاً
                                                 

 فيما بعده.(عن اشكال) : ال يترك االحتياط فيه و)(٢٧٠

(على القنب) : اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها االقمشة واما اوراقه فال بأس بالسجود )(٢٧١
 عليها.

 (على إشكال) : موجب لالحتياط في االولين.)(٢٧٢

(القرطاس) : انما يجوز السجود على القرطاس الطبيعـي الـذي كـان متـداوالً فـي القـرن االول وهـو        )(٢٧٣
وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشـب ونحـوه بـل أو مـن القطـن والكتـان علـى         بردي مصر

 االقرب، واما المصنوع من الحرير واالبريسم فال يجوز السجود عليه.
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وكـذا ال بـأس    ،حائل مما ال يجوزالسجود عليه كالمداد المتخذ مـن الـدخان ونحـوه   
 بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.

: إذا لم يكن عنده ما يصح السـجود عليـه مـن االرض أو     ٢٣] مسألة  ١٣٧١[  
نباتها أوالقرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو بـرد أو تقيـة أو غيرهـا    

 ،القطن أو الكتان وإن لم يكن سجد على المعـادن أو ظهـر كفـه    (٢٧٤)سجد على ثوبه 
 واألحوط تقديم األول.

ممـا يمكـن تمكـين     ،رط أن يكـون مـا يسـجد عليـه    : يشت ٢٤] مسألة  ١٣٧٢[  
ومع  ،الجبهة عليه فال يصح على الوحل والطين أوالتراب الذي ال تتمكن الجبهة عليه

 (٢٧٥)ولكن إن لصق بجبهته يجـب إزالتـه   ،إمكان التمكين ال بأس بالسجود على الطين
ولـو لـم    ،وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجـب إزالتـه لهـا    ،للسجدة الثانية

 يجد إال الطين الذي ال يمكن االعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد. 

: إذا كان في االرض ذات الطـين بحيـث يـتلطخ بـه بدنـه       ٢٥] مسألة  ١٣٧٣[  
وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جـاز لـه الصـالة مومئـا للسـجود وال يجـب       

الحـرج الجلـوس لهمـا وإن تلطـخ بدنـه       مع عدم (٢٧٦)لكن األحوط  ،الجلوس للتشهد
 إذا تحمله صحت صالته.أيضاً ومع الحرج  ،وثيابه

وال  ،: السجود على االرض أفضل من النبـات والقرطـاس   ٢٦] مسألة  ١٣٧٤[  
فإنها تخـرق   ،وأفضل من الجميع التربة الحسينية ،يبعد كون التراب أفضل من الحجر

 ع.الحجب السبع وتستنير إلى االرضين السب

                                                 

(سجد على ثوبه) : بل ال يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان االحوط السجود )(٢٧٤
والكتان ـ فان لم يمكن فيكفي مطلق مـا ال يصـح السـجود عليـه وال       على الثوب ـ ولو كان من غير القطن 

 تعين للمعادن وظهر الكف نعم مر الكالم في القير والزفت.

 هة للمسجد.ب(يجب إزالته) : اذا كان مانعاً من مباشرة الج)(٢٧٥

 (لكن االحوط) : بل االقوى.)(٢٧٦
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: إذا اشتغل بالصالة وفـي أثناءهـا فقـد مـا يصـح السـجود        ٢٧] مسألة  ١٣٧٥[  
، وفـي الضـيق يسـجد علـى ثوبـه القطـن أو الكتـان        (٢٧٧)عليه قطعها فـي سـعة الوقـت    

 أوالمعادن أو ظهر الكف على الترتيب.

: إذا سجد على ما ال يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كـان   ٢٨] مسألة  ١٣٧٦[  
وإال  ،(٢٧٨)وإن كـان قبلـه جـر جبهتـه إن أمكـن       ،الرأس مضى وال شيء عليه بعد رفع

 وإال اكتفى به.  ،وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن ،(٢٧٩)قطع الصالة في السعة 
  االمكنة المكروهة 

 فصل

 في االمكنة المكروهة 

 وهي مواضع : 

بـأس   وال ،حتـى المسـلخ منـه عنـد بعضـهم      ،الحمـام وإن كـان نظيفـا    أحدها: 
 بالصالة على سطحه. 

 المزبلة.  الثاني : 

 المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك.  الثالث : 

 المكان الكثيف الذي يتنفرمنه الطبع.  الرابع :

 المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر. الخامس :

 بيت المسكر.  السادس : 

 المطبخ وبيت النار.  السابع : 

 رالمجوس إال إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف. دو الثامن : 

                                                 

 وقد مر الكالم في االبدال. (قطعها في سعة الوقت) : بل له االتمام في السعة والضيق)(٢٧٧

 (ان امكن) : ال يجب الجر بعد اتمام الذكر الواجب.)(٢٧٨

 (في السعة) : بل له المضي على االظهر.)(٢٧٩
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 بخة. االرض الس التاسع : 

 كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.   العاشر : 

 أعطان االبل وإن كنست ورشت.  الحادي عشر : 

 مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.  الثاني عشر: 

 على الثلج والجمد.  الثالث عشر : 

 ظاهرحال الصالة.  ،قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ع عشر :الراب 

نعـم ال بـأس    ،مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيهـا فعـال   الخامس عشر : 
 بالصالة على ساباط تحته نهر أو ساقية وال في محل الماء الواقف. 

الحرمـت  وإ ،الطرق وإن كانت في البالد ما لـم تضـر بالمـارة    السادس عشر: 
 .  (٢٨٠)وبطلت 
 في مكان يكون مقابال لنار مضرمة أو سراج.  السابع عشر: 

مـن غيـر فـرق بـين      ،في مكان يكـون مقابلـه تمثـال ذي الـروح     الثامن عشر : 
وتـزول   ،المجسم وغيره ولو كان ناقصا نقصا ال يخرجه عن صـدق الصـورة والتمثـال   

 الكراهة بالتغطية. 

 إن لم يكن مقابال له. بيت فيه تمثال و التاسع عشر: 

 ،وترتفع بسـتره  ،مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف العشرون: 
 وكذا إذا كان قدامه عذرة. 

إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل  الحادي والعشرون : 
 بل كل شيء شاغل. 

 إذا كان قدامه إنسان مواجه له.  الثاني والعشرون: 

                                                 

 (حرمت وبطلت) : ال تبطل على االظهر.)(٢٨٠
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 لث والعشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.  الثا 

 الرابع والعشرون: المقابر.  

 الخامس والعشرون: على القبر.  

 السادس والعشرون: إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل.  

ويكفـي حائـل واحـد مـن أحـد       ،السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل 
يكفي حائالن أحدهما فـي جهـة اليمـين أو اليسـار     وإذا كان بين قبور أربعة  ،الطرفين

ببعد عشرة أذرع مـن كـل جهـة فيهـا     أيضاً وترتفع  ،واالخر في جهة الخلف أو اإلمام
 القبر. 

 الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.  

 التاسع والعشرون: بيت فيه جنب.  

 الثالثون: إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.  

 واحد والثالثون: إذا كان قدامه ورد عند بعضهم. ال 

 الثاني والثالثون: إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.   

س وإن لـم تـرش وإن   ئ: ال بأس بالصـالة فـي البيـع والكنـا     ١] مسألة  ١٣٧٧[  
 كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.

وال  )علـيهم السـالم  (األئمـة   : ال بأس بالصـالة خلـف قبـور    ٢] مسألة  ١٣٧٨[  
وإن كان األولى الصالة عند جهة الـرأس علـى وجـه ال يسـاوي      ،على يمينها وشمالها

 .)عليه السالم(اإلمام 
: يستحب أن يجعل المصـلي بـين يديـه سـترة إذا لـم يكـن        ٣] مسألة  ١٣٧٩[  

لمـرور  قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمربين يديه إذا كان في معـرض ا 
فيها عـود أو   يويكف ،وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ،وإن علم بعدم المرور فعالً

وهـي نـوع    ،وال يشترط فيهـا الحليـة والطهـارة    ،بل يكفي الخط ،حبل أو كومة تراب
 وفيها إشارة إلى االنقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق. ،تعظيم وتوقير للصالة
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وأفضـلها مسـجد الحـرام     ،ة فـي المسـاجد  : يستحب الصـال  ٤] مسألة  ١٣٨٠[  
والصالة فيه  )صلى اهللا عليه وآله(ثم مسجد النبي  ،فالصالة فيه تعدل ألف ألف صالة

والمسـجد االقصـى وفيـه     ،ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صالة ،تعدل عشرة آالف
ل ومسجد القبيلة وفيـه تعـد   ،ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة أيضاً،تعدل ألف صالة 

ويسـتحب أن يجعـل فـي بيتـه      ،ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر ،خمساً وعشرين
واالفضـل   ،ال يجرى عليه أحكام المسجدكان  مسجدا أي مكانا معدا للصالة فيه وإن

وأفضـل البيـوت بيـت المخـدع أي بيـت الخزانـة فـي         ،الصالة في بيوتهن (٢٨١)للنساء 
 البيت.

 يوهـ  )،عليهم السـالم (في مشاهد األئمة : يستحب الصالة  ٥] مسألة  ١٣٨١[  
بـل   ،بل هي أفضل من المساجد ،البيوت التي أمر اهللا تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه

وكـذا   ،بمـائتي ألـف صـالة    )عليـه السـالم  (قد ورد فـي الخبـر أن الصـالة عنـد علـي      
يـاء  يستحب في روضات األنبياء ومقام األوليـاء والصـلحاء والعلمـاء والعبـاد بـل االح     

 أيضاً.منهم 

: يستحب تفريق الصالة في أماكن متعـددة لتشـهد لـه يـوم      ٦] مسألة  ١٣٨٢[  
يصـلي الرجـل نوافلـه فـي     : «  )عليه السالم(ففي الخبر سأل الراوي أبا عبداهللا  ،القيامة

فإنهـا تشـهد لـه يـوم      ،هنااهنا وهاال بل ه:  )عليه السـالم (موضع أو يفرقها قال 
فـإن كـل    ،صلوا من المساجد في بقاع مختلفـة : «  )يه السالمعل(وعنه »  القيامة

 ». بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة
: يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغيـر علـة كـالمطر     ٧] مسألة  ١٣٨٣[  

 )ال صـالة لجـار المسـجد إال فـي مسـجده     (:  )صلى اهللا عليـه وآلـه  (قال النبي 

                                                 

 (واالفضل للنساء) : بل االفضل لهن اختيار المكان االستر ويختلف حسب اختالف الموارد.)(٢٨١
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ـ   ر المسـجد وتـرك مشـاربته ومشـاورته     ويستحب ترك مؤاكلة مـن ال يحض
 .ومناكحته ومجاورته

: يستحب الصالة في المسـجد الـذي ال يصـلى فيـه ويكـره       ٨] مسألة  ١٣٨٤[  
ثالثة يشكون إلى اهللا عزوجل : مسـجد  « :  )عليه السالم(فعن أبي عبداهللا  ،تعطيله

ومصحف معلق قـد وقـع عليـه     ،وعالم بين جهال ،خراب ال يصلي فيه أهله
 ».غبار ال يقرأ فيه ال

صـلى اهللا  (فعن النبـي   ،: يستحب كثرة التردد إلى المساجد ٩] مسألة  ١٣٨٥[  
من مشى إلى مسجد من مساجد اهللا فله بكل خطوة خطاها حتى « :  )عليه وآله

عنـه عشـر سـيئات ورفـع لـه عشـر       يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحـى  
 ».درجات
قـال رسـول اهللا    ،وفيه أجـر عظـيم   ،لمسجد: يستحب بناء ا ١٠] مسألة  ١٣٨٦[  

من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه اهللا بكل شبر منه مسيرة « :  )صلى اهللا عليه وآله(
عليه (وعن الصادق  ،»أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد 

 ».من بنى مسجدا بنى اهللا له بيتا في الجنة : «  )السالم
حوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة فـي صـيرورته   : األ ١١] مسألة  ١٣٨٧[  

لكن األقـوى كفايـة البنـاء بقصـد كونـه       ،مسجدا بأن يقول : وقفته قربة إلى اهللا تعالى
فيجـري عليـه حينئـذ حكـم      ،فيـه بـإذن البـاني    (٢٨٢)مسجدا مـع صـالة شـخص واحـد     

 المسجدية وإن لم تجر الصيغة.

يجعـل االرض فقـط مسـجدا دون    : الظاهر أنـه يجـوز أن    ١٢] مسألة  ١٣٨٨[  
وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو  ،البناء والسطح

ــك خارجــاً  ــاب أونحــو ذل ــي التعمــيم     ،القب ــاني ف ــف والب ــل الواق ــابع لجع ــالحكم ت ف
                                                 

 واحد) : الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجداً.(مع صالة شخص )(٢٨٢
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كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفـة دون اخـرى علـى     ،والتخصيص
 .(٢٨٣)األقوى 
وإذا  ،: يستحب تعمير المسجد إذا أشـرف علـى الخـراب    ١٣] مسألة  ١٣٨٩[  

بل األقـوى جـواز تخريبـه مـع اسـتحكامه إلرادة       ،لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه
 توسيعه من جهة حاجة الناس. 

م المسجد  أحكا   بعض 

 فصل 

 في بعض أحكام المسجد 

ــه  األول :  ــذهب (٢٨٤)يحــرم زخرفت ــه بال ــل األحــوط ،أي تزيين ــه   ب ــرك نقش ت
 بالصور.  

 ،بـق آثـار مسـجديته   تال يجوز بيعه وال بيع آالته وإن صار خرابا ولـم   الثاني : 
ويبقى االحكـام   ،فال يخرج عن المسجدية أبدا ،وال إدخاله في الملك وال في الطريق

وإن لـم يكـن    ،ووجوب احترامه وتصـرف آالتـه فـي تعميـره     (٢٨٥)من حرمة تنجيسه 
يجوزبيعهـا وصـرف   أصـالً  وإن لم يمكن االنتفـاع بها  ،رمعمرا تصرف في مسجد آخ

 القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.

وإذا تنجس يجـب إزالتهـا فـورا وإن كـان فـي وقـت        ،يحرم تنجيسه الثالث : 
ولو صـلى مـع السـعة أثـم لكـن األقـوى        ،نعم مع ضيقه تقدم الصالة ،الصالة مع سعته

س فـي أثنـاء الصـالة ال يجـب القطـع لالزالـة       ولو علم بالنجاسة أو تنج ،صحة صالته

                                                 

 (على االقوى) : بل االقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى كما تقدم.)(٢٨٣

 )(يحرم زخرفته) : على االحوط وأما تزيينه بالصور فالظاهر جوازه.(٢٨٤

فصل يشـترط فـي صـحة    من  ١٣)(ويبقى االحكام من حرمة تنجيسه) : تقدم الكالم فيها في المسألة (٢٨٥
 الصالة.
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وال بـأس بإدخـال النجاسـة الغيـر      ،بـل يشـكل جـوازه    ،وإن كان في سعة الوقـت  (٢٨٦)
المتعدية إال إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العـذرة اليابسـة مـثال وإذا لـم يـتمكن      

 (٢٨٧)ير واألحوط إعالم الغ ،من االزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها
وإذا كان جنبا وتوقفت االزالة على المكث فيه فالظاهر عـدم وجـوب    ،إذا لم يتمكن
ويحتمـل وجـوب التـيمم والمبـادرة      ،بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل (٢٨٨)المبادرة إليها 

 إلى االزالة.

: يجوز أن يتخذ الكنيـف ونحـوه مـن االمكنـة التـي عليهـا        ١] مسألة  ١٣٩٠[  
وال تضـر   ،بـأن يطـم ويلقـى عليهـا التـراب النظيـف       ،هما مسـجدا البول والعذرة ونحو

 (٢٨٩)وإن كان ال يجـوز تنجيسـه فـي سـائر المقامـات       ،نجاسة الباطن في هذه الصورة
لكن األحوط إزالـة النجاسـة أو ال أو جعـل المسـجد خصـوص المقـدار الطـاهر مـن         

 الظاهر. 

ى ذلك المسـجد أو  وإن فعل رده إل ،(٢٩٠)ال يجوز إخراج الحصى منه  الرابع : 
 نعم ال بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه. ،مسجد آخر

إذا لـم يكـن مأمونـا مـن      (٢٩١)ال يجـوز دفـن الميـت فـي المسـجد       الخامس : 
 التلويث بل مطلقا على األحوط.

                                                 

 من الفصل المشار اليه. ٥(ال يجب القطع لالزالة) : تقدم التفصيل فيه في المسألة )(٢٨٦

 من الفصل المذكور. ١٩(واالحوط اعالم الغير) : مر الكالم فيه من المسألة )(٢٨٧

ية بقـدر االمكـان   (فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها) : وان وجبت المبادرة الى الغسل حفظاً للفور)(٢٨٨
 كما مر منه قدس سره.

 (وان كان ال يجوز تنجسيه في سائر المقامات) : على اشكال في اطالقه.)(٢٨٩

(ال يجوز اخراج الحصى منه) : اذا كانت جزًء للمسجد، ومع االخراج فاالحوط ردهـا اليـه فـان لـم     )(٢٩٠
 يمكن فالى مسجد آخر.

 م فيه في المسألة الثانية عشرة من الدفن(ال يجوز دفن الميت في المسجد) : مر الكال)(٢٩١
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والتأخر عـنهم فـي    ،يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد السادس : 
 الخروج منها.

 ،واالبتداء في دخولـه بالرجـل اليمنـى    ،وكنسه ،يستحب االسراج فيه ابع :الس 
 ،وأن يسـتقبل القبلـة   ،وأن يتعاهـد نعلـه تحفظـا عـن تنجيسـه      ،وفي الخـروج باليسـرى  

 وأن يكون على طهارة. )،صلى اهللا عليه وآله(ويدعو ويحمد اهللا ويصلي على النبي 

ويجـزي عنهـا    ،ركعتـان وهـي   ،: يسـتحب صـالة التحيـة بعـد الـدخول      الثامن
 الصلوات الواجبة أو المستحبة.

 يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد. التاسع :

 يستحب جعل المطهرة على باب المسجد. العاشر :

 ،ورفـع المنـارة عـن السـطح     ،يكـره تعليـة جـدران المسـاجد     الحادي عشـر : 
ــر ذوات االرواح  ــا  ،عــل لجــدرانها شــرفاً وأن يج ،ونقشــها بالصــور غي وأن يجعــل له

 محاريب داخلة.

وكـذا إلقـاء    ،الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إال أن يصلي فيها ركعتـين  
و  ،ورفـع الصـوت إال فـي االذان ونحـوه     ،والنـوم إال لضـرورة   ،(٢٩٢)النخامة والنخاعة 

 ،والشـراء  ،عوالبي ،وقراءة االشعارغيرالمواعظ ونحوها ،ذف الحصىخو ،إنشاد الضالة
واتخاذهــا محــال للقضــاء  ،وإقامــة الحــدود ،وقتــل القمــل ،والــتكلم فــي أمــور الــدنيا

ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهمـا   ،وتعليقه في القبلة ،وسل السيف ،والمرافعة
وعمـل   ،والمجانين من الدخول فيها (٢٩٣)وتمكين االطفال  ،مما له رائحة تؤذي الناس

 وإخراج الريح. ،السرة والفخذ والركبةوكشف العورة و ،الصنائع

                                                 

(وكذا القاء النخامة والنخاعة) : بـل ربمـا يحـرم االلقـاء وكـذا الحـال فـي تلويثهـا بسـائر القـذارات           )(٢٩٢
 العرفية.

(وتمكين االطفال) : اذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإال فال بأس به بل ربما )(٢٩٣
 يكون راجحاً.
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 من صالتها في المسجد. (٢٩٤): صالة المرأة في بيتها أفضل  ٢] مسألة  ١٣٩١[  

والفـرائض  (٢٩٥): االفضل للرجال إتيان النوافل فـي المنـازل    ٣] مسألة  ١٣٩٢[  
 في المساجد. 

  االذان واالقامة 

 فصل 

 في االذان واالقامة 

ما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى ال إشكال في تأكد رجحانه
و خصـه   ،وذهـب بعـض العلمـاء إلـى وجوبهمـا      ،(٢٩٦)حضرا وسـفرا للرجـال والنسـاء    

 ،بعضهم بصالة المغرب والصبح وبعضهم بصالة الجماعة وجعلهما شرطا في صـحتها 
واألقـوى اسـتحباب االذان مطلقـا     ،وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة

عدم ترك االقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال االستعجال  (٢٩٧)حوط واأل
وأمـا فـي سـائر الصـلوات      ،وهمـا مختصـان بـالفرائض اليوميـة     ،والسفر وضيق الوقـت 

، نعـم يسـتحب االذان فـي االذن اليمنـى     (٢٩٨)ثالث مـرات   »الصالة « الواجبة فيقال : 
وكـذا   ،ولـده أو قبـل أن تسـقط سـرته    اليسـرى يـوم ت  أذنـه  من المولـود واالقامـة فـي    

وكـذا يسـتحب    ،يستحب األذان في الفلوات عند الوحشـة مـن الغـول وسـحرة الجـن     

                                                 

 تها أفضل) : تقدم الكالم فيه آنفاً.(في بي)(٢٩٤

(االفضل للرجال اتيان النوافل في المنازل) : اطالقه محل اشكال كما يأتي منه قدس سره في احكام )(٢٩٥
 النوافل بل ال يبعد افضلية المساجد مطلقاً، نعم مراعاة السر في التنفل أفضل.

بعـد ان يكـون اسـتحبابهما لهـن نفسـياً ال ان      )(والنساء) : لم يثبـت تأكـد اسـتحبابهما للنسـاء، بـل ال ي     (٢٩٦
 صالتهن بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال كما هو الحال في الرجال.

 (واالحوط) : االولى.)(٢٩٧

 (ثالث مرات) : لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعة.)(٢٩٨
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واألولـى أن   ،وكـذا كـل مـن سـاء خلقـه      ،االذان في أذن من ترك اللحم أربعين يومـاً 
 وكذا الدابة إذا ساء خلقها. ،يكون في أذنه اليمنى

ويشـترط فـي أذان الصـالة     ،ذان الصـالة ثم إن االذان قسمان : أذان االعالم وأ 
ويعتبـر أن يكـون أول    ،بخالف أذان االعـالم فانـه ال يعتبـر فيـه     ،كاالقامة قصد القربة

 وأما أذان الصالة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت. ،الوقت

 وفصول االذان ثمانية عشر:  

ا رسـول  وأشهد أن محمـد  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا ،اهللا أكبر أربع مرات 
واهللا أكبـر   ،وحي على خير العمل ،وحي على الفالح ،وحي على الصالة ،اهللا

 كل واحد مرتان. ،وال إله إال اهللا

 و فصول االقامة سبعة عشر:  

قد قامت الصالة « اهللا أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل :  
 وينقص من ال إله إال اهللا في آخرها مرة. ،مرتين »

عليـه  (وأمـا الشـهادة لعلـي     ،ويستحب الصالة على محمد وآله عند ذكر اسمه 
فـي حـي    (٢٩٩)وال بأس بـالتكرير   ،بالوالية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما )السالم

ولكن الزائـد لـيس جـزءا     ،على الصالة أو حي على الفالح للمبالغة في اجتماع الناس
 ،الذان بـالتكبير والشـهادتين بـل بالشـهادتين    ويجوز للمرأة االجتـزاء عـن ا   ،من االذان

ويجـوز   ،وعن االقامـة بـالتكبير وشـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن محمـدا عبـده ورسـوله       
كمـا يجـوز تـرك االذان     ،للمسافر والمستعجل اإلتيـان بواحـد مـن كـل فصـل منهمـا      

ال يكـون   ويكره الترجيع علـى نحـو   ،(٣٠٠)بل االكتفاء باالذان فقط  ،واالكتفاء باالقامة

                                                 

 (وال بأس بالتكرير) : ال يخلو عن شوب اشكال.)(٢٩٩

 ذان فقط) : لم يظهر مستنده.(بل االكتفاء باال)(٣٠٠
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بـل ال يبعـد    ،جهرا بعد قولهما سرا أو جهراً (٣٠١)وتكرار الشهادتين  ،وإال فيحرم ،غناء
 . (٣٠٢)كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إال لإلعالم 

   :  (٣٠٣): يسقط االذان في موارد  ١] مسألة  ١٣٩٣[  

وأمـا مـع    ،أذان عصر يـوم الجمعـة إذا جمعـت مـع الجمعـة أو الظهـر       أحدها :
 فريق فال يسقط.  الت

 أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر ال مع التفريق.   الثاني :

 ال مع التفريق.  أيضاً أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع  الثالث :

 : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب. الرابع

كمـا   ،ع بين الصالتينالمسلوس ونحوه في بعض االحوال التي يجم الخامس :
ويتحقـق التفريـق بطـول الزمـان بـين       ،إذا أراد أن يجمع بين الصالتين بوضـوء واحـد  

بـل ال يحصـل    ،الصالتين ال بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيـب والفصـل القليـل   
واألقوى أن السقوط في المـوارد المـذكورة    ،بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل

 خصوصا في الثالثة األولى . ،وإن كان األحوط الترك (٣٠٤)رخصة ال عزيمة 

                                                 

 (وتكرار الشهادتين) : ال يترك االحتياط بتركه.)(٣٠١

 (إال لالعالم) : قد ظهر الحال فيه مما مر.)(٣٠٢

(يسقط االذان في موارد) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المـذكورة، بـل يسـقط للصـالة     )(٣٠٣
ن لالولى مطلقاً سواء لم يكن الجمع مسـتحباً أم كـان   الثانية من المشتركتين في الوقت اذا جمع بينهما وأذ

مستحباً كما في الظهرين من يوم عرفة اذا اتى بهما في الوقت االول ولو في غير الموقف، والعشـائين ليلـة   
 العيد بمزدلفة في الوقت الثاني.

فـي المـوردين   (رخصة ال عزيمة) : فيه تأمل فاالحوط تركه بداعي المشروعية مطلقاً بل ولـو رجـاًء   )(٣٠٤
 الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفاً مع عدم الفصل بصالة اخرى وال سيماً النافلة.
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لمن أراد فوائت فـي دور واحـد لمـا     (٣٠٥): ال يتأكد االذان  ٢] مسألة  ١٣٩٤[  
فله أن يؤذن لألولى منهـا ويـأتي بـالبواقي باالقامـة وحـدها لكـل        ،الصالة األولى اعد

 صالة.

 :  : يسقط االذان واالقامة في موارد  ٣] مسألة  ١٣٩٥[  
التى أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم  (٣٠٦)الداخل في الجماعة  أحدها : 

بـل مشـروعية اإلتيـان بهمـا فـي هـذه الصـورة ال         ،يكن حاضرا حينهما و كان مسبوقا
 . (٣٠٧)تخلو عن إشكال  

الداخل في المسجد للصالة منفردا أو جماعـة وقـد أقيمـت الجماعـة      الثاني : 
فإنهمـا   ،أو بعد فراغهم مع عدم تفـرق الصـفوف   (٣٠٨)خل معهم حال اشتغالهم ولم يد

سـواء صـلى جماعـة     ،علـى األقـوى   (٣٠٩)يسقطان لكن على وجه الرخصة ال العزيمـة  
 إماما أو مأموما أو منفردا.

 ويشترط في السقوط أمور :   

فمع كون إحداهما  ،(٣١٠)كون صالته وصالة الجماعة كالهما أدائية  أحدها : 
ئية عن الـنفس أو عـن الغيـر علـى وجـه التبـرع أو االجـارة ال يجـري         أو كلتيهما قضا

 الحكم.

                                                 

 (ال يتأكد االذان) : االحوط تركه في غير االولى أو االتيان به رجاًء.)(٣٠٥

ان  (الداخل في الجماعة) : مع انعقادها أو كونها في شرف االنعقاد، وفي الفرض الثاني ال فـرق بـين  )(٣٠٦
 يكون الداخل اماماً أو مأموماً.

 (ال تخلو عن أشكال) : إال اذا كان الداخل هو المأموم وكان االمام ممن ال يقتدى به.)(٣٠٧

 (ولم يدخل معهم) : فيه تأمل.)(٣٠٨

(الرخصة ال العزيمة) : االظهر ان سقوطهما عن المنفرد انما هو بمعنى انهما ال يتأكـد ان فـي حقـه ـ     )(٣٠٩
 ولى له ان ال يأتي باالذان إال سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخرى فهو على وجه العزيمة.بل االحوط اال

 (كالهما ادائية) : ال يبعد سقوط االذان عن المنفرد وان كانت صالته قضائية.)(٣١٠
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فلـو كانـت السـابقة عصـرا وهـو يريـد أن        ،(٣١١)اشتراكهما في الوقت  الثاني : 
 يصلي المغرب ال يسقطان.

فمـع كـون إحـداهما داخـل المسـجد       ،: اتحادهمـا فـي المكـان عرفـاً     الثالث 
 . (٣١٢)مع البعد كثيرا  وكذا ،خرى على سطحه يشكل السقوطواالُ

فلو كانوا تاركين  ،أن تكون صالة الجماعة السابقة مع االذان واالقامة الرابع : 
 ال يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.

فلــو كــان اإلمــام فاســقا مــع علــم   ،: أن تكــون صــالتهم صــحيحة الخــامس 
 ا لو كان البطالن من جهة اخرى.وكذ ،المأمومين ال يجري الحكم

فجريان الحكم في االمكنة االخـرى محـل    ،: أن يكون في المسجد السادس 
فكـل مـورد    (٣١٤)وحيث إن األقوى كون السـقوط علـى وجـه الرخصـة      ،(٣١٣)إشكال 

كمـا لـو شـك فـي صـدق التفـرق        ،شك في شمول الحكم له األحـوط أن يـأتي بهمـا   
أو كـون صـالة الجماعـة أدائيـة أو ال أو أنهـم      وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه 

 نعم لو شك في صحة صالتهم حمل على الصحة. ،أذنوا وأقاموا لصالتهم أم ال

فإنـه   ،: إذا سـمع الشـخص أذان غيـره أو إقامتـه     الثالث من موارد سقوطهما 
يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجـوز لـه أن يكتفـي بمـا سـمع إمامـا       

لكـن بشـرط أن ال يكـون     ، (٣١٥)وكذا في السامع ،بهما أو مأموما أو منفردا كان االتي

                                                 

(اشتراكهما في الوقت) : بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكور، فـال يضـر كـون الالحقـة غيـر      )(٣١١
 كالقضائية. موقتة

 (وكذا مع البعد كثيراً) : ال يبعد السقوط في هذا الفرض.)(٣١٢

 (محل إشكال) : بل منع.)(٣١٣

(على وجه الرخصة) : قد مر التفصيل، ولكن ال بأس باالتيان بهما رجاًء فيما يكون السقوط فيه على )(٣١٤
 وجه العزيمة.

 ومين كذلك في صالة الجماعة اشكال.(وكذا في السامع) : في كفاية سماع االمام فقط أو المأم)(٣١٥
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ومع فرض النقصان يجوز له أن يـتم مـا نقصـه القائـل      ،ناقصا وأن يسمع تمام الفصول
وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشـرط   ،ويكتفي به

والظاهر أنه لـو سـمع االقامـة فقـط      ،لآلخر ولو سمع أحدهما لم يجز ،مراعاة الترتيب
 فأتى باالذان ال يكتفي بسماع االقامة لفوات الترتيب حينئذ بين االذان واالقامة.

 الرابع : اذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما. 

ــألة  ١٣٩٦[   ــان أذان     ٤] مس ــواء ك ــماعه س ــد س ــة االذان عن ــتحب حكاي : يس
مكروهــاً كــان أو  (٣١٦)أذان االعظــام أي أذان الصــالة جماعــة أو فــرادى  االعــالم أو 

والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال  ،نعم ال يستحب حكاية االذان المحرم ،مستحبا
لكـن   أيضـاً، وكذا يستحب حكاية االقامة  ،المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به

قول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصالة أن ي
الحيعالت بالحوقلـة بـأن يقـول : ال حـول وال      (٣١٧)واألولى تبديل  ،خيرصالحي أهلها

 قوة إال باهللا.

لكـن األقـوى    ،وهو فـي الصـالة   (٣١٨): يجوز حكاية االذان  ٥] مسألة  ١٣٩٧[  
 حينئذ تبديل الحيعالت بالحوقلة.

السقوط بالسماع عدم الفصل الطويـل بينـه وبـين    : يعتبر في  ٦] مسألة  ١٣٩٨[  
 الصالة.

 : الظاهر عدم الفرق بين السماع واالستماع. ٧] مسألة  ١٣٩٩[  

فلو سمع  ،: القدر المتيقن من االذان االذان المتعلق بالصالة ٨] مسألة  ١٤٠٠[  
 يجزئه.االذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر ال 

                                                 

(أو فرادى) : الحكم باستحباب حكاية أذانه واالذان المكروه محل تأمل، نعم له أن يأتي بهـا رجـاًء   )(٣١٦
 وكذا الحال في استحباب حكاية االقامة.

 (واالولى تبديل) : فيه اشكال بل منع.)(٣١٧

 لصالة.(يجوز حكاية االذان) : ال يترك االحتياط بتركها في ا)(٣١٨
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إال إذا  (٣١٩): الظاهر عـدم الفـرق بـين أذان الرجـل والمـرأة       ٩] مسألة  ١٤٠١[  
 كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.

: قد يقال يشترط في السـقوط بالسـماع أن يكـون السـامع      ١٠] مسألة  ١٤٠٢[  
لسماع بنى علـى الصـالة لـم يكـف     لصالة فلو لم يكن قاصدا وبعد اامن األول قاصدا 

 وله وجه .  ،في السقوط
ة    شرائط االذان واالقام

 فصل

 [ في شرائط االذان واالقامة ] 

 يشترط في االذان واالقامة أمور: 

فلـو أذن أو أقـام ال    ،النية ابتـداء واسـتدامة علـى نحـو سـائر العبـادات       األول : 
نعم لو رجع إليها وأعـاد مـا أتـى بـه      ،وكذا لو تركها في األثناء ،بقصد القربة لم يصح

وأمـا   ،هـذا فـي أذان الصـالة    ،من الفصول ال مع القربة معها صح وال يجب االستئناف
تعيين الصالة التي يأتي بهما لها أيضاً ويعتبر  ،أذان االعالم فال يعتبر فيه القربة كما مر

 ، يكفـي الخـرى  كما أنه لو قصد بهمـا صـالة ال   ،فلو لم يعين لم يكف ،مع االشتراك
 ناف.ئبل يعتبر اإلعادة واالست

وأما البلوغ فاألقوى عدم اعتباره خصوصا في االذان  ،العقل وااليمان الثاني : 
إذا سمعه أو حكـاه أو فيمـا    (٣٢٠)فيجزئ أذان المميز وإقامته  ،وخصوصاً في اإلعالمي

مـا الذكوريـة   وأ ،وأما إجزاؤهما لصـالة نفسـه فـال إشـكال فيـه      ،لو أتى بهما للجماعة
ويجزئــان  ،فتعتبـر فـي أذان االعـالم واالذان واالقامـة لجماعــة الرجـال غيـر المحـارم       

                                                 

 (والمرأة) : في االكتفاء بسماع أذانها اشكال.)(٣١٩

 (واقامته) : في االجتزاء باقامته اشكال.)(٣٢٠
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نعـم   ،واألحـوط عـدم االعتـداد    ،لجماعة النساء والمحـارم علـى إشـكال فـي االخيـر     
 وكذا إقامتهن . ،بشرط عدم الحرمة كما مر (٣٢١)الظاهر إجزاء سماع أذانهن 

وكـذا بـين فصـول كـل      ،االذان علـى االقامـة   الترتيب بينهما بتقـديم الثالث :  
وكـذا لـو خـالف     ،فلو قدم االقامة عمدا أو جهال أو سـهوا أعادهـا بعـد االذان    ،منهما

فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي علـى الترتيـب إلـى     ،الترتيب فيما بين فصولهما
أيضـاً  فرق وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالمواالة يعيد من األول من غير  ،االخر

 بين العمد وغيره.

المـواالة بـين الفصـول مـن كـل منهمـا علـى وجـه تكـون صـورتهما           الرابع :  
 ،وكـذا بـين االذان واالقامـة وبينهمـا وبـين الصـالة       ،محفوظة بحسب عرف المتشرعة

 فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصالة مبطل.

ترجمتهمـا   ئفـال يجـز   ،ا على الوجه الصـحيح بالعربيـة  اإلتيان بهمالخامس :  
 وال مع تبديل حرف بحرف.

فلو أتى بهما قبله ولو ال عن عمد لـم يجتـزئ بهمـا     ،دخول الوقت السادس : 
 ،(٣٢٣)نعـم ال يبعـد جـواز تقـديم االذان قبـل الفجـر        (٣٢٢)وإن دخل الوقت في األثنـاء  

 لالعالم وإن كان األحوط إعادته بعده.

 ،بـل ال يخلـو عـن قـوة     ،الطهارة من الحدث في االقامة على األحوط السابع: 
 بخالف االذان.

                                                 

 (اجزاء سماع اذانهن) : مر االشكال فيه وكذا الحال في سماع اقامتهن.)(٣٢١

خلـو  (في االثناء) : االجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحة الصالة اذا دخل الوقت عليـه فـي االثنـاء ال ي   )(٣٢٢
 عن وجه.

(نعم ال يبعد جواز تقديم االذان قبل الفجر) : ولكن االحوط ان ال يؤتى به بداعي الورود بل لبعض )(٣٢٣
الدواعي العقالئية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين، وعلى كل حال فال يجزي عـن االذان بعـد الفجـر علـى     

 االظهر.
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] مسألة : إذا شك في اإلتيان باالذان بعد الدخول في االقامة لم يعـتن   ١٤٠٣[  
ولوشك قبـل   ،وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل الالحق ،به

 التجاوزأتى بما شك فيه. 
إلقامة  مستحبات األذان   وا

 فصل

 ] مستحبات األذان واإلقامة  [ في
 يستحب فيهما أمور:  

 االستقبال . األول : 

 . (٣٢٤)القيام  الثاني : 
وأما االقامة فقد عرفت أن األحـوط بـل ال يخلـو     ،الطهارة في االذان الثالث : 

كـان  وإن  ،فيهـا أيضـاً  بـل األحـوط اعتبـار االسـتقبال والقيـام       ،عن قوة اعتبارهـا فيهـا  
 األقوى االستحباب.

بل  ،للمقيم» قد قامت الصالة « بل يكره بعد  ،عدم التكلم في أثنائهما الرابع : 
إال في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصـالة كتسـوية    ،في صالة الجماعةأيضاً لغيره 

 بل يستحب له إعادتها حينئذ. ،صف ونحوه

 االستقرار في االقامة. الخامس : 

در في االقامة والح ،الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في االذان السادس : 
 على وجه ال ينافي قاعدة الوقف.

 االفصاح بااللف والهاء من لفظ الجاللة في آخر كل فصل هو فيه. السابع : 

 وضع االصبعين في االذنين في االذان. الثامن : 

                                                 

 لو عن قوة.(القيام) : اعتباره في االقامة احوط بل ال يخ)(٣٢٤
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إال أنه أيضاً في االقامة ويستحب الرفع  ،: مد الصوت في االذان ورفعه التاسع 
 دون االذان.

: الفصـل بـين االذان واالقامـة بصـالة ركعتـين أو خطـوة أو قعـدة أو         العاشر 
بـل ال يبعـد    ،سجدة أو ذكر أو دعـاء أو سـكوت بـل أو تكلـم لكـن فـي غيـر الغـداة        

 كراهته فيها.

رب « : لو اختار السجدة يسـتحب أن يقـول فـي سـجوده :      ١] مسألة  ١٤٠٤[  
ال إله إال أنت سجدت لك خاضـعا  : « أو يقـول  ،»ت لك خاضعا خاشعا سجد

اللهم اجعل قلبـي بـارا ورزقـي    « ولو اختار القعدة يستحب أن يقول :  ،»خاشعا 
ولو اختـار الخطـوة    ،»دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا 

اللهم  ،أستنجح وأتوجه )صلى اهللا عليه وآله(باهللا أستفتح وبمحمد « أن يقـول :  
صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها فـي الـدنيا واالخـرة ومـن     

 ».المقربين 
: أشـهد أن ال إلـه إال   : يستحب لمن سمع المؤذن يقول  ٢] مسألة  ١٤٠٥[  

و أنا أشهد أن ال إلـه إال اهللا وأن  « اهللا وأشهد أن محمدا رسول اهللا أن يقول : 
 ،أكتفي بها عن كل من أبـى وجحـد   )ى اهللا عليه وآلهصل(محمدا رسول اهللا 

 ».وأعين بها من أقر وشهد 
ــع    ٣] مســألة  ١٤٠٦[   : يســتحب فــي المنصــوب لــالذان أن يكــون عــدال رفي

 وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها. ،الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة األوقات

ا عمـدا حتـى أحـرم    : من تـرك االذان أو االقامـة أو كليهمـ    ٤] مسألة  ١٤٠٧[  
نعم إذا كان عن نسيان جازلـه القطـع مـا لـم      ،(٣٢٥)للصالة لم يجز له قطعها لتداركهما 

                                                 

 (لم يجز له قطعها لتداركها) : على االحوط.)(٣٢٥
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ال ما إذا عزم على التـرك زمانـا معتـدا     ،حال الذكر(٣٢٧)منفردا كان أو غيره  (٣٢٦)يركع 
وكـذا ال يرجـع لـو نسـي      ،بل وكذا لـو بقـي علـى التـردد كـذلك      ،به ثم أراد الرجوع

 بعض فصولهما بل أو شرائطهما على األحوط.أحدهما أو نسي 

ا إذا جازله ترك االقامة تعمـد االكتفـاء   م: يجوز للمصلي في ٥] مسألة  ١٤٠٨[  
 لكن لو بنى على ترك االذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده. ،(٣٢٨)بأحدهما  

 أو اغمـي عليـه أو سـكر    ن: لو نام في خالل أحدهما أو جـ  ٦] مسألة  ١٤٠٩[  
لكـن   ،ثم أفاق جازله البناء مـالم تفـت المـواالة مراعيـاً لشـرطية الطهـارة فـي االقامـة        

ثـم   (٣٣٠)وكـذا لـو ارتـد عـن ملـة       ،اإلعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم (٣٢٩)األحوط 
 تاب.

ــو أذّ ٧] مســألة  ١٤١٠[   ــه    : ل ــة يســتحب ل ــه اإلمام ــدا ل ــم ب ــام ث ــردا وأق ن منف
 إعادتهما.

بعــد الطهــارة  (٣٣١)لــو أحــدث فــي أثنــاء االقامــة أعادهــا   : ٨] مســألة  ١٤١١[  
 اإلعادة بعد الطهارة.أيضاً نعم يستحب فيه  ،بخالف االذان

                                                 

قاً اذا نسيهما معاً أو نسـي االقامـة وحـدها وتختلـف     ل(ما لم يركع) : االقرب استحباب االستئناف مط)(٣٢٦
مراتبه حسب اختالف زمان التذكر، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعدها، قبل الدخول في الركـوع أو  

 ع في الصالة فاالستئناف في كل سابق أفضل من الحقه.ربعده ما لم يف

 
 )(منفرداً كان أوغيره) : في التعميم نظر. (٣٢٧

 )(تعمد االكتفاء باحدهما) : مر الكالم في االكتفاء باالذان.(٣٢٨

 (لكن االحوط) : ال يترك.)(٣٢٩

 (عن ملة) : بل مطلقاً.)(٣٣٠

 (عادها) : على االحوط.)(٣٣١
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ولـو أتـى بـه     ،أخذ االجرة على أذان الصالة (٣٣٢): ال يجوز  ٩] مسألة  ١٤١٢[  
نعـم   ،لكنـه مشـكل   ،وأما أذان االعالم فقد يقال بجوازأخذها عليه ،(٣٣٣)بقصدها بطل 

 باالرتزاق من بيت المال. ال بأس

وهــو  ،: قــد يقــال : إن اللحــن فــي أذان االعــالم ال يضــر  ١٠] مســألة  ١٤١٣[  
 ممنوع.  

دة ثوابها    شرائط قبول الصالة وزيا

 فصل

 [ في شرائط قبول الصالة وزيادة ثوابها ] 

ينبغــي للمصــلي بعــد إحرازشــرائط صــحة الصــالة ورفــع موانعهــا الســعي فــي  
فقـد يكـون    ،فـإن الصـحة واالجـزاء غيـر القبـول      ،ها ورفع موانعهتحصيل شرائط قبول

العمل صحيحا وال يعد فاعله تاركا بحيث يستحق العقاب على التـرك لكـن ال يكـون    
وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل فإنه روحه وهـو بمنزلـة    ،مقبوال للمولى

فقـد يكـون نصـفه     ،بمقدراهوإال ف ،في جميعه فتمامه مقبولأصالً فإن كان ح ،الجسد
ومعنى االقبـال أن يحضـر قلبـه     ،مقبوال وقد يكون ثلثه مقبوال وقد يكون ربعه وهكذا

ويتفهم ما يقول ويتذكر عظمة اهللا تعالى وأنه ليس كسائر مـن يخاطـب ويـتكلم معـه     
وبمالحظة أنه مقصر في أداء حقه يحصـل لـه حالـة     ،منه تهبحيث يحصل في قلبه هيب

 ،ين الخوف والرجاء بمالحظة تقصيره مع مالحظـة سـعة رحمتـه تعـالى    حياء وحالة ب
صـلوات  (وأعالها ما كان المير المـؤمنين   ،ولالقبال وحضور القلب مراتب ودرجات

وينبغـي لـه أن    ،عليه حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصالة وال يحـس بـه   )اهللا
وأن يجـدد   ،الة مـودع وأن يصلي صـ  ،يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة

                                                 

 (ال يجوز) : على االحوط.)(٣٣٢

 (بطل) : اذا اخل بقصد القربة.)(٣٣٣
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إياك نعبـد وإيـاك   (وأن يكون صادقا في أقواله كقولـه :   ،التوبة واالنابة واالستغفار
 وأن يلتفت أنه لمن يناجي وممن يسأل ولمن يسأل. ،وفي سائر مقاالته )نستعين

أن يبذل جهده في الحذر عن مكائد الشيطان وحبائلـه ومصـائده   أيضاً وينبغي  
ومن موانـع   ،(٣٣٤)وهو من موانع قبول العمل  ،جب في نفس العابدالتي منها إدخال الع

ومنهـا   ،ومنها الحسد والكبر والغيبة ،حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبةأيضاً القبول 
إنمـا  (بـل مقتضـى قولـه تعـالى :      ،باقومنها النشوز واإل ،أكل الحرام وشرب المسكر

 من كل عاص وفاسق. عدم قبول الصالة وغيرها )يتقبل اهللا من المتقين

أن يجتنب ما يوجب قلة الثواب واالجر على الصـالة كـأن يقـوم    أيضاً وينبغي  
إليها كسال ثقيال في سكرة النوم أو الغفلة أو كـان الهيـا فيهـا أو مسـتعجال أو مـدافعا      

بل ينبغي أن يخشع ببصره شـبه   ،للبول أو الغائط أو الريح أو طامحا ببصره إلى السماء
بل ينبغي أن يجتنب كل ما ينافي الخشوع وكل ما ينافي الصالة فـي   ،ينالمغمض للع

 العرف والعادة وكل ما يشعر بالتكبر أو الغفلة. 

أن يستعمل ما يوجب زيادة االجـر وارتفـاع الدرجـة كاسـتعمال     أيضاً وينبغي  
 الطيب ولبس أنظف الثياب والخاتم من عقيق والتمشط واالستياك ونحو ذلك. 

أركانها واجبات الص   الة و

 فصل

 [ في واجبات الصالة وأركانها ] 

ــة   ــات الصــالة أحــد عشــر : الني ــام ،واجب ــرة اإل ،والقي  ،والركــوع ،حــراموتكبي
 والمواالة. ،والترتيب ،والسالم ،والتشهد ،والذكر ،والقراءة ،والسجود

                                                 

 (وهو من موانع قبول العمل) : بل المقارن منه قد يوجب البطالن كما سيأتي في النية.)(٣٣٤
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ــ  ــى  ،أركــان ىوالخمســة األول أن زيادتهــا ونقيصــتها عمــداً وســهواً   (٣٣٥)بمعن
وبنـاء علـى االخطـار     ،طالن لكن ال يتصور الزيادة في النية بناء على الداعيموجبة للب

فزيادتهـا ونقصـها عمـدا موجـب للـبطالن ال       ،والبقية واجبات غير ركنيـة  ،غير قادحة
 .  (٣٣٦)سهوا

  النية

 فصل 

 في النية 

ويكفـي فيهـا الـداعي     ،(٣٣٧)وهي القصد إلـى الفعـل بعنـوان االمتثـال والقربـة       
فحال الصـالة وسـائر العبـادات حـال      ،عتبر فيها االخطار بالبال وال التلفظوال ي ،القلبي

سائر األعمال واالفعال االختيارية كاالكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث 
بـأن يكـون الـداعي والمحـرك هـو االمتثـال        ،نعم تزيد عليه باعتبـار القربـة فيهـا    ،النية

 والقربة.

 :  ولغايات االمتثال درجات  

                                                 

(أركان بمعنى) : بل بمعنى ان نقيصتها السهوية توجب البطالن، واما الزيادة السهوية فال تتصور فـي  )(٣٣٥
لركوع سهواً، واالظهر ان زيادة التكبيرة كـذلك غيـر مبطلـة    القيام الركني إال مع زيادة تكبيرة االحرام أو ا

 وسيجيء الكالم في زيادة الركوع وكذا السجود سهواً، ثم أن في حكم القيام القعود لمن كان وظيفته.

ال تتصور الزيادة في الموالة والترتيب، واالخـالل بهمـا سـهواً قـد يوجـب الـبطالن كمـا         (ال سهواً):)(٣٣٦
 سيأتي.

لى اهللا تعـالى  إاالمتثال والقربة) : بمعنى لزوم وقوع الفعل على وجه التعبد، ويتحقق باضافته  (بعنوان)(٣٣٧
اضافة تذللية كاالتيان به بداعي امتثال امره، ولو قلنا ان الصـالة ماهيـة اعتباريـة تذلليـة يكفـي مـع قصـدها        

 مجرد اضافتها الى اهللا عز وجل.
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أن يقصــد امتثــال أمــر اهللا النــه تعــالى أهــل للعبــادة   (٣٣٨)وهوأعالهــا  أحــدها
إلهـي مـا عبـدتك خوفـا مـن      « وهذا ما أشار إليه أمير المـؤمنين (ع) بقولـه :    ،والطاعة

 ».نارك وال طمعا في جنتك بل وجدتك أهال للعبادة فعبدتك 
 أن يقصد شكر نعمه التي ال تحصى. الثاني :

 د به تحصيل رضاه والفرار من سخطه.: أن يقص الثالث

 أن يقصد به حصول القرب إليه.  الرابع :

بـأن يكـون الـداعي إلـى امتثـال       ،أن يقصد به الثواب ورفع العقـاب  الخامس :
وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة مـن   ،أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار

وماورد من صالة االستسقاء وصـالة   ،دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته
 الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه األول.

 ،(٣٣٩): يجب تعيـين العمـل إذا كـان مـا عليـه فعـال متعـددا         ١] مسألة  ١٤١٤[  
ولكن يكفى التعيين االجمالي كأن ينوي ما وجب عليـه أو ال مـن الصـالتين مـثال أو     

 وال يجب مع االتحاد. ،أو ثانياً ينوي ما اشتغلت ذمته به أوالً

وال القصـر والتمـام وال   (٣٤٠): ال يجب قصد األداء والقضـاء   ٢] مسألة  ١٤١٥[  

                                                 

 لوضوء. )(وهو أعالها) : لم يثبت كما مر في ا(٣٣٨

(اذا كان ما عليه فعالً متعدداً) : مجرد تعدد ما في الذمة ال يقتضي التعيين اما مع عدم اقتضـائه تعـدد   )(٣٣٩
االمتثال ـ كما سيجيء تصويره في نية الصوم ـ فواضح وكذا مع اقتضائه التعدد اذا فرض عـدم االخـتالف     

مثله للتعيين ولو اجماالً، نعـم مـع االخـتالف     في االثار كما لو نذر صالة ركعتين مكرراً فانه ال موجب في
فيها ـ كما اذا كان احدهما مؤقتاً او موسعاً دون االخر ـ فال بد من التعيين، كما ال بد من تعيين نوع الصالة   
المأمور بها مطلقاً حتى مع وحدة ما في الذمة سواء كان متميزاً عن غيره خارجاً أو بمجرد القصـد كـالظهر   

صالة القضاء والصالة نيابة عن الغير خارجاً يكفي فـي قصـد النـوع القصـد االجمـالي وال يعتبـر       والعصر و
 احراز العنوان تفصيالً فيكفي في صالة الظهر مثالً قصد ما يؤتى به أوالً من الفريضتين بعد الزوال.

أم مندوباً ولكن  (ال يجب قصد االداء والقضاء) : قد مر توقف القضاء على قصده سواء أكان واجباً )(٣٤٠
 =ال يكفي القصد االجمالي كقصد اتيان المأمور به باالمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة وال يضـر توصـيفه  
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بل لو قصد أحـد األمـرين    ،الوجوب والندب إال مع توقف التعيين على قصد أحدهما
في مقام االخر صح إذا كان على وجه االشتباه في التطبيق كأن قصد امتثـال االمـرين   

تخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان المتعلق به فعال و
وأمـا إذا كـان علـى وجـه التقييـد فـال يكـون         ،وكذا القصر والتمـام  ،ندبيا أو بالعكس

أو األمـر الوجـوبي لـيس إال     ،كما إذا قصد امتثال االمر األدائي ليس إال (٣٤١)صحيحا 
 فبان الخالف فإنه باطل.

: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجـوز لـه أن    ٣] مسألة  ١٤١٦[  
بل لو نوى أحدهما وأتـم   ،(٣٤٢)يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول 

وال يجـب التعيـين حـين     ،على اآلخر مـن غيـر التفـات إلـى العـدول فالظـاهر الصـحة       
د إكمـال السـجدتين   نعم لو نوى القصر فشك بين االثنـين والـثالث بعـ    أيضاً،الشروع 

بل قـد   (٣٤٣)وإن كان ال يخلو من وجه  ،إلى التمام والبناء على الثالث ،يشكل العدول
 واألحوط العدول واإلتمام مع صالة االحتياط واإلعادة. ،يقال : بتعينه

: ال يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصالة تفصـيال   ٤] مسألة  ١٤١٧[  
نية المجموع من األفعال جملـة أو األجـزاء علـى وجـه      نعم يجب ،بل يكفي اإلجمال

وال يجوز تفريق النية على االجزاء على وجه ال يرجع إلـى قصـد الجملـة     ،يرجع إليها
 كال منها على وجه االستقالل من غير لحاظ الجزئية.  ،كأن يقصد

                                                                                                                         

 بغير ما هو عليه على نحو الخطأ في التطبيق.=

(فال يكون صحيحاً) : بل يكون صحيحاً فيما ال يعتبر فيه قصد عنوانه كما مر وجهه في الوضـوءات  )(٣٤١
  المستحبة.

 (ما لم يتجاوز في محل العدول) : ولم يتضيق الوقت عن ادراك الصالة أو شريكتها في الوقت.)(٣٤٢

 (ال يخلو من وجه) وجيه.)(٣٤٣
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ــزاء     ٥] مســألة  ١٤١٨[   ــى األج ــالة عل ــة الوجــوب اشــتمال الص ــافي ني : ال ين
وال يجـب مالحظتهـا فـي ابتـداء الصـالة وال تجديـد النيـة علـى وجـه           ،(٣٤٤)ة المندوب

 الندب حين اإلتيان بها. 

ترك التلفظ بالنية فـي الصـالة خصوصـا فـي      (٣٤٥): األحوط  ٦] مسألة  ١٤١٩[  
 .معه وإن كان األقوى الصحة ،صالة االحتياط للشكوك

أخذ من يلقنـه فيـأتي   : من ال يعرف الصالة يجب عليه أن ي ٧] مسألة  ١٤٢٠[  
 ويجب عليه أن ينويها أو ال على اإلجمال. ،بها جزءاً فجزءاً

: يشترط في نية الصالة بـل مطلـق العبـادات الخلـوص عـن       ٨] مسألة  ١٤٢١[  
النـه شـرك بـاهللا تعـالى      ،بل هو من المعاصي الكبيرة ،فلو نوى بها الرياء بطلت ،الرياء
(٣٤٦). 

 على وجوه :  ثم إن دخول الرياء في العمل  

أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن يقصد به امتثـال أمـر    أحدها : 
 أيضاً.ألنه فاقد لقصد القربة  ،وهذا باطل بال إشكال ،اهللا تعالى

 ،أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال األمر والرياء معـاً  الثاني : 
و كان أحدهما تبعا واالخر مسـتقال أو كانـا معـا    باطل سواء كانا مستقلين أأيضاً وهذا 

 ومنضما محركا وداعيا.

باطـل وإن كـان   أيضـاً  هـذا   ،أن يقصد ببعض األجزاء الواجبة الريـاء  الثالث : 
نعم في مثل األعمال التي ال يرتبط بعضها ببعض أو ال ينافيها  ،(٣٤٧)محل التدارك باقيا 

                                                 

 (االجزاء المندوبة) : اذا كانت نية الوجوب على نحو الغاية.)(٣٤٤

لو تلفـظ   (االحوط) : هذا االحتياط ضعيف في غير صالة االحتياط واما فيها فاالحوط اعادة الصالة)(٣٤٥
 بها.

 (النه شرك باهللا تعالى) : ال في العبادة بل نظير الشرك في الطاعة.)(٣٤٦

)(باقياً) : اذا سرى الى الكل بان يكون الرياء في العمل المشتمل عليه أو لزم من تداركه زيادة مبطلـة  (٣٤٧
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واإلقامة إذا أتى بـبعض اآليـات أو الفصـول     الزيادة في األثناء كقراءة القرآن واألذان
 فلو تدارك باإلعادة صح . ،من األذان اختص البطالن به

و هذا  ،أن يقصد ببعض األجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصالة الرابع : 
 باطل على األقوى.أيضاً 

أن يكون أصل العمل هللا لكن أتى به في مكـان وقصـد بإتيانـه فـي      الخامس : 
وهـذا   ،كما إذا أتى به فـي المسـجد أو بعـض المشـاهد ريـاء      (٣٤٨)المكان الرياء  ذلك

وكذا إذا كان وقوفه في الصـف األول مـن الجماعـة أو فـي      ،باطل على األقوىأيضاً 
 الطرف األيمن رياء.

 ،أن يكون الرياء من حيث الزمـان كالصـالة فـي أول الوقـت ريـاء      السادس : 
 باطل على األقوى.أيضاً وهذا 

أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كاإلتيان بالصالة جماعة أو  السابع : 
 باطل على األقوى.أيضاً وهذا  ،القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك

أن يكـون فـي مقـدمات العمـل كمـا إذا كـان الريـاء فـي مشـيه إلـى            الثامن : 
 ذه الصورة.المسجد ال في إتيانه في المسجد والظاهر عدم البطالن في ه

أن يكون في بعـض األعمـال الخارجـة عـن الصـالة كالتحنـك حـال         التاسع : 
 وهذا ال يكون مبطال إال إذا رجع إلى الرياء في الصالة متحنكا. ،الصالة

أن يكون العمل خالصـا هللا لكـن كـان بحيـث يعجبـه أن يـراه النـاس         العاشر :
 يضـر خصوصـا إذا كـان بحيـث     كما أن الخطور القلبـي ال  أيضاً،والظاهر عدم بطالنه 
 .  (٣٤٩)وكذا ال يضر الرياء بترك االضداد  ،يتأذى بهذا الخطور

                                                                                                                         

  أيضاً.وهكذا الحال في االجزاء المستحبة 
ان الرياء في نفس الكون في المسجد ثم أتى بالصالة فيه خالصاً (ذلك المكان الرياء) : دون ما اذا ك)(٣٤٨

 هللا تعالى وكذا اذا كان الرياء في قيامه اول الفجر ثم اتى الصالة مع االخالص.

 (بترك االضداد) : اذا لم يسر الى فعل العبادة.)(٣٤٩
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: الرياء المتأخر ال يوجـب الـبطالن بـأن كـان حـين العمـل        ٩] مسألة  ١٤٢٢[  
 قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عمال يدل على أنه فعل كذا.

بخـالف المقـارن فإنـه     ،تأخر ال يكون مـبطالً : العجب الم ١٠] مسألة  ١٤٢٣[  
 . (٣٥٠)وإن كان األقوى خالفه  ،مبطل على األحوط

فـإن   ،: غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجـح  ١١] مسألة  ١٤٢٤[  
وإن كـان خارجـا    ،الرياءك(٣٥١) كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل

وإن كـان مباحـا أو راجحـا فـإن كـان تبعـا وكـان         ،مبطالً عن العمل مقارنا له لم يكن
وإن كان مستقال وكان داعـي القربـة    ،(٣٥٢)داعي القربة مستقال فال إشكال في الصحة 

وإن كانـا   ،علـى العمـل   وداعيـاً  وكـذا إذا كانـا معـا منضـمين محركـاً      ،(٣٥٣)تبعا بطـل  
 ، وإن كان األحوط اإلعادة.(٣٥٤)مستقلين فاألقوى الصحة 

 (٣٥٥): إذا أتي ببعض أجزاء الصالة بقصد الصـالة وغيرهـا    ١٢] مسألة  ١٤٢٥[  
كأن قصد بركوعه تعظـيم الغيـر والركـوع الصـالتي أو بسـالمه سـالم التحيـة وسـالم         

 ،أمكـن تداركـه أم ال   كـان أم كثيـراً   الصالة بطل إن كان مـن األجـزاء الواجبـة قلـيالً    

                                                 

دالل علـى الـرب تعـالى    (االقوى خالفه) : إال اذا كان منافياً لقصد القربة كما اذا وصل الـى حـد اال  )(٣٥٠
 بالعمل واالمتنان به عليه.

 (مع جزء منه بطل) : مر الكالم فيه في الوضوء.)(٣٥١

(فال إشكال في الصحة) : بل ال تخلو عن اشكال لفقد االخالص المعتبر في العبادة إال فيما اذا كـان  )(٣٥٢
 الداعي الى الضميمة ايضاً القربة كما سيجيء.

داعي الـى الضـميمة الراجحـة او المباحـة هـو القربـة فـال يضـر مطلقـاً علـى           (بطل) : إال ان يكون الـ )(٣٥٣
 االقوى.

 (فاالقوى الصحة) : في الصحة مع استقاللهما نظر.)(٣٥٤

(وغيرها) : مما يكون قصده منافياً مع وقوعه جزًء فتبطل الصالة به للزيادة وربما لجهة اخـرى ايضـاً   )(٣٥٥
صورة العمد أو كونه مما تضر زيادته ولـو سـهواً كـالركوع    صدق كالم االدمي عليه، ويختص البطالن بك

 والسجدتين على االحوط.
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وأما إذا قصد غير  ،على األحوط (٣٥٦)وكذا في األجزاء المستحبة غير القرآن والذكر 
أو كـان   (٣٥٧)إال إذا كان مما ال يجوز فعله في الصـالة   الصالة محضا فال يكون مبطالً

 .كثيراً
: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة إلعـالم الغيـر لـم يبطـل      ١٣] مسألة  ١٤٢٦[  

اهللا أكبـر مـثال    ولو قـال  ،إال إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من األذكار الواجبة (٣٥٨)
مثل سائر األذكار التي يؤتى بها ال بقصـد   ،بقصد الذكر المطلق إلعالم الغير لم يبطل

 الجزئية. 

 ،وهـو حـال تكبيـرة االحـرام     ،: وقت النيـة ابتـداء الصـالة    ١٤] مسألة  ١٤٢٧[  
وعلى االخطار الالزم اتصال آخر النيـة المخطـرة بـأول     ،وأمره سهل بناء على الداعي

 سهل. أيضاً وهو  ،يرالتكب

: يجب استدامة النية إلى آخر الصالة بمعنى عدم حصول  ١٥] مسألة  ١٤٢٨[  
وأما مـع   ،الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيرا

 بقاء الداعي في خزانة الخيال فال تضر الغفلة وال يلزم االستحضار الفعلي. 

: لو نوى في أثناء الصالة قطعها فعال أو بعد ذلك أو نـوى   ١٦] مسألة  ١٤٢٩[  
وكذا لو أتى ببعض االجـزاء   ،القاطع والمنافي فعال أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل

وأمـا لـو عـاد إلـى النيـة األولـى قبـل أن         ،ثم عاد إلى النية األولى (٣٥٩)بعنوان الجزئية  
ولـو نـوى القطـع أو القـاطع      ،واإلعادة وإن كان األحوط اإلتمام ،يأتي بشيء لم يبطل

وأتى ببعض األجزاء ال بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية األولى فالبطالن موقوف علـى  

                                                 

 (غير القرآن والذكر) : بل حتى فيهما.)(٣٥٦

 (مما ال يجوز فعله في الصالة) : ولو من جهة كون زيادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئية مبطلة.)(٣٥٧

 (لم يبطل) : اذا قصد االعالم القربة.)(٣٥٨

الجزئية) : الحكم بالبطالن فيه وفيما قبله يختص بما اذا كان المأتي به بقصد الجزئيـة فاقـداً   (بعنوان )(٣٥٩
 للنية المعتبرة كما اذا أتى به بداعوية االمر التشريعي.
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وإن  ،أو قرآنـاً  إذا كـان ذكـراً   فإن كان قليال لم يبطل خصوصـاً  ،(٣٦٠) كونه فعال كثيراً
 أيضاً.كان األحوط اإلتمام واإلعادة 

 لصالة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً : لو قام ١٧] مسألة  ١٤٣٠[  
 إلى غيرها صحت على ما قام إليها وال يضر سبق اللسان وال الخطور الخيالي.

: لـو دخـل فـي فريضـة فأتمهـا بـزعم أنهـا نافلـة غفلـة أو           ١٨] مسألة  ١٤٣١[  
 بالعكس صحت على ما افتتحت عليه. 

مـثال قيـل :    نها ظهرا أو عصـراً ه أنه عي: لو شك فيما في يد ١٩] مسألة  ١٤٣٢[  
نعـم لـو رأى    ،فـاألحوط اإلتمـام واإلعـادة    ،(٣٦١)وهو مشـكل   ،بنى على التي قام إليها

نفسه في صالة معينة وشك في أنه من األول نواها أو نوى غيرهـا بنـى علـى أنـه نواهـا      
 ألنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل. ،وإن لم يكن مما قام إليه

: ال يجوز العـدول مـن صـالة إلـى أخـرى إال فـي مـوارد         ٢٠] مسألة  ١٤٣٣[  
 (٣٦٢)خاصة :

في الصالتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبـل   أحدها : 
وأمـا إذا   ،إذا لـم يتجـاوز محـل العـدول     (٣٦٣)األولى عدل إليها بعد التذكر في األثناء 

المغرب فإنـه ال يجـوز    ،ن العشاء فتذكر تركإذا دخل في ركوع الرابعة م تجاوز كما
احتياطـا  أيضـاً  لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ثم يصلي المغرب ويعيـد العشـاء    ،العدول

                                                 

(فعالً كثيراً) : ماحياً لصورة الصالة أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة وسيأتي ضابطه )(٣٦٠
 في مبحث الخلل.

(وهو مشكل) : بل ممنوع ويكفي استئناف الصالة، هذا في غير المتـرتبتين الحاضـرتين وامـا فيهمـا     )(٣٦١
فان لم يكن آتياً باالولى أو شك في اتيانها وكان في وقت تجب عليه نواها االولى واتمها وال اعـادة عليـه   

 وإال فيحكم ببطالنها ويستأنفها.

ارد االخـرى منهـا مـا سـيجيء منـه قـدس سـره فـي المسـألة          (إال في موارد خاصة) : وله بعض المـو )(٣٦٢
 الخامسة من كيفية صالة االحتياط.

 (في االثناء) : إال اذا لم تكن وظيفته حين التذكر االتيان باالولى لضيق الوقت.)(٣٦٣
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وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعـد فالظـاهر بقـاء محـل العـدول فيهـدم        (٣٦٤)
 القيام ويتمها بنية المغرب.

د قضاء فشـرع فـي الالحقـة قبـل السـابقة      إذا كان عليه صالتان أو أزي الثاني : 
كمـا إذا دخـل فـي الظهـر أو العصـر       ،مع عدم تجـاوز محـل العـدول    (٣٦٥)يعدل إليها 

وأمـا إذا تجـاوز أتـم مـا بيـده       ،فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر
ي وكذا لو دخل فـ  ،على األحوط ويأتي بالسابقة ويعيد الالحقة كما مر في االدائيتين

 العصر فذكر ترك الظهر السابقة فانه يعدل.

إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليـه قضـاء فإنـه يجـوز لـه أن يعـدل        الثالث :
والعـدول فـي هـذه الصـورة علـى وجـه        ،إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول (٣٦٦)

 بخالف الصورتين األولتين فإنه على وجه الوجوب . ،الجواز بل االستحباب

العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمـن نسـي قـراءة الجمعـة      الرابع : 
وأما إذا لم يبلـغ   ،أو تجاوز (٣٦٧)وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف 

النصف فله أن يعدل عن تلك السـورة ولـو كانـت هـي التوحيـد إلـى سـورة الجمعـة         
 فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.

الفريضـة إلـى النافلـة إلدراك الجماعـة إذا دخـل فيهـا        العدول مـن  الخامس : 
وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العـدول بـأن دخـل فـي      (٣٦٨)وأقيمت الجماعة 

                                                 

 (احتياطاً) : ال بأس بتركه.)(٣٦٤

 (يعدل اليها) : جواز العدول في قضاء الفوائت محل أشكال.)(٣٦٥

ه ان يعدلها) : بشرط عدم تضيق وقت الحاضرة مع العدول بان تمكن من اتيان جميعهـا فـي   (يجوز ل)(٣٦٦
 الوقت وإال فال يجوز.

(وبلغ النصف) : يختص جواز العدول الى النافلة بما اذا كان التفاتـه بعـد تمـام السـورة مـن الركعـة       )(٣٦٧
 ورد.االولى من صالة الجمعة، ولم يثبت جواز العدول اليها في غير هذا ال

 (واقيمت الجماعة) : للصالة التي دخل فيها وحينئذ يجوز له العدول ولو لم يخف السبق.)(٣٦٨
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 . (٣٦٩)ركوع الركعة الثالثة 
لعـذر أو مطلقـا كمـا هـو      (٣٧٠)العـدول مـن الجماعـة إلـى االنفـراد       السادس : 
 األقوى.

 ض لألول عارض.العدول من إمام إلى إمام إذا عر السابع : 

 العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في األثناء إقامة عشرة أيام. الثامن : 

 العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في اإلقامة بعدما قصدها. التاسع : 

 العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.  العاشر : 

فلو دخـل فـي    ،عدول من الفائتة إلى الحاضرة: ال يجوز ال ٢١] مسألة  ١٤٣٤[  
وال يجوز العـدول علـى    ،فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف

 األقوى.

: ال يجوز العدول من النفل إلى الفرض وال من النفل إلى  ٢٢] مسألة  ١٤٣٥[  
 ق.حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحو (٣٧١)النفل 

كمـا لـو    (٣٧٢): إذا عدل في موضع ال يجوز العـدول بطلتـا    ٢٣] مسألة  ١٤٣٦[  
 نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.

                                                 

 (بان دخل في ركوع الركعة الثالثة) : بل اذا قام اليها على االحوط كما سيأتي في احكام الجماعة.)(٣٦٩

ى صالة وكـذا مـا بعـده    (العدول من الجماعة الى االنفراد) : الظاهر انه ليس من العدول من صالة ال)(٣٧٠
من الموارد وهناك موارد أخر من هذا القبيل منها العدول من القصر الى التمام ومن التمام الـى القصـر فـي    
المسافر الواصل الى حد الترخص في االثناء وعكسه ومنها العدول من القصر الى التمام وعسـكه للجاهـل   

العدول، ومنها العدول عن المأموميـة الـى االمامـة     بالحكم او الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محل
 فيما اذا عرض لالمام عارض في االثناء وسيأتي الكالم في الجميع في محالها.

(وال من النفل الى النفل) : يجوز العدول رجاًء من ركعتي الفجر الى الوتر باضافة ركعة اخـرى فـي   )(٣٧١
 لنافلة المبتدئة في بعض الفروض.بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر الى ا

، نعـم الحكـم فـي المثـال مـا ذكـره       ١٦المتقدم في المسـألة  القطع (بطلتا) : بل يجري عليه حكم نية )(٣٧٢
 قدس سره.
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: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في األثناء أنـه   ٢٤] مسألة  ١٤٣٧[  
 قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.

تحقق موضع العـدول فبـان الخـالف بعـد     : لو عدل بزعم  ٢٥] مسألة  ١٤٣٨[  
على النية األولـى كمـا إذا عـدل بالعصـر إلـى       (٣٧٣)الفراغ أو في األثناء اليبعد صحتها 

 لكن األحوط اإلعادة. ،الظهر ثم بان أنه صالها فإنها تصح عصرا

كما لو عدل في الفوائت إلى (٣٧٤): ال بأس بترامي العدول  ٢٦] مسألة  ١٤٣٩[  
 ة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.سابقة فذكر سابق

إال في الظهرين إذا أتـى   (٣٧٥): ال يجوزالعدول بعد الفراغ  ٢٧] مسألة  ١٤٤٠[  
حيث إن مقتضى رواية صـحيحة   ،بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها

 .  (٣٧٦)وقد مر سابقا  ،أنه يجعلها ظهرا
مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكـر   : يكفى في العدول ٢٨] مسألة  ١٤٤١[  

 في ابتداء النية. 

: إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثال فشرع  ٢٩] مسألة  ١٤٤٢[  
في الصالة بنية التمام قبل الوصـول إلـى حـد التـرخص فوصـل فـي األثنـاء إلـى حـد          

وإن دخل فـي   ،صرالترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى الق

                                                 

 من احكام االوقات. ١٢(ال يبعد صحتها) : في تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة )(٣٧٣

لى السابقة ومنها الى الفائتة واما العدول في المثال (ال بأس بترامي العدول) : بان يعدل عن الحاضرة ا)(٣٧٤
 المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق.

)(بعد الفراغ) : يجوز العدول بعد الفراغ رجاًء في بعض النوافـل كمـا فـي المـوردين المتقـدمين فـي       (٣٧٥
 .٢٢التعليق على المسألة 

 ة ما استدل به على هذا الحكم.(قد مر سابقاً) : وقد مر منعه واالشكال في صح)(٣٧٦
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وإن كـان فـي السـفر ودخـل فـي       اإلتمام واإلعـادة قصـراً   (٣٧٧)ركوع الثالثة فاألحوط 
 .(٣٧٨)الصالة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام 

: إذا دخل في الصالة بقصد ما في الذمة فعال وتخيل أنهـا   ٣٠] مسألة  ١٤٤٣[  
الن االشتباه  ،عصر أو بالعكس فالظاهر الصحةما في ذمته هي ال الظهر مثال ثم تبين أن

 إنما هو في التطبيق.

: إذا تخيل أنه أتى بـركعتين مـن نافلـة الليـل مـثال فقصـد        ٣١] مسألة  ١٤٤٤[  
 ،الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل األولتين صحت وحسبت له األولتان

وليس هذا من بـاب العـدول    ،ولتينوكذا إذا تبين بطالن األ ،وكذا في نوافل الظهرين
بل من جهة أنه ال يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع نظير 
ركعات الصالة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثال فبان أنها األولـى أو  

 العكس أو نحو ذلك ال يضر ويحسب على ما هو الواقع. 

  

                                                 

 (فاالحوط) : واالقوى جواز القطع واالتيان بالصالة قصراً.)(٣٧٧

(يعدل الى التمام) : على القول باعتبار حد الترخص في االياب كما يعتبر في الذهاب ولكنه مشكل )(٣٧٨
 بل ممنوع. 
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متكبيرة االحر   ا

 فصل 

 في تكبيرة االحرام 

وهي أول االجزاء الواجبة للصالة بناء على كون  أيضاً،وتسمى تكبيرة االفتتاح 
وتركهـا   ،وما لم يتمها يجوز له قطعها ،وبها يحرم على المصلي المنافيات ،النية شرطاً

 فلو كبر بقصـد االفتتـاح وأتـى    ،(٣٧٩)كذلك أيضاً كما أن زيادتها  ،مبطل وسهواً عمداً
فـإن أبطلهـا    ،الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة بها على

ولو كان فـي أثنـاء    ،بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر
وإعادتهـا وصـورتها :    ،(٣٨٠)صالة فنسي وكبر لصالة اخـرى فـاألحوط إتمـام األولـى     

مرادفهـا وال ترجمتهـا بالعجميـة أو     ئواليجـز  ،تبـديل  مـن غيـر تغييـر وال    »اهللا أكبر«
وإن كـان األقـوى    ،واألحوط عدم وصلها بما سبقها مـن الـدعاء أو لفـظ النيـة     ،غيرها
كما أن األقوى جواز وصلها بما بعـدها   ،(٣٨١)حينئذ  <اهللا>وتحذف الهمزة من  ،جوازه

لكـن   ،(٣٨٢)» أكبـر  « ويجـب حينئـذ إعـراب راء     ،من االستعاذة أو البسملة أو غيرهمـا 
ويجـب إخـراج حروفهـا مـن مخارجهـا والمـواالة بينهـا وبـين          ،األحوط عدم الوصل

 الكلمتين.

اهللا أكبـر  « ولو قـال :   ،لم يصح» اهللا تعالى أكبر « : لو قال :  ١] مسألة  ١٤٤٥[  
وإن كـان األقـوى    ،فـاألحوط اإلتمـام واإلعـادة   » من كل شيء « أو » من أن يوصف 

 يكن بقصد التشريع.  الصحة إذا لم

                                                 

 .)(كما ان زيادتها ايضاً كذلك) : االظهر عدم البطالن بزيادتها سهواً(٣٧٩
 (فاالحوط اتمام االولى وإعادتها) : وان كان االقوى عدم لزوم االعادة.)(٣٨٠

 (حينئذ) : اذا لم يكن الوصل بالسكون.)(٣٨١

 (ويجب حينئذ اعراب راء اكبر) : حذراً عن الوصل بالسكون ولكن ال يبعد جوازه.)(٣٨٢
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د االلـف  بأشباع فتحة الباء حتى تولّـ » اهللا أكبار « : لو قال :  ٢] مسألة  ١٤٤٦[  
 أيضاً.بطل  »أكبر « كما أنه لو شدد راء  ،بطل

ولكن  ،»أكبر « والراء من » اهللا « : األحوط تفخيم الالم من  ٣] مسألة  ١٤٤٧[  
 أيضاً.األقوى الصحة مع تركه 

فلو ترك أحـدهما بطـل    ،(٣٨٣): يجب فيها القيام واالستقرار  ٤مسألة ]  ١٤٤٨[  
 . (٣٨٤)عمدا كان أو سهوا 

: يعتبــر فــي صــدق الــتلفظ بهــا بــل وبغيرهــا مــن االذكــار    ٥] مســألة  ١٤٤٩[  
فلـو تكلـم بـدون     ،واالدعية والقرآن أن يكون بحيث يسـمع نفسـه تحقيقـا أو تقـديراً    

 .   (٣٨٥)ذلك لم يصح 
وال يجوز لـه الـدخول    ،: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ٦ ] مسألة ١٤٥٠[  

وإن لـم يقـدر    (٣٨٦)،بهـا ملحونـة   ،يفي الصـالة قبـل الـتعلم إال إذا ضـاق الوقـت فيـأت      
وال يجـزي عـن    ،واليلزم أن يكون بلغتـه وإن كـان أحـوط    ،فترجمتها من غير العربية

إن أمكـن لـه النطـق بهـا     و ،الترجمة غيرها من االذكـار واالدعيـة وإن كانـت بالعربيـة    
 م على الملحون والترجمة. قد (٣٨٧)بتلقين الغير حرفا فحرفا 

                                                 

االسـتقالل علـى االحـوط    (يجب فيها القيام واالستقرار) : فـي الصـالة الفريضـة، وكـذا يجـب فيهـا       )(٣٨٣
 وجوباً.

 (أو سهواً) : االظهر عدم البطالن بترك االستقرار سهواً.)(٣٨٤

(لم يصح) : بل يصح مع صدق التكلم عليه عرفاً وهو الصوت المعتمد علـى مخـارج الفـم المـالزم     )(٣٨٥
برفع موانعه ـ فـال   لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً، نعم يستحب ان يسمع نفسه ما يتكلم به تحقيقاً ـ ولو  

يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما، وال يختص الحكـم المـذكور بالصـالة بـل يعـم      
 مطلق الذكر والدعاء القرآن.

(فيأتي بها ملحونة) : اذا لم يكن اللحن مغيراً للمعنى وإال أتـى بمرادفهـا وان عجـز فبترجمتهـا علـى      )(٣٨٦
 االحوط وجوباً في الفرضين.

حرفاً فحرفاً) : مع المواالة بين الحروف بحيث تصدق عليه الكلمة عرفاً وحينئذ يكـون فـي عـرض    ()(٣٨٧
 االتيان بها عن تعلم سابق.
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يـأتي بهـا علـى قـدراالمكان وإن عجـز عـن        (٣٨٨): االخرس  ٧] مسألة  ١٤٥١[ 
 أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.أصالً النطق 

حكم تكبيرة االحـرام  : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر  ٨] مسألة  ١٤٥٢[  
 حتى في إشارة االخرس.

: إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتـى ضـاق أثـم وصـحت      ٩] مسألة  ١٤٥٣[  
 واألحوط القضاء بعد التعلم. ،صالته على األقوى

ــرة    ١٠] مســألة  ١٤٥٤[   : يســتحب اإلتيــان بســت تكبيــرات مضــافا إلــى تكبي
ويجوز االقتصار علـى   ،ات اإلفتتاحيةوتسمى بالتكبير ،االحرام فيكون المجموع سبعة

بـل   ،وال يبعد التخيير في تعيين تكبيرة االحرام فـي أيتهـا شـاء    ،الخمس وعلى الثالث
واليكفـي قصـد    ،(٣٩٠)لكـن األحـوط اختيـار االخيـرة      أيضاً، (٣٨٩)نية االحرام بالجميع 

 ،يوميـة والظاهر عدم اختصاص استحبابها في ال ،االفتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين
وربمـا يقـال باالختصـاص بسـبعة      ،بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة

وأول  ،ومفـردة الـوتر   ،وأول ركعة مـن صـالة الليـل    ،مواضع وهي : كل صالة واجبة
 ،وأول ركعة من صـالة االحـرام   ،وأول ركعة من نافلة المغرب ،ركعة من نافلة الظهر

 ا في هذه المواضع. ولعل القائل أراد تأكده ،والوتيرة

: لما كان في مسألة تعيين تكبيرة االحـرام إذا أتـى بالسـبع     ١١] مسألة  ١٤٥٥[ 
 ،والتخييـر  ،وتعيـين االخيـر   ،تعيـين األول  ،أو الخمس أو الثالث احتماالت بل أقـوال 

                                                 

)(االخرس) : االخرس لعارض مع التفاته الى لفظة التكبيرة يأتي بها علـى قـدر مـا يمكنـه فـان عجـز       (٣٨٨
ليها على نحو يناسب تمثيل لفظها اذا تمكن منها حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه واشار باصبعه ا
م من االول فيحرك لسـانه وشـفتيه تشـبيهاً بمـن     معلى هذا النحو وإال فبأي وجه ممكن، واما االخرس واال

 أيضاً.يتلفظ بها مع ضم االشارة باالصبع اليه 

 (نية االحرام بالجميع) : وهو االظهر.)(٣٨٩

 قبلها إال رجاًء.بما عدم االتيان  (لكن االحوط اختيار االخيرة) : مع)(٣٩٠
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ى لمن أراد إحراز جميـع االحتمـاالت ومراعـاة االحتيـاط مـن جميـع       لوالجميع فاألو
بقصد أنـه إن كـان الحكـم هـو التخييـر فاالفتتـاح هـو كـذا          (٣٩١)ها الجهات أن يأتي ب

 وإال فهو ما عند اهللا من األول أو االخير أو الجميع. ،ويعين في قلبه ما شاء

: يجوز اإلتيان بالسـبع والء مـن غيـر فصـل بالـدعاء لكـن        ١٢] مسألة  ١٤٥٦[  
 االفضل أن يأتي بالثالث ثم يقول : 

ال إله إال أنت سبحانك إنـي ظلمـت نفسـي     اللهم أنت الملك الحق«  
 ثم يأتي باثنتين ويقول :  ،»فاغفرلي ذنبي إنه ال يغفر الذنوب إال أنت 

لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليـك والمهـدي مـن    «  
هديت ال ملجأ منك إال إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سـبحانك  

 ل:  ثم يأتى باثنتين ويقو ،»رب البيت 
وجهت وجهي للذي فطرالسماوات واالرض عالم الغيـب والشـهادة   «  

حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صالتي ونسـكي ومحيـاي وممـاتي هللا    
ثـم يشـرع فـي     ،»رب العالمين الشريك له وبذلك امرت وأنا مـن المسـلمين   

 أن يقول قبل التكبيرات :  أيضاً ويستحب  ،االستعاذة وسورة الحمد

 ،هم إليك توجهت ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت وعليـك توكلـت  الل« 
صل على محمد وآل محمد وافتح قلبي لذكرك وثبتني على دينـك وال تـزغ   

ويسـتحب   ،»قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 
 أن يقول بعد االقامة قبل تكبيرة االحرام : أيضاً 

صـلى اهللا  (لصالة القائمة بلغ محمـدا  اللهم رب هذه الدعوة التامة وا« 
باهللا أسـتفتح وبـاهللا أسـتنجح     ،الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة )عليه وآله

                                                 

 (ان يأتي بها) : بل هذا ال يخلو عن اشكال الشتماله على الترديد بين الشقين المذكورين.)(٣٩١
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أتوجه اللهم صـل علـى محمـد     )عليهمصلى اهللا عليه و(وبمحمد رسول اهللا 
وأن  »وآل محمد واجعلنى بهم عندك وجيها في الدنيا واالخرة ومن المقربين 

   (٣٩٢)حرام : يقول بعد تكبيرة اال
يا محسن قد أتاك المسيء وقـد أمـرت المحسـن أن يتجـاوز عـن      «  

المسيء أنت المحسن وأنا المسيء بحق محمد وآل محمد صل على محمـد  
 ».وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني 

على وجـه   (٣٩٣): يستحب لإلمام أن يجهر بتكبيرة االحرام  ١٣] مسألة  ١٤٥٧[  
 ست فإنه يستحب االخفات بها.يسمع من خلفه دون ال

: يستحب رفع اليدين بالتكبير إلـى االذنـين أو إلـى حيـال      ١٤] مسألة  ١٤٥٨[  
مبتـدئا بابتدائـه ومنتهيـا بانتهائـه فـإذا انتهـى التكبيـر والرفـع          (٣٩٤)الوجه أو إلى النحـر  

واألولى أن ال يتجـاوز بهمـا    ،وال فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ،أرسلهما
 ،نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى االبهام والخنصر واالسـتقبال بباطنهمـا القبلـة    ،الذنينا

 .  (٣٩٥)بل ال يبعد جواز العكس  ،ويجوز التكبير من غير رفع اليدين
: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على االفضلية  ١٥] مسألة  ١٤٥٩[  

 دون االخرى. (٣٩٦)إحدى اليدين بل ال يبعد جواز رفع  ،وإال فيكفي مطلق الرفع

: إذا شك في تكبيرة االحرام فإن كان قبـل الـدخول فيمـا     ١٦] مسألة  ١٤٦٠[  
وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو االسـتعاذة   ،بعدها بنى على العدم

                                                 

 (وان يقول بعد تكبيرة االحرام) : بل قبلها رجاًء.)(٣٩٢

 (بتكبيرة االحرام) : بل بواحدة من السبع.)(٣٩٣

 ه الى شحمتي االذنين.يقرب سبابت (أو الى النحر) : الظاهر تحقق الجميع اذا)(٣٩٤

(جواز العكس) : بمعنى استحباب رفع اليدين في نفسه في الحاالت التي يسـتحب فيهـا التكبيـر وان    )(٣٩٥
 لم يقترن له النه نحو من العبودية.

 (ال يبعد جواز رفع اليدين) : لم يثبت جوازه.)(٣٩٦
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وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو ال بنـى علـى    ،أو القراءة بنى على اإلتيان
نافها وإن شـك فــي  ئبأحــد المنافيـات ثـم اســت   (٣٩٨)لكـن األحــوط إبطالهـا    ،(٣٩٧)العـدم 

وإذا كبر ثم شك فـي كونـه تكبيـرة     ،الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة
 . (٣٩٩)االحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه لالحرام 

  القيام

 فصل  

 القيامفي 

يرة االحرام والقيام المتصل بـالركوع  وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكب
فلو كبر لالحرام جالسا أو في حـال النهـوض بطـل     ،بمعنى أن يكون الركوع عن قيام

وكذا لو ركع ال عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القـراءة   ،ولو كان سهواً
ثـم   وكذا لـو جلـس   ،ن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القياميوإأو في أثنائها وركع 

وواجـب   ،ولـو كـان ذلـك كلـه سـهواً      (٤٠٠)قام متقوسا من غير أن ينتصـب ثـم يركـع    
ومسـتحب وهوالقيـام حـال القنـوت      ،غيرركن وهو القيام حال القـراءة وبعـد الركـوع   

وقد يكون مباحا وهو القيام بعـد القـراءة أو التسـبيح أو القنـوت      ،وحال تكبير الركوع
وذلك في غير المتصـل بـالركوع وغيـر     ،ل بشيءأو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغ

 الطويل الماحي للصورة.

 ،: يجب القيام حال تكبيرة االحرام مـن أولهـا إلـى آخرهـا     ١] مسألة  ١٤٦١[  
فلو كـان جالسـا وقـام للـدخول فـي الصـالة        ،بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها

                                                 

 (بنى على العدم) : بل يبني على الصحة.)(٣٩٧

ابطالها) : بل تكرارها بقصد االعم من االفتتاح والذكر المطلـق أو اتمـام الصـالة ثـم      (لكن االحوط)(٣٩٨
 استئنافها.

 (بنى على انه لالحرام) : فيأتي بالقراءة إال اذا كان شكه بعد الهوي الى الركوع.)(٣٩٩

 (من غير ان ينتصب ثم يركع) : الظاهر ان االخالل باالنتصاب سهواً ال يضر بالصحة.)(٤٠٠
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كما أنه لو ،القيام بطلوكان حرف واحد من تكبيرة االحرام حال النهوض قبل تحقق 
حـال الهـوي للركـوع كـان بـاطال بـل يجـب أن        » أكبر « كبر المأموم وكان الراء من 

 ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع.   ،يستقر قائما ثم يكبر

: هل القيـام حـال القـراءة وحـال التسـبيحات االربـع شـرط         ٢] مسألة  ١٤٦٢[  
فلو قرأ جالسا نسـيانا   ،ول واألظهر الثانيفيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان األحوط األ

ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءتـه وفـات محـل القيـام وال يجـب اسـتئناف       
 االستيناف قائما. (٤٠١)لكن األحوط  ،القراءة

: المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه  ٣] مسألة  ١٤٦٣[  
لكـن نقـل عـن بعـض العلمـاء جـواز        ،نوت جالسا عمدابتركه ال أنه يجوز اإلتيان بالق

وعلى ماذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم  ،إتيانه جالسا وأن القيام مستحب فيه الشرط
 .(٤٠٢)يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صالته للزيادة 

: لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعـد الوصـول إلـى حـد      ٤] مسألة  ١٤٦٤[  
 ولو تذكر قبله فاألحوط االستئناف على ما مر. ،(٤٠٣)الركوع صحت صالته 

: لـو نسـي القـراءة او بعضـها وتـذكر بعـد الركـوع صـحت          ٥] مسألة  ١٤٦٥[  
فلـيس المـراد مـن كـون القيـام المتصـل بـالركوع ركنـاً أن          ،صالته إن ركع عن قيـام 
 يكون بعد تمام القراءة.  

محـل القعـود سـهوا التبطـل     : إذا زاد القيام كما لو قـام فـي    ٦] مسألة  ١٤٦٦[ 
وأما زيادة القيام الركني فغير متصـورة   ،وكذا إذا زاد القيام حال القراءة سهواً ،صالته

وكـذا   ،فإن القيام حال تكبيرة االحرام ال يـزاد إال بزيادتهـا   ،من دون زيادة ركن آخر
ا فهـوى  وإال فلـو نسـي القـراءة أو بعضـه     ،القيام المتصل بـالركوع ال يـزاد إال بزيادتـه   

                                                 

 ن االحوط) : ال يترك.(لك)(٤٠١

 صالته للزيادة) : في التعليل نظر والحكم مبني على االحتياط.تبطل (بل )(٤٠٢

 (صحت صالته) : اذا كان ركوعه عن قيام.)(٤٠٣
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للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركـع وصـحت   
األول متصال بالركوع حتى يلزم زيادتـه إذا   يصالته واليكون القيام السابق على الهو

وكذا إذا انحنـى للركـوع فتـذكر قبـل أن      ،لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصال به
جلس للسجدة وال يكون قيامـه قبـل االنحنـاء متصـال     فإنه ي ،يصل إلى حده أنه أتى به

 بالركوع ليلزم الزيادة.

 (٤٠٤): إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده  ٧] مسألة  ١٤٦٧[  
أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حـده أو فـي القيـام بعـد الركـوع بعـد       

 يعتن به وبنى على اإلتيان.الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم 

واالسـتقالل   ،(٤٠٥): يعتبر فـي القيـام االنتصـاب واالسـتقرار      ٨] مسألة  ١٤٦٨[  
وكـذا إذا لـم يكـن     ،فلو انحنى قليال أو مال إلى أحد الجانبين بطل ،حال االختيار(٤٠٦)

نعـم البـأس    ،مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوهـا 
وكذا يعتبر فيه عدم التفـريج بـين الـرجلين فاحشـا بحيـث       ،نها حال االضطراربشيء م

واألحوط الوقـوف   ،وأما إذا كان بغير الفاحش فال بأس ،(٤٠٧)يخرج عن صدق القيام 
بـل   أيضاً، (٤٠٨)وإن كان األقوى كفايتهما  ،على القدمين دون االصابع وأصل القدمين

 ال يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.

وإن كـان األقـوى جـواز     أيضـاً، : األحـوط انتصـاب العنـق     ٩] مسألة  ١٤٦٩[  
 االطراق.

                                                 

 )(الدخول فيما بعده) : يكفي في عدم االعتناء بالشك حدوثه بعد تمام التكبيرة.(٤٠٤

نى السكون والطمأنينة فاطالق اعتباره مبنـي علـى   (واالستقرار) : في مقابل الجري والمشي، واما بمع)(٤٠٥
 االحتياط.

 (واالستقالل) : على االحوط وجوباً.)(٤٠٦

 (بحيث يخرج عن صدق القيام) : بل وان لم يخرج عن صدقه على االحوط.)(٤٠٧

 (وان كان االقوى كفايتهما) : فيه وفيما بعده اشكال فال يترك االحتياط.)(٤٠٨
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ــيا    ١٠] مســألة  ١٤٧٠[   ــتقرار أو االســتقالل ناس ــرك االنتصــاب أو االس : إذا ت
 صحت صالته وأن كان ذلك في القيام الركني لكن األحوط فيه اإلعادة.

فيجـوز أن يكـون    ،: اليجب تسوية الرجلين في االعتمـاد  ١١] مسألة  ١٤٧١[  
 االعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.

: ال فرق في حال االضطرار بين االعتماد علـى الحـائط أو    ١٢] مسألة  ١٤٧٢[  
وال يعتبـر فـي سـناد االقطـع أن يكـون خشـبته المعـدة لمشـيه بـل           ،االنسان أو الخشبة

 يجوزله االعتماد على غيرها من المذكورات.

: يجب شراء ما يعتمد عليـه عنـد االضـطرار أو إسـتيجاره      ١٣] مسألة  ١٤٧٣[  
 مع التوقف عليهما.

: القيام االضـطراري بأقسـامه : مـن كونـه مـع االنحنـاء أو        ١٤] مسألة  ١٤٧٤[  
الميل إلى أحد الجانبين أو مع االعتماد أومع عدم االسـتقرار أومـع التفـريج الفـاحش     

ولو دار االمر بين التفـريج الفـاحش واالعتمـاد     ،(٤٠٩)الجلوس  بين الرجلين مقدم على
أو بينه وبين االنحناء أوالميل إلى أحد الجانبين  ،أو بينه وبين ترك االستقرار قدما عليه

ولو دار األمر بين ترك االنتصـاب وتـرك االسـتقالل     ،(٤١٠)قدم ما هو أقرب إلى القيام 
وكـذا لـو دار بـين تـرك االنتصـاب وتـرك        ،قدم ترك االستقالل فيقوم منتصبا معتمـداً 

ولـو دار بـين تـرك االسـتقالل وتـرك االسـتقرارقدم        ،االستقرار قـدم تـرك االسـتقرار   
ومراعـاة االسـتقرار    ،فمراعاة االنتصاب أولى من مراعاة االستقالل واالسـتقرار  ،األول

 أولى من مراعاة االستقالل.

                                                 

فيما اذا لم يكن االنحناء أو الميل أو التفريج بحد ال يصدق عليه القيـام  (مقدم على الجلوس) : هذا )(٤٠٩
مطلقاً ولو في حق من ال يقدر على ازيد منه ـ لنقص في خلقته أو لغيره ـ وإال فالظاهر تقدم الجلوس عليه،   

 ولعل هذا خارج عن محط نظر الماتن قدس سره.

ن الظـاهر تقـدم التفـريج عليهمـا مـع صـدق القيـام        )(قدم ما هو اقرب الـى القيـام) : اي المعتـاد ولكـ    (٤١٠
 االضطراري على الجميع كما هو مفروض كالمه قدس سره الن فيه يتحقق قيام الصلب وهو واجب.
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حتى ماكـان   مطلقاً م كال وال بعضاً: إذا لم يقدر على القيا ١٥] مسألة  ١٤٧٥[  
فيجـري   ،عـن القيـام   منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان االنتصاب جالساً بدالً

ومـع تعـذره صـلى مضـطجعا علـى       ،فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى االعتماد وغيره
فــأن  ،عكــس األول (٤١١)فــإن تعــذر فعلــى االيســر  ،الجانــب االيمــن كهيئــة المــدفون

 ،بمـا أمكـن   (٤١٢)ويجـب االنحنـاء للركـوع والسـجود      ،تلقيا كالمحتضرتعذرصلى مس
وليجعل إيماء سجوده  ،ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما ،ومع عدم إمكانه يؤمئ براسه

 ،فـي غمـض العـين للسـجود علـى غمضـها للركـوع        (٤١٣)ويزيد  ،أخفض منه لركوعه
 (٤١٥)بالمساجد االخر وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة وااليماء  (٤١٤)واألحوط 

وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصـلي كيفمـا قـدر وليتحـر االقـرب       أيضاً،
 إلى صالة المختار وإال فاالقرب إلى صالة المضطر على األحوط.

: إذا تمكن من القيام لكن لـم يـتمكن مـن الركـوع قائمـا       ١٦] مسألة  ١٤٧٦[  
 أكـوع والسـجود صـلى قائمـا وأومـ     وإن لـم يـتمكن مـن الر    ،(٤١٦)جلس وركع جالسا 

                                                 

 (فان تعذر فعلى االيسر) : على االحوط وجوباً في الترتيب بين الجانبين.)(٤١١

من االنحناء بما يصدق عليه الركوع (ويجب االنحناء للركوع والسجود) : المصلي جلوساً اذا تمكن )(٤١٢
والسجود عرفاً لزمه ذلك فينحني للركـوع بقـدره وللسـجود لمـا يـتمكن منـه وال عبـرة باالنحنـاء بمـا دون          

 الصدق العرفي بل تنتقل وظيفته حينئذ إلى االيماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي.

 (ويزيد) : على االحوط االولى.)(٤١٣

، هذا في المضطجع والمستلقي، واما الجالس الـذي وظيفتـه االيمـاء فـاالحوط     (واالحوط) : االولى)(٤١٤
االولى ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه بعد رفعه وكذا يضع ما يـتمكن مـن سـائر المسـاجد فـي      

 محالها.

 (وااليماء بالمساجد االخر) : ال دليل عليه.)(٤١٥

 لى االظهر.(جلس وركع جالساً) : بل يومئ للركوع قائماً ع)(٤١٦
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وإن تمكـن مـن الجلـوس جلـس      ،(٤١٧)للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر االمكـان  
 وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن. (٤١٨)واألحوط  ،اليماء السجود

أو جالسا مـع الركـوع    اًئمو: لو دار أمره بين الصالة قائما م ١٧] مسألة  ١٤٧٧[  
 وفي الضيق يتخير بين االمرين. ،(٤١٩)تكرار الصالة  والسجود فاألحوط

: لو دارأمره بين الصـالة قائمـا ماشـيا أو جالسـا فـاألحوط       ١٨] مسألة  ١٤٧٨[  
 .أيضاً التكرار 
: لو كان وظيفته الصالة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع  ١٩] مسألة  ١٤٧٩[  

 وجب ذلك.

م فـي بعـض الركعـات دون الجميـع     : إذا قـدر علـى القيـا    ٢٠] مسألة  ١٤٨٠[  
وكذا إذا تمكـن منـه فـي بعـض الركعـة ال فـي        ،وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز

نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصالة لم يدرك من الصالة قائمـا إال   ،(٤٢٠)تمامها 
ركعـة أو بعضــها وإذا جلــس أوالً يقــدر علــى الــركعتين قائمــا أو أزيــد مــثال ال يبعــد  

كمـا أن   ،تكـرار الصـالة  بحينئذ  (٤٢١)لكن ال يترك االحتياط  ،ب تقديم الجلوسوجو
فــي صــورة دوران االمــر بــين إدراك أول الركعــة قائمــا والعجــز حــال   (٤٢٢)األحــوط 

 تكرار الصالة.أيضاً الركوع أو العكس 

                                                 

بـل وال للركـوع مـع عـدم     أصـالً  (وانحنى لهما بقدر االمكان) : ال وجه لوجـوب االنحنـاء للسـجود    )(٤١٧
 صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس لاليماء الى السجود.

 (واالحوط) : مر الكالم فيه.)(٤١٨

 ل.(فاالحوط تكرار الصالة) : واالظهر تعين االو)(٤١٩
 (ال في تمامها) : فيما اذا لم يكن القيام المتأخر ركناً.)(٤٢٠

 )(لكن ال يترك االحتياط) : ال بأس بتركه.(٤٢١

(كما أن االحوط) : واالظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدماً زماناً أو متـأخراً وفـي   )(٤٢٢
حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع بانـه ال يبعـد   غير ذلك يقدم المقدم مطلقاً إال اذا دار االمر بين القيام 

 تقدم الثاني.
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: إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصالة ماشـيا أو راكبـا    ٢١] مسألة  ١٤٨١[  
 المشي على الركوب. قدم (٤٢٣)

: إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التـأخير   ٢٢] مسألة  ١٤٨٢[  
 بل وكذا مع االحتمال. ،(٤٢٤)

: إذا تمكن من القيام لكن خاف حـدوث مـرض أو بـطء     ٢٣] مسألة  ١٤٨٣[  
وكـذا اذا   ،وكـذا إذا خـاف مـن الجلـوس جـاز لـه االضـطجاع        ،برئه جاز له الجلوس

 أو نحو ذلك. ،ص أو عدو أو سبعخاف من ل

أو القيام فالظـاهر   (٤٢٥): إذا دار األمر بين مراعاة االستقبال  ٢٤] مسألة  ١٤٨٤[  
 وجوب مراعاة األول.

: لو تجدد العجز في أثنـاء الصـالة عـن القيـام انتقـل إلـى        ٢٥] مسألة  ١٤٨٥[  
 ،لـى االسـتلقاء  ولـو عجـز عنـه انتقـل إ     ،ولو عجز عنه انتقل إلى االضـطجاع  ،الجلوس

 ويترك القراءة أو الذكر في حال االنتقال إلى أن يستقر.

 ،: لو تجددت القـدرة علـى القيـام فـي األثنـاء انتقـل إليـه        ٢٦] مسألة  ١٤٨٦[  
ــوس     ــى الجل ــدرة عل ــطجع الق ــدد للمض ــو تج ــذا ل ــى    ،وك ــدرة عل ــتلقي الق أو للمس

 ويترك القراءة أو الذكر في حال االنتقال. ،االضطجاع

: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركـوع   ٢٧] مسألة  ١٤٨٧[  
ولـو   ،وكذا لو تجددت في أثناء القـراءة ال يجـب اسـتئنافها    ،وليس عليه إعادة القراءة

وإن كـان قبـل    ،تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصـب لالرتفـاع منـه   

                                                 

(أو راكباً) : اي جالساً على الدابة أو نحوها في حـال السـير، المـالزم عـادة لفـوات بعـض واجبـات        )(٤٢٣
 فاً الى القيام واالستقرار.االركوع والسجود مض

تمكن منه وال تجب االعادة حينئذ ان (وجوب التأخير) : الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن ال)(٤٢٤
 اتفق زوال العذر في الوقت على االظهر.

 (مراعاة االستقبال) : بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال.)(٤٢٥
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ولـو   ،واليجوز له االنتصاب ثـم الركـوع   ،يتمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيام
لكون انتصـابه   ،(٤٢٦)تجددت بعد رفع الرأس من الركوع ال يجب عليه القيام للسجود 

 لكن األحوط القيام للسجود عنه. ،الجلوسي بدال عن االنتصاب القيامي ويجزئ عنه

: لو ركع قائمـا ثـم عجـز عـن القيـام فـإن كـان بعـد تمـام           ٢٨] مسألة  ١٤٨٨[  
ذكر جلس منتصبا ثم سجد وإن كان قبـل الـذكر هـوى متقوسـا إلـى حـد الركـوع        ال

 الجلوسي ثم أتى بالذكر.

: يجب االستقرار حـال القـراءة والتسـبيحات وحـال ذكـر       ٢٩] مسألة  ١٤٨٩[  
بـل فـي حـال القنـوت     (٤٢٧)الركوع والسجود بل فـي جميـع أفعـال الصـالة وأذكارهـا      

نعم لو كبر بقصد الـذكر المطلـق فـي     ،والسجودواألذكار المستحبة كتكبيرة الركوع 
وكذا لو سبح أو هلل فلو كبـر بقصـد تكبيـر الركـوع      ،حال عدم االستقرار ال بأس به

، (٤٢٨)فـي حــال الهــوي لـه أو للســجود كــذلك أو فــي حـال النهــوض يشــكل صــحته    
بحول اهللا وقوته « نعم محل قوله :  ،فاألولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق

 حال النهوض للقيام. »

 ،: من ال يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ٣٠] مسألة  ١٤٩٠[  
 . (٤٢٩)وإال وضع مايصح السجود عليه على جبهته كما مر 

نعم يستحب  ،: من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ٣١] مسألة  ١٤٩١[  
وإذا أراد أن يركـع   ،وساقيهوهو أن يرفع فخذيه  ،(٤٣٠)له أن يجلس جلوس القرفصاء 

                                                 

 (ال يجب عليه القيام للسجود) : مع تحقق الجلوس معتدالً وإال فلو تجددت قبل تحققه وجب القيام.)(٤٢٦

واذكارهـا) : اطالقـه مبنـي علـى االحتيـاط وكـذا اعتبـاره فـي القنـوت          (بل في جميع افعال الصـالة  )(٤٢٧
 واالذكار المستحبة.

 (يشكل صحته) : بل ال يصح ولكن ال يضر بصحة الصالة.)(٤٢٨

 .١٥)(كما مر) : مر التفصيل فيه في المسألة (٤٢٩
 وارادة القرفصاء منه بعيدة.» التربع « (جلوس القرفصاء) : الوارد في النص )(٤٣٠
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 وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك. ،ثنى رجليه

 : يستحب في حال القيام امور : ٣٢] مسألة  ١٤٩٢[  

 إسدال المنكبين. أحدها : 

 ارسال اليدين. الثاني : 

وضـع الكفـين علـى الفخـذين قبـال الـركبتين اليمنـى علـى األيمـن           الثالث : 
 ى األيسر.  واليسرى عل

 ضم جميع أصابع الكفين. الرابع : 

 أن يكون نظره إلى موضع سجوده. الخامس : 

 أن ينصب فقار ظهره ونحره. السادس : 

أن يصف قدميه مسـتقبال بهمـا متحـاذيتين بحيـث ال يزيـد إحـداهما        السابع : 
 على االخرى وال تنقص عنها.

 أزيد إلى الشبر. التفرقة بينهما بثالث أصابع مفرجات أو الثامن : 

 التسوية بينهما في االعتماد. التاسع : 

أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى  العاشر : 
 الجليل. 

 القراءة

 فصل 

 في القراءة 

 
يجب في صالة الصبح والـركعتين األولتـين مـن سـائر الفـرائض قـراءة سـورة         

ا إال في المـرض واالسـتعجال فيجـوز االقتصـار     غيرها بعده(٤٣١)الحمد وسورة كاملة 
                                                 

 ة كاملة) : على االحوط، وعليه تبتني جملة من الفروع االتية.(سور)(٤٣١
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فيجـب   (٤٣٢)على الحمد وإال في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة 
وال يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمدا بطلـت الصـالة    ،االقتصار عليها وترك السورة

ولو قـدمها   ،وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها (٤٣٣)للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا 
وال يجـب عليـه إعـادة     ،سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعـد الحمـد أو أعـاد غيرهـا    

 الحمد إذا كان قد قرأها.

فلو تركهـا وتـذكر بعـد الـدخول فـي       ،: القراءة ليست ركنا ١] مسألة  ١٤٩٣[  
 ،مرتين مرة للحمـد ومـرة للسـورة    (٤٣٤)الركوع صحت الصالة وسجد سجدتي السهو 

ك إحـداهما وتـذكر بعـد الـدخول فـي الركـوع صـحت الصـالة وسـجد          وكذا إن تر
ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى  ،سجدتي السهو

وكذا لو تـرك الحمـد وتـذكر بعـد الـدخول فـي السـورة         ،حد الركوع رجع وتدارك
 رجع وأتى بها ثم بالسورة.

 ،يفوت الوقت بقراءته من السور الطـوال : ال يجوز قراءة ما  ٢] مسألة  ١٤٩٤[  
 ،إذا كان من نيته اإلتمام حـين الشـروع   (٤٣٥)فإن قرأه عامدا بطلت صالته وإن لم يتمه 

وأما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصالة وصحت وإن لم يكـن قـد أدرك   
اء عـدل  وإن تذكر في األثن ،وال يحتاج إلى إعادة سورة أخرىأيضاً ركعة من الوقت 

 وإال تركها وركع وصحت الصالة. ،إلى غيرها إن كان في سعة الوقت

                                                 

اما الحكم بوجوب تركها و(من افراد الضرورة) : االظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها، )(٤٣٢
 في صورة الخوف فليس على اطالقه.

 (إن قرأها ثانياً) : بل وان لم يقرأها.)(٤٣٣

 االولى كما سيأتي وكذا فيما بعده. (وسجد سجدتي السهو) : على االحوط)(٤٣٤

(وإن لم يتمه) : اذا استلزم عدم ادراكه ركعة من الوقت وكذا لو قرأه ساهياً على االظهر، واما ان لم )(٤٣٥
يستلزم ذلك فان اتى بالمقدار المفوت عمداً بطلت صالته ايضاً بل وكذا لو شرع فيه عمداً على االحـوط،  

ب للبطالن ولكنه يقطع السـورة اذا التفـت فـي االثنـاء وال يجـب عليـه قـراءة        واما اذا اتى به سهواً فال موج
 سورة اُخرى مع استلزامها وقوع بعض الصالة خارج الوقت وإال فاالحوط قراءتها.
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فلـو   ،قراءة إحدى سور العزائم في الفريضـة  (٤٣٦): ال يجوز  ٣] مسألة  ١٤٩٥[  
قرأها عمدا استأنف الصالة وإن لم يكن قرأ إال البعض ولو البسـملة أو شـيئا منهـا إذا    

وأمـا لـو قرأهـا     ،ءة إلى ما بعد آيـة السـجدة  كان من نيته حين الشروع اإلتمام أو القرا
ساهيا فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان 

وإن تذكر بعد قراءة آيـة السـجدة أو بعـد اإلتمـام فـإن كـان قبـل         ،قد تجاوز النصف
المطلقـة   الركوع فاألحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرهـا بنيـة القربـة   

بعد اإليماء إلى السجدة أو اإلتيان بهـا وهـو فـي الفريضـة ثـم إتمامهـا وإعادتهـا مـن         
وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتالوة فكذلك أومأ إليها أو  ،رأس

فالظاهر صحة أيضاً وأن كان سجد لها نسياناً  ،سجد وهو في الصالة ثم أتمها وأعادها
وكذا لو تذكر قبل الركوع مـع فـرض اإلتيـان بسـجود الـتالوة       ،صالته وال شيء عليه

 نسياناً فإنه ليس عليه إعادة الصالة حينئذ.أيضاً 

: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها فـي أثنـاء الصـالة     ٤] مسألة  ١٤٩٦[  
أو سمعها فـالحكم   (٤٣٨)أو استمعها من غيره  (٤٣٧)ولو قرأها نسياناً  ،عمدا بطلت صالته

ا مر من أن األحوط اإليماء إلـى السـجدة أو السـجدة وهـو فـي الصـالة وإتمامهـا        كم
 وإعادتها .

                                                 

(ال يجوز) : بل يجوز على االقرب، ولكن اذا قرأها حتى بلغ آية السجدة لزمه السجود لها فان سجد )(٤٣٦
ط ـ إال اذا اتى به ساهياً، وان تركه ـ ولو عصياناً ـ صحت على االقوى، وان قرأها بطلت صالته ـ على االحو

الى ماقبل آية السجدة جاز له العدول الى غيرها مطلقاً، وال فرق فيما ذكر بين من قرأها متعمداً وغيره ومنه 
 يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.

 وفيما قبله مما مر في المسألة السابقة. (ولو قرأها نسياناً) : قد ظهر الحال فيه)(٤٣٧

)) أو استمعها من غيره) : اذا استمع الى قراءتها في صالة الفريضـة فـاالحوط ان يـومئ الـى السـجدة      (٤٣٨
وأما اذا سمعها من غير انصات فال يجب عليه شيء إال اذا  أيضاً،وهو في الصالة ثم يسجد بعد الفراغ منها 

 يسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد.كان مصلياً بصالة من قرأها ف
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: ال يجب في النوافل قـراءة السـورة وإن وجبـت بالنـذر أو      ٥] مسألة  ١٤٩٧[  
نعـم النوافـل التـي     ،فيجوز االقتصـار علـى الحمـد أو مـع قـراءة بعـض السـورة        ،نحوه

لكـن فـي    ،هـا تلـك النافلـة قـراءة تلـك السـورة      تستحب بالسور المعينة يعتبـر فـي كون  
علـى وجـه تعـدد    فـي المسـتحب   يكون تعيين السور من باب المسـتحب   (٤٣٩)الغالب 

 المطلوب ال التقييد.

 ،: يجوز قـراءة العـزائم فـي النوافـل وإن وجبـت بالعـارض       ٦] مسألة  ١٤٩٨[  
 فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصالة ثم يتمها.

 ،والـنجم  ،وحـم السـجدة   ،لم السجدةا: سور العزائم أربع :  ٧ ] مسألة ١٤٩٩[  
 واقرأ باسم.  

فيجب قراءتها عدا سـورة   (٤٤٠): البسملة جزء من كل سورة  ٨] مسألة  ١٥٠٠[ 
 براءة.

وكذا والضحى وألـم   ،: األقوى اتحاد سورة الفيل وإليالف ٩] مسألة  ١٥٠١[ 
 تبتين مع البسملة بينهما.فال يجزئ في الصالة إال جمعهما مر ،(٤٤١)نشرح  

: األقــوى جــواز قــراءة ســورتين أو أزيــد فــي ركعــة مــع  ١٠] مســألة  ١٥٠٢[  
 وأما في النافلة فال كراهة. ،واألحوط تركه ،الكراهة في الفريضة

                                                 

:) لكن في الغالب) : الغلبة غير واضحة ومع الشك فال بد فـي إحـراز عنـوان تلـك النافلـة مـن قـراءة        )(٤٣٩
  السورة الموظفة.

(البسملة جزء من كل سورة) : البسملة جزء من فاتحة الكتاب بال اشكال واما بالنسبة الى ما عداها ـ  )(٤٤٠
سورة التوبة ـ فاالحوط ـ بناًء على عدم جواز التبعيض كما مر ـ االتيان بهـا فـي أولهـا ولكـن مـن غيـر          غير 

 ترتيب اثار الجزئية عليها كاالقتصار على قرائتها بعد الحمد في صالة االيات.

(والم نشرح) : حكماً من حيث عدم جريان حكم القرآن االتي فـي المسـألة العاشـرة علـى الجميـع      )(٤٤١
 ني على االحتياط.بهما واما من حيث عدم جواز االجتزاء باحدهما ولزوم الترتيب بينهما فمبين
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 ،: األقوى عدم وجـوب تعيـين السـورة قبـل الشـروع فيهـا       ١١] مسألة  ١٥٠٣[  
فلـو عـدل    ،(٤٤٢)لسـورة لـم تكـف لغيرهـا     نعم لو عين البسملة  ،وإن كان هو األحوط

 عنها وجب إعادة البسملة.

: إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عـين وجـب    ١٢] مسألة  ١٥٠٤[  
ولو علم أنه عينها إلحدى السـورتين مـن الجحـد     ،ألي سورة أراد (٤٤٣)إعادة البسملة 

 وال يجوز قراءة غيرهما. ،اوالتوحيد ولم يدر أنه اليتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهم

ولـو   ،: إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقـرأ مـا شـاء    ١٣] مسألة  ١٥٠٥[  
 ،لكن األحوط في هذه الصورة إعادتهـا  ،شك في أنه عينها لسورة معينة أو ال فكذلك

 بل األحوط إعادتها مطلقا لما مر من االحتياط في التعيين.

بانيــا مــن أول الصــالة أو أول الركعــة أن يقــرأ : لــو كــان  ١٤] مســألة  ١٥٠٦[  
وكـذا لـو كانـت عادتـه      ،سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة

 سورة معينة فقرأ غيرها.

: إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها  ١٥] مسألة  ١٥٠٧[  
 وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها.

: يجوز العدول من سورة إلى أخـرى اختيـارا مـا لـم يبلـغ       ١٦] مسألة  ١٥٠٨[  
بـل مـن    ،إال من الجحد والتوحيد فال يجوز العدول منهما إلـى غيرهمـا   (٤٤٤)النصف  

نعـم يجـوز العـدول     ،(٤٤٥)إحداهما إلى االخرى بمجرد الشـروع فيهمـا ولـو بالبسـملة     
ة حيث إنه يسـتحب فـي الظهـر    منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمع

                                                 

 (لم تكف لغيرها) : على االحوط.)(٤٤٢

 )(وجب اعادة البسملة) : على االحوط فيه وفيما بعده. (٤٤٣

 (ما لم يبلغ النصف) : على االحوط.)(٤٤٤

 (ولو بالبسملة) : على االحوط.)(٤٤٥
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فاذا نسـي   ،أن يقرأ في الركعة األولى الجمعة وفي الثانية المنافقين (٤٤٦)أو الجمعة منه 
وأما  ،(٤٤٧)وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف 

 .على األحوطأيضاً إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فال يجوز العدول إليهما 
: األحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما  ١٧] مسألة  ١٥٠٩[  

 في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف.

 (٤٤٨): يجوز العـدول مـن سـورة إلـى أخـرى فـي النوافـل         ١٨] مسألة  ١٥١٠[  
 .  )٣(مطلقا وإن بلغ النصف 

حتـى فـي    : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلـوغ النصـف   ١٩] مسألة  ١٥١١[  
أو خـاف فـوت الوقـت بإتمامهـا أو      (٤٤٩)الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة 

ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صالته فنسـي وقـرأ    ،كان هناك مانع آخر
أو كـان مـا شـرع فيـه      ،فإن الظاهر جواز العدول وإن كـان بعـد بلـوغ النصـف     ،غيرها

 الجحد أو التوحيد.

ــالقراءة فــي الصــبح   (٤٥٠): يجــب  ٢٠ألة ] مســ ١٥١٢[   علــى الرجــال الجهــر ب
ويجب االخفات في الظهر والعصر في غيـر   ،والركعتين األولتين من المغرب والعشاء

                                                 

 : وكذا في العصر بل والغداة.(أو الجمعة منه) )(٤٤٦

 (ما لم يبلغ النصف) : على االحوط.)(٤٤٧

(في النوافل) : ال يترك االحتياط بترك العدول فيها ايضـاً بعـد بلـوغ النصـف بـل مطلقـاً فـي الجحـد         )(٤٤٨
 والتوحيد.

(كما اذا نسي بعض السورة) : ال يبعد جـواز التبعـيض ايضـاً فـي هـذا الفـرض واالحـوط فـي غيـره          )(٤٤٩
ذورة نول إال في النذر فان الظاهر عدم جواز العدول فيه ووجوب قطع الصالة واستئنافها مع السورة المالعد

 ولكن لو اتمها مع السورة التي شرع فيها صحت صالته وان كان حانثاً.

 وفيما بعده وعليه تبتني جملة من التفريعات االتية.فيه (يجب) : على االحوط )(٤٥٠
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علـى  أيضـاً  بل في الظهر  (٤٥١)وأما فيه فيستحب الجهر في صالة الجمعة  ،يوم الجمعة
 األقوى.

 ظهرين للحمد والسورة.: يستحب الجهر بالبسملة في ال ٢١] مسألة  ١٥١٣[  

: إذا جهر في موضع اإلخفات أو أخفت في موضع الجهر  ٢٢] مسألة  ١٥١٤[  
وإن كان ناسيا أو جاهال ولو بالحكم صحت سواء كـان الجاهـل    ،عمدا بطلت الصالة

وإن كان  ،لكن الشرط حصول قصد القربة منه ،بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم ال
 اإلعادة. األحوط في هذه الصورة

: إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركـوع ال يجـب عليـه     ٢٣] مسألة  ١٥١٥[  
 ،بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قـرأ آيـة ال يجـب إعادتهـا     ،إعادة القراءة

 لكن األحوط اإلعادة خصوصا إذا كان في األثناء.

ــألة  ١٥١٦[   ــالحكم    ٢٤] مس ــل ب ــة الجاه ــي معذوري ــرق ف ــر   : ال ف ــي الجه ف
واالخفات بين أن يكون جاهال بوجوبهمـا أو جـاهال بمحلهمـا بـأن علـم إجمـاال أنـه        
يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها اإلخفـات إال أنـه اشـتبه عليـه أن الصـبح      
مثال جهرية والظهر إخفاتية بل تخيل العكس أو كان جاهال بمعنى الجهر واإلخفـات  

كمـا أن األقـوى معذوريتـه إذا كـان جـاهال بـأن        ،فاألقوى معذوريتـه فـي الصـورتين   
المأموم يجب عليه االخفـات عنـد وجـوب القـراءة عليـه وإن كانـت الصـالة جهريـة         

 لكن األحوط فيه وفي الصورتين األولتين اإلعادة. ،فجهر

: ال يجب الجهر علـى النسـاء فـي الصـلوات الجهريـة بـل        ٢٥] مسألة  ١٥١٧[  
 ،(٤٥٢)وأما معه فاألحوط إخفاتهن  ،ع عدم سماع األجنبييتخيرن بينه وبين اإلخفات م

 عليهن اإلخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه. (٤٥٣)وأما في اإلخفاتية فيجب 

                                                 

 ل ال يترك االحتياط بالجهر فيها.(في صالة الجمعة) : ب)(٤٥١

 (فاالحوط اخفاتهن) : فيما اذا كان االسماع محرماً كما اذا كان موجباً للريبة.)(٤٥٢

 (فيجب) : على االحوط.)(٤٥٣
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ــات ظهــور جــوهر الصــوت    ٢٦] مســألة  ١٥١٨[   ــر واإلخف ــاط الجه  (٤٥٤): من
 وعدمه فيتحقق االخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريبا أو بعيدا .

أو دعـاء مـا    : المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكراً ٢٧] مسألة  ١٥١٩[  
من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن كان (٤٥٥)مر في تكبيرة االحرام 

وال يكفي سماع الغير الـذي هـو أقـرب إليـه مـن       ،أصم أو كان هناك مانع من سماعه
 سمعه. 

ز من الجهر مـا كـان مفرطـا خارجـا عـن المعتـاد       : ال يجو ٢٨] مسألة  ١٥٢٠[  
 فإن فعل فالظاهر البطالن.  ،كالصياح

: من ال يكون حافظا للحمد والسـورة يجـوز أن يقـرأ فـي      ٢٩] مسألة  ١٥٢١[  
كما يجوز لـه اتبـاع مـن     ،على األقوىأيضاً بل يجوز ذلك للقادر الحافظ  ،المصحف

 لقدرة على الحفظ وعلى االئتمام. لكن األحوط اعتبار عدم ا ،يلقنه آية فآية

: إذا كان في لسانه آفة ال يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو  ٣٠] مسألة  ١٥٢٢[  
 .(٤٥٦)واألحوط تحريك لسانه بما يتوهمه  ،توهماً

يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة  (٤٥٧): األخرس  ٣١] مسألة  ١٥٢٣[  
 بقدرها. 

                                                 

(ظهور جوهر الصوت) : بل الصدق العرفي وال يضر معه عدم ظهور جوهر الصوت في الجهر كمـا  )(٤٥٤
 في المبحوح وشبهه.

االحرام) : وقد مر ما هو المختار ومنه يظهر النظر في قوله : وال يكفي سماع الغيـر  (ما مر في تكبيرة )(٤٥٥
 الخ.

 )(بما يتوهمه) : مع االشارة باصبعه كما في االخرس.(٤٥٦

 (االخرس) : فيه تفصيل تقدم في تكبيرة االحرام.)(٤٥٧
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وإن كـان   (٤٥٨)ال يحسن القـراءة يجـب عليـه الـتعلم     : من  ٣٢] مسألة  ١٥٢٤[  
فإن ضاق الوقـت مـع كونـه     ،متمكنا من االئتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصالة

 إن تمكن منه.  (٤٥٩)قادرا على التعلم فاألحوط االئتمام 

: من ال يقدر إال على الملحون أو تبديل بعـض الحـروف    ٣٣] مسألة  ١٥٢٥[  
وال يجب عليه االئتمام وإن كان أحـوط وكـذا    (٤٦٠)م أجزأه ذلك وال يستطيع أن يتعل

 األخرس ال يجب عليه االئتمام. 

: القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة مـا تعلـم    ٣٤] مسألة  ١٥٢٦[  
 ،وقرأ من سائر القرآن عوض البقية واألحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيـة (٤٦١)

وإن  ،شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحـة بمقـدار حروفهـا   وإذا لم يعلم منها 
واألحوط اإلتيان بالتسـبيحات   ،وذكر بقدرها (٤٦٢)لم يعلم شيئا من القرآن سبح وكبر 

ولكن الظاهر عدم وجوب البـدل لهـا    ،(٤٦٣)أيضاًويجب تعلم السورة   ،االربعة بقدرها
 في ضيق الوقت وإن كان أحوط.

                                                 

 (يجب عليه التعلم) : بل الالزم اداء الواجب ولو من غير تعلم.)(٤٥٨

االئتمام) : واالقوى صحة صالته منفرداً على النحو االتـي، نعـم يجـب ـ عقـالً ـ االئتمـام         (فاالحوط )(٤٥٩
 على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسالمه.

حونـاً  )(أجزأه ذلك) : اذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به وإال فاالحوط ان يضم الى قـراءة الحمـد مل  (٤٦٠
 قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإال فالتسبيح على تفصيل يأتي في المسألة االتية.

)(ما تعلم) : اذا كان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً لم يجب ضم (٤٦١
هر ان ما ذكره في المتن مبني وإال فالواجب ان يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار، ومنه يظأصالً شيء اليه 

 على االحتياط االستحبابي.

 (سبح وكبر) : الظاهر كفاية التسبيح فقط واالحوط االولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة.)(٤٦٢

 (ويجب تعلم السورة ايضاً) : قد ظهر الحال فيه مما سبق.)(٤٦٣



IQSRH@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

 ،علـى تعلـيم الحمـد والسـورة     (٤٦٤): ال يجوز أخذ االجرة  ٣٥] مسألة  ١٥٢٧[  
والظـاهر جـواز أخـذها علـى      ،بل وكذا على تعليم سائر األجزاء الواجبـة مـن الصـالة   

 تعليم المستحبات. 

: يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبـين كلماتهـا    ٣٦] مسألة  ١٥٢٨[  
 ذلك عمدا بطلت صالته. ، فلو أخل بشيء من (٤٦٥)وكذا المواالة  ،وحروفها

: لو أخل بشيء من الكلمـات أو الحـروف أو بـدل حرفـا      ٣٧] مسألة  ١٥٢٩[  
وكـذا لـو أخـل بحركـة بنـاء أو       ،حتـى الضـاد بالظـاء أو العكـس بطلـت      (٤٦٦)بحرف 
وكذا لـو أخـرج حرفـا مـن غيـر       ،أو مد واجب أو تشديد أو سكون الزم (٤٦٧)إعراب 

 في عرف العرب.  مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف

» اهللا « : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثـل همـزة    ٣٨] مسألة  ١٥٣٠[  
وكذا يجب إثبـات   ،فلو أثبتها بطلت ،ونحو ذلك» اهدنا « و» الرحيم « و» الرحمن « و

 فلو حذفها حين الوصل بطلت. » أنعمت « همزة القطع كهمزة 

 بالحركة والوصل بالسكون.  ترك الوقف  (٤٦٨): األحوط  ٣٩] مسألة  ١٥٣١[  

: يجب أن يعلـم حركـة آخـر الكلمـة إذا أراد أن يقرأهـا       ٤٠] مسألة  ١٥٣٢[  
الـرحمن  « ويصـلها بقولـه :   » العـالمين  « مثال إذا أن ال يقف علـى   ،بالوصل بما بعدها

                                                 

 .(ال يجوز اخذ االجرة) : على االحوط فيه وفيما بعده)(٤٦٤
(وكذا المواالة) : وان كان يختلف مقدار المواالة المعتبـرة فـي هـذه المـوارد، وسـيجيء بعـض مـا        )(٤٦٥

 .٤٧و ٤٥يرتبط بالمقام في المسألة 
(بدل حرفاً بحرف) : اي فيما ال يجوز فيه االبدال حسب قواعد اللغة العربية وربما يمنع كون تبديل )(٤٦٦

 ل ربما يمنع كونهما حرفين ولكنه محل نظر.الضاد بالظاء أو العكس من هذا القبيل ب

)(بحركة بناء أو أعراب) : على نحو يعد غلطاً وكذا الكالم فيما بعده فـال يجـب المـد إال اذا توقـف     (٤٦٧
حيث يتوقف التحفظ على التشديد وااللـف علـى    الضالين)(اداء الكلمة ـ مادة او هيئة ـ عليه كما في مثل  

 ار ال أزيد.مقدار من المد فيجب بهذا المقد

 (االحوط) : االولى.)(٤٦٨
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نعم إذا كان يقف علـى كـل آيـة ال     ،يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذا» الرحيم 
 يعلم حركة آخر الكلمة. يجب عليه أن 

: ال يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبـق مـا ذكـره     ٤١] مسألة  ١٥٣٣[ 
بـل ال يلـزم إخـراج     ،بل يكفـي إخراجهـا منهـا وإن لـم يلتفـت إليهـا       ،علماء التجويد

بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن خرج من غيـر   ،الحرف من تلك المخارج
نطق بالضاد أو الظاء علـى القاعـدة لكـن ال بمـا ذكـروه       مثال إذا ،المخرج الذي عينوه

من وجوب جعل طرف اللسان من الجانـب األيمـن أو االيسـر علـى االضـراس العليـا       
وهكذا في سائر الحروف فمـا ذكـره علمـاء     ،فالمناط الصدق في عرف العرب ،صح

 التجويد مبني على الغالب.

بعــد أحــد  (٤٧٠)إذا كــان  هــو فيمــا (٤٦٩): المــد الواجــب  ٤٢] مســألة  ١٥٣٤[  
حروف المد ـ وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ماقبلهـا وااللـف المفتـوح     
ما قبلها ـ همزة مثل جاء وسوء وجيء أو كان بعـد أحـدها سـكون الزم خصوصـا إذا      

 ».الضالين « كان مدغما في حرف آخر مثل 
يره أزيد من المتعارف ال : إذا مد في مقام وجوبه أو في غ ٤٣] مسألة  ١٥٣٥[  

 إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.إال يبطل 

وأكملـه إلـى أربـع     ،(٤٧١): يكفـي فـي المـد مقـدار ألفـين       ٤٤] مسألة  ١٥٣٦[  
 وال يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق. ،ألفات

: إذا حصل فصـل بـين حـروف كلمـة واحـدة اختيـارا أو        ٤٥] مسألة  ١٥٣٧[  
 ومع العمد أبطلت . ،را بحيث خرجت عن الصدق بطلتاضطرا

                                                 

 (المد الواجب) : في مصطلح اهل التجويد، وقد مر الكالم فيه آنفاً.)(٤٦٩

 (فيما اذا كان) : اي في كلمة واحدة.)(٤٧٠

 (يكفي في المد مقدار ألفين) : بل يكفي مقدار اداء الكلمة على الوجه الصحيح كما تقدم.)(٤٧١
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: إذا أعرب آخر الكلمة بقصـد الوصـل بمـا بعـده فـانقطع       ٤٦] مسألة  ١٥٣٨[  
وإن لـم يكـن الفصـل كثيـرا      ،(٤٧٢)نفسه فحصل الوقـف بالحركـة فـاألحوط إعادتهـا     

 اكتفى بها .

بعد الوصل  »الصراط المستقيم « : إذا انقطع نفسه في مثل  ٤٧] مسألة  ١٥٣٩[  
 بااللف والالم وحذف االلف هل يجب إعادة االلف والالم بأن يقول :  

وأحوط منه إعادة الصراط  ،؟ األحوط األول مستقيم المستقيم أو يكفي قوله :
كأن صار مستقيم غلطا فإذا أراد أن  ،وكذا إذا صار مدخول االلف والالم غلطاً أيضاً،

 بقوله :بأن يقول : المستقيم ؛ وال يكتفـي  أيضاً م يعيده فاألحوط أن يعيد االلف والال
فـإذا لـم يصـح     ،وكذا إذا لم يصح المضاف إليه فـاألحوط إعـادة المضـاف    ،مستقيم

   أيضاً.» غير « لفظ المغضوب فاألحوط أن يعيد لفظ 
: االدغام في مثل مـد ورد ممـا اجتمـع فـي كلمـة واحـدة        ٤٨] مسألة  ١٥٤٠[  

 ا متحركين كالمذكورين أو ساكنين كمصدرهما.سواء كان (٤٧٣)مثالن واجب 

: األحوط االدغام إذا كان بعـد النـون السـاكنة أو التنـوين      ٤٩] مسألة  ١٥٤١[  
لكـن   ،وال معهـا فيهمـا   ،مع الغنة فيمـا عـدا الـالم والـراء     (٤٧٤)» يرملون « أحد حروف 

 األقوى عدم وجوبه.

وإن كـان   ،قراءات السبعةالقراءة بإحدى ال (٤٧٥): األحوط  ٥٠] مسألة  ١٥٤٢[  

                                                 

دم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقـف بالحركـة فيمـا اذا لـم يكـن      (فاالحوط اعاتدتها) : واالقوى ع)(٤٧٢
 مريداً للوصل بما بعده.

 من يرتدد منكم عن دينه).( (واجب) : إال فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى)(٤٧٣

 (احد حروف يرملون) : اذا اجتمعا في كلمة واحدة وكان االدغام مستلزماً للبس لـم يجـز كمـا فـي    )(٤٧٤
 مثل صنوان وقنوان.

 (االحوط) : بل االنسب وانسب منه اختيار ما هو المتعارف منها في زماننا.)(٤٧٥
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وإن كانت مخالفة لهم  (٤٧٦)بل يكفي القراءة على النهج العربي  ،األقوى عدم وجوبها
 في حركة بنية أو إعراب.  

االلف والالم في أربعة عشـرحرفا  مع  : يجب إدغام الالم  ٥١] مسألة  ١٥٤٣[  
صـاد والضـاد والطـاء    والسين والشين وال يوهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزا

» الـرحمن  « و (٤٧٧)» اهللا « وإظهارها في بقية الحروف فتقول في  ،والظاء والالم والنون
« و» العالمين « و» الحمد « وفي  ،مثال باالدغام» الضالين « و» الصراط « و» الرحيم « و

 ونحوها باالظهار. » المستقيم 

يـدرككم  « و» ذهب بكتابي ا« : األحوط االدغام في مثل  ٥٢] مسألة  ١٥٤٤[  
لكـن األقـوى عـدم     ،(٤٧٩)مع كون األول سـاكنا   (٤٧٨)مما اجتمع المثالن في كلمتين » 

 وجوبه.  

: ال يجب ماذكره علماءالتجويد من المحسـنات كاالمالـة    ٥٣] مسألة  ١٥٤٥[  
بل واالدغام غير ما ذكرنا وإن كان متـابعتهم   ،واالشباع والتفخيم والترقيق ونحو ذلك

 .   (٤٨٠) أحسن

                                                 

(بل يكفي القراءة على النهج العربي) : ولكن ال يجوز التعدي عن القراءآت التي كانت متداولة في )(٤٧٦
 عصر االئمة عليهم السالم فيما يتعلق بالكلمات والحروف على االقوى.

ل في اهللا) : الالم في لفظ الجاللة جزء منها وليست معرفة وان كانت تشترك معها فـي الحكـم   (فتقو)(٤٧٧
 المذكور.

 (مما اجتمع المثالن في كلمتين) : ولكن في كون المثال الثاني ونحوه من هذا القبيل تأمل بل منع.)(٤٧٨

وقالوا وهـم)  ( ام كما في(مع كون االول ساكناً) : وعدم كونه من حروف المد وإال فال يجوز االدغ)(٤٧٩
 و(في يوسف).

(وان كان متابعهم احسن) : بل هو االحوط االولى فيما هو من قبيل االدغـام الصـغير كادغـام الـذال     )(٤٨٠
قالـت  ( الطـاء فـي  والدال في التاء في (قد تبين ) وتاءالتأنيث السـاكنة فـي الطـاء و   اذ ظلموا) ( في الظاء في

 ) ونحو ذلك واما االدغام الكبير كادغام الكاف أو القاف في الكاف فيفرطت( طائفة) والطاء في التاء في
 يعلم ما بين ايديهم) فجوازه محل أشكال.( سلككم وخلقكم) وأدغام الميم في الميم في(
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: ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة  ٥٤] مسألة  ١٥٤٦[  
 ،وقلبهمــا فيمــا إذا كــان بعــدها حــرف البــاء ،إذا كــان بعــدهما أحــد حــروف الحلــق

وإخفائهمـا إذا كـان بعـدهما بقيـة      ،وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حـروف يرملـون  
 كما مر.» يرملون « االدغام في  الحروف لكن ال يجب شيء من ذلك حتى

 (٤٨١): ينبغي أن يميز بين الكلمات وال يقـرأ بحيـث يتولـد     ٥٥] مسألة  ١٥٤٧[  
أو تولد » ل لد« بحيث يتولد لفظ » الحمد هللا « بين الكلمتين كلمة مهملة كما إذا قرأ 

كـذا  وه ،»كيـو  « تولـد  » مالك يوم الـدين  « وهكذا في  ،»هرب « لفظ » هللا رب « من 
في بقية الكلمات وهذا ما يقولون إن في الحمد سـبع كلمـات مهمـالت وهـي : دلـل      

 وهرب وكيو وكنع وكنس وتع وبع.

ووصله » قل هو اهللا أحد « في » أحد « : إذا لم يقف على  ٥٦] مسألة  ١٥٤٨[  
 يقول :وأن  ،يجوز أن يقول أحد اهللا الصمد بحذف التنوين من أحـد » اهللا الصمد « بـ 

وأما على  ،وعليه ينبغي أن يرقق الالم من اهللا ،دن اهللا الصمد بأن يكسر نون التنوينأح
األول فينبغي تفخيمه كما هـو القاعـدة الكليـة مـن تفخيمـه إذا كـان قبلـه مفتوحـا أو         

 مضموما وترقيقه إذا كان مكسورا.  

: يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين ويجوز فـي الصـراط    ٥٧] مسألة  ١٥٤٩[  
 بأن يقول : السراط المستقيم وسراط الذين. ،بالصاد والسين

                                                 

(بحيث يتولد) : اذا كان توليدها ناشئاً عن الوصل بين الكلمتين مع االخالل بـالمواالة المعتبـرة بـين    )(٤٨١
ما او كلتيهما فهذا يضر بصحة القرائة مطلقاً، واما اذا كان ناشئاً عن الفصل بين حروف الحروف في احداه

الكلمة االولى أو الثانية أو هما معاً بما ال يقدح في المواالة مع الوصل بين نفس الكلمتـين بحيـث اوجـب    
الكلمتين في اجتماع الفصل والوصل المذكورين تولد الكلمة المهملة فهذا محل إشكال للشك في صدق 

هذه الحالة، واما اذا كان ناشئاً عن كيفية النطق بالكلمتين بان اوصل بينهما ونطق بآخر االولى واول الثانية 
أو تمامها بكيفية واحدة ـ قوة أو ضعفاً ـ مغايرة لكيفية النطق بسائر الحروف فمثل هذا وان لم يكـن مخـالً     

 بالصحة إال ان االولى االجتناب عنه.
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: يجوز فـي كفـواً أحـد أربعـة وجـوه : كُفُـؤاً بضـم الفـاء          ٥٨] مسألة  ١٥٥٠[  
وبالهمزة، وكُفُؤاً بسكون الفاء وبالهمزة، وكُفُـواً بضـم الفـاء وبـالواو، وكُفـوا بسـكون       

 .الفاء وبالواو، وإن كان األحوط ترك االخيرة
: إذا لم يدر إعراب كلمـة أوبناءهـا أو بعـض حروفهـا أنـه       ٥٩] مسألة  ١٥٥١[ 

وال يجـوز لـه أن يكررهـا     ،(٤٨٢)الصاد مثال أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم 
 ألن الغلط من الوجهين ملحق بكالم االدميين. (٤٨٣)بالوجهين 

حيـث   : إذا اعتقد كون الكلمة علـى الوجـه الكـذائي مـن     ٦٠] مسألة  ١٥٥٢[  
االعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلـك الكيفيـة ثـم تبـين لـه كونـه       

 وإن كان األقوى عدم الوجوب. ،غلطا فاألحوط اإلعادة أو القضاء
بعة  ة والرا   الركعة الثالث

 فصل

 [ في الركعة الثالثة والرابعة ] 

يتخيـر بـين    في الركعة الثالثة من المغـرب واالخيـرتين مـن الظهـرين والعشـاء      
سبحان اهللا والحمـد هللا وال إلـه إال   « وهي  (٤٨٤)قراءة الحمد أو التسبيحات االربع 

واألولـى إضـافة االسـتغفار     ،واألحوط الـثالث  ،واألقوى إجزاء المرة »اهللا واهللا أكبر 

                                                 

عليـه أن يـتعلم) : اذا لـم يـرد الوقـف فـي االول ولـم يـتمكن مـن اداء الواجـب بنحـو آخـر              (يجب)(٤٨٢
 كاالقتداء، أو االحتياط ولو بتكرار الصالة.

(وال يجوز له ان يكررها بالوجهين) : في اطالقه منع واضح فان مطلق الغلط ال يخرجها عـن عنـوان   )(٤٨٣
 القرآن والذكر.

التسبيح ـ ال مطلق الذكر ـ أحد طرفي الواجب التخييري وان كان هـو     (أو التسبيحات االربع) : كون)(٤٨٤
ال ان جواز االكتفاء بتسبيحة واحدة ال يخلـو عـن وجـه ومـع ذلـك ال يتـرك االحتيـاط باختيـار         ااالقوى، و

 التسبيحات االربع.
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وإال أتـى   ،ومن ال يستطيع يأتي بـالممكن منهـا  » اللهم اغفر لي « إليها ولو بأن يقول : 
 وإن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ.  ،(٤٨٥)مطلق بالذكر ال

ين فـاألحوط اختيـار   يـ : إذا نسي الحمد فـي الـركعتين األول   ١] مسألة  ١٥٥٣[  
 لكن األقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.  ،قراءته في االخيرتين

فـي  من قراءة الحمـد   (٤٨٦): األقوى كون التسبيحات أفضل  ٢] مسألة  ١٥٥٤[  
 االخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما.  

: يجوز أن يقرأ في إحدى االخيرتين الحمد وفـي االخـرى    ٣] مسألة  ١٥٥٥[  
 فال يلزم اتحادهما في ذلك.  ،التسبيحات

ــألة  ١٥٥٦[   ــب  ٤] مسـ ــد أو    (٤٨٧): يجـ ــرأ الحمـ ــواء قـ ــات سـ ــا االخفـ فيهمـ
وإن كـان   ،ر بالبسـملة علـى األقـوى   نعم إذا قـرأ الحمـد ويسـتحب الجهـ     ،التسبيحات

 أحوط .  أيضاً االخفات فيها 

وأمـا إذا أجهـر جهـال أو     ،: إذا أجهـر عمـدا بطلـت صـالته     ٥] مسألة  ١٥٥٧[  
 وال يجب اإلعادة وإن تذكر قبل الركوع. ،نسيانا صحت

: إذا كان عازما من أول الصالة على قراءة الحمد يجوز لـه   ٦] مسألة  ١٥٥٨[  
بل يجوز العدول في أثناء أحـدهما إلـى    ،نه إلى التسبيحات وكذا العكسأن يعدل ع

 وإن كان األحوط عدمه.  ،االخر

 (٤٨٨): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فـاألحوط   ٧] مسألة  ١٥٥٩[  

                                                 

 (اتى بالذكر المطلق) : على االحوط.)(٤٨٥

وان المـدارة فيمـا اذا كـان امامـاً لقـوم يـرون لـزوم        (افضل) : قد يطرء ما يوجب افضلية القراءة كعنـ )(٤٨٦
 القرءاة في كل ركعة.

 (يجب) : على االحوط، ومنه يظهر الحال في المسألة االتية.)(٤٨٧

(فاالحوط) : بل االقوى فيما اذا لم يكن ناشئاً عن قصد االتيـان بالصـالة ولـو ارتكـازاً وإال فـاالظهر      )(٤٨٨
 بالفاتحة ومنه يظهر الحال فيما سيأتي.الصحة وال يضر بها سبق قصد االتيان 
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نعم لو فعل ذلك غافال مـن غيـر قصـد إلـى أحـدهما       ،به وكذا العكس ،عدم االجتزاء
 إن كان من عادته خالفه. فاألقوى االجتزاء به و

: إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى األولتين فذكر أنه فـي   ٨] مسألة  ١٥٦٠[  
إحدى االخيرتين فالظاهر االجتزاء به وال يلزم اإلعادة أو قراءة التسـبيحات وإن كـان   

فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحـدى   ،كما أن الظاهر أن العكس كذلك ،قبل الركوع
نعــم لــو قــرأ  ،تين ثــم تبــين أنــه فــي إحــدى األولتــين ال يجــب عليــه اإلعــادة االخيــر

التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه فـي إحـدى األولتـين يجـب عليـه قـراءة الحمـد        
 بعد الصالة لزيادة التسبيحات.  (٤٨٩)وسجود السهو 

: لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حـد   ٩] مسألة  ١٥٦١[  
ولـو تـذكر قبـل ذلـك وجـب       ،وع صحت صالته وعليه سـجدتا السـهو للنقيصـة   الرك

 الرجوع. 

: لو شك في قراءتهما بعـد الهـوي للركـوع لـم يعـتن وإن       ١٠] مسألة  ١٥٦٢[  
 .(٤٩٠)وكذا لو دخل في االستغفار  ،كان قبل الوصول إلى حده

كن بقصد : ال بأس بزيادة التسبيحات على الثالث إذا لم ي ١١] مسألة  ١٥٦٣[  
 الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.

: إذا أتى بالتسـبيحات ثـالث مـرات فـاألحوط أن يقصـد       ١٢] مسألة  ١٥٦٤[  
ــة     ــى واجب ــه يحتمــل إن يكــون األول ــث إن ــدب حي ــة وال يقصــد الوجــوب والن القرب

ويحتمل أن يكون المجموع من حيـث المجمـوع    ،واالخيرتين على وجه االستحباب
ويحتمــل أن يكــون  ،اب التخييــربين اإلتيــان بالواحــدة والــثالثواجبــا فيكــون مــن بــ

                                                 

 (وسجود السهو) : على االحوط االولى هنا وفي المسألة االتية.)(٤٨٩

 (وكذا لو دخل في االستغفار) : فيه إشكال.)(٤٩٠
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فـاألحوط   (٤٩١)فحيـث إن الوجـوه متعـددة     ،الواجب أيا منها شاء مخيـرا بـين الـثالث   
 .   (٤٩٣)نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب  ،(٤٩٢)االقتصارعلى قصد القربة 

  مستحبات القراءة 

 فصل

 في مستحبات القراءة 

 وهي امور:

أعوذ «االستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة األولى بأن يقول :  ألول :ا 
أعوذ باهللا السميع العلـيم مـن الشـيطان    « أو يقول :  » ،باهللا من الشيطان الرجيم

 وينبغي أن يكون باالخفات. ،»الرجيم 

وكذا فـي الـركعتين االخيـرتين إن قـرأ      ،الجهر بالبسملة في االخفاتية الثاني : 
وأمـا فـي الجهريـة     ،حتى فـي الجهريـة   (٤٩٤)بل وكذا في القراءة خلف اإلمام  ،الحمد

 فيجب االجهار بها على اإلمام والمنفرد. 

                                                 

)(فحيث أن الوجوه متعددة) : ولكن ال تنحصـر فـي الثالثـة المـذكورة بـل هـي اضـعف مـن غيرهـا          (٤٩١
ح على وجه التربيع وعلى ورود االمر بـه علـى هـذا النحـو ثالثـاً واالول      البتنائها جميعاً على وجوب التسبي

محل نظر كما تقدم والثاني ال دليل عليه، ومع تسليم كال االمرين فالجمع بينهما باحد الوجوه المـذكورة ـ   
وال سيما االخير ـ ليس من الجمع العرفي في شيء بل مقتضاه االلتزام بوجوب صرف الوجود واسـتحباب   

جموع اذ ال مانع من اتصاف الفعل الفعل الواحد بالوجوب واالستحباب معاً على هذا النحو ـ كما حقق  الم
 في محله ـ.

(فاالحوط االقتصار على قصد القربة) : هذا ال يفي مراعاة االحتمال الثالـث اذ مقتضـاه عـدم تحقـق     )(٤٩٢
 الواجب مع عدم قصد الوجوب في شيء من التسبيحات الثالث.

ن يقصد الوجوب) : قصد الوجوب فيها وصفاً على خالف االحتياط ايضاً لما تقدم من احتمال (له ا)(٤٩٣
وجوب االقل منها نعم قصده فيها في الجملة ال يخالف االحتياط وكذا قصده في الجملة في المرة االولى 

 اذا اتى بها ثالث مرات.

 لجهر فيها خلف االمام.(وكذا في القراءة خلف االمام) : ال يترك االحيتاط بترك ا)(٤٩٤
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الترتيل أي التأني في القراءة وتبين الحروف على وجه يتمكن السامع  الثالث :
 من عدها.

 تحسين الصوت بال غناء. الرابع :

 يات.الوقف على فواصل اآل الخامس :

 مالحظة معاني ما يقرأ واالتعاظ بها. السادس :

 أن يسأل اهللا عند آية النعمة أو النقمة مايناسب كال منهما.  السابع :

وكذا بعد الفراغ منها بينها وبـين القنـوت    ،السكتة بين الحمد والسورة الثامن :
 أو تكبير الركوع.

مـرة أو مـرتين    »بي كذلك اهللا ر« أن يقول بعد قراءة سورة التوحيـد   التاسع :
وأن يقول بعد فراغ اإلمام من قراءة الحمد إذا كـان   ،»كذلك اهللا ربنا « أو  ،أو ثالث
 بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا. »الحمد هللا رب العالمين « مأموما : 

قراءة بعـض السـور المخصوصـة فـي بعـض الصـلوات : كقـراءة عـم          العاشر :
وقـراءة سـبح    ،وأشباهها في صالة الصـبح  ،وال اقسم ،اكوهل أت ،وهل أتى ،يتساءلون

وألهـيكم   ،وقـراءة إذا جـاء نصـر اهللا    ،ا فـي الظهـر والعشـاء   مونحوه ،الشمسوو ،اسم
وقراءة سورة الجمعة في الركعة األولـى والمنـافقين فـي     ،التكاثر في العصر والمغرب

أو يقرأ فيها في  ،معةوكذا في صبح يوم الج ،الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة
وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ فـي األولـى    ،األولى الجمعة والتوحيد في الثانية

 ،وفي مغربها الجمعـة فـي األولـى والتوحيـد فـي الثانيـة       ،الجمعة وفي الثانية المنافقين
 بـل لـو عـدل    ،ويستحب في كل صالة قراءة إنا أنزلناه في األولى والتوحيد في الثانيـة 

إليهما لما فيهما من الفضل اعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلـى   ،عن غيرهما
ويستحب في صـالة الصـبح مـن االثنـين      ،بل ورد أنه ال تزكو صالة إال بهما ،أجرهما

 والخميس سورة هل أتى في األولى وهل أتاك في الثانية. 
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 رائض الخمس.: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الف ١] مسألة  ١٥٦٥[ 

وكـذا قـراءة الحمـد     ،: يكـره قـراءة التوحيـد بـنفس واحـد      ٢] مسألة  ١٥٦٦[  
 والسورة بنفس واحد.

ــركعتين إال ســورة    ٣] مســألة  ١٥٦٧[   ــي ال ــرأ ســورة واحــدة ف : يكــره أن يق
 التوحيد.

ففـي   ،: يجـوز تكـرار االيـة فـي الفريضـة وغيرهـا والبكـاء        ٤] مسألة  ١٥٦٨[  
إذا قرأ مالك يوم الدين يكررهـا   )عليه السالم(ي بن الحسين كان عل« الخبر : 

عـن  « :  )عليـه السـالم  (وفـي آخـر عـن موسـى بـن جعفـر        ،»حتى يكاد أن يموت 
الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر االية فيها التخويف فيبكـي ويـردد   

 ».بأس  : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فال )عليه السالم(االية ؟ قال 
إعادة الجمعة أو الظهر فـي يـوم الجمعـة إذا     (٤٩٥): يستحب  ٥] مسألة  ١٥٦٩[  

إذا كـان فـي األثنـاء     (٤٩٦)أو نقل النية إلى النفل  ،صالهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين
 ناف الفرض بالسورتين.ئوإتمام ركعتين ثم است

 ا من القرآن. وهم ،: يجوز قراءة المعوذتين في الصالة ٦] مسألة  ١٥٧٠[  

 .  (٤٩٧)والتوحيد أربع آيات  ،: الحمد سبع آيات ٧] مسألة  ١٥٧١[  
ـ (: األقوى جواز قصد إنشاء الخطـاب بقولـه :    ٨] مسألة  ١٥٧٢[   اك نعبـد  إي

بل وكـذا   ،بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآنأيضاً إذا قصد القرآنية  )اك نستعينوإي
وإنشاء المدح  )الحمد هللا رب العالمين(قوله : فيجوز انشاء الحمد ب ،في سائرااليات

وال ينافي  )،اهدنا الصراط المستقيم(وإنشاء طلب الهداية في  )الرحمن الرحيم(في 

                                                 

 (يستحب) : هذا الحكم محل اشكال.)(٤٩٥

 (أو نقل النية الى النفل) : تقدم الكالم فيه في فصل النية.)(٤٩٦

 (والتوحيد اربع آيات) : فيه تأمل ويحتمل الخمس والثالث.)(٤٩٧
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 قصد القرآنية مع ذلك.

ــه يجــب كــون القــراءة وســائر أالذكــار حــال    ٩] مســألة  ١٥٧٣[   : قــد مــر أن
يال أو الحركة إلـى أحـد الجـانبين    فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قل ،االستقرار

أو أن ينحني ألخذ شيء مـن االرض أو نحـو ذلـك يجـب أن يسـكت حـال الحركـة        
 ،لكن مثل تحريك اليـد أو أصـابع الـرجلين ال يضـر     ،وبعد االستقرار يشرع في قراءته

 أيضاً.وإن كان األولى بل األحوط تركه 

في أثنـاء   )عليه وآله وسلمصلى اهللا (: أذا سمع اسم النبى  ١٠] مسألة  ١٥٧٤[  
وال ينـافي المـواالة كمـا فـي سـائر مواضـع        ،القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه

 كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سالمه يجب وال ينافي. ،الصالة

: إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عـن االسـتقرار    ١١] مسألة  ١٥٧٥[  
 تلك الحالة.إعادة ما قرأه في  (٤٩٨)فاألحوط 

 (٤٩٩): إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها  ١٢] مسألة  ١٥٧٦[  
وال بأس بتكرارها مع تكرر الشك  ،ويجوز بقصد االحتياط مع التجاوز ،إذا لم يتجاوز

 إذا أعاد. (٥٠٠)ومعه يشكل الصحة  ،ما لم يكن عن وسوسة

ــألة  ١٥٧٧[   ــار ع    ١٣] مس ــب االقتص ــت يج ــيق الوق ــي ض ــي  : ف ــرة ف ــى الم ل
 .  (٥٠١)التسبيحات االربعة  

القـراءة فـي    )إياك نعبـد وإيـاك نسـتعين   (: يجوز في  ١٤] مسألة  ١٥٧٨[  
 بال إشباعه. وإشباع كسر الهمزة ب

: إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها ال يجـوز أن   ١٥] مسألة  ١٥٧٩[  

                                                 

 (فاالحوط) : االولى.)(٤٩٨

 (يجب اعادتها) : االقوى عدم الوجوب.)(٤٩٩

 كال فيها ضعيف.(يشكل الصحة) : االش)(٥٠٠

 (في التسبيحات االربعة) : ومع ضيق الوقت عنها ايضاً يقتصر على تسبيحة صغرى.)(٥٠١
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لكـن   ،(٥٠٢)كما مر ضاً أيبل مع الشك  ،يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطالن أحدهما
 لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصالة لو كان باطال ال بأس به.

ــألة  ١٥٨٠[   ــى      ١٦] مس ــافظ عل ــرا أن يح ــه جه ــب قرائت ــا يج ــوط فيم : األح
وإن كـان ال يبعـد    ،االجهارفي جميع الكلمات حتى أواخر االيات بل جميع حروفهـا 

 الخيرة من االية فضال عن حرف آخرها.  اغتفار االخفات في الكلمة ا (٥٠٣)

                                                 

 (كما مر) : وقد مر الكالم فيه.)(٥٠٢

 )(ال يبعد) بل ال يخلو عن بعد وال سيما في الكلمة. (٥٠٣
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ع   الركو

 فصل  

 في الركوع 

يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إال في صـالة االيـات    
وهـو ركـن تبطـل الصـالة      ،ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سـيأتي 

لجماعـة فـال   في الفريضة إال في صـالة ا  (٥٠٤)وكذا بزيادته  ،بتركه عمدا كان أو سهوا
 تضر بقصد المتابعة. 

 وواجباته امور:   

 االنحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيـه وصـوالً   أحدها :
ويكفـي وصـول مجمـوع أطـراف االصـابع       ،لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضـعه 
 واألحـوط االنحنـاء بمقـدار إمكـان وصـول      ،التي منها االبهـام علـى الوجـه المـذكور    

على غيـر الوجـه المتعـارف بـأن      ،فال يكفي مسمى االنحناء وال االنحناء ،الراحة إليها
وغيـر المسـتوي    ،ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحـو ذلـك  

وال بـأس بـاختالف أفـراد     ،المسـتوي  الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى
 ة إلى يديه وركبتيه .فلكل حكم نفسه بالنسب ،المستوين خلقة

واألحوط اختيار التسـبيح مـن أفـراده مخيـرا بـين الـثالث مـن         ،الذكر الثاني : 
وهي سبحان ربـى العظـيم   « وبين التسبيحة الكبرى » سبحان اهللا « الصغرى وهي 

وأن كـان األقـوى كفايـة مطلـق الـذكر مـن التسـبيح أو التحميـد أو          ،(٥٠٥) »وبحمده 

                                                 

 (وكذا بزيادته) : ولو سهواً على االحوط.)(٥٠٤

 وبحمده).( دةالولى في زياا(وبحمده) : على االحوط )(٥٠٥
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فيجـزئ   ،أن يكون بقدر الـثالث الصـغريات   (٥٠٦)يرها بشرط التهليل أو التكبير بل وغ
 كذلك أو نحو ذلك. »اهللا أكبر « ثالثا أو  »الحمد هللا « أن يقول : 

بل األحوط ذلك فـي الـذكر    ،فيه بمقدارالذكر الواجب (٥٠٧)الطمأنينة  الثالث :
فلو تركها عمدا بطلت صـالته بخـالف    ،إذا جاء به بقصد الخصوصيةأيضاً المندوب 

بـل   ،ولـو سـهوا  أصـالً  وإن كان األحوط االستئناف إذا تركها فيه  ،السهو على االصح
 وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.

فلو سجد قبـل ذلـك عامـدا بطلـت      ،رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً الرابع :
 الصالة.

 فتركها عمدا مبطل للصالة. ،الطمأنينة حال القيام بعد الرفع الخامس :

بـل   ،: ال يجب وضـع اليـدين علـى الـركبتين حـال الركـوع       ١] مسألة  ١٥٨١[ 
 يكفى االنحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.

ــو    ٢] مســألة  ١٥٨٢[  : إذالــم يــتمكن مــن االنحنــاء علــى الوجــه المــذكور ول
وال ينتقل إلى الجلوس وإن تمكـن مـن    (٥٠٨) باالعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن

 ،وتمكـن منـه جالسـا أتـى بـه جالسـا      أصـالً  يتمكن مـن االنحنـاء    وإن لم ،الركوع منه
أومـأ لـه ـ وهـو     أيضـاً  وإن لم يتمكن منه جالسا  ،واألحوط صالة اخرى بااليماء قائما

وإن لـم يـتمكن مـن     ،قائم ـ برأسه إن أمكن وإال فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منـه  

                                                 

 (بشرط) : في االشتراط تأمل.)(٥٠٦

(الطمأنينة) : بمعنى المكـث بمقـدار الـذكر الواجـب مقدمـة االتيـان بـه، وامـا بمعنـى اسـتقرار بـدن            )(٥٠٧
المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فال يجوز االخالل به ما لم يتحرك لرفع الرأس منه ولو في حال عـدم  

 حوط.االشتغال بالذكر الواجب على اال

(اتى بالقدر الممكن) : بل بما يصدق عليه الركوع عرفاً، وان لم يتمكن منه تعين االيماء قائمـاً بـدالً   )(٥٠٨
عنه سواء تمكن من االنحناء قليالً ام ال، وال تصل النوبة الى الركوع الجلوسي مع التمكن من االيماء قائماً 

 مطلقاً، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
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 وأتى بالذكر الواجب . (٥٠٩)نواه بقلبه أيضاً ذلك 

: إذا دار االمر بين الركوع جالسـا مـع االنحنـاء فـي الجملـة       ٣] مسألة  ١٥٨٣[  
 واألحوط تكرار الصالة. ،(٥١٠)وقائما مومئاً ال يبعد تقديم  الثاني

: لـو أتـى بـالركوع جالسـا ورفـع رأسـه منـه ثـم حصـل لـه            ٤] مسألة  ١٥٨٤[  
 (٥١١)ال يجـب عليـه القيـام    بـل   ،التمكن من القيام ال يجب بل ال يجوز له إعادته قائما

وكـذا ال يجـب إعادتـه بعـد      ،للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط
وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا فإن كـان   ،إتمامه باالنحناء الغير التام

وإن  ،لكن يجب عليه االنتصاب للقيام بعد الرفع ،بعد تمام الذكر الواجب يجتزىء به
قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع حصل 

وإن حصل في  ،واألحوط مع ذلك إعادة الصالة ،القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده
 (٥١٢)أثناء الركوع باالنحناء الغير التام أو في أثناء الركوع االيمائي فاألحوط االنحنـاء  

 الة.إلى حد الركوع وإعادة الص

ــو ســهوا    ٥] مســألة  ١٥٨٥[   ــة ول ــادة الركــوع الجلوســي وااليمــائي مبطل : زي
 كنقيصته.  (٥١٣)

ــألة  ١٥٨٦[   ــن      ٦] مس ــن م ــإن تمك ــارض ف ــة أو لع ــالراكع خلق ــان ك : إذا ك
االنتصاب ولو باالعتماد على شيء وجب عليـه ذلـك لتحصـيل القيـام الواجـب حـال       

                                                 

(نواه بقلبه) : واشار اليه بيده أو نحوها مع ذلك على االحوط، ولـو كـان متمكنـاً مـن االيمـاء جالسـاً       )(٥٠٩
 فاالحوط الجمع بين الكيفيتين.

 (ال يبعد تقديم الثاني) : بل هو المتعين.)(٥١٠

(بل ال يجب عليه القيام) : مع تحقق الجلوس معتـدالً وإال فلـو حصـل الـتمكن قبـل تحققـه وجـب        )(٥١١
 ام.القي

 )(فاالحوط االنحناء) : بل هو االظهر وال حاجة الى االعادة.(٥١٢

 (ولو سهواً) : زيادة االيمائي سهواً ال توجب البطالن على االقوى.)(٥١٣
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وأن لـم يـتمكن مـن ذلـك      ،وم وينحنـي وإال فللركوع فقط فيق ،وللركوع (٥١٤)القراءة 
فـإن تمكـن   أصالً وإن لم يتمكن  ،(٥١٥)لكن تمكن من االنتصاب في الجملة فكذلك 

 ،(٥١٦)من االنحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث ال يخرج عن حد الركـوع وجـب   
وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لـو انحنـى أزيـد    

 ،مكن فبـالعينين لـه تغميضـاً   توإن لـم يـ   ،االيمـاء بـالرأس  لـه  ألحوط خرج عن حده فا
 ويأتي بالذكر . (٥١٧)وإال فينوي به قلبا  ،وللرفع منه فتحاً

: يعتبرفـي االنحنـاء أن يكـون بقصـد الركـوع ولـو إجمـاال         ٧] مسألة  ١٥٨٧[  
ء فلو انحنـى بقصـد وضـع شـي     ،بالبقاء على نيته في أول الصالة بأن ال ينوي الخالف

على االرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك ال يكفي في جعله ركوعا بل 
 وال يلزم منه زيادة الركن.   ،ال بد من القيام ثم االنحناء للركوع

: إذا نسي الركوع فهـوى إلـى السـجود وتـذكر قبـل وضـع        ٨] مسألة  ١٥٨٨[  
وم منحنيـا إلـى حـد    وال يكفـي أن يقـ   ،جبهته على االرض رجع إلى القيـام ثـم ركـع   

وكذا لو تـذكر بعـد الـدخول فـي السـجود أو بعـد رفـع         ،الركوع من دون أن ينتصب
وإن كــان  ،علــى األقــوى (٥١٨)الــرأس مــن الســجدة األولــى قبــل الــدخول فــي الثانيــة 

بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة أيضاً األحوط في هذه الصورة إعادة الصالة 
 السجدة. 

                                                 

 (لتحصيل القيام الواجب حال القراءة) : بل من اول الصالة.)(٥١٤

و فـي حقـه وإال فحكمـه    (فكذلك) : اذا كان بحد يصدق عرفاً على االنحناء بعده عنوان الركوع ولـ )(٥١٥
 أصالً.حكم غير المتمكن 

 (وجب) : بل ال يجب ويتعين عليه االيماء كالصورة الثانية.)(٥١٦

 (فينوي به قلباً) : مع ما مر في التعليق على المسألة الثانية.)(٥١٧

 (قبل الدخول في الثانية) : التقييد به مبني على االحتياط الوجوبي كما سيجيء في بحث الخلل.)(٥١٨
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: لو انحنـى بقصـد الركـوع فنسـي فـي األثنـاء وهـوى إلـى          ٩ة ] مسأل ١٥٨٩[  
وال  ،السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركـوع انتصـب قائمـا ثـم ركـع     

 ،وإن كان بعد الوصول ،يكفي االنتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع
وإن خرج  ،بالذكر إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا واإلتيان

إعادة الصالة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيـام   (٥١٩)عن حده فاألحوط 
وذلك الحتمـال كـون    ،ثم الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود

ويحتمـل كونـه مـن بـاب نسـيان الـذكر        ،الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين األول
فـاألحوط أن يتمهـا بأحـد     ،ركـوع بعـد تحققـه وعليـه فيتعـين الثـاني      والطمأنينة في ال

 الوجهين ثم يعيدها.

: ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركـوع المـرأة االنحنـاء     ١٠] مسألة  ١٥٩٠[  
بـل قيـل باسـتحباب ذلـك      ،بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيهـا 

نعـم األولـى لهـا عـدم      ،ب مـن االنحنـاء  واألحوط كونها كالرجل في المقـدار الواجـ  
 الزيادة في االنحناء لئال ترتفع عجيزتها.

: يكفي في ذكـر الركـوع التسـبيحة الكبـرى مـرة واحـدة        ١١] مسألة  ١٥٩١[  
بـل األحـوط    ،وجوب تكرارهـا ثالثـاً   (٥٢٠)وأما الصغرى إذا اختارها فاألقوى  ،كما مر

مـا أن األحـوط فـي مطلـق الـذكر غيـر       ك ،التكـرار ثالثـاً  أيضـاً  واالفضل في الكبـرى  
ويجـوز   ،الثالث وأن كان كل واحـد منـه بقـدر الـثالث مـن الصـغرى      أيضاً التسبيحة 

واألولـى أن يخـتم علـى وتـر      ،الزيادة على الثالث ولـو بقصـد الخصوصـية والجزئيـة    
سـتون   )صـلوات اهللا عليـه  (وقد سمع من الصـادق   ،كالثالث والخمس والسبع وهكذا

 عه وسجوده.تسبيحة في ركو

                                                 

 (فاالحوط) : واالظهر كفاية اتمامها بالوجه االول.)(٥١٩

 (فاالقوى) : بل االحوط.)(٥٢٠



IQUPH@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

: إذا أتى بالذكر أزيـد مـن مـرة ال يجـب تعيـين الواجـب        ١٢] مسألة  ١٥٩٢[  
خصوصا إذا عينه في غير األول الحتمـال كـون الواجـب     (٥٢١)بل األحوط عدمه  ،منه

بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من بـاب التخييـر    ،مطلقا (٥٢٢)هو األول 
 بين المرة والثالث والخمس مثال.

: يجوز فـي حـال الضـرورة وضـيق الوقـت االقتصـارعلى        ١٣] مسألة  ١٥٩٣ [ 
 مرة. »سبحان اهللا « فيجزئ  ،الصغرى مرة واحدة

: ال يجــوز الشــروع فــي الــذكر قبــل الوصــول إلــى حــد   ١٤] مســألة  ١٥٩٤[  
وال النهـوض قبـل تمامـه     ،نـان واالسـتقرار  ئوكذا بعـد الوصـول وقبـل االطم    ،الركوع

 ،فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحـرف واحـد منـه    ،حركة للنهوضواإلتمام حال ال
وبطلـت الصـالة مـع     ،ولم يخرج عـن حـد الركـوع    (٥٢٣)ويجب إعادته إن كان سهوا 

إال إذا لم يكن ما أتـى بـه حـال عـدم االسـتقرار       ،العمد وإن أتى به ثانيا مع االستقرار
 بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق. 

لكن  ،: لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ١٥] مسألة  ١٥٩٥[  
وإذالـم يـتمكن    ،يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عـن مسـمى الركـوع   

                                                 

(بل االحوط عدمه) : قصد الوجوب فـي الـذكر االول فـي الجملـة ال يخـالف االحتيـاط علـى كـل         )(٥٢١
 تقدير.

هذا هو  (هو االول) : وهو االظهر وال ينافيه االلتزام باستحباب المجموع ايضاً ـ كما تقدم نظيره ـ بل  )(٥٢٢
 لة في المقام.داالوفق باال

(ويجب اعادته إن كان سهواً) : االظهر عدم وجوب االعادة اذا اتى به سهواً في حال عدم االستقرار )(٥٢٣
نعم لو اخل باالستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمـداً بطلـت صـالته علـى مـا تقـدم ـ وال تجديـه اعـادة          

 الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده.
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يجـوز لـه الشـروع قبـل الوصـول أو       (٥٢٤)من البقاء في حد الركوع إلـى تمـام الـذكر    
 اإلتمام حال النهوض. 

بأن لم يبق فـي حـده   أصالً كوع : لو ترك الطمأنينة في الر ١٦] مسألة  ١٥٩٦[  
بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فاألحوط إعـادة الصـالة الحتمـال توقـف صـدق      

 لكن األقوى الصحة. ،الركوع على الطمأنينة في الجملة

وكـذا   ،: يجوز الجمـع بـين التسـبيحة الكبـرى والصـغرى      ١٧] مسألة  ١٥٩٧[  
 بينهما وبين غيرهما من االذكار. 

: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجـوز لـه أن يعـدل     ١٨ألة ] مس ١٥٩٨[  
» سـبحان اهللا  « بقصـد أن يقـول :   » سـبحان  : «  قـال مـثال إذا   ،في األثناء إلى الكبـرى 

» سبحان اهللا : «  قالوكذا إذا  ،وكذا العكس ،جاز »ربي العظيم « فعدل وذكر بعده 
 وبالعكس.  » ال اهللا واهللا أكبر والحمد هللا وال إله إ« بقصد الصغرى ثم ضم إليه 

ــألة  ١٥٩٩[   ــة   ١٩] مس ــوع العربي ــر الرك ــي ذك ــترط ف ــواالة ،: يش وأداء  ،والم
 وعدم المخالفة في الحركات االعرابية والبنائية.  ،الحروف من مخارجها الطبيعية

كسر  )١(أن يقرأ بإشباع »  ربي العظيم« : يجوز في لفظة  ٢٠] مسألة  ١٦٠٠[  
 .   (٥٢٥)وعدم إشباعه » ربي « الباء من 
: إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسـبب قهـري بحيـث     ٢١] مسألة  ١٦٠١[  

 بخالف الذكر المندوب. ،(٥٢٦)خرج عن االستقرار وجب إعادته 

                                                 

ى تمام الذكر) : اي ولو مـع االقتصـار علـى تسـبيحة صـغرى، واالظهـر حينئـذ سـقوطه وان كـان          (ال)(٥٢٤
 االحوط االتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة.

 (وعدم اشباعه) : اي باظهار ياء المتكلم واسقاطها ولكن جواز االسقاط هنا محل اشكال.)(٥٢٥

 (وجب اعادته) : ال يبعد عدم وجوبها.)(٥٢٦
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 ،: ال بأس بالحركة اليسيرة التي ال تنافي صـدق االسـتقرار   ٢٢] مسألة  ١٦٠٢[  
 البدن مستقرا. وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون 

: إذا وصل في االنحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى  ٢٣] مسألة  ١٦٠٣[  
 ،(٥٢٧)بالذكرأو لم يأت به ثم انحنى أزيـد بحيـث وصـل إلـى آخـر الحـد ال بـأس بـه         

بخالف ما إذا وصل إلى أقصـى الحـد ثـم     ،وال يعد من زيادة الركوع ،وكذا العكس
فما دام في حده يعـد ركوعـا واحـدا وإن     ،(٥٢٨)دته نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيا

 تبدلت الدرجات منه. 

مـثال أنـه بالضـاد أو بالظـاء     » العظـيم  « : إذا شك في لفـظ   ٢٤] مسألة  ١٦٠٤[  
وال يجـوز لـه    ،يجب عليه ترك الكبرى واإلتيان بالصغرى ثالثا أو غيرها من االذكـار 

الكسر أو بالفتح يتعين عليـه أن يقـف   ب» العظيم « وإذا شك في أن  ،أن يقرأ بالوجهين
وصال بالوجهين المكـان أن يجعـل العظـيم مفعـوال      ،تهءوال يبعد عليه جواز قرا ،عليه

 ألعني مقدرا. 

: يشترط في تحقـق الركـوع الجلوسـي أن ينحنـي بحيـث       ٢٥] مسألة  ١٦٠٥[  
 وال يجـب  ،واالفضل الزيادة على ذلك بحيث يسـاوي مسـجده   ،يساوي وجهه ركبتيه

وإن كــان هــو  ،فيـه علــى االصـح االنتصــاب علـى الــركبتين شــبه القـائم ثــم االنحنـاء     
 األحوط.  

 : مستحبات الركوع امور : ٢٦] مسألة  ١٦٠٦[  

كمـا أن األحـوط    ،واألحوط عـدم تركـه   ،التكبير له وهو قائم منتصب أحدها:
 عدم قصد الخصوصية إذا كبر في حال الهوي أو مع عدم االستقرار.

                                                 

ال بأس به) : االحوط لزوماً تركه الستلزامه االخالل باالستقرار المعتبر في حال الركوع وكذا االمر ()(٥٢٧
 في عكسه.

(فانه يوجب زيادته) : الزيادة ممنوعة ولكن االشكال المتقـدم جـاز هنـا ايضـاً مضـافاً الـى اسـلتزامه        )(٥٢٨
 االخالل برفع الرأس عن الركوع.
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 رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة االحرام. : الثاني 

وضـع الكفـين علـى الـركبتين مفرجـات االصـابع ممكنـا لهمـا مـن           الثالث : 
 عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.

 رد الركبتين إلى الخلف. الرابع : 

اء اسـتقر فـي مكانـه    تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الم الخامس : 
 لم يزل.

 مد العنق موازيا للظهر. السادس : 

 أن يكون نظره بين قدميه. السابع : 

 التجنيح بالمرفقين. الثامن : 

 وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. التاسع: 

 أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين. العاشر: 

 ا أو خمسا أو سبعا بل أزيد.تكرار التسبيح ثالث الحادي عشر : 

 أن يختم الذكر على وتر. الثاني عشر : 

 » :سبحان ربي العظيم وبحمده « أن يقول قبل قوله :  الثالث عشر : 
اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليـك توكلـت وأنـت    «  

ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي 
 ».ي غير مستنكف وال مستكبر وال مستحسر وعظامي وما أقلت قدما

بـل يسـتحب   » سمع اهللا لمـن حمـده   « أن يقول بعد االنتصاب :  الرابع عشر : 
 ،الحمد هللا رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة« أن يضم إليه قولـه :  

 إماما كان أو مأموما أو منفردا. »الحمد هللا رب العالمين 
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وهذا غير رفع اليدين حال التكبيـر   ،ين لالنتصاب منهرفع اليد الخامس عشر: 
 للسجود.

 أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله. السادس عشر : 

 : يكره في الركوع امور:   ٢٧] مسألة  ١٦٠٧[  

 أو يرفعه إلى فوق كذلك. ،أن يطأطأ رأسه بحيث ال يساوي ظهره أحدها :

 أن يضم يديه إلى جنبيه. الثاني :

بـل   ،أن يضع إحـدى الكفـين علـى االخـرى ويـدخلهما بـين ركبتيـه        الث :الث
 األحوط اجتنابه.

 قراءة القرآن فيه. الرابع :

 أن يجعل يديه تحت ثيابه مالصقا لجسده. الخامس :

ــألة  ١٦٠٨[  ــوع     ٢٨] مس ــات الرك ــي واجب ــة ف ــة والنافل ــين الفريض ــرق ب : ال ف
نعم األقوى عـدم بطـالن النافلـة     ،النومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبط

 بزيادته سهوا.
  السجود 

 فصل 

 في السجود 

وهو أقسـام : السـجود    ،على االرض بقصد التعظيم (٥٢٩)وحقيقته وضع الجبهة  
 ،والتعظـيم  ،وللتـذلل  ،وللشـكر وللـتالوة   ،وللسهو ،للصالة ومنه قضاء السجدة المنسية

وهمـا معـا مـن     ،ضة والنافلة سجدتانأما سجود الصالة فيجب في كل ركعة من الفري
وكـذا بزيادتهمـا معـا فـي الفريضـة عمـدا كـان أو         ،االركان فتبطل باالخالل بهما معا
                                                 

نها ومن الذقن والجبين كما سيأتي، ويأتي في المسألة الثامنة مـا يتعلـق   (وضع الجبهة) : بل ما يعم م)(٥٢٩
 بالهيئة المعتبرة في السجود.
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وال  ،وكـذا بزيادتهمـا   كما أنها تبطل بـاالخالل بإحـداهما عمـداً    ،(٥٣٠) سهوا أو جهالً
 .تبطل على األقوى بنقصان واحدة وال بزيادتها سهواً

 وواجباته أمور:   

ــدها  ــى االرض   :أح ــبعة عل ــاجد الس ــع المس ــة  ،وض ــي الجبه ــان ،وه  ،والكف
فتحصـل   (٥٣١)والركنية تدور مدار وضـع الجبهـة    ،من الرجلين ،واالبهامان ،والركبتان

 ،فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ،الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد
 كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.

وإن كان األحوط اختيار التسـبيح علـى    ،واألقوى كفاية مطلقه ،الذكر :الثاني 
في الركوع إال أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم باألعلى. نحو ما مر 

إذا أتـى  أيضـاً  فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب  (٥٣٢)الطمأنينة  الثالث :
 ،تقرار عمدا بطل وأبطـل فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو االس ،به بقصد الخصوصية

وكـذا لـو أتـى بـه حـال       ،إن تذكر قبل رفع الرأس(٥٣٣)وإن كان سهوا وجب التدارك 
وال يمكن التدارك  ،الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا

 إن كان سهوا إال إذا ترك االستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.

 رفع الرأس منه. الرابع :

 الجلوس بعده مطمئنا ثم االنحناء للسجدة الثانية. الخامس :

                                                 

(عمداً كان أو سهواً أو جهالً) : الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على )(٥٣٠
 االحتياط.

 .(تدور مدار وضع الجبهة) : أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي)(٥٣١
 (الطمأنينة) : يجري فيها ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع.)(٥٣٢

(وان كان سهواً وجب التدارك) : االظهـر عـدم وجـوب تداركـه اذا اتـى بـه سـهواً فـي حـال عـدم           )(٥٣٣
 االستقرار.
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فلـو رفـع بعضـها     ،كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر السادس :
نعم ال مانع من رفع مـا عـدا    ،ويجب تداركه إن كان سهواً ،بطل وأبطل إن كان عمداً

ين كونـه  في غير حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بـ  (٥٣٤)الجبهة 
 لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.

مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من  السابع :
وال بأس بالمقدار  ،مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات

اعتبار نعم االنحدار اليسير ال  ،(٥٣٥)وال فرق في ذلك بين االنحدار والتسنيم  ،المذكور
واألقـوى عـدم اعتبـار ذلـك فـي بـاقي        ،به فال يضر معه الزيادة على المقدار المذكور

فال يقدح ارتفـاع مكانهـا أو    ،(٥٣٦)المساجد ال بعضها مع بعض وال بالنسبة إلى الجبهة 
 انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.

بت منها غيـر  وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من االرض وما ن الثامن :
 المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان.

 .  (٥٣٧)طهارة محل وضع الجبهة  التاسع :
 المحافظة على العربية والترتيب والمواالة في الذكر.  العاشر :

: الجبهة ما بين قصاس شعر الرأس وطـرف االنـف االعلـى     ١] مسألة  ١٦٠٩[  

                                                 

 (نعم ال مانع من رفع ما عدا الجبهة) : ما لم يخل باالستقرار المعتبر حال السجود.)(٥٣٤

رق في ذلك بـين االنحـدار والتنسـيم) : شـمول الحكـم لالنحـدار مبنـي علـى االحتيـاط وامـا           (وال ف)(٥٣٥
 التفصيل المذكور فال يخلو عن تشابه ونظر.

(وال بالنسبة الى الجبهة) : اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل واالبهامين ال يخلو )(٥٣٦
 وقف فمبني على االحتياط.عن قوة واما اعتبار التساوي بينه وبين الم

(طهارة محل وضع الجبهة) : بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليـه وال بـأس بنجاسـة الزائـد عليـه      )(٥٣٧
 على االظهر.
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,وال يجـب فيهـا االسـتيعاب بـل يكفـي      (٥٣٨) وما بين الجبينين عرضا ،والحاجبين طوالً
واألحـوط عـدم    ،ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعـاً  ،صدق السجود على مسماها

وال يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مـع   ،(٥٣٩)االنقص 
,إذا كان مجموع ما وقعـت  (٥٤٠)فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة  ،الصدق

 ه الجبهة بقدر الدرهم.علي

فلـو كـان    ،: يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السـجود عليـه   ٢] مسألة  ١٦١٠[  
الذي علـى التربـة    (٥٤١)هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ 

وكـذا   ،إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقـا خاليـا عنـه   
بــل  ،فيجـب رفعـه بالمقـدار الواجـب     ،شـعر المـرأة الواقـع علـى جبهتهـا     بالنسـبة إلـى   

وكذا إذا لصقت التربـة   ،إزالة الطين الالصق بالجبهة في السجدة األولى (٥٤٢)األحوط 
إذا توقف صـدق السـجود علـى     بل االقوى وجوب رفعها بالجبهة فإن األحوط رفعها

 ، ينـافي الصـدق فـال بـأس بـه     وأما إذا لصق بها تراب يسـير ال  ،االرض أو نحوها عليه
 وأما سائر المساجد فال يشترط فيها المباشرة لالرض.

ومــع  ،: يشــترط فــي الكفــين وضــع باطنهمــا مــع االختيــار  ٣] مســألة  ١٦١١[  
كما أنه مع عدم إمكانه لكونـه مقطـوع الكـف أو لغيـر ذلـك       ،الضرورة يجزي الظاهر

 اع والعضد. من الذر (٥٤٣)ينتقل إلى االقرب من الكف فاالقرب 

                                                 

ين موهومين متـوازيين بـين   ط(وما بين الجبينين عرضاً) : ال يترك االحتياط بوضع السطح المحاط بخ)(٥٣٨
 الحاجبين الى الناصية.

 م االنقص) : االظهر جوازه كطرف االنملة.(واالحوط عد)(٥٣٩

 (الغير المطبوخة) : وكذا المطبوخة كما مر في محله.)(٥٤٠

 (مثل الوسخ) : اذا كان جرماً مما ال يصح السجود عليه.)(٥٤١

 (بل االحوط) : بل االقوى اذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة.)(٥٤٢

 (فاالقرب) : على االحوط.)(٥٤٣
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بـل يكفـي    ،: ال يجب استيعاب بـاطن الكفـين أو ظاهرهمـا    ٤] مسألة  ١٦١٢[  
نعـم ال يجـزئ وضـع رؤوس االصـابع مـع       ،ولو باالصابع فقط أو بعضها (٥٤٤)المسمى 
 كما ال يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع االختيار. ،االختيار

لمسمى منهمـا وال يجـب   يجزئ وضع اأيضاً : في الركبتين  ٥] مسألة  ١٦١٣[  
عظمـي السـاق والفخـذ     (٥٤٥)والركبة مجمع  ،ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ،االستيعاب

 فهي بمنزلة المرفق من اليد.

: األحوط في االبهامين وضع الطـرف مـن كـل منهمـا دون      ٦] مسألة  ١٦١٤[  
نـه شـيء   وإن لم يبـق م  ،، ومن قطع إبهامه يضع مابقي منه(٥٤٦)الظاهر أو الباطن منهما 

ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من  ،(٥٤٨)يضع سائر أصابعه  (٥٤٧)أو كان قصيرا 
 واألولى واألحوط مالحظة محل االبهام. ،قدميه

: األحوط االعتماد على االعضاء السـبعة بمعنـى إلقـاء ثقـل      ٧] مسألة  ١٦١٥[  
ق معه صـدق  وإن كان األقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحق ،البدن عليها

وال عـدم مشـاركة غيرهـا معهـا      (٥٥٠)وال يجب مساواتها في إلقاء الثقل  ،(٥٤٩)السجود 
 من سائر االعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.  

                                                 

مى) : ال يترك االحتياط بمراعاة االستيعاب العرفي مع االمكـان ومـع عدمـه يجتـزي     (بل يكفي المس)(٥٤٤
 بالمقدار الممكن.

مي الساق والفخذ ويجوز االكتفاء بوضـع االول بـل هـو    ظ(الركبة مجمع) : بل هي منتهى كل من ع)(٥٤٥
 االحوط االولى لئال يخرج بالتمدد الزائد عن الهيئة المتعارفة في السجود.

 أيضاً.الظاهر أو الباطن منهما) : الظاهر كفاية وضعهما )(دون (٥٤٦

 (أو كان قصيراً) : ولم يمكن وضعه ولو بعالج.)(٥٤٧

 (يضع سائر اصابعه) : على االحوط فيه وفيما بعده.)(٥٤٨

 (صدق السجود) : وفي توقفه على االعتماد ولو في الجملة نظر.)(٥٤٩

 )(في القاء الثقل) : بل هو متعذر أو متعسر. (٥٥٠
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وإن كـان   ،: األحوط كون السـجود علـى الهيئـة المعهـودة     ٨] مسألة  ١٦١٦[  
كمـا إذا   ،جوداألقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كـان مـادام يصـدق السـ    

بل ولو انكب على وجهه الصقا  (٥٥١)أيضاً ألصق صدره وبطنه باالرض بل ومد رجله 
بعـدم الصـدق    (٥٥٢)لكن قد يقال  ،باالرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور

 وأنه من النوم على وجهه.

: لـو وضـع جبهتـه علـى موضـع مرتفـع أزيـد مـن المقـدار           ٩] مسألة  ١٦١٧[  
أصابع مضمومات فإن كـان االرتفـاع بمقـدار ال يصـدق معـه السـجود       المغتفر كأربع 

وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة  ،كما يجوز جرها ،عرفا جاز رفعها ووضعها ثانياً
ولــو لــم يمكــن الجــر  ،لصــدق زيــادة الســجدة مــع الرفــع (٥٥٣)عرفــا فــاألحوط الجــر 

 .  (٥٥٤)فاألحوط اإلتمام واإلعادة 
جبهته  على ما ال يصح السجود عليه يجـب   (٥٥٥)وضع: لو  ١٠] مسألة  ١٦١٨[  

ومن هنـا   ،وال يلزم من الجر ذلك ،عليه الجر وال يجوز رفعها الستلزامه زيادة السجدة
لطلـب االفضـل أو االسـهل ونحـو     أيضـاً  ذلك مع الوضع على مـا يصـح    (٥٥٦)يجوز له 

فـاألحوط   وإذا لم يمكـن إال الرفـع فـإن كـان االلتفـات إليـه قبـل تمـام الـذكر          ،ذلك
وإن كان بعد تمامه فاالكتفاء به قوي كما لو التفت بعـد رفـع    ،(٥٥٧)اإلتمام ثم اإلعادة 

                                                 

)(بل ومد رجله ايضاً) : اي على نحو االنفراج بينهمـا الن يصـل صـدره وبطنـه ولـو فـي الجملـة الـى         (٥٥١
 االرض.

  (لكن قد يقال) : وهو الصحيح.)(٥٥٢
(فاالحوط الجر) : بل هو المتعين إال اذا التفت الى ذلك بعد تمام الذكر الواجب فـان الظـاهر جـواز    )(٥٥٣

 دة الذكر أحوط، هذا في الساهي واما المتعمد فالظاهر بطالن صالته.االكتفاء به حينئذ وان كان الجر واعا

 (فاالحوط االتمام واإلعادة) : ال يبعد كفاية االتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصالة معه.)(٥٥٤

 )(لو وضع) : اي من غير تعمد واما المتعمد فالظاهر بطالن صالته.(٥٥٥

 تلزامه االخالل باالستقرار المعتبر حال السجود.(ومن هنا يجوز له) : فيه اشكال الس)(٥٥٦

 (فاالحوط االتمام ثم اإلعادة) : ال يبعد كفاية االتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصالة معه.)(٥٥٧
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 أيضاً.وإن كان األحوط اإلعادة  ،الرأس

فـإن لـم يسـتوعبها     (٥٥٨): مـن كـان بجبهتـه دمـل أو غيـره       ١١] مسألة  ١٦١٩[  
السـليم   ليقـع  (٥٥٩)وإال حفـر حفيـرة    ،وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليـه 

سـجد علـى أحـد    أيضـاً  وإن استوعبها أو لم يمكن بحفـر الحفيـرة    ،منها على االرض
 ،وإن كان األولى واألحوط تقديم االيمن علـى االيسـر   ،من غير ترتيب (٥٦٠)الجبينين 

 فإن تعذر اقتصر على االنحناء الممكن. ،(٥٦١)وإن تعذر سجد على ذقنه 

ــألة  ١٦٢٠[   ــا   ١٢] مس ــن االنحن ــز ع ــدر    (٥٦٢)ء : إذا عج ــى بالق ــجود انحن للس
وإن لم يتمكن  ،الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها

واألحوط له رفع المسجد مـع   ،وإن لم يتمكن فبالعينين ،أومأ برأسهأصالً من االنحناء 
وكـذا األحـوط وضـع مـا يـتمكن مـن سـائر         ،ذلك إذا تمكن من وضـع الجبهـة عليـه   

وإن لـم   ،وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسـه وإال فبـالعينين   ،حالهاالمساجد في م
 ،يــتمكن مــن جميــع ذلــك ينــوى بقلبــه جالســا أو قائمــا إن لــم يــتمكن مــن الجلــوس

 واألحوط االشارة باليد ونحوها مع ذلك.

                                                 

(دمل أو غيره) : اي مما يشترك معه في عدم امكان وضعه على االرض ـ ولو من غير اعتماد ـ لتعذر   )(٥٥٨
 أو تعسر أو تضرر.

 إال حفر حفيرة) : ال ترتيب بينها وبين ما سبقها شرعاً وكذا كل ما يفيد فائدتها .)(و(٥٥٩

(أحد الجبينين) : ويجوز له وضع كليهما بعالج كالحفيرة أو نحوهـا، والمـراد بـالجبنين مـا يكتنـف      )(٥٦٠
جبين الجبهة بالمعنى االخص مما ال يخرج عن حد الجبهة بالمعنى االعم ـ اي السطح المسـتوي بـين الحـا    

 وقصاص الشعر ـ ال ما يكتنفها بمعناها االعم.

(سجد على ذقنه) : تقدم الجبينين بالمعنى المتقدم على الذقن مبني على االحتياط كمـا ان االحـوط   )(٥٦١
تقديم الذقن على الجبينين بالمعنى االخر، ومع تعذر الجميع يضع شـيئاً مـن وجهـه علـى االرض ولـو لـم       

 نيه من غير حاجة الى االنحناء.يمكن يومئ برأسه وإال فبعي

 (اذا عجز عن االنحناء) : تقدم الكالم في جميع ما ذكره قدس سره هنا في فصل القيام.)(٥٦٢
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: إذا حــرك إبهامــه فــي حــال الــذكر عمــدا إعــاد الصــالة  ١٣] مســألة  ١٦٢١[  
وكذا لو حـرك سـائر    ،إن لم يرفع رأسه (٥٦٤)هوا أعاد الذكر ، وإن كان س(٥٦٣)احتياطا 

وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكـف بتمامهـا فالظـاهر عـدم البـأس بـه        ،المساجد
كـان   (٥٦٦)نعـم لـو سـجد علـى خصـوص االصـابع        ،(٥٦٥)نان بقيـة الكـف   ئلكفاية اطم

 تحريكها كتحريك إبهام الرجل.

ة قهرا من االرض قبل اإلتيـان بالـذكر   : إذا ارتفعت الجبه ١٤] مسألة  ١٦٢٢[  
فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويـأتي بـاالخرى إن كانـت    

وإن عادت إلى االرض قهرا فـالمجموع سـجدة    ،ويكتفي بها إن كانت الثانية ،األولى
 وإن كان بعد اإلتيان به اكتفى به.   ،فيأتي بالذكر (٥٦٧)واحدة 

ال بأس بالسجود على غير األرض ونحوهـا مثـل الفـراش    :  ١٥] مسألة  ١٦٢٣[ 
نعم لو كان في  ،(٥٦٨)وال يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر  ،في حال التقية

ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجـب  
 اختيارها.

كر قبل الدخول فـي  : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذ ١٦] مسألة  ١٦٢٤[  
وإن كـان بعـد الركـوع مضـى إن كـان المنسـي واحـدة         ،الركوع وجـب العـود إليهـا   

                                                 

(اعادة الصالة واحتياطاً) : اذا كان مخالً باالستقرار المعتبر فـي السـجود، وفـي هـذه الصـورة تجـب       )(٥٦٣
 ومنه يظهر حكم تحريك سائر المساجد.االعادة احتياطاً ولو كان التحريك في غير حال الذكر، 

 (اعاد الذكر) : على االحوط االولى.)(٥٦٤

 (لكفاية اطمئنان بقية الكف) : في التعليل نظر.)(٥٦٥

 (على خصوص االصابع) : تقدم االشكال في كفايته في حال االختيار.)(٥٦٦

عليهـا، فـال يقصـد    (فالمجموع سجدة واحدة) : العود القهري ليس متمماً للسجدة بل هـو امـر زائـد    )(٥٦٧
 الجزئية بالذكر.

 (الى مكان آخر) : أو تأخير الصالة ولو باالتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقية.)(٥٦٨
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وإن كان في الركعـة األخيـرة    ،إن كان اثنتين (٥٦٩)وتبطل الصالة  ،وقضاها بعد السالم
 ،إن كـان المنسـي اثنتـين   (٥٧٠)وإن تذكر بعد السالم بطلـت الصـالة    ،يرجع ما لم يسلم

 وإن كان واحدة قضاها.

كالقطن  ،: ال تجوز الصالة على ما ال تستقر المساجد عليه ١٧] مسألة  ١٦٢٥[  
المنــدوف والمخــدة مــن الــريش والكومــة مــن التــراب النــاعم أو كــدائس الحنطــة   

 ونحوها.

: إذا دارأمر العاجز عن االنحناء التـام للسـجدة بـين وضـع      ١٨] مسألة  ١٦٢٦[  
ود عليـه ووضـعه علـى الجبهـة فالظـاهر      اليدين على األرض وبين رفع ما يصـح السـج  

فيرفع يديه أو إحداهما عن األرض ليضع مـا يصـح السـجود عليـه      ،(٥٧١)تقديم الثاني 
 ويحتمل التخيير.  ،على جبهته

  مستحبات السجود 

  فصل
 في مستحبات السجود 

 وهي امور : 

 التكبير حال االنتصاب من الركوع قائما أو قاعدا. األول :

                                                 

 (وتبطل الصالة) : وال يمكن التدارك بالغاء الركوع على االحوط.)(٥٦٩

لقـاً ولـو سـهواً    )(بطلت الصالة) : بل تصح ويجـب التـدارك مـع عـدم االتيـان بمـا ينـافي الصـالة مط        (٥٧٠
كالحدث ـ ويسجد سجدتي السهو للسالم الزائد على االحوط، ولو تذكره بعد االتيان بالمنـافي فـان كـان     

 المنسي سجدتين بطلت الصالة وان كان واحدة قضاها على ما سيأتي في بحث الخلل.

زمـه ذلـك وان توقـف    (فالظاهر تقديم الثاني) : اذا تمكن من االنحناء بما يصدق معه السجود عرفاً ل)(٥٧١
على رفع المسجد ـ بكلتا يديه أو أحدهما ـ لوضع الجبهة عليـه، وامـا اذا لـم يتمكـنن مـن االنحنـاء بالحـد          
المذكور فوظيفته االيماء ومعه ال يجب وضع الجبهة على ما يصح السـجود عليـه وال وضـع اليـدين علـى      

 االرض وان كان ذلك أحوط كما مر. 
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 دين حال التكبير.رفع الي الثانى :

 السبق باليدين إلى األرض عند الهوي إلى السجود. الثالث :

بـل اسـتيعاب جميــع    ،اسـتيعاب الجبهـة علـى مــا يصـح السـجود عليـه       الرابـع: 
 المساجد.

 االرغام باألنف على ما يصح السجود عليه. الخامس :

جهـا  بسط اليدين مضمومتي األصابع حتى االبهام حذاء االذنـين متو  السادس :
 بهما إلى القبلة.

 شغل النظر إلى طرف األنف حال السجود. السابع :

 الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول :  الثامن :

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلـت وأنـت   «  
ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمـد هللا رب العـالمين   

 ».تبارك اهللا أحسن الخالقين 
 تكرار الذكر.  التاسع :

 الختم على الوتر. العاشر :

تثليثهـا أو  و ،والكبـرى مـن التسـبيح    ،اختيار التسبيح من الـذكر  الحادي عشر :
 تخميسها أو تسبيعها.

 أن يسجد على األرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب. الثانى عشر :

 يع المساجد.بل مساواة جم ،مساواة موضع الجبهة مع الموقف الثالث عشر:

الــدعاء فــي السـجود أو األخيــر بمــا يريـد مــن حاجــات الــدنيا    الرابــع عشــر:
يا خير المسؤولين ويا خيـر  « وخصوص طلب الرزق الحالل بأن يقول :  ،واألخرة

 ».المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذوالفضل العظيم 
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وهو أن يجلـس   ،التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما الخامس عشر: 
 على فخذه األيسر جاعال ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى.

اسـتغفر اهللا ربـي   « ان يقول فى الجلـوس بـين السـجدتين :     السادس عشر: 
 ».واتوب اليه 

 ،التكبير بعد الرفـع مـن السـجدة األولـى بعـد الجلـوس مطمئنـا        السابع عشر : 
 والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد.

 التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك. ر :الثامن عش 

 رفع اليدين حال التكبيرات. التاسع عشر : 

اليمنـى علـى اليمنـى     ،وضع اليدين على الفخـذين حـال الجلـوس    العشرون : 
 واليسرى على اليسرى. 

 التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن األرض. الحادي والعشرون : 

عنى تجـافي األعضـاء حـال السـجود بـأن يرفـع       بم ،التجنح الثانى والعشرون: 
مرفقيه عن األرض مفرجا بين عضـديه وجنبيـه ومبعـدا يديـه عـن بدنـه جـاعال يديـه         

 كالجناحين.

 أن يصلي على النبي وآله في السجدتين. الثالث والعشرون : 

 أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه. الرابع والعشرون : 

اللهـم اغفـر لـي وارحمنـي     « بين السـجدتين :  أن يقول  الخامس والعشرون : 
 ».تبارك اهللا رب العالمين  ،فإني لما أنزلت إلي من خير فقير ،وأجرني وادفع عني

بحـول اهللا وقوتـه أقـوم    « أن يقول عند النهوض للقيام :  السادس والعشرون : 
 ».اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد « أو يقول : » وأقعد 

أن ال يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي ال يقبضهما بـل   السابع والعشرون : 
 يبسطهما على األرض معتمدا عليهما للنهوض.
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الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي  
وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بـاألرض   ،للسجود

رفع عجيزتها حال النهوض للقيـام بـل تـنهض وتنتصـب     وكذا عدم  ،وتضم أعضاءها
 عدال.

 إطالة السجود واالكثار فيه من التسبيح والذكر. التاسع والعشرون : 

 مباشرة األرض بالكفين. الثالثون : 

 زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود. الواحد والثالثون : 

 أيضاً،بين السجدتين بل بعدهما قعاء في الجلوس : يكره اإل ١] مسألة  ١٦٢٧[  
 ،وهو أن يعتمد بصدور قدميه على األرض ويجلس على عقبيه كما فسـره بـه الفقهـاء   

وهو أن يجلـس علـى أليتيـه وينصـب      أيضاً،بل بالمعنى االخر المنسوب إلى اللغويين 
 قعاء الكلب.إساقيه ويتساند إلى ظهره ك

وإال فـال   ،ا لـم يتولـد حرفـان   : يكره نفخ موضع السجود إذ ٢] مسألة  ١٦٢٨[  
 ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من األرض بين السجدتين.(٥٧٢)يجوز بل مبطل للصالة 

: يكــره قــراءة القــرآن فــي الســجود كمــا كــان يكــره فــي   ٣] مســألة  ١٦٢٩[  
 الركوع.

وهـي الجلـوس بعـد     ،: األحوط عدم ترك جلسة االستراحة ٤] مسألة  ١٦٣٠[  
بل وجوبها ال يخلو عن قوة  ،الركعة األولى والثالثة مما ال تشهد فيهالسجدة الثانية في 

(٥٧٣)  . 
 . (٥٧٤): لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع  ٥] مسألة  ١٦٣١[  

                                                 

 يأتي الكالم فيه في المبطالت.(بل مبطل للصالة) : )(٥٧٢

 (ال يخلو عن قوة) : في القوة منع نعم هو احوط.)(٥٧٣

 بدأ بالنهوض. اذا (ما لم يدخل في الركوع) : بل ال يجب التدارك)(٥٧٤
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ر أقسام السجود    سائ

 فصل

 فى سائر أقسام السجود 

: يجــب الســجود للســهو كمــا ســيأتي مفصــال فــي أحكــام  ١] مســألة  ١٦٣٢[  
 الخلل.

: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته األربع في السـور   ٢] مسألة  ١٦٣٣[  
وحـم فصـلت عنـد قولـه :      )،و ال يسـتكبرون (األربع وهي : الـم تنزيـل عنـد قولـه :     

وكذا يجـب علـى    ،عند ختمهما »باسم اقرأ « والنجم والعلق وهي سورة  )،تعبدون(
أحد عشر موضعا في األعراف  ويستحب في  (٥٧٥)المستمع لها بل السامع على األظهر 

 )،وظاللهم بالغـدو واالصـال  (وفي الرعد عند قوله :  )،وله يسجدون(عند قوله : 
وفــي بنــي إســرائيل عنــد قولــه :  )،ويفعلــون مــايؤمرون(وفــي النحــل عنــد قولــه : 

فـي سـورة الحـج     )،وخروا سجدا وبكيا(وفي مريم عند قوله :  )،ويزيدهم خشوعا(
وفي الفرقـان   )،افعلوا الخير(وعند قوله :  )يفعل ما يشاء(: في موضعين وعند قوله 

وفـي ص   )،رب العرش العظيم(وفي النمل عند قوله :  )،وزادهم نفورا(عند قوله : 
األولـى   بـل  )وإذا قرئ(وفي االنشقاق عند قوله :  )،و خر راكعا وأناب(عند قوله : 

 .   (٥٧٦)السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود 
: يختص الوجوب واالستحباب بالقارئ والمستمع والسامع  ٣] مسألة  ١٦٣٤[  

 لاليات فال يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.

                                                 

)(بل السامع على االظهر) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال فـي الفـروع المترتبـة    (٥٧٥
 عليه.

 : بل ذكر السجود.(أمر بالسجود) )(٥٧٦
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: السبب مجموع االية فـال يجـب بقـراءة بعضـها ولـو لفـظ        ٤] مسألة  ١٦٣٥[  
 السجدة منها. 

نعـم لـو نسـيها     ،جـوز التـأخير  : وجوب السجدة فوري فال ي ٥] مسألة  ١٦٣٦[  
 أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا.  

 (٥٧٧): لـو قـرأ بعـض االيـة وسـمع بعضـها االخـر فـاألحوط          ٦] مسألة  ١٦٣٧[  
 اإلتيان بالسجدة .  

 (٥٧٨): إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأهـا غلطـا فـاألحوط     ٧] مسألة  ١٦٣٨[  
   أيضاً.السجدة 
: يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السـماع أو االخـتالف    ٨ ] مسألة ١٦٣٩[  

أو قرأهـا شـخص حـين قراءتـه علـى       ،بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأهـا جماعـة  
 .   (٥٧٩)األحوط 

: ال فـرق فـي وجوبهـا بـين السـماع مـن المكلـف أو غيـره          ٩] مسألة  ١٦٤٠[  
 كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.

أومـأ للسـجود    (٥٨٠): لو سمعها في أثنـاء الصـالة أو قرأهـا     ١٠] مسألة  ١٦٤١[  
 وسجد بعد الصالة وأعادها.

: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجـب رفـع الـرأس     ١١] مسألة  ١٦٤٢[  
 وال يكفي البقاء بقصده بل وال الجر إلى مكان آخر. ،منه ثم الوضع

                                                 

 (فاالحوط) : االولى.)(٥٧٧

 (فاالحوط) : بل االقوى.)(٥٧٨

(على االحوط) : واالظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض االول ولزوم التكـرار فـي الفـرض الثـاني     )(٥٧٩
 بشرط االستماع.

 (لو سمعها في اثناء الصالة أو قرأها) : تقدم الكالم فيه في فصل القراءة.)(٥٨٠
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ب نيته حال الجلـوس أو القيـام ليكـون    : الظاهر عدم وجو ١٢] مسألة  ١٦٤٣[  
 .  (٥٨١) بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له ،الهوي إليه بنيته

: الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصـد   ١٣] مسألة  ١٦٤٤[  
 ،يـة ال بقصـد القرآنيـة ال يجـب السـجود بسـماعه      ، فلو تكلم شخص باآل(٥٨٢)القرآنية 

بـل وكـذا لـو     ،ممن قرأها حال النوم أو سـمعها مـن صـبي غيـر مميـز      وكذا لو سمعها
 وإن كان األحوط السجود في الجميع. ،سمعها من صندوق حبس الصوت

فمـع سـماع    ،: يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ١٤] مسألة  ١٦٤٥[  
 الهمهمة ال يجب السجود وإن كان أحوط.

لقـراءة ترجمتهـا أو سـماعها وإن كـان      : ال يجب السجود ١٥] مسألة  ١٦٤٦[  
 المقصود ترجمة االية. 

 ،: يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النيـة  ١٦] مسألة  ١٦٤٧[  
واألحـوط   ،بمـا يزيـد علـى أربعـة أصـابع      (٥٨٤)وعدم علو المسجد  (٥٨٣)إباحة المكان 

يعتبر فيـه الطهـارة    وال ،جد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليهاوضع سائر المس
 ،من الحدث وال من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب النـدب 

وال سـتر العـورة    ،وال طهارة موضع الجبهة ،وكذا ال يعتبر فيه االستقبال ،وكذا الجنب

                                                 

 له) : اذا كان الوضع عنه نيته. )(بل مقارناً(٥٨١

)(بقصد القرآنية) : الظاهر ان المعتبر عرفاً في صدق القراءة ـ في القرآن وغيره ـ اتباع المتكلم صورة   (٥٨٢
معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معين في مرحلة سابقة على التكلم وال يعتبر فيها قصد 

مثالً، ومنه يظهر وجوب السجدة باالستماع الى قراءة النـائم والصـبي    الحكاية وال معرفة كونها من القرآن
 نعم ال تجب باالستماع اليها من صندوق حبس الصوت ونحوه. 

 ي.ل(اباحة المكان) : على كالم مر في مكان المص)(٥٨٣
(وعدم علو المسجد) : على االحوط االولى وكذا في وضع سائر المسـاجد نعـم ال يتـرك االحتيـاط     )(٥٨٤
 ع الجبهة على ما يصح السجود عليه.بوض
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نعـم   ،فضال عن صفات الساتر من الطهارة وعـدم كونـه حريـرا أو ذهبـا أو جلـد ميتـة      
 إذا كان السجود يعد تصرفا فيه. (٥٨٥)ن لباسه مغصوبا يعتبر أن ال يكو

وال تكبيــر  ،وال تســليم ،: لــيس فــي هــذا الســجود تشــهد ١٧] مســألة  ١٦٤٨[  
 بل األحوط عدم تركه. ،نعم يستحب التكبير للرفع منه ،افتتاح

فال يجب فيه الذكر وإن كـان   ،: يكفي فيه مجرد السجود ١٨] مسألة  ١٦٤٩[  
« ولكـن األولـى أن يقـول :     ،وظيفـة االسـتحباب كـل مـا كـان      ويكفي فـي  ،يستحب

سجدت لك يا رب تعبدا ورقـا ال مسـتكبرا عـن عبادتـك وال مسـتنكفا وال      
 ،ال إله إال اهللا حقا حقاً« أو يقـول :   ،»مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير 

ت لك يـا رب  سجد ،ال إله إال اهللا عبودية ورقاً ،ال إله إال اهللا إيمانا وتصديقا
 ،»تعبدا ورقا ال مستنكفا وال مستكبرا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير 

 ،وأجبناك إلى ما دعوا ،وعرفنا منك ما أنكروا ،الهي آمنا بما كفروا« أو يقـول :  
فـي سـجود    )صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   (أو يقول ما قاله النبي  ،»الهي فالعفو العفو 

أعـوذ   ،ذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتـك أعو« سورة العلق وهو : 
 ».أنت كما أثنيت على نفسك  ،ال احصي ثناء عليك ،بك منك

: إذا سمع القراءة مكررا وشك بين االقل واالكثر يجوز له  ١٩] مسألة  ١٦٥٠[  
نعم لو علم العدد وشـك فـي اإلتيـان بـين االقـل واالكثـر        ،االكتفاء في التكرار باالقل

 أيضاً.اط بالبناء على االقل وجب االحتي

: في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعـدد رفـع    ٢٠] مسألة  ١٦٥١[  
بـل وال   ،وال يعتبر الجلوس ثم الوضع ،الجبهة عن االرض ثم الوضع للسجدة االخرى

 يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط.

                                                 

 (نعم يعتبر ان ال يكون لباسه مغصوباً) : الظاهر عدم اعتباره.)(٥٨٥
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و دفـع نقمـة أو   : يستحب السـجود للشـكر لتجـدد نعمـة أ     ٢١] مسألة  ١٦٥٢[  
تذكرهما مما كان سابقا أو للتوفيق ألداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصـلح  

أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى  )عليهم السالم(فقد روي عن بعض األئمة  ،بين اثنين
نعـم يعتبـر فيـه     ،ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مـع النيـة   ،بسجدة الشكر

 »شكر اهللا « وإن كان يستحب أن يقـول :   ،وال يشترط فيه الذكر ،(٥٨٦)ن إباحة المكا
ويكفـي مـرة واحـدة     ،مائة مـرة أو ثـالث مـرات    »عفوا عفوا « و »شكرا شكرا « أو 

ويتحقق التعدد بالفصـل   ،ويستحب مرتان ،ويجوز االقتصار على سجدة واحدة أيضاً،
ا على االيسر ثم وضـع  ما لاليمن منهبينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع مقدم

الـذراعين وإلصــاق الجؤجـؤ والصـدر والــبطن     ،ويسـتحب فيــه افتـراش   ،الجبهـة ثانيـا  
أن يمسـح موضـع سـجوده بيـده ثـم إمرارهـا علـى وجهـه         أيضـاً  ويسـتحب   ،باالرض

ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد اهللا بن جندب عن  ،ومقاديم بدنه
ما أقول فـي سـجدة الشـكر فقـد اختلـف      «  )،ليهما السـالم ع(موسى بن جعفر 

 : )عليه السالم( أصحابنا فيه ؟ فقال
اللهـم إنـي اشـهدك واشـهد مالئكتـك وأنبيائـك       : >قل وأنت ساجد 

 ،ومحمـد نبيـي   ،واالسـالم دينـي   ،ورسلك وجميع خلقك أنك أنت اهللا ربي
بهم أتـولى   )،عليهم السالم(وعلي والحسن والحسين ـ إلى آخرهم ـ أئمتي   

ـ   ،ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني أنشدك  ،اللهم إني انشدك دم المظلوم ـ ثالثا 
اللهـم إنـي    ،بايوائك على نفسك العدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين

أن تصـلي   ،أنشدك بايوائك على نفسك ألوليائك لتظفرنهم بعدوك وعـدوهم 
ثـا ـ اللهـم إنـي أسـألك      على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ـ ثال 

                                                 

 (اباحة المكان) : على ما مر.)(٥٨٦
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اليسر بعد العسر ـ ثالثا ـ ثم تضع خدك االيمن علـى االرض وتقـول : يـا      
يا بارئ خلقـي   ،كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي االرض بما رحبت

صل على محمد وعلى المستحفظين من  ،رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنياً
جبار ويا معز كل ذليل ثم تضع خدك االيسر وتقول : يا مذل كل  ،آل محمد

قد وعزتك بلغ مجهودي ـ ثالثاً ـ ثم تقول : يا حنان يـا منـان يـا كاشـف        
ثـم تسـأل    ،ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة : شـكراً شـكراً   ،الكرب العظام

على مـا يصـح   أيضاً واألحوط وضع الجبهة في هذه السجدة  ،»حاجتك إن شاء اهللا 
وال بـأس بـالتكبير قبلهـا وبعـدها ال      ،ى االرضالسجود عليه ووضع سائر المساجد علـ 

 بقصد الخصوصية والورود.

: إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع مـن السـجود    ٢٢] مسألة  ١٦٥٣[  
 : )عليه السالم(على االرض فليومئ برأسه ويضع خده على كفه فعن الصادق 

 ،هللا إذا ذكر أحدكم نعمة اهللا عزوجل فليضع خده على التراب شـكرا « 
وإن لـم يكـن يقـدر علـى      ،و إن كان راكبا فلينزل فيلضع خده على التراب

فإن لم يقدر فليضع خده على كفـه   ،النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه
تحقق السـجود بوضـع    (٥٨٧)ويظهر من هذا الخبر  ،»ثم ليحمد اهللا على ما أنعم عليه

 الخد فقط من دون الجبهة.

بـل   ،تحب السجود بقصد التذلل أو التعظـيم هللا تعـالى  : يس ٢٣] مسألة  ١٦٥٤[  
 ،بل ما عبداهللا بمثله ،بل من أعظم العبادات وآكدها ،وعبادة (٥٨٨)من حيث هو راجح 

                                                 

(ويظهر من هذا الخبر) : االستظهار غير واضح وان كان ال يبعد ان يكون وضع الخد ايضاً نحواً مـن  )(٥٨٧
 يرة.السجود وقد ورد الحث عليه في روايات كث

(بل من حيث هو راحج) : لـيس السـجود إال مـا كـان بقصـد التـذلل والخضـوع فـال مـورد للترقـي           )(٥٨٨
 المذكور.



IQWRH@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

النه امـر بالسـجود فعصـى     ،وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا
وأنه سنة األوابـين   وأقرب ما يكون العبد إلى اهللا وهوساجد ،وهذا امر به فأطاع ونجى

عليهمـا  (وسجد علـي بـن الحسـين     ،ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثالثة أيام بلياليها
ال إله إال اهللا حقا حقـا ال  «على حجارة خشنة حتى احصي عليه ألف مرة :  )السالم

 )عليه السالم(وكان الصادق  ،»إله إال اهللا تعبدا ورقا ال إله إال اهللا إيمانا وتصديقا
يسـجد   )عليهمـا السـالم  (السجدة حتى يقال : إنه راقد وكان موسى بـن جعفـر    يسجد

 كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال.

ــالى   ٢٤] مســألة  ١٦٥٥[   ــر اهللا تع ــرم الســجود لغي ــوع   ،: يح ــة الخض ــه غاي فان
وسجدة المالئكة لم تكن الدم بـل كـان    ،فيختص بمن هو في غاية الكبرياء والعظمة

ما أن سجدة يعقوب وولده لم تكـن ليوسـف بـل هللا تعـالى شـكرا حيـث       ك ،قبلة لهم
فمـا يفعلـه سـواد الشـيعة مـن صـورة السـجدة عنـد قبـر           ،رأوا ما أعطاه اهللا من الملـك 

إال أن يقصـدوا بـه سـجدة     ،مشـكل  )علـيهم السـالم  (أميرالمؤمنين وغيره مـن األئمـة   
 بعد جواز تقبيل العتبة الشريفة. نعم ال ي ،الشكر لتوفيق اهللا تعالى لهم إلدراك الزيارة

  التشهد 

 فصل 

 في التشهد 

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس مـن السـجدة االخيـرة مـن الركعـة       
وفي الثالثية والرباعية مرتين األولـى كمـا ذكـر والثانيـة بعـد رفـع الـرأس مـن          ،الثانية

لـو تركـه عمـدا بطلـت     ف ،وهـو واجـب غيـر ركـن     ،السجدة الثانية في الركعة االخيرة
إن تذكر بعد الدخول فـي   (٥٨٩)وقضاه بعد الصالة  ،وسهوا أتى به ما لم يركع ،الصالة

 الركوع مع سجدتى السهو . 

                                                 

 (وقضاه بعد الصالة) : االظهر عدم وجب قضائه وان كان احوط.)(٥٨٩
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 وواجباته سبعة : 

 الشهادتان. األول : 

 فيقول :  ،الصالة على محمد وآل محمد الثانى : 

مـدا عبـده   وأشهد أن مح ،أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له«  
: أن يقـول  )٢(ويجزئ على األقوى » اللهم صل على محمد وآل محمد  ،ورسوله

اللهم صل على محمـد   ،وأشهد أن محمدا رسول اهللا ،أشهد أن ال إله إال اهللا« 
 .»وآل محمد 

 الجلوس بمقدار الذكر المذكور. الثالث : 

 الطمأنينة فيه. الرابع : 

األولى على الثانية وهما على الصـالة علـى   الترتيب بتقديم الشهادة  الخامس : 
 .  (٥٩٠)محمد وآل محمد كما ذكر 

بين الفقرات والكلمات والحـروف بحيـث ال يخـرج     (٥٩١)المواالة  السادس : 
 عن الصدق.

المحافظة على تأديتها علـى الوجـه الصـحيح العربـي فـي الحركـات        السابع : 
 والسكنات وأداء الحروف والكلمات.

فـال   ،: ال بد من ذكر الشهادتين والصالة بألفاظها المتعارفـة  ١] مسألة  ١٦٥٦[  
يجزئ غيرها وإن أفـاد معناهـا مثـل مـا إذا قـال بـدل أشـهد: أعلـم أو أقـر أو أعتـرف           

 وهكذا في غيره.

وإن كـان   ،: يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولـو إقعـاء   ٢] مسألة  ١٦٥٧[  
 األحوط تركه.

                                                 

 أشهد ان محمداً صلّى اهللا عليه وآله عبده ورسوله).: ((كما ذكر) : ال يبعد كفاية ان يقول)(٥٩٠

 : ولكن ال مانع من تخلل االدعية المأثورة المطولة بين فقراتها. (الموالة))(٥٩١
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وقبلـه يتبـع غيـره     ،علـم الـذكر يجـب عليـه الـتعلم     : من ال ي ٣] مسألة  ١٦٥٨[  
 (٥٩٣)ولو عجز ولم يكن مـن يلقنـه أو كـان الوقـت ضـيقا أتـى بمـا يقـدر          ،(٥٩٢)فيلقنه 

وإن لـم يعلـم يـأتي بسـائر      ،وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل ،(٥٩٤)ويترجم الباقي 
قـدره مـع    وإال فـاألحوط الجلـوس   ،واألولى التحميد إن كان يحسـنه  ،االذكار بقدره

 االخطار بالبال إن أمكن.

 : يستحب في التشهد امور:  ٤] مسألة  ١٦٥٩[  

 أن يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين. األول : 

بسـم اهللا  « أو يقـول :  » الحمـد اهللا  « أن يقول قبل الشروع في الذكر :  الثاني : 
 ».أو االسماء الحسنى كلها هللا  ،وباهللا والحمد هللا وخير االسماء هللا

 أن يجعل يديه على فخذيه منضمة االصابع. الثالث : 

 أن يكون نظره إلى حجره. الرابع : 

أرسـله  « أن يقول بعـد قولـه : وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله :        الخامس : 
وأشـهد أن ربـي نعـم الـرب وأن محمـدا نعـم        ،بالحق بشيرا ونذيرا بـين يـدي السـاعة   

 ».اللهم صل ـ الخ « ثم يقول :  »الرسول 
فـي التشـهد   » وتقبل شفاعته وارفع درجتـه  « أن يقول بعد الصالة :  السادس : 

 وإن كان األولى عدم قصد الخصوصية في الثاني. أيضاً،بل في الثاني  ،األول

أن يقول في التشهد األول والثاني ما في موثقة أبي بصـير وهـي قولـه     السابع : 
 : )عليه السالم(

                                                 

 )(وقبلة يتبع غيره فيلقنه) : الظاهر كونهما في مرتبة واحدة.(٥٩٢

 (اتى بما يقدر) : مع صدق الشهادة عليه.)(٥٩٣

 (ويترجم الباقي) : على االحوط فيه وفيما بعده.)(٥٩٤



†è’nÛa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@INQWUH 

إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم اهللا وباهللا والحمـد هللا وخيـر   «  
وأشهد أن محمدا عبده  ،أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،االسماء هللا

 ،أشهد أنك نعـم الـرب   ،ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة
وتقبـل شـفاعته    ،محمداللهم صل على محمد وآل  ،وأن محمدا نعم الرسول

فإذا جلست في  ،ثم تقوم ،ثم تحمد اهللا مرتين أو ثالثاً ،في امته وارفع درجته
أشهد أن ال إلـه إال   ،الرابعة قلت : بسم اهللا وباهللا والحمد هللا وخير االسماء هللا

أرسله بالحق بشـيرا   ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،اهللا وحده ال شريك له
 ،أشهد أنك نعـم الـرب وأن محمـدا نعـم الرسـول      ،اعةونذيرا بين يدي الس

التحيات هللا والصلوات الطـاهرات الطيبـات الزاكيـات الغاديـات الرائحـات      
أشهد أن ال إلـه   ،السابغات الناعمات ماطاب وزكى وطهر وخلص وصفا فللّه

أرسـله بـالحق    ،وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله  ،إال اهللا وحده ال شريك له
أشهد أن ربـي نعـم الـرب وأن محمـدا نعـم       ،ين يدى الساعةبشيرا ونذيرا ب

 ،وأشهد أن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث مـن فـي القبـور    ،الرسول
الحمـد هللا رب   ،الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو ال أن هـدانا اهللا 

 ،وبارك على محمد وآل محمـد  ،اللهم صل على محمد وآل محمد ،العالمين
كمـا صـليت    ،وترحم على محمد وآل محمد ،وسلم على محمد وآل محمد

اللهـم صـل    ،وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيـد 
وال تجعل  ،واغفر لنا والخواننا الذين سبقونا بااليمان ،على محمد وآل محمد

وآل اللهم صل على محمد  ،في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
 ،اللهم صل على محمد وآل محمد ،محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار

ثم قل : السالم عليـك   ،واغفر للمؤمنين والمؤمنات وال تزد الظالمين إال تبارا



IQWVH@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

السـالم علـى    ،السالم على أنبيـاء اهللا ورسـله   ،أيها النبي ورحمة اهللا وبركاته
م على محمـد بـن عبـداهللا خـاتم     السال ،جبريل وميكائيل والمالئكة المقربين

 » . ثم تسلم  ،والسالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين ،النبيين ال نبي بعده

سبحان اهللا سبحان اهللا « أن يسبح سبعا بعد التشهد األول بأن يقول :  الثامن : 
 سبعا ثم يقوم. »

 األول. حين القيام عن التشهد »بحول اهللا وقوته.. الخ « أن يقول :  التاسع: 

 أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد. العاشر : 

قعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين : يكره اِإل ٥] مسألة  ١٦٦٠[  
 بل األحوط تركه كما عرفت.  ،السجدتين



áîÜ�nÛa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@INQWWH 
  التسليم 

 فصل 

 في التسليم 

هـا  وجزء من الصالة فيجب فيه جميـع مـا يشـترط في    ،وهو واجب على األقوى 
ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة  ،من االستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها

فلـو سـها عنـه وتـذكر بعـد       ،وليس ركنا فتركه عمدا مبطل ال سـهوا  ،بتكبيرة االحرام
نعـم   ،إتيان شيء من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فـوات المـواالة ال يجـب تداركـه    

وإن تذكر قبل ذلك أتى به وال شيء عليه إال  ،بتركه للنقصان (٥٩٥)عليه سجدتا السهو 
 ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنا.  ،إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو

السـالم  « و» السالم علينا وعلى عباد اهللا الصـالحين  « وله صيغتان همـا :   
والواجب إحداهما فـإن قـدم الصـيغة األولـى كانـت       ،»عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

وإن قـدم الثانيـة اقتصـر     ،بمعنـى كونهـا جـزءاً مسـتحباً ال خارجـاً      (٥٩٦)نية مستحبة الثا
فليس مـن صـيغ السـالم بـل هـو مـن توابـع        » السالم عليك أيها النبي « وأما  ،عليها

وان كـان األحـوط عـدم تركـه لوجـود       ،، وليس واجبـا بـل هـو مسـتحب    (٥٩٧)التشهد 
ورحمـة اهللا  « بحذف قولـه :  » السالم عليكم « ويكفي في الصيغة الثانية :  ،بوجوبه

بـل األحـوط الجمـع بـين الصـيغتين بالترتيـب        ،وإن كـان األحـوط ذكـره    »وبركاته 
ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع  ،المذكور

 م.بحذف االلف والال »سالم عليكم « واألقوى عدم كفاية قوله :  ،العربية والمواالة

                                                 

 (عليه سجدتا السهو) : على االحوط االولى.)(٥٩٥

 (كانت الثانية مستحبة) : االحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية مطلقاً.)(٥٩٦

 (من توابع التشهد) : في كونه من توابعه تأمل بل منع نعم ال اشكال في استحبابه.)(٥٩٧
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: لـو أحـدث أو أتـى بـبعض المنافيـات االخـر قبـل السـالم          ١] مسألة  ١٦٦١[ 
نعم لو كان ذلك بعد نسـيانه بـأن اعتقـد خروجـه مـن الصـالة لـم         ،الصالة (٥٩٨)بطلت 
والفـرق أن مـع األول يصـدق الحـدث فـي األثنـاء ومـع الثـاني ال يصـدق ألن           ،تبطل

 دث خارج الصالة.المفروض أنه ترك نسيانا جزء غير ركني فيكون الح

: ال يشترط فيه نية الخروج من الصالة بـل هـو مخـرج قهـرا      ٢] مسألة  ١٦٦٢[ 
بـل لـو قصـد ذلـك      ،لكن االحوط عدم قصد عـدم الخـروج   ،وإن قصد عدم الخروج
 فاألحوط إعادة الصالة.

وقبله يجب  ،: يجب تعلم السالم على نحو ما مر في التشهد ٣] مسألة  ١٦٦٣[  
وإن عجـز فبالقلـب ينويـه مـع      ،بالترجمـة  (٦٠٠)وإال اكتفى  ،إن كان (٥٩٩) متابعة الملقن

يخطر ألفاظه بالبـال ويشـير إليهـا باليـد أو      (٦٠١)واالخرس  ،االشارة باليد على األحوط
 غيرها.

: يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضـع   ٤] مسألة  ١٦٦٤[  
 قعاء.ويكره اإل ،اليدين على الفخذين

ــأن  (٦٠٢): األحــوط أن ال يقصــد بالتســليم التحيــة حقيقــة   ٥] مســألة  ١٦٦٥[   ب
نعم ال بـأس بإخطـار ذلـك بالبـال      ،يقصد السالم على اإلمام أو المأمومين أو الملكين

واإلمـام يخطرهمـا مـع     ،فالمنفرد يخطـر ببالـه الملكـين الكـاتبين حـين السـالم الثـاني       

                                                 

 (بطلت) : اطالقه لما اذا كان عن عذر مبني على االحتياط.)(٥٩٨

 )(متابعة الملقن) : يجري فيه ما تقدم في التشهد.(٥٩٩

 )(وإال اكتفى) : على االحوط.(٦٠٠

 (واالخرس) : يجري عليه ما تقدم في التكبيرة والقراءة.)(٦٠١

(االحوط ان ال يقصد بالتسليم التحية حقيقة) : بل االحوط االولى ان يقصد ولـو اجمـاالً تحيـة مـن     )(٦٠٢
 .تهشرع التسليم لتحي
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السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين « وفي  ،والمأموم يخطرهم مع اإلمام ،المأمومين
 .)عليهم السالم(يخطر بباله األنبياء واألئمة والحفظة » 

يماء بالتسليم االخير إلى يمينه : يستحب للمنفرد واإلمام اإل ٦] مسألة  ١٦٦٦[  
وأمـا المـأموم فـإن لـم      ،بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه ال ينـافي االسـتقبال  

وإن كان على يساره بعض المـأمومين فيـأتي بتسـليمة     ،ساره أحد فكذلكيكن على ي
ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصـد اإلمـام فيكـون     ،اخرى مومئا إلى يساره

 ثالث مرات.

: قد مر سـابقا فـي األوقـات أنـه إذا شـرع فـي الصـالة قبـل          ٧] مسألة  ١٦٦٧[  
 ،إن كان قبل السالم أو فـي أثنائـه  الوقت ودخل عليه وهو في الصالة صحت صالته و

وأما إذا دخل بعـده   ،فاذا أتى بالسالم األول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صالته
وإن كان يمكن القـول بالصـحة ألنـه وإن     ،قبل السالم الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال

ن كان يكفى األول في الخروج عن الصالة لكن على فـرض اإلتيـان بالصـيغتين يكـو    
إعـادة الصـالة مـع     (٦٠٣)فـاألحوط   ،جزءاً فيصدق دخول الوقت في األثناءأيضاً الثاني 
 ذلك. 

  الترتيب 

 فصل

 في الترتيب 

يجب اإلتيان بأفعال الصـالة علـى حسـب مـا عرفـت مـن الترتيـب بـأن يقـدم           
فلو خالفـه عمـدا بطـل مـا      ،والقراءة على الركوع وهكذا ،تكبيرة االحرام على القراءة

وأبطل من جهة لزوم الزيادة سـواء كـان ذلـك فـي االفعـال أو االقـوال        ،مقدماأتى به 
وإن كان سهوا فإن كان في االركان بأن قدم ركنا على ركن  ،وفي االركان أو غيرها

                                                 

 (فاالحوط) : ال يترك. )(٦٠٣
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وإن قدم ركنـا علـى غيـر الـركن      ،(٦٠٤)كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك  
الركن على الركن كما إذا قدم التشـهد   أو قدم غير ،كما إذا قدم الركوع على القراءة

أو قدم غير االركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثال علـى   ،على السجدتين
وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم  ،الحمد فال تبطل الصالة إذا كان ذلك سهوا

و عليـه سـجدتان لكـل زيـادة أ     (٦٠٥)نعـم يجـب    ،وإال فـال  ،يستلزم زيادة ركن وجـب 
 نقيصة تلزم من ذلك.

: إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كـأن أتـى بالركعـة     ١] مسألة  ١٦٦٨[  
أن مـا قـام إليـه ثالثـة فـأتى       األولـى الثالثة فـي محـل الثانيـة بـأن تخيـل بعـد الركعـة        

بالتسبيحات االربعة وركع وسجد وقـام إلـى الثالثـة وتخيـل أنهـا ثانيـة فـأتى بـالقراءة         
بل يكون ما قصده ثالثـة ثانيـة ومـا قصـده ثانيـة ثالثـة قهـرا         ،طل صالتهوالقنوت لم تب

 . األولىبقصد الثانية والثانية بقصد  األولىوكذا لو سجد 
  المواالة 

 فصل

 في المواالة 

قــد عرفــت ســابقا وجــوب المــواالة فــي كــل مــن القــراءة والتكبيــر والتســبيح  
وأنه لـو تركهـا عمـدا علـى وجـه       ،واالذكار بالنسبة إلى االيات والكلمات والحروف

بخالف ما إذا كان سهوا فإنه ال تبطـل الصـالة وإن    ،يوجب محو االسم بطلت الصالة
نعم إذا أوجب فـوات المـواالة فيهـا محـو      ،بطلت تلك االية أو الكلمة فيجب إعادتها

وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة االحـرام فـإن فـوات المـواالة فيهـا       ،اسم الصالة بطلت
فاذا تذكر ذلك ومـع   ،وكذا في السالم فإنه بمنزلة عدم اإلتيان به ،بمنزلة نسيانهاسهوا 

                                                 

 سجدتين أو الركوع سهواً مبني على االحتياط.(فكذلك) : بطالن الصالة بزيادة ال)(٦٠٤

 (نعم يجب) : على االحوط واالظهر العدم إال في موراد خاصة ستأتي في محالها.)(٦٠٥
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بخالف ما إذا أتى به قبـل التـذكر فإنـه كاإلتيـان بـه       ،ذلك أتى بالمنافي بطلت صالته
بعد نسيانه وكما تجب المواالة في المذكورات تجب في أفعال الصـالة بمعنـى عـدم    

ورة الصـالة سـواء كـان عمـدا أو سـهوا مـع       الفصل بينها على وجـه يوجـب محـو صـ    
بخالف ما إذا لم يحصـل المحـو المـذكور فإنـه ال يوجـب       ،حصول المحو المذكور

 البطالن.

: تطويــل الركــوع أو الســجود أو إكثــار االذكــار أو قــراءة  ١] مســألة  ١٦٦٩[  
 السور الطوال ال تعد من المحو فال إشكال فيها. 

راعــاة المــواالة العرفيــة بمعنــى متابعــة االفعــال : األحــوط م ٢] مسـألة   ١٦٧٠[  
وكـذا فـي    ،وإن كان األقـوى عـدم وجوبهـا    ،بالفصل وإن لم يمح معه صورة الصالة

 القراءة واالذكار. 

 (٦٠٦): لو نذر المواالة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره  ٣] مسألة  ١٦٧١[  
لكـن األظهـر عـدم بطـالن      ،فلو خالف عمدا عصـى  ،لرجحانها ولو من باب االحتياط

 صالته. 
  القنوت 

 فصل

 في القنوت 

وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صـالة  
، ويتأكـد فـي الجهريـة مـن الفـرائض خصوصـا فـي الصـبح         (٦٠٧)الشفع علـى األقـوى   

لقـول  وا ،بل األحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلـق الفـرائض   ،والوتر والجمعة
وهو في كـل صـالة مـرة     ،بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف

                                                 

 (فالظاهر انعقاد نذره) : ال يخلو عن اشكال.)(٦٠٦

 (حتى الشفع على االقوى) : في القوة منع بل يؤتى به رجاًء.)(٦٠٧
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إال فـي صـالة العيـدين     ،قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع فـي صـالة الـوتر   
وفـي الثانيـة أربـع مـرات وإال فـي صـالة        ،ففيها في الركعة األولى خمس مـرات  (٦٠٨)

بـل ال   ،ومرة قبـل الركـوع العاشـر    (٦٠٩)الخامس االيات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع 
يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإال في الجمعة ففيها 

 قنوتان : في الركعة األولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.

وال ذكر مخصوص بل يجوز مـا يجـري علـى     (٦١٠)وال يشترط فيه رفع اليدين  
خمـس  » سـبحان اهللا  « وأقلـه   ،المناجـاة وطلـب الحاجـات   لسانه من الذكر والـدعاء و 

» الحمـد هللا  « أو  ،ثـالث مـرات  » بسم اهللا الرحمن الرحيم « أو  ،مرات أو ثالث مرات
كمـا يجـزئ    ،أو سـائر مـا ذكـر مـرة واحـدة     » سـبحان اهللا  « بـل يجـزئ    ،ثالث مرات

اللهـم  « قولـه :  ومثـل   )،صـلى اهللا عليـه وآلـه   (االقتصار على الصالة على النبـي وآلـه   
واألولى أن يكون جامعـا للثنـاء علـى اهللا تعـالى والصـالة علـى        ،ونحو ذلك» اغفرلي 

 محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.

: يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاااليات المشـتملة   ١] مسألة  ١٦٧٢[  
ذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمـة  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إ(على الدعاء كقوله تعالى : 

 ونحو ذلك. )إنك أنت الوهاب

: يجوز قراءة االشعار المشتملة على الدعاء والمناجـاة مثـل    ٢] مسألة  ١٦٧٣[  
 قوله : 

 مقرا بالذنوب وقد دعاكـا        الهي عبدك العاصي أتاكا 

 ونحوه.

                                                 

 الم فيها في محله.(إال في صالة العيدين) : يأتي الك)(٦٠٨

 (مرة قبل الركوع الخامس) : يؤتى به رجاًء.)(٦٠٩

 (وال يشترط فيه رفع اليدين) : فيه اشكال فاالحوط عدم تركه إال مع الضرورة.)(٦١٠
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مـن اللغـات غيـر    ونحوهـا   (٦١١): يجوز الدعاء فيه بالفارسية  ٣] مسألة  ١٦٧٤[  
وكذا في سائر أحـوال الصـالة    ،وإن كان ال يتحقق وظيفة القنوت إال بالعربي ،العربية

 نعم االذكار المخصوصة ال يجوز إتيانها بغير العربي. ،وأذكارها

: األولى أن يقرأ االدعيـة الـواردة عـن األئمـة (صـلوات اهللا       ٤] مسألة  ١٦٧٥[  
 :   واالفضل كلمات الفرج وهى )،عليهم

سـبحان اهللا   ،ال إله إال اهللا العلي العظـيم  ،ال إله إال اهللا الحليم الكريم«  
رب السماوات السبع ورب االرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العـرش  

»: « ومـا بيـنهن   « ويجوز أن يزيد بعد قوله :  ،»والحمد هللا رب العالمين  ،العظيم
و » « العرش العظيم :« ن يزيد بعد قولـه  أ (٦١٢)كما يجوز  »وما فوقهن وما تحتهن 

اللهـم اغفـر لنـا    « واالحسن أن يقول بعد كلمات الفرج :  »سالم على المرسلين 
 ».إنك على كل شيء قدير  ،وارحمنا وعافنا واعف عنا

: األولى ختم القنوت بالصالة على محمد وآله بل االبتـداء   ٥] مسألة  ١٦٧٦[  
فقد روي أن اهللا سـبحانه   ،لب المغفرة أو قضاء الحوائج بهاأو االبتداء في ط أيضاً،بها 

بالصالة وبعيـد مـن رحمتـه     )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وتعالى يستجيب الدعاء للنبي 
فينبغــي أن يكــون طلــب المغفــرة  ،ان يســتجيب األول واالخــر وال يســتجيب الوســط

 .)هصلى اهللا عليه وآل(والحاجات بين الدعاءين للصالة على النبي 
: من القنـوت الجـامع الموجـب لقضـاء الحـوائج ـ علـى مـا          ٦] مسألة  ١٦٧٧[  

سـبحان مـن دانـت لـه السـماوات واالرض      « ذكره بعض العلماء ـ أن يقـول :   
اللهم صـل علـى محمـد وآل محمـد      ،سبحان من تفرد بالوحدانية ،بالعبودية

                                                 

 (يجوز الدعاء فيه بالفارسية) : ينبغي االحتياط بتركه.)(٦١١

  (كما يجوز) : االحوط تركه أو االتيان به بقصد الدعاء.)(٦١٢



IQXTH@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

حـوائجي   واقض ،اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ،وعجل فرجهم
 ».وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى اهللا عليه وآله أجمعين 

: يجوز في القنوت الدعاء الملحـون مـادة أو إعرابـا إذا لـم      ٧] مسألة  ١٦٧٨[  
 لكن األحوط الترك . ،يكن لحنه فاحشا وال مغيرا للمعنى

ظلـم وتسـميته   : يجوز في القنوت الدعاء علـى العـدو بغيـر     ٨] مسألة  ١٦٧٩[  
 كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.

 . (٦١٣): ال يجوز الدعاء لطلب الحرام  ٩] مسألة  ١٦٨٠[  
فعـن   ،: يستحب إطالة القنوت خصوصـا فـي صـالة الـوتر     ١٠] مسألة  ١٦٨١[  

أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم « :  )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 
أطـولكم  « :  )صـلى اهللا عليـه وآلـه   (وفي بعض الروايات قال  »الموقف  القيامة في

و يظهر من بعض االخبارأن إطالة الدعاء فـي   ،»قنوتا في الوتر في دار الدنيا.. الخ 
 الصالة أفضل من إطالة القراءة.

ورفع اليدين حـال التكبيـر    ،: يستحب التكبير قبل القنوت ١١] مسألة  ١٦٨٢[  
هما حيال الوجه وبسطهما جاعال باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو ووضعهما ثم رفع

وأن يكـون نظـره إلـى     ،وأن يكونا منضمتين مضمومتي االصابع إال االبهامين ،االرض
وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند  ،ويكره أن يجاوز بهما الرأس ،كفيه

 الوضع.

سواء كانـت الصـالة جهريـة أو     : يستحب الجهر بالقنوت ١٢] مسألة  ١٦٨٣[  
 وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع اإلمام صوته. إخفاتية

 ،: إذا نذر القنوت في كل صـالة أو صـالة خاصـة وجـب     ١٣] مسألة  ١٦٨٤[  
 على األقوى.أيضاً بل وال بتركه عمدا  ،لكن ال تبطل الصالة بتركه سهوا

                                                 

 وز الدعاء لطلب الحرام) : ولكن ال تبطل الصالة به على االظهر.(ال يج)(٦١٣
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سي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع : لو ن ١٤] مسألة  ١٦٨٥[  
و كذا لو تـذكر   ،وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ،قام وأتى به

وإن  ،تـرك العـود إليـه    (٦١٤)وإن كـان األحـوط    ،بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة
 ،ت المـدة تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصـالة قضـاه بعـد الصـالة وإن طالـ     

وإن تركـه عمـدا فـي محلـه أو      ،واألولى اإلتيان به إذا كان بعد الصالة جالسا مستقبال
 بعد الركوع فال قضاء.

: األقوى اشتراط القيام في القنوت مع الـتمكن منـه إال إذا    ١٥] مسألة  ١٦٨٦[  
كانت الصالة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائهـا كمـا يجـوز    

 بتدائها اختيارا.في ا

: صالة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إال في  ١٦] مسألة  ١٦٨٧[  
امور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قـدمنا مـن المسـائل وجملتهـا أنـه يسـتحب لهـا        

والجمـع بـين قـدميها     ،واالخفـات فـي االقـوال    ،الزينة حال الصالة بالحلي والخضاب
ووضـع يـديها علـى فخـذيها      أيضـاً، إلى صدرها بيديها حاله وضم ثدييها  ،حال القيام

وأن  ،وأن تبـدأ بـالقعود للسـجود    ،وأن ال تـرد ركبتيهـا حالـه إلـى وراء     ،حال الركوع
وأن تلتصـق   ،وأن تجتمـع وتضـم أعضـاءها حـال السـجود      ،تجلس معتدلة ثم تسـجد 

م أي تـنهض  وأن تنسل انسالال إذا أرادت القيـا  ،باالرض بال تجاف وتفترش ذراعيها
وأن تجلـس علـى أليتيهـا إذا جلسـت رافعـة       ،بتأن وتدريج عدال لـئال تبـدو عجيزتهـا   

 ركبتيها ضامة لهما.

 والصبية كالمرأة. ،: صالة الصبي كالرجل ١٧] مسألة  ١٦٨٨[  

: قد مر في المسائل المتقدمة متفرقه حكم النظر واليـدين   ١٨] مسألة  ١٦٨٩[  
ه جملة : فشغل النظر حال القيام أن يكـون علـى موضـع    وال بأس بإعادت ،حال الصالة

                                                 

 (وان كان االحوط) : ال يترك.)(٦١٤
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وحــال  ،وحــال الســجود إلــى طــرف االنــف ،وحــال الركــوع بــين القــدمين ،الســجود
وحال  ،وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ،الجلوس إلى حجره

وحــال الســجود علــى االرض مبســوطتين  ،الركــوع علــى الــركبتين مفرجــة االصــابع 
وحـال   ،وحـال الجلـوس علـى الفخـذين     ،تقبال بأصـابعهما منضـمة حـذاء االذنـين    مس

 القنوت تلقاء وجهه. 
   التعقيب

 فصل

 في التعقيب 

وهو االشتغال عقيب الصالة بالدعاء أو الذكر أو التالوة أو غيرهـا مـن االفعـال    
بـة إليـه   ومثل البكـاء لخشـية اهللا أو للرغ   ،مثل التفكر في عظمة اهللا ونحوه (٦١٥)الحسنة 

وفـي روايـة :    ،ومنافعه فـي الـدين والـدنيا كثيـرة     ،وهو من السنن االكيدة ،وغير ذلك
التعقيـب أبلـغ فـي طلـب     : « وفي خبر » من عقب في صالته فهو في صالة «

وإن كـان بعـد    أيضـاً، والظاهر استحبابه بعد النوافل  ،»الرزق من الضرب في البالد 
بـالفراغ منهـا غيـر مشـتغل بفعـل آخـر ينـافي         ويعتبر أن يكون متصـال  ،الفرائض آكد

ففـي   ،صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر واالضطرار واالختيار
والمـدار علـى    ،كحـال االضـطرار  أيضـاً  السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشـي  

 والقدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغال بما ،بقاء الصدق والهيئة في نظر المتشرعة
والظاهر عدم صـدقه علـى الجلـوس بـال دعـاء أو الـدعاء بـال         ،ذكر من الدعاء ونحوه

وال  ،ىواألولى فيه االستقبال والطهارة والكـون فـي المصـلّ    ،جلوس إال في مثل ما مر
كمـا أن االفضــل   ،يعتبـر فيـه كـون االذكـار والـدعاء بالعربيــة وإن كـان هـو االفضـل        

 ونذكر جملة منها تيمناً : ،في كتب العلماء المذكورة ةاالذكار واالدعية المأثور

                                                 

 (االفعال الحسنة) : اطالقه محل اشكال بل منع.)(٦١٥
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 أن يكبر ثالثا بعد التسليم رافعا يديه على هيئة غيره من التكبيرات.  أحدها : 

وهو أفضلها على ما ذكـره جملـة    )،صلوات اهللا عليها(تسبيح الزهراء  الثاني : 
 ما عبد اهللا بشيء مـن التحميـد أفضـل مـن تسـبيح     « ففي الخبـر :   ،من العلماء

صـلى اهللا  (ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسـول اهللا   )عليها السالم( ،فاطمة
تسبيح فاطمة الزهـراء الـذكر   : « وفي روايـة   )عليها السالم( »فاطمة  )عليه وآله

وفـي اخـرى عـن الصـادق      ،»الكثير الذي قال اهللا تعالى : اذكروا اهللا ذكرا كثيـرا 
دبر كل صالة أحب إلي من صـالة   تسبيح فاطمة كل يوم في« :  )عليه السالم(

نعم  ،بل في نفسهأيضاً والظاهر استحبابه في غير التعقيب  ،»ألف ركعة في كل يوم 
كمـا أن الظـاهر عـدم اختصاصـه      ،هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم لـدفع الرؤيـا السـيئة   

 بالفرائض بل هو مستحب عقيب كل صالة.

 ،ثـالث وثالثـون  » الحمـد هللا  « ثم  ،أربع وثالثون مرة »اهللا أكبر « وكيفيته :  
ويجوز تقديم التسبيح على التحميـد وإن   ،فمجموعها مائة ،كذلك »سبحان اهللا « ثم 

 كان األولى األول.

صـلوات  (: يستحب أن يكون السبحة بطـين قبـر الحسـين     ١٩] مسألة  ١٦٩٠[  
ويكتب له ذلك وفي الخبر أنها تسبح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبح  )اهللا عليه

 التسبيح وإن كان غافال.

ــألة  ١٦٩١[   ــبيحات أو     ٢٠] مسـ ــرات أو التسـ ــدد التكبيـ ــي عـ ــك فـ : إذا شـ
وإن زاد  ،وإال بنـى علـى اإلتيـان بـه     ،التحميدات بنى على االقل إن لم يتجاوز المحل

 على االعداد بنى عليها ورفع اليد عن الزائد.

أنجز وعـده ونصـر عبـده وأعـز      ،ال إله إال اهللا وحده وحده«  الثالث : 
يحيي ويميت وهو حـي   ،فله الملك وله الحمد ،جنده وغلب االحزاب وحده

 ». ال يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير
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وانشر علـي   ،وأفض علي من فضلك ،اللهم اهدني من عندك: «  الرابع 
 ». وأنزل علي من بركاتك ،من رحمتك

مائـة مـرة أو   »  هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر سبحان اهللا والحمد: «  الخامس 
 أربعين أو ثالثين.

اللهم صل علـى محمـد وآل محمـد وأجرنـي مـن النـار       : «  السادس 
 ». وارزقني الجنة وزوجني من الحور العين

أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي ال ترام وقدرتك التـي ال  : «  السابع 
وال حـول وال   ،رة. ومن شر االوجاع كلهايمتنع منها شيء من شر الدنيا واالخ

 ». قوة إال باهللا العلي العظيم
ـ الـخ [ آل    )شهد اهللا أنـه ال إلـه  (: قراءة الحمد وآية الكرسي وآية  الثامن 
 ]. ٢٦:  ٣] وآية الملك [ آل عمران  ١٧:  ٣عمران 
اللهم إني أسالك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من : «  التاسع 

وأعـوذ   ،اللهم إني أسألك عافيتك في اموري كلهـا  ،حاط به علمككل شر أ
 ». بك من خزي الدنيا وعذاب االخرة

أعيذ نفسي ومارزقني ربي باهللا الواحد االحد الصمد الذي لم : «  العاشر 
واعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق من شر ما  ،يلد ولم يكن له كفوا أحد

ـ  ،خلق نفسي وما رزقني ربـي بـرب النـاس ملـك     واعيذ  ،إلى آخر السورة 
 ».ناس ـ إلى آخر السورةال

ثـم يبسـط يديـه     ،: أن يقـرأ قـل هـو اهللا أحـد اثنـي عشـر مـرة        الحادي عشـر  
 ويرفعهما إلى السماء ويقول :

 ،اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهـر الطاهرالمبـارك  «  
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 ،لى محمد وآل محمـد وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلي ع
يا واهب العطايا يا مطلق االسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي 
على محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتي من النار وتخرجني مـن الـدنيا آمنـا    
وتدخلني الجنة سالما وأن تجعل دعائي أوله فالحا وأوسطه نجاحـا وآخـره   

 ».  إنك أنت عالم الغيوب ،صالحا
 .)عليهم السالم(: الشهادتان واالقرار باألئمة عشر الثاني 
أسـتغفر اهللا الـذي ال   « : قبل أن يثني رجليه يقول ثالث مرات الثالث عشر 

 .»إله إال هو الحي القيوم ذو الجالل واالكرام وأتوب إليه 
 وهو : ،: دعاء الحفظ من النسيان الرابع عشر 

ان مـن ال يأخـذ أهـل االرض    سـبح  ،سبحان من ال يعتدي على أهل مملكتـه «  
اللهم اجعل لي في قلبي نـورا وبصـرا وفهمـا     ،سبحان الرؤوف الرحيم ،بألوان العذاب

 ».على كل شيء قدير  كإن ،وعلما
: يستحب في صالة الصبح أن يجلـس بعـدها فـي مصـاله      ٢١] مسألة  ١٦٩٢[  

 إلى طلوع الشمس مشتغال بذكر اهللا.

وكـذا   ،د الفريضـة أفضـل مـن الصـالة تـنفال     : الـدعاء بعـ   ٢٢] مسـألة   ١٦٩٣[  
 النافلة.بعد الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء 

: يستحب سجود الشكر بعد كل صـالة فريضـة كانـت أو     ٢٣] مسألة  ١٦٩٤[  
  نافلة وقد مر كيفيته سابقا.  

  
  
 

على النبي (صلّى اهللا عليه وآله)    الصالة 
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 فصل

 ]  )عليه وآلهصلّى اهللا ([ في الصالة على النبي 
يستحب الصالة على النبي حيث ما ذكر أو ذكـر عنـده ولـو كـان فـي الصـالة       

وال  ،بل األحوط عدم تركهـا لفتـوى جماعـة مـن العلمـاء بوجوبهـا       ،وفي أثناء القراءة
 لمـي كمحمـد وأحمـد أو بالكنيـة واللقـب كـأبي       فرق بين أن يكون ذكره باسـمه الع

وصـل علـى   « وفي الخبـر الصـحيح :    ،بالضمير القاسم والمصطفى والرسول والنبي أو
مـن  « وفـي روايـة :    ،»النبي كلما ذكرتـه أو ذكـره ذاكـر عنـدك فـي االذان أو غيـره       

 ». ذكرت عنده ونسي أن يصلي علي خطأ اهللا به طريق الجنة 
مكــررا يســتحب  )صــلى اهللا عليــه وآلــه(: إذا ذكــر اســمه  ١] مســألة  ١٦٩٥[  

نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفـي مـرة    ،وجوب يجبوعلى القول بال ،تكرارها
 وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة. ،إال إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها

 (٦١٦): إذا كــان فــي أثنــاء التشــهد فســمع اســمه ال يكتفــي   ٢] مســألة  ١٦٩٦[  
اللهم صـل علـى محمـد    « نعم ذكره في ضمن قوله :  ،بالصالة التي تجب للتشهد

 وإال لزم التسلسل. ،ال يوجب تكرارها »مد وآل مح

: األحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصالة عليه بنـاء   ٣] مسألة  ١٦٩٧[  
فلـو   ،وكذا بناء على االستحباب في إدراك فضلها وامتثال االمر الندبي ،على الوجوب

ن فـي  ذكره أو سمعه فـي أثنـاء القـراءة فـي الصـالة ال يـؤخر إلـى آخرهـا إال إذا كـا         
 أواخرها.

: ال يعتبر كيفية خاصة فـي الصـالة بـل يكفـي فـي الصـالة        ٤] مسألة  ١٦٩٨[  
واألولـى ضـم    ،» اللهم صل عليـه « و»  صلى اهللا عليه« عليه كل ما يدل عليها مثل 

                                                 

 كتفاء بها.اإل(ال يكتفي) : الظاهر جواز )(٦١٦
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 .(٦١٧)ل إليه اآل
يستحب أن يكتـب   )صلى اهللا عليه وآله(: إذا كتب اسمه  ٥] مسألة  ١٦٩٩[  

 الصالة عليه.

: إذا تذكّره بقلبه فاألولى أن يصـلي عليـه الحتمـال شـمول      ٦] مسألة  ١٧٠٠[  
لكـن الظـاهر إرادة الـذكر اللسـاني دون      ،الـخ »  كلما ذكرتـه : «  )عليه السـالم (قوله 

 القلبي.

نعم إذا  ،ذلكأيضاً : يستحب عند ذكر سائر األنبياء واألئمة  ٧] مسألة  ١٧٠١[  
ثم عليهم  )صلى اهللا عليه وآله( يصلي على النبي وآله أراد أن يصلي على األنبياء أوالً

ففي الخبر عن معاوية بن عمار قـال : ذكـرت عنـد     )عليه السالم(إال في ذكر إبراهيم 
إذا «:  )عليه السالم(بعض األنبياء فصليت عليه فقال  )عليه السالم(أبي عبداهللا الصادق 

 ». آله ثم عليه ذكر أحد من األنبياء فابدأ بالصالة على محمد و
  مبطالت الصالة 

 فصل

 في مبطالت الصالة 

 وهي أمور :  

فقد بعض الشرائط في أثناء الصالة كالستر وأباحة المكـان واللبـاس    أحدها : 
 ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.

فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل االخـر   ،الحدث األكبر أو األصغر : )الثاني( 
عدا ما مر في حكم  (٦١٨)غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا بحرف من 

                                                 

 (واالولى ضم اآلل اليه) : بل ال ينبغي تركه.)(٦١٧

الن الصـالة فـي الصـورتين اذا كـان بعـد السـجدة االخيـرة مبنـي علـى          (أو سهواً أو اضـطراراً) : بطـ  )(٦١٨
 االحتياط الوجوبي.



IQYRH@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

نعـم لـو نسـي السـالم ثـم أحـدث فـاألقوى عـدم          ،المسلوس والمبطون والمستحاضة
 أيضاً.وإن كان األحوط اإلعادة  ،البطالن

بمعنى وضع إحدى اليدين على االخرى علـى النحـو    (٦١٩)التكفير  : )الثالث( 
فال بـأس بـه سـهوا وإن كـان األحـوط       ،ن كان عمدا لغير ضرورةالذي يصنعه غيرنا إ

بل لو تركـه حالهـا أشـكلت الصـحة      ،وكذا ال بأس به مع الضرورة أيضاً،اإلعادة معه 
واألحوط عدم وضع إحدى اليدين على االخـرى بـأي وجـه كـان      ،وإن كانت أقوى

أن يكـون  في أي حالة من حاالت الصـالة وإن لـم يكـن متعارفـا بيـنهم لكـن بشـرط        
وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فال بأس به مطلقا  ،بعنوان الخضوع والتأدب

 حتى على الوضع المتعارف.

تعمد االلتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسـار بـل    : )الرابع( 
وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن االستقبال وإن لم يصل إلى حدهما وإن لم يكـن  

إلى الخلف  (٦٢٠)بل األقوى ذلك في االلتفات بالوجه  ،لتفات حال القراءة أو الذكراال
وأمـا االلتفـات    ،مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجـه ال يخـرج عـن االسـتقبال    

وإن  ،بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبال فاألقوى كراهته مع عدم كونه فاحشـا 
وصا إذا كان طويال وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال خصأيضاً كان األحوط اجتنابه 

وأما إذا كان فاحشا ففيـه إشـكال فـال     ،الصالة خصوصا االركان سيما تكبيرة االحرام
فيما كـان عمـده مـبطال إال     (٦٢١)وكذا تبطل مع االلتفات سهوا  ،يترك االحتياط حينئذ

                                                 

(التكفيير) : ال ريب في حرمتـه التشـريعية وامـا الحرمـة التكليفيـة والوضـعية فمبنيـة علـى االحتيـاط          )(٦١٩
 اللزومي.

يـث يوجـب لـي العنـق     (في االلتفات بالوجه) : يكيفي في االبطال االلتفات بالوجه التفاتاً فاحشـاً بح )(٦٢٠
 ورؤية الخلف في الجملة.

 (وكذا تبطل مع االلتفات سهواً) : فيه تفصيل تقدم في احكام الخلل في القبلة.)(٦٢١
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نه غير مبطـل إذا كـان سـهوا    إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فا
 وإن كان بكل البدن.

أو  ،غيـر مفهمـين للمعنـى    (٦٢٢)تعمد الكالم بحرفين ولو مهملين  : )الخامس( 
بشـرط أن  » وقـى  « فعـل أمـر مـن    » ق « بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو 

 مـع التفاتـه إلـى معنـاه علـى     أيضـاً  بـل أو غيـر قاصـد     ،يكون عالما بمعناه وقاصـدا لـه  
 األحوط.

: لو تكلم بحرفين حصـل ثانيهمـا مـن إشـباع حركـة األول       ١] مسألة  ١٧٠٢[  
 . (٦٢٣)بخالف ما لو لم يصل االشباع إلى حد حصول حرف آخر  ،بطلت

» ب ب « : إذا تكلم بحرفين من غير تركيـب كـأن يقـول :     ٢] مسألة  ١٧٠٣[  
 .(٦٢٤)واألحوط األول  ،مثال ففي كونه مبطال أوال وجهان

: إذا تكلـم بحـرف واحـد غيـر مفهـم للمعنـى لكـن وصـله          ٣] مسألة  ١٧٠٤ [ 
بإحدى كلمات القراءة أو االذكار أبطل مـن حيـث إفسـاد تلـك الكلمـة إذا خرجـت       

 .(٦٢٥)تلك الكلمة عن حقيقتها 
: ال تبطل بمد حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف  ٤] مسألة  ١٧٠٥[  

 فإنه محسوب حرفا واحدا. ،آخر

حيث إنـه  » ل « : الظاهر عدم البطالن بحروف المعاني مثل  ٥] مسألة  ١٧٠٦[  
حيـث يفيـد معنـى العطـف أو     » و « وكـذا مثـل    ،لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما
                                                 

(ولو مهملين) : المناط صدق التكلم وهو يصدق بالتلفظ ولـو بـالحرف الواحـد اذا كـان مفهمـاً امـا       )(٦٢٢
للتلقـين أو جوابـاً عمـن سـأله عـن ثـاني       » ب « تلفـظ بــ    امراً من الوقاية او لغيره كمـا لـو  » ق « لمعناه مثل 

حروف المعجم، واما التلفظ بغير المفهم مطلقـاً فـال يتـرك االحتيـاط باالجتنـاب عنـه اذا كـان مركبـاً مـن          
 حرفين فما زاد.

 )(حرف آخر) : قد عرفت التفصيل.(٦٢٣

 (واالحوط االول) : يأتي فيه التفصيل المتقدم.)(٦٢٤

 خروجاً مبطالً للصالة.(عن حقيقتها) : )(٦٢٥
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وإن كـان األحـوط الـبطالن مـع قصـد       ،فإنه حرف جر وله معـان » ب « ومثل  ،القسم
 لمباني.وفرق واضح بينها وبين حروف ا ،هذه المعاني

: ال تبطل بصوت التنحنح وال بصوت النفخ واالنين والتـأوه   ٦] مسألة  ١٧٠٧[  
 نعم تبطل بحكاية أسماء هذه االصوات مثل أح ويف وأوه. ،ونحوها (٦٢٦)

ال تبطــل  ،: إذا قــال : آه مــن ذنــوبي أو آه مــن نــار جهــنم  ٧] مســألة  ١٧٠٨[  
وأمـا إذا قـال : آه مـن غيـر ذكـر       ،ةإذا كان في ضمن دعاء أو مناجا (٦٢٧)الصالة قطعا 

وإن كان األقوى عـدم الـبطالن إذا    ،وإال فاألحوط اجتنابه ،المتعلق فإن قدره فكذلك
 كان في مقام الخوف من اهللا .

: ال فرق في البطالن بالتكلم بين أن يكـون هنـاك مخاطـب     ٨] مسألة  ١٧٠٩[  
نعم التكلم سـهوا   ،أو مختارا في التكلم (٦٢٨)وكذا ال فرق بين أن يكون مضطرا  ،أم ال

 ليس مبطال ولو كان بتخيل الفراغ من الصالة.

: ال بأس بالـذكر والـدعاء فـي جميـع أحـوال الصـالة بغيـر         ٩] مسألة  ١٧١٠[  
المحرم بـ وأمـا الـدعاء    ،(٦٢٩)وكـذا بقـراءة القـرآن غيـر مـا يوجـب السـجود         ،المحرم

وإن كـان جـاهال    (٦٣٠)ة كالدعاء علـى مـؤمن ظلمـا فـال يجـوز بـل هـو مبطـل للصـال         
نعم ال يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فـدعا عليـه فبـان أنـه      ،بحرمته
 مسلم.

                                                 

 (واألنين والتأوه) : ال يترك االحتياط بتركهما اختياراً.)(٦٢٦

 (ال تبطل الصالة قطعاً) : اذا كان بعنوان التشكي الى اهللا تعالى وكذا فيما بعده.)(٦٢٧

 (مضطراً) : على االحوط وجوباً فيه وفي المكره اذا لم يكن ماحياً لصورة الصالة وإال فال اشكال في)(٦٢٨
 مبطليته.

 )(غير ما يوجب السجود) : مر الكالم فيه.(٦٢٩

 (بل هو مبطل للصالة) : فيه منع كما مر.)(٦٣٠
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وإن كـان  أيضـاً  (٦٣١): ال بأس بالذكر والدعاء بغير العربـي   ١٠] مسألة  ١٧١١[  
 األحوط العربية.

ا هـو  فلـو قـرأ مـ    ،(٦٣٢): يعتبـر فـي القـرآن قصـد القرآنيـة       ١١] مسألة  ١٧١٢[  
بـل االيـة    ،أبطـل أيضـاً  مشترك بين القرآن وغيره ال بقصد القرآنيـة ولـم يكـن دعـاءاً     

 وكذا لو لم يعلم أنها قرآن. ،إذا قصد بها غير القرآن أبطلتأيضاً المختصة بالقرآن 

: اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغيـر والداللـة علـى أمـر مـن       ١٢] مسألة  ١٧١٣[  
وإن  ،ر وقصد التنبيه برفع الصوت مثال فـال إشـكال بالصـحة   فإن قصد به الذك ،االمور

بأن استعمله في التنبيه والداللـة فـال إشـكال    أصالً قصد به التنبيه من دون قصد الذكر 
وكذا إن قصـد االمـرين معـا علـى أن يكـون لـه مـدلوالن واسـتعمله          ،في كونه مبطالً

لـذكر تنبيـه الغيـر فـاألقوى     وأما إذا قصـد الـذكر وكـان داعيـه علـى اإلتيـان با       ،فيهما
 الصحة.

بأن يقول : غفـر اهللا   (٦٣٣): ال بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير  ١٣] مسألة  ١٧١٤[  
 فهو مثل قوله : اللهم اغفر لي أو لفالن. ،لك

ــاب    ١٤] مســألة  ١٧١٥[   ــذكر أو القــراءة عمــدا أو مــن ب ــأس بتكــرار ال : ال ب
بـل ال يبعـد بطـالن     ،(٦٣٤)لوسوسة فال يجـوز  نعم إذا كان التكرار من باب ا ،االحتياط

 الصالة به.

                                                 

 (بغير العربي) : ينبغي االحتياط بتركه كما تقدم.)(٦٣١

(يعتبر في القرآن قصد القرآنية) : المعبتر صدق القرآن عرفاً وال يعتبر فيه قصـد القرآنيـة كمـا سـبق     )(٦٣٢
 نه يظهر النظر فيما فروعه عليه.في اقسام السجود وم

 (مع مخاطبة الغير) : ال يترك االحتياط بترك المخاطبة.)(٦٣٣

(فال يجوز) : عدم الجواز تكليفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم يخرج عن عنوان الذكر والقراءة بان يعد من )(٦٣٤
 المهمل عرفاً.
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وكذا سائر التحيات مثل  ،: ال يجوز ابتداء السالم للمصلي ١٥] مسألة  ١٧١٦[  
ادخلوهـا  « أو  »في أمان اهللا « أو  »مساك اهللا بالخير « أو  »صبحك اهللا بالخير « 

ة أو االصـباح واالمسـاء   وأما إذا قصد الدعاء بالسـالم  ،إذا قصد مجرد التحية »بسالم 
سـالم  « به وكـذا إذا قصـد القرآنيـة مـن نحـو قولـه :       (٦٣٥)بالخير ونحو ذلك فال بأس 

وإن كان الغرض منـه السـالم أو بيـان المطلـب      »ادخلوها بسالم « أو  (٦٣٦) »عليكم 
 بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.  (٦٣٧)

م التحية في أثناء الصالة بل يجب وإن لـم  : يجوز رد سال ١٦] مسألة  ١٧١٧[  
ولـو عصـى ولـم يـرد الجـواب واشـتغل        ،يكن السـالم أو الجـواب بالصـيغة القرآنيـة    

 بالصالة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على األقوى.

 ،(٦٣٨): يجب أن يكون الرد في أثناء الصالة بمثل ما سـلم   ١٧] مسألة  ١٧١٨[  
بـل   ،مـثالً » سـالم علـيكم   « يقـول فـي الجـواب :     يجب أن» سالم عليكم « فلو قال : 

» سـالم علـيكم   « األحوط المماثلة في التعريف والتنكير واالفراد والجمع فال يقـول :  
وإن كـان   ،مثال وبـالعكس » سالم عليك « أو في جواب » السالم عليكم « في جواب 

 المماثلة.في الجواب فال بأس بعدم  (٦٣٩)نعم لو قصد القرآنية  ،ال يخلو من منع

                                                 

 (فال بأس) : مر الكالم فيه.)(٦٣٥

لقرآن مع االقتصار على هذه الجملـة محـل تأمـل نعـم ال اشـكال فـي       (سالم عليكم) : صدق قراءة ا)(٦٣٦
سالم علـيكم  ( ) أو قولهواذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سالم عليكم(صدقها اذا قرأ قوله تعالى 

 أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذكورة. بما صبرتم فنعم عقبى الدار)

يان المطلب) : لكن في وجوب رده حينئذ إشكال النه لم يسـتعمل  (وان كان الغرض منه السالم او ب)(٦٣٧
 اللفظ في معنى التحية وانما اراد افهامه على نحو داللة التنبيه.

(بمثل ما سلم) : بان ال يزيد عليه، وكذا ال يقدم الظرف اذا سلم عليه مع تقديم السالم على االحوط )(٦٣٨
 لتالية.لزوماً واما حكم عكسه فسيجيء في المسألة ا

(نعم لو قصد القرآنية) : ولكن وظيفة رد التحية ال تودى بقراءة القرآن من غير اسـتعمال اللفـظ فـي    )(٦٣٩
 معناها كما ظهر مما تقدم.



ñý–Ûa@pýĐjß@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@INQYWH 

فاألحوط في الجـواب  » عليكم السالم « : لو قال المسلم :  ١٨] مسألة  ١٧١٩[  
 .  (٦٤٠)بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء » سالم عليكم « أن يقول : 

 ،(٦٤١): لــو ســلم بــالملحون وجــب الجــواب صــحيحا       ١٩] مســألة  ١٧٢٠[  
 واألحوط قصد الدعاء أو القرآن. 

كان المسلم صبيا مميـزا أو نحـوه أو امـرأة أجنبيـة أو      ول:  ٢٠] مسألة  ١٧٢١[  
 ،بعنـوان رد التحيـة   (٦٤٢)رجال أجنبيا على امرأة تصلي فال يبعد بل األقوى جـواز الـرد   

 لكن األحوط قصد القرآن أو الدعاء.

: لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لـم   ٢١] مسألة  ١٧٢٢[  
واألحـوط رد   ،(٦٤٤)ه صـبي مميـز ففـي كفايتـه إشـكال      نعـم لـو رد   ،(٦٤٣)يجز له الـرد  

 المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.

وجـب الجـواب فـي    » علـيكم  « بدون » سالم « : إذا قال :  ٢٢] مسألة  ١٧٢٣[  
واألحـوط الجـواب   » سـالم علـيكم   « وإمـا بقولـه :   » عليكم « الصالة إما بمثله ويقدر 

 كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.

نعم لو أجاب  ،: إذا سلم مرات عديدة يكفي الجواب مرة ٢٣مسألة  ] ١٧٢٤[  
وهكذا إال إذا خرج عن المتعـارف فـال يجـب    أيضاً  (٦٤٥)ثم سلم يجب جواب الثاني 

 الجواب حينئذ.

                                                 

(بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء) : قد ظهر االشكال فيهما مما مر، والظاهر انه مخير بين الرد بالمثـل  )(٦٤٠
 وتقديم السالم.

حيحاً) : على االحوط، واما االحتيـاط المـذكور فـي المـتن هنـا وفـي جملـة مـن         (وجب الجواب ص)(٦٤١
 الفروع االتية فقد ظهر الحال فيه مما تقدم.

 (جواز الرد) : بل وجوبه. )(٦٤٢

 )(لم يجز له الرد) : على االحوط.(٦٤٣

 )(ففي كفايته اشكال) : واالظهر الكفاية.(٦٤٤
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: إذا كان المصلي بين جماعة فسـلم واحـد علـيهم وشـك      ٢٤] مسألة  ١٧٢٥[  
له الجـواب نعـم ال بـأس بـه بقصـد      أم ال ال يجوز أيضاً المصلي في أن المسلم قصده 

 القرآن أو الدعاء .

: يجـب جـواب السـالم فـورا فلـو أخـر عصـيانا أو نسـيانا          ٢٥] مسـألة   ١٧٢٦[  
لم يجب وإن كان في الصالة لم يجز وإن شـك   (٦٤٦)بحيث خرج عن صدق الجواب 

في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصالة لـم يجـز وإن شـك فـي الخـروج      
 جب وإن كان في الصالة لكن األحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.عن الصدق و

: يجب إسـماع الـرد سـواء كـان فـي الصـالة أو ال إال إذا        ٢٦] مسألة  ١٧٢٧[  
بحيث لو  (٦٤٧)سلم ومشى سريعا أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف 

 لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.

صـبحك اهللا  « كانت التحية بغيـر لفـظ السـالم كقولـه     : لو  ٢٧] مسألة  ١٧٢٨[  
ولـو كـان فـي     ،وإن كان هـو األحـوط   ،لم يجب الرد» مساك اهللا بالخير « أو » بالخير 

 .  (٦٤٨)الصالة فاألحوط الرد بقصد الدعاء 
: لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فاألحوط  ٢٨] مسألة  ١٧٢٩[  

 .(٦٤٩)بقصد القرآن أو الدعاء » سالم عليكم « أن يرد بقوله : 
 : يكره السالم على المصلي. ٢٩] مسألة  ١٧٣٠[  

                                                                                                                         

ذا لم ينطبق عليـه عنـوان االسـتهزاء ونحـوه الـذي هـو       )(يجب جواب الثاني) : فيه إشكال حتى فيما ا(٦٤٥
 المقصود بالخروج عن المتعارف.

 (عن صدق الجواب) : في حال التحية عرفاً.)(٦٤٦

)(الجواب على المتعارف) : بل الالزم في الفرضين الجواب اذا امكن تفهيمه اياه باشارة ونحوها ومع (٦٤٧
 فيها. عدم التمكن منه ال يجب في غير الصالة وال يجوز

(فاالحوط الرد بقصد الدعاء) : تقدم االشكال فـي الـدعاء المتضـمن للمخاطبـة، فلـو اراد الـرد فـي        )(٦٤٨
 اللهم صبحه بالخير).( المقام فاالحوط االتيان به على نحو يكون المخاطب به هو اهللا تعالى كان يقول

 )(بقصد القرآن أو الدعاء) : بل بقصد التحية.(٦٤٩
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فلو كان المسلم عليهم جماعة  ،: رد السالم واجب كفائي ٣٠] مسألة  ١٧٣١[  
بـل   ،ولكن الظـاهر عـدم سـقوط االسـتحباب بالنسـبة إلـى البـاقين        ،يكفي رد أحدهم

يكن داخال فـي تلـك الجماعـة أو     وال يسقط برد من لم ،األحوط رد كل من قصد به
والمشهور على أن  أيضاً، (٦٥٠)والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز  ،لم يكن مقصودا
فلو كان الداخلون جماعة يكفي سالم  ،من المستحبات الكفائيةأيضاً االبتداء بالسالم 

 ا.وإن لم يكن مؤكدأيضاً وال يبعد بقاء االستحباب بالنسبة إلى الباقين  ،أحدهم
: يجــوز ســالم االجنبــي علــى االجنبيــة وبــالعكس علــى   ٣١] مســألة  ١٧٣٢[  

حيث إن صوت المـرأة مـن حيـث هـو      ،األقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة
 ليس عورة.

: مقتضى بعض االخبار عدم جواز االبتـداء بالسـالم علـى     ٣٢] مسألة  ١٧٣٣[  
وإن سـلم الـذمي    ،إرادة الكراهـة  لكـن يمكـن الحمـل علـى     ،(٦٥١)الكافر إال لضرورة 

 .  (٦٥٢)من دون عليك » سالم « أو بقوله : » عليك « على مسلم فاألحوط الرد بقوله : 
: المستفاد من بعض االخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب  ٣٣] مسألة  ١٧٣٤[  

 ،وهـم علـى أصـحاب الحميـر     ،وأصحاب الخيل على أصـحاب البغـال   ،على الماشي
ومـن   ،والصـغير علـى الكبيـر    ،والجماعـة القليلـة علـى الكثيـرة     ،جالسوالقائم على ال

وإال فلـو وقــع العكــس لـم يخــرج عــن    (٦٥٣)المعلـوم أن هــذا مسـتحب فــي مســتحب   
 أيضاً.االستحباب 

 فالظاهر عدم وجوب رده. (٦٥٤): إذا سلم سخرية أو مزاحا  ٣٤] مسألة  ١٧٣٥[  

                                                 

 لصبي المميز) : االظهر كفايته كما مر.(عدم كفاية رد ا)(٦٥٠

 (اال لضرورة) : ولو كانت عرفية.)(٦٥١

 دون عليك) : فيه اشكال.» سالم « (أو بقوله )(٦٥٢

 (هذا مستحب في مستحب) : بمعنى ان االستحباب لهم آكد.)(٦٥٣

 )(أو مزاحاً) : وكذا اذا اسلم بعنوان المتاركة.(٦٥٤
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م يعلـم أنـه أيهمـا أراد ال    : إذا سلم على أحد شخصين ول ٣٥] مسألة  ١٧٣٦[  
وإن كان األحوط فـي غيـر حـال الصـالة الـرد مـن كـل         ،يجب الرد على واحد منهما

 منهما.

 (٦٥٥): إذا تقارن سالم شخصـين كـل علـى االخـر وجـب       ٣٦] مسألة  ١٧٣٧[  
 على كل منها الجواب وال يكفي سالمه األول ألنه لم يقصد الرد بل االبتداء بالسالم.

: يجب جواب سالم قارىء التعزية والواعظ ونحوهما من  ٣٧لة ] مسأ ١٧٣٨[  
 ويكفي رد أحد المستمعين. ،(٦٥٦)أهل المنبر 

: يستحب الرد باألحسن في غير حال الصالة بأن يقول في  ٣٨] مسألة  ١٧٣٩[  
بل يحتمـل ذلـك فيهـا     ،»سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته » : « سالم عليكم « جواب 

 الرد بالمثل .(٦٥٧)حوط وإن كان األأيضاً 

: يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغيـر وإن كـان فـي     ٣٩] مسألة  ١٧٤٠[  
 »حمد هللا وصلى اهللا على محمد وآلـه ال«أو يقول : » الحمد هللا « الصالة أن يقول : 

وكـذا يسـتحب تسـميت العـاطس بـأن يقـول لـه :         ،أصبعه على أنفه(٦٥٨)بعد أن يضع  
التـرك  (٦٥٩) وإن كان األحوط  ،وإن كان في الصالة »اهللا يرحمكم«أو  »يرحمك اهللا«

 ».يغفر اهللا لكم:«حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله 

                                                 

 (وجب) : على االحوط.)(٦٥٥

 بر) : وجوب رد السالم في غير أول اللقاء عرفاً محل إشكال مطلقاً.(من أهل المن)(٦٥٦

 (وان كان االحوط) : بل المتعين.)(٦٥٧

(بعد أن يضع) أي العاطس، ولكن مقتضى بعض الروايات تأخير الوضع عن التحميد إال إنها ضعيفة )(٦٥٨
 كرواية التقديم فاستحباب الوضع غير ثابت وان كان التحميد مستحباً.

 ن كان االحوط) : ال يترك.(وا)(٦٥٩
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، وهـي الضـحك المشـتمل علـى     (٦٦٠): تعمد القهقهة ولو اضطرارا  )السادس( 
، وال بـأس بالتبسـم وال   (٦٦١)الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت علـى األحـوط   

جوفـه   ،نعـم الضـحك المشـتمل علـى الصـوت تقـديرا كمـا لـو امـتال          ،هة سهوابالقهق
 . (٦٦٢)ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة 

: تعمد البكاء المشتمل على الصـوت بـل وغيـر المشـتمل عليـه علـى        )السابع(
االخرة فـال بـأس بـه    والمور (٦٦٤)وأما البكاء للخوف من اهللا  ،المور الدنيا(٦٦٣)األحوط 

نعم ال بأس به  ،مبطلأيضاً (٦٦٥)والظاهر أن البكاء اضطرارا  ،بل هو من أفضل األعمال
بل األقوى عدم البأس بـه إذا كـان لطلـب أمـر دنيـوي مـن اهللا فيبكـي         ،اذا كان سهوا

 تذلال له تعالى ليقضي حاجته.

وثبـة والـرقص   : كل فعل ماح لصورة الصالة قليال كان أو كثيـرا كال  )الثامن( 
وكـذا   ،، وال فرق بـين العمـد والسـهو   (٦٦٦)والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصالة 

وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فـال   ،السكوت الطويل الماحي
بأس به مثل االشارة باليد لبيان مطلـب وقتـل الحيـة والعقـرب وحمـل الطفـل وضـمه        

د الركعات بالحصى وعد االستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها وإرضاعه عند بكائه وع
وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للمواالة  ،مما هو مذكور في النصوص

                                                 

(ولو اضطراراً) : عن مقدمة اختيارية مطلقاً وكذا بدونها على االحوط مع سـعة الوقـت لالعـادة وإال    )(٦٦٠
 فال تبعد الصحة.

 (بل مطلق الصوت على االحوط) : االولى.)(٦٦١

 .فيه نظر) :حكمه حكم القهقهة)((٦٦٢
 (على االحوط) : في الفرضين.)(٦٦٣

 : أو لالشتياق اليه.(للخوف من اهللا) )(٦٦٤

 (البكاء اضطراراً) : يجري فيه التفصيل المتقدم في القهقهة.)(٦٦٥

(مما هو مناف للصالة) : اطالق الحكم في بعض االمثلة المذكورة محل اشـكال بـل ال اشـكال فـي     )(٦٦٦
 جواز التصفيق للتنبيه.
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ــر      ــهوه ال يض ــورة فس ــا للص ــن ماحي ــم يك ــة إذا ل ــة العرفي ــى المتابع ــوط  ،بمعن واألح
 االجتناب عنه عمدا.(٦٦٧)

صورة فتبطل الصالة بهما عمـدا كانـا أو   االكل والشرب الماحيان لل : )التاسع(
نعـم ال   ،عمـدا (٦٦٨)واألحوط االجتناب عما كان منهما مفوتـا للمـواالة العرفيـة     ،سهوا

وكذا بابتالع قليل مـن السـكر    ،بأس بابتالع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين االسنان
خصوص من جـواز  ما ورد في النص بالأيضاً ويستثنى  ،الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا

شرب الماء لمن كان مشغوال بالدعاء في صالة الـوتر وكـان عازمـا علـى الصـوم فـي       
ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلـى خطـوتين أو   

فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يـروي وإن طـال زمانـه إذا لـم يفعـل غيـر        ،ثالثة
إذا أراد العود إلـى مكانـه رجـع القهقـرى لـئال يسـتدبر       ذلك من منافيات الصالة حتى 

وكذا على خصوص شرب المـاء فـال    ،واألحوط االقتصار على الوتر المندوب ،القبلة
نعم األقوى عدم االقتصـار علـى الـوتر وال علـى حـال الـدعاء        ،يلحق به االكل وغيره

 .فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان األحوط االقتصار
بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بـين  (٦٦٩)تعمد قول : آمين  العاشر :

وال بـأس بـه فـي غيـر المقـام المزبـور        ،االجهار به واالسرار لإلمام والمأموم والمنفرد
ولو  ،بل قد يجب معها(٦٧٠)كما ال بأس به مع السهو وفي حال الضرورة  ،بقصد الدعاء

 ألقوى.تركها أثم لكن تصح صالته على ا

                                                 

 (واالحوط) : االولى.)(٦٦٧

 بل مطلقاً.  ما كان منهما مفوتاً للمواالة العرفية) :ع)((٦٦٨

)(تعمد قول آمين) : في بطالن الصالة به لغير المأموم اشكال فال يترك االحتياط بتركه نعم ال اشكال (٦٦٩
 في حرمته تشريعاً اذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.

 ل.(وفي حال الضرورة) : وكذا في حال التقية والمداراتية وال يأثم بتركه في هذا الحا)(٦٧٠
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الشك في ركعات الثنائية والثالثية واألوليين من الرباعيـة علـى    الحادي عشر :
 ما سيأتى.

ومطلقـا إن كـان    ،زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لـم يكـن ركنـاً    الثاني عشر :
 .  (٦٧١)ركنا 

: لو شك بعد السالم في أنه هل أحدث فـي أثنـاء الصـالة     ٤٠] مسألة  ١٧٤١[  
 م والصحة. أم ال بنى على العد

: لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هـل أتـم الصـالة ثـم      ٤١] مسألة  ١٧٤٢[ 
وأمـا إذا علـم بأنـه غلبـه النـوم قهـرا        ،ثـم نـام  (٦٧٢)نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم 

، وكـذا إذا رأى  (٦٧٣)وشك في أنه كان في أثناء الصالة أو بعدها وجب عليـه اإلعـادة   
لسجدة وشك في أنها السجدة االخيرة من الصالة أو سجدة الشكر بعد نفسه نائما في ا

 ي قاعدة الفراغ في المقام.زوال يج ،إتمام الصالة

: إذا كان في أثناء الصالة في المسـجد فـرأى نجاسـة فيـه      ٤٢] مسألة  ١٧٤٣[  
وإن أمكنـت  (٦٧٤)فإن كانت االزالة موقوفة على قطع الصالة أتمهـا ثـم أزال النجاسـة    

ه بأن لم يستلزم االستدبار ولـم يكـن فعـال كثيـرا موجبـا لمحـو الصـورة وجبـت         بدون
 االزالة ثم البناء على صالته.

: ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه   ٤٣] مسألة  ١٧٤٤[  
 .  (٦٧٥)وهو مشكل  ،ـ في حال الصالة

                                                 

 (ان كان ركناً) : فيه تفصيل يأتي في محله. )(٦٧١

 (بنى على انه اتم) : مع احراز االتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد.)(٦٧٢

 (وجب عليه االعادة) : االظهر عدم وجوب االعادة بالشرط المتقدم.)(٦٧٣

 رط في صحة الصالة.من فصل يشت ٥)(اتمها ثم ازال النجاسة) : فيه تفصيل تقدم في المسألة (٦٧٤

 (وهو مشكل) : االظهر الجواز.)(٦٧٥
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وشـك فـي بقـاء     : إذا أتى بفعـل كثيـر أو بسـكوت طويـل     ٤٤] مسألة  ١٧٤٥[  
، لكن األحوط اإلعـادة بعـد   (٦٧٦)صورة الصالة ومحوها معه فال يبعد البناء على البقاء 

 اإلتمام.

                                                 

االعادة على تقـدير االتمـام    أو(فال يبعد البناء على البقاء) : فيه اشكال بل منع فيجب منع االستئناف )(٦٧٦
 رجاًء.
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فى الصالة    المكروهات 

 فصل 

 في المكروهات فى الصالة 

 وهي امور :

 االلتفات بالوجه قليال بل وبالعين وبالقلب. األول :

 ا.العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوه الثانى :
 وإن كان األحوط الترك. ،على األقوى(٦٧٧)القرآن بين السورتين  الثالث :

ه ليـ  وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشـده أو  ،عقص الرجل شعره الرابع :
أو ظفـره وجعلـه كالكبـة فـي      ،ه على الـرأس أو ضفره ولي ،وإدخال أطرافه في اصوله
ترك االخير في ضفر الشعر بل يجب  ،واألحوط ترك الكل ،مقدم الرأس على الجبهة

 حال السجدة.

 نفخ موضع السجود . الخامس :

 البصاق. السادس :

 فرقعة االصابع أي نقضها. السابع :

 التمطي. الثامن :

 التثاؤب. التاسع :

 .(٦٧٨)االنين  العاشر :
 التأوه. الحادي عشر :

 مدافعة البول والغائط بل والريح. الثاني عشر :

                                                 

 (القرآن بين السورتين) : في الفريضة.)(٦٧٧

 ما مر.(االنين) : ال يترك االحتياط بتركه اختياراً وكذا فيما بعده ك)(٦٧٨
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ال تقم إلى الصـالة متكاسـال وال   « ففي الصحيح :  ،لنوممدافعة ا الثالث عشر :
 ». متناعسا وال متثاقال 

 االمتخاط. الرابع عشر :

 الصفد في القيام أي االقران بين القدمين معا كأنهما في قيد. الخامس عشر :

 وضع اليد على الخاصرة. السادس عشر :

 تشبيك االصابع. السابع عشر :

 .: تغميض البصر الثامن عشر
 لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه. التاسع عشر :

 حديث النفس. العشرون :

 قص الظفر واالخذ من الشعر والعض عليه. الحادي والعشرون :

 ته.ءوقرا ،النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب الثاني والعشرون :

ال التورك بمعنى وضع اليـد علـى الـورك معتمـدا عليـه حـ       الثالث والعشرون:
 القيام.

 االنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل. الرابع والعشرون :

 كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصالة.   الخامس والعشرون :

: ال بد للمصلي من اجتناب موانـع قبـول الصـالة كالعجـب      ١] مسألة  ١٧٤٦[  
والكبــر والغيبـة وأكـل الحــرام    بـاق والحسـد  ومنـع الزكـاة والنشــوز واإل  (٦٧٩)والـدالل  

 )إنمـا يتقبـل اهللا مـن المتقـين    (وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعـالى :  
 ]. ٢٧:  ٥المائدة [

                                                 

(كالعجب والدالل) : مر ان العجب المقارن اذا وصـل الـى حـد االدالل علـى الـرب تعـالى بالعمـل        )(٦٧٩
 .عبادةمبطل لل
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: قد نطقت االخبار بجـواز جملـة مـن االفعـال فـي الصـالة        ٢] مسألة  ١٧٤٧[  
لضـرورة  لكن من المعلوم أن األولى االقتصارعلى صورة الحاجة وا ،وأنها ال تبطل بها

وتسـوية الحصـى فـي     ،وهي عد الصالة بالخاتم والحصـى بأخـذها بيـده    ،ولو العرفية
ونفـخ موضـع السـجود إذا لـم يظهـر منـه        ،ومسح التراب عن الجبهـة  ،موضع السجود

وصـفق اليـدين    ،وضرب الحائط أو الفخذ باليد العالم الغير أو إيقـاظ النـائم   ،حرفان
 ،ومناولـة العصـا للغيـر    ،الكلـب وغيـره بـالحجر    ورمـي  ،وااليماء لـذلك  ،العالم الغير

وقتـل الحيـة    ،والتقـدم بخطـوة أو خطـوتين    ،وحـك الجسـد   ،وحمل الصبي وارضاعه
 ،وحك خرء الطير مـن الثـوب   ،والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى

ورفـع القلنسـوة    ،ونزع السـن المتحـرك   ،ومس الفرج ،ومسح الدماميل ،وقطع الثواليل
ورفـع   ،وإدارة السـبحة  ،ورفع اليدين من الركوع أو السـجود لحـك الجسـد    ،ووضعها

وغسـل الثـوب أو البـدن مـن القـيء       ،وحك النخامة من المسـجد  ،الطرف إلى السماء
 والرعاف. 

طع الصالة    حكم ق

 فصل

 [ في حكم قطع الصالة ] 

وإن أيضـاً   واألحوط عدم قطع النافلة ،قطع صالة الفريضة اختياراً(٦٨٠)ال يجوز  
 (٦٨١)ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مـالي أو بـدني    ،كان األقوى جوازه

 ،كالقطع ألخذ العبد من االباق أو الغريم من الفرار أو الدابـة مـن الشـراد ونحـو ذلـك     
وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسـه أو حفـظ نفـس محترمـة أو حفـظ مـال يجـب        

                                                 

 (ال يجوز) : على االحوط.)(٦٨٠

(ولدفع ضرر مالي أو بدني) : الظاهر جواز قطعها الي غرض يهمه دينياً كان أو دينوياً وان لـم يلـزم   )(٦٨١
 من فواته ضرر.
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ا توقـف حفـظ مـال مسـتحب الحفـظ عليـه       وقـد يسـتحب كمـا إذ    ،حفظه شرعا عليه
وقد يجـوز كـدفع الضـرر     ،وكقطعها عند نسيان االذان واالقامة إذا تذكر قبل الركوع

وعلى هذا فينقسـم   ،وال يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ،تلفه هالمالي الذى ال يضر
 إلى االقسام الخمسة.

إذا لـم تكـن منـذورة     : األحوط عدم قطع النافلـة المنـذورة   ١] مسألة  ١٧٤٨[  
بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صالة بعنوان الوفاء لذلك النذر وأما إذا نـذر  

 . (٦٨٢)نافلة مخصوصة فال يجوز قطعها قطعا 
: إذا كان فـي أثنـاء الصـالة فـرأى نجاسـة فـي المسـجد أو         ٢] مسألة  ١٧٤٩[  

ألن دليـل فوريـة االزالـة     (٦٨٣)حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصالة الزالتهـا  
نعـم   ،وأما في الضيق فـال إشـكال   ،هذا في سعة الوقت ،قاصر الشمول عن مثل المقام

لو كان الوقت موسعا وكـان بحيـث لـو ال المبـادرة إلـى االزالـة فاتـت القـدرة عليهـا          
 فالظاهر وجوب القطع .

لظـاهر  : إذا توقـف أداء الـدين المطالـب بـه علـى قطعهـا فا       ٣] مسألة  ١٧٥٠[  
ويحتمل في الضيق وجوب االقـدام علـى األداء    ،وجوبه في سعة الوقت ال في الضيق

 متشاغال بالصالة.

: في موارد وجـوب القطـع إذا تركـه واشـتغل بهـا فالظـاهر        ٤] مسألة  ١٧٥١[  
لكن األحوط اإلعـادة خصوصـا فـي صـورة      ،الصحة وإن كان آثما في ترك الواجب

 .توقف دفع الضرر الواجب عليه
: يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو  ٥] مسألة  ١٧٥٢[  

 ».  السالم عليك أيها النبي ورحمة اهللا وبركاته« الوجوب : 
 

                                                 

 قطعاً) : الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لم يؤد الى الحنث. قطعهما فال يجوز()(٦٨٢

 (فالظاهر عدم جواز قطع الصالة الزالتها) : بل الظاهر جوازه في هذا الفرض.)(٦٨٣
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  صالة االيات 

 فصل

 في صالة االيات 

 وسببها امور : ،وهى واجبة على الرجال والنساء والخناثى

و بعضهما وإن لـم يحصـل   : كسوف الشمس وخسوف القمر ول األول والثاني
 منهما خوف.

سبب لهـا مطلقـا وإن لـم يحصـل بهـا خـوف       أيضاً ، وهي (٦٨٤)الزلزلة  الثالث :
 على األقوى.

أوأرضـي كـالريح االسـود أو االحمـر أو      (٦٨٥)ف سـماوي  كـل مخـو   الرابع :
  ة والنـار التـى تظهـر فـي السـماء      االصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصـيحة والهـد

وال عبـرة بغيـر المخـوف     ،ير ذلك من االيات المخوفة عند غالب الناسوالخسف وغ
من هذه المذكورات وال بخوف النادر وال بانكساف أحد النيـرين بـبعض الكواكـب    

وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم  ،الذي ال يظهر إال لالوحدي من الناس
 يكن مخوفا للغالب من الناس. 

ين هـو مـن حـين االخـذ إلـى تمـام االنجـالء علـى         ففي الكسوف(٦٨٦)وأما وقتها 
األقوى فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمـام االنجـالء وتكـون أداء فـي     

وعـدم نيـة األداء    ،الوقت المذكور واألحوط عدم التأخير عن الشـروع فـي االنجـالء   
وقت لهـا بـل    وأما في الزلزلة وسائر االيات المخوفة فال ،والقضاء على فرض التأخير

                                                 

 (الزلزلة) : على االحوط.)(٦٨٤

 (كل مخوف سماوي) : على االحوط االولى فيه وفيما بعده.)(٦٨٥

في الصالة، واما الفراغ منها فيجوز تأخيره الى ما بعد تمـام االنجـالء   (واما وقتها) : اي وقت الشروع )(٦٨٦
 اختياراً على االظهر.
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وإن عصى فبعده إلى آخر العمل  ،(٦٨٧)يجب المبادرة إلى اإلتيان بها بمجرد حصولها 
 وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره.

وأما كيفيتها: فهي ركعتـان فـي كـل منهمـا خمـس ركوعـات وسـجدتان بعـد         
فيكون المجمـوع عشـر ركوعـات وسـجدتان بعـد الخـامس        ،الخامس من كل منهما

وتفصيل ذلك : بأن يكبر لالحرام مقارنا للنيـة ثـم يقـرأ الحمـد      ،العاشر وسجدتان بعد
وهكـذا حتـى يـتم    ثم يرفـع رأسـه ويقـرأ الحمـد وسـورة ثـم يركـع        وسورة ثم يركع 

ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثـم   ،فيسجد بعد الخامس سجدتين ،خمساً
وال فرق بين اتحاد  ،هد ويسلمفيسجد بعده سجدتين ثم يتش ،يركع وهكذا إلى العاشر

ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقـرأ فـي    ،السورة في الجميع أو تغايرها
أو (٦٨٩)أو أقل (٦٨٨)القيام األول من الركعة األولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة 

 ثـم يرفـع ويقـرأ    ،آخر من تلك السورة ويركع أكثر ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً
 ،بعضا آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ثـم يسـجد بعـده سـجدتين    

ثـم يركـع    ،ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيـام األول الفاتحـة وبعـض السـورة    
فيسجد بعده سجدتين ويتشهد  ،ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة األولى إلى العاشر

وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة  فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة ،ويسلم
واألحـوط األقـوى    ،وإن زاد عليهـا فـال بـأس    ،ويجب إتمام سورة في كل ركعة ،مرة

كما أن األحوط واألقوى عدم مشروعية الفاتحـة   ،وجوب القراءة عليه من حيث قطع

                                                 

)(بل يجب المبادرة الى االتيان بها بمجرد حصولها) : الظاهر عـدم وجـوب المبـادرة مـع سـعة زمـان       (٦٨٧
تيـان بهـا مـا دام    اآلية كما ان االظهر سقوط الصالة بمضي الزمان المتصل بها مطلقاً وان كـان االحـوط اال  

 العمر.

  (آية من سورة) : االحوط االبتداء من اولها، وعدم االقتصار على قراءة البسملة وحدها.)(٦٨٨
 (أو أقل) : بشرط أن يكون جملة تامة على االحوط.)(٦٨٩
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حينئذ إال إذا أكمل السورة فإنه لو أكملهـا وجـب عليـه فـي القيـام بعـد الركـوع         (٦٩٠)
 ،وهكذا كلما ركع عـن تمـام سـورة وجبـت الفاتحـة فـي القيـام بعـده         ،قراءة الفاتحة

بخالف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقـرأ مـن حيـث قطـع     
نعم لو ركع الركوع الخـامس عـن بعـض سـورة فسـجد       ،وال يعيد الحمد كما عرفت

وفـي   ،(٦٩١)م القراءة من حيث قطـع  فاألقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ث
صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعـد إتمـام   

 السورة في القيام الالحق.

 : لكيفية صالة االيات كما استفيد مما ذكرنا صور: ١] مسألة  ١٧٥٣[  

امـة فـي   أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة ت األولى :
ويسجد بعـد الركـوع    ،فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات ،كل من الركعتين

 الخامس والعاشر سجدتين.

 ،أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين الثانية :
ومرة فـي القيـام األول    ،فتكون الفاتحة مرتين : مرة في القيام األول من الركعة األولى

 مرتان.أيضاً والسورة  ،انيةمن الث

وبالركعة الثانيـة كمـا    ،أن يأتي بالركعة األولى كما في الصورة األولى الثالثة :
 في الصورة الثانية.

 عكس هذه الصورة. الرابعة :

فيجمـع بـين إتمـام     ،أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد مـن سـورة   الخامسة :
فيكون الفاتحة في كـل ركعـة أزيـد     القيامات وتفريقها في البعض ،السورة في بعض

 حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام الالحق قراءتها. ،من مرة

                                                 

 )(واالقوى عدم مشروعية الفاتحة) : االقوائية ممنوعة نعم هو احوط. (٦٩٠

 بد من اتيان سورة تامة في باقي الركوعات. (ثم القراءة من حيث القطع) : وال)(٦٩١
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: أن يأتي بالركعة األولى كما في الصورة األولـى وبالثانيـة كمـا فـي      السادسة
 الخامسة. 

 عكس ذلك. السابعة :

كمـا فـي    أن يأتي بالركعـة األولـى كمـا فـي الصـورة الثانيـة وبالثانيـة        الثامنة :
 الخامسة.

 واألولى اختيار الصورة األولى. ،عكس ذلك التاسعة :

: يعتبر في هـذه الصـالة مـا يعتبـر فـي اليوميـة مـن االجـزاء          ٢] مسألة  ١٧٥٤[  
 والشرائط واالذكار الواجبة والمندوبة.

 ،: يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركـوع قنـوت   ٣] مسألة  ١٧٥٥[  
ويجوز االجتزاء بقنـوتين أحـدهما قبـل     ،وع الركعتين خمس قنوتاتفيكون في مجم

 ويجوز االقتصار على االخير منهما. ،والثاني قبل العاشر(٦٩٢)الركوع الخامس  

: يستحب أن يكبر عند كل هـوي للركـوع وكـل رفـع منـه       ٤] مسألة  ١٧٥٦[  
(٦٩٣). 

بعـد الرفـع   »  سمع اهللا لمن حمـده « : يستحب أن يقـول :   ٥] مسألة  ١٧٥٧[  
 من الركوع الخامس والعاشر.

: هـذه الصـالة حيـث إنهـا ركعتـان حكمهـا حكـم الصـالة          ٦] مسألة  ١٧٥٨[  
الثنائية في البطالن إذا شك في أنـه فـي األولـى أو الثانيـة وإن اشـتملت علـى خمـس        

نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكـم أجـزاء    ،ركوعات في كل ركعة
وال  ،بني على االقـل إن لـم يتجـاوز المحـل وعلـى اإلتيـان إن تجـاوز       اليومية في أنه ي

                                                 

 (قبل الركوع الخامس) : يؤتى به رجاًء.)(٦٩٢

 )(وكل رفع منه) : إال في الرفع من الركوع الخامس والعاشر. (٦٩٣
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نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعـة األولـى أو    ،تبطل صالته بالشك فيها
 السادس فيكون أول الثانية بطلت الصالة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات. 

بطل بزيادتها ونقصـها  : الركوعات في هذه الصالة أركان ت ٧] مسألة  ١٧٥٩[  
 كاليومية. (٦٩٤)عمدا وسهوا 

 ،: إذا أدرك من وقت الكسـوفين ركعـة فقـد أدرك الوقـت     ٨] مسألة  ١٧٦٠[  
بل وكذا إذا قصر عـن   ،بل وكذلك إذا لم يسع  وقتهما إال بقدر الركعة ،والصالة أداء
 أيضاً.أداء الركعة 

ــم بالكســوف أو الخســوف وأ  ٩] مســألة  ١٧٦١[   ــى مضــى  : إذا عل همــل حت
وأمـا إذا لـم    ،وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ،(٦٩٥)الوقت عصى ووجب القضاء 

وجـب   يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام االنجالء فإن كان القـرص محترقـاً  
فمـع تعمـد التـأخير     (٦٩٦)وأما في سائر االيـات   ،وإن لم يحترق كله لم يجب ،القضاء

وأما إذا لم يعلـم بهـا حتـى مضـى      ،وكذا إذا علم ونسي ،يجب اإلتيان بها مادام العمر
لكـن ال   ،الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل باآلية ففي الوجوب بعد العلـم إشـكال  

 .ففوراً يترك االحتياط باإلتيان بها مادام العمر فوراً
: إذا علم باالية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمـان   ١٠] مسألة  ١٧٦٢[  

 .(٦٩٧)االية تبين له فساد صالته وجب القضاء أو اإلعادة االتصال ب
ية فـي وقـت الفريضـة اليوميـة فمـع سـعة       : إذا حصلت اآل ١١] مسألة  ١٧٦٣[  

وإن ضـاق وقـت    ،وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان األحوط تقديم اليومية
 وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية. ،إحداهما دون االخرى قدمها

                                                 

 (عمداً أو سهواً) : البطالن بزيادتها سهواً مبني على االحيتاط اللزومي.)(٦٩٤

 ل قبل قضائها اذا كان االحتراق كلياً.االغتساوجوباً (عصى ووجب القضاء) : االحوط )(٦٩٥

 (وأما في سائر االيات) : تقدم الكالم حولها في اول الفصل.)(٦٩٦

 (وجب القضاء أو االعادة) : االظهر عدم وجوب في غير الكسوفين.)(٦٩٧
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: لو شرع في اليومية ثم ظهر لـه ضـيق وقـت صـالة االيـة       ١٢] مسألة  ١٧٦٤[  
ية فظهر له فـي األثنـاء   ولو اشتغل بصالة اآل ،يةقطعها مع سعة وقتها واشتغل بصالة اآل

ضيق وقت االجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صالة االية من محل 
بـل األقـوى جـواز قطـع صـالة االيـة        ،المزبورالقطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل 

واالشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضال عن االجزاء ثم العود إلى صالة االية 
 لكن األحوط خالفه. ،من محل القطع

 : يستحب في هذه الصالة امور:  ١٣] مسألة  ١٧٦٥[  

والسمعلة علـى   ،والتكبير قبل الركوع وبعده ،: القنوت األول والثانى والثالث
 ما مر.

 ،مع احتراق القرص وعدمه ،كانت أو قضاءاً أداًء (٦٩٨)إتيانها بالجماعة  الرابع :
ويتحمل اإلمام فيها عن  ،والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف

 المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من االفعال واالقوال. 

 ها خصوصا في كسوف الشمس. التطويل في الخامس :

إذافـرغ قبــل تمـام االنجــالء يجلـس فــي مصـاله مشــتغال بالــدعاء      الســادس :
 والذكر إلى تمام االنجالء أو يعيد الصالة. 

 قراءة السور الطوال كياسين والنور والروم والكهف ونحوها.   السابع :

 إكمال السورة في كل قيام.  الثامن :

نــوت والركــوع والســجود بقــدر القــراءة فــي أن يكــون كــل مــن الق التاســع :
 التطويل تقريبا.  

الجهر بـالقراءة فيهـا لـيال أو نهـارا حتـى فـي كسـوف الشـمس علـى           العاشر :
 االصح.  

                                                 

 (اتيانها بالجماعة) : في مشروعية الجماعة في غير صالة الكسوفين اشكال أو منع.)(٦٩٨
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 الحادي عشر : كونها تحت السماء.  

 الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها.  

وإن كـان   ،(٦٩٩)مـام  : ال يبعد استحباب التطويـل حتـى لإل   ١٤] مسألة  ١٧٦٦[  
 ضعف المأمومين.يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة أل

: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك اإلمام قبل الركوع  ١٥] مسألة  ١٧٦٧[  
وأمـا إذا أدركـه بعـد الركـوع األول مـن       ،األول أو فيه مـن الركعـة األولـى أو الثانيـة    
لـدخول الخـتالل الـنظم حينئـذ بـين صـالة       األولى أو بعد الركوع من الثانية فيشـكل ا 

 اإلمام والمأموم.

: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فـي هـذه الصـالة     ١٦] مسألة  ١٧٦٨[  
 فالظاهر وجوب اإلتيان به بعدها كما في اليومية.

: يجري في هذه الصالة قاعدة التجاوز عن المحل وعـدم   ١٧] مسألة  ١٧٦٩[  
 و شرط كما في اليومية.التجاوز عند الشك في جزء أ

: يثبت الكسوف والخسوف وسائرااليات بـالعلم وشـهادة    ١٨] مسألة  ١٧٧٠[  
 ،(٧٠٠)نان بصدقه علـى إشـكال فـي االخيـر     ئالعدلين وإخبار الرصدي إذا حصل االطم

 وكذا في وقتها ومقدار مكثها. ،لكن ال يترك معه االحتياط

فال يجـب   (٧٠١)في بلد االية : يختص وجوب الصالة بمن  ١٩] مسألة  ١٧٧١[  
 نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد. ،على غيره

ــألة  ١٧٧٢[   ــائض     ٢٠] مس ــف إال الح ــل مكل ــى ك ــالة عل ــذه الص ــب ه : تج
 قضاؤها بعد الطهر والطهارة. (٧٠٢)واألحوط  ،والنفساء فيسقط عنهما أداؤها

                                                 

 تحباب التطويل له فيما اذا كان يشق على من خلفه غير معلوم بل الظاهر عدمه.(حتى االمام) : اس)(٦٩٩

 االخير) : اذا حصل االطمئنان منه أو من سائر المناشيء العقالئية فال إشكال.في (على اشكال )(٧٠٠

 (بمن في بلد االية) : بل في مكان االحساس بها ومنه يظهر النظر في االلحاق المذكور في المتن.)(٧٠١

 (واالحوط) : االولى.)(٧٠٢
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 سبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصالة.: إذا تعدد ال ٢١] مسألة  ١٧٧٣[  

ومـع   ،: مع تعدد ما عليه من سـبب واحـد ال يلـزم التعيـين     ٢٢] مسألة  ١٧٧٤[  
 ،التعيـين ولـو إجمـاال    (٧٠٣)تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة األحوط 

نعم مع تعدد ما عدا هذه الثالثة من سائر المخوفات ال يجب التعيين وإن كان أحـوط  
 يضاً.أ

: المناط فـي وجـوب القضـاء فـي الكسـوفين فـي صـورة         ٢٣] مسألة  ١٧٧٥[  
ولكـن ذهـب ضـوء البقيـة      (٧٠٤)فلو لـم يحتـرق التمـام     ،الجهل احتراق القرص بتمامه

باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهـل وإن كـان أحـوط خصوصـا مـع الصـدق       
 العرفي.

الكسوف مثال ولم يحصل له : إذا أخبره جماعة بحدوث  ٢٤] مسألة  ١٧٧٦[  
فـال   ،ثم بعد مضي الوقـت تبـين صـدقهم فالظـاهر إلحاقـه بالجهـل       ،بقولهم (٧٠٥)العلم 

وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عـدالتهما ثـم    ،احتراق القرصعدم يجب القضاء مع 
 لكن األحوط القضاء في الصورتين.   ،بعد مضي الوقت تبين عدالتهما

                                                 

 (واالحوط) : االولى.)(٧٠٣

(فلو لم يحترق التمام) : المراد من االحتراق الموضوع لوجوب القضاء في الرويات هو ذهاب ضوء )(٧٠٤
 القرص بحيث ال يرى إال جرمه وعليه فال مورد للتفريع المذكور.

 )(ولم يحصل له العلم) : وال االطمئنان.(٧٠٥
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  صالة القضاء 

 فصل

 القضاء  في صالة

يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهـال أو ألجـل النـوم المسـتوعب     
، وكذا إذا أتى بها باطلـة لفقـد شـرط أو جـزء يوجـب      (٧٠٦)للوقت أو للمرض ونحوه 

وال يجـب علـى    ،أو كـان مـن االركـان    (٧٠٧)تركه البطالن بأن كان على وجـه العمـد   
 ،على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدوارياوال  ،الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت

وال على الكافر االصلي إذا أسلم بعد خروج الوقـت   ،وال على المغمى عليه في تمامه
 وال على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت. ،بالنسبة إلى مافات منه حال كفره

ه قبــل : إذا بلــغ الصــبي أو أفــاق المجنــون أو المغمــى عليــ ١] مســألة  ١٧٧٧[  
ومـع   ،خروج الوقت وجب عليهم األداء وإن لم يدركوا إال مقدار ركعـة مـن الوقـت   

وكـذا الحـائض والنفسـاء إذا زال عـذرهما قبـل خـروج        ،الترك يجب عليهم القضـاء 
كما أنه إذا طرأ الجنـون أو االغمـاء أو الحـيض أو النفـاس      ،الوقت ولو بمقدار ركعة

 ،لهم من السفر والحضر والوضوء أو التيممبعد مضي مقدار صالة المختار بحسب حا
 .  (٧٠٨)ولم يأتوا بالصالة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت 

: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولـم   ٢] مسألة  ١٧٧٨[  
 يصل وجب عليه قضاؤها.

ــائض     ٣] مســألة  ١٧٧٩[   ــون والح ــن المجن ــقوط القضــاء ع ــي س ــرق ف : ال ف
بـل وكـذا فـي     ،من فعلهـم وباختيـارهم  أصالً النفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حو

                                                 

 د المرض في مقابل ما سبق في غير محله.(أو للمرض ونحوه) : ع)(٧٠٦

 (على وجه العمد) : من غير عذر.)(٧٠٧

 (كما تقدم في المواقيت) : وتقدم الكالم فيه.)(٧٠٨
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القضاء عليه إذا كان من فعلـه خصوصـا إذا كـان     (٧٠٩)المغمى عليه وإن كان األحوط 
 بل األحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا. ،على وجه المعصية

ردتـه بعـد عـوده    : المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام  ٤] مسألة  ١٧٨٠[  
 وتصح منه وإن كان عن فطرة على االصح. ،إلى االسالم سواء كان عن ملة أو فطرة

: يجب على المخالف قضاء مافات منه أو أتى به على وجه  ٥] مسألة  ١٧٨١[  
وأما إذا أتـى بـه    (٧١٠)على األحوط أيضاً يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا 

 (٧١١)نعم إذا كان الوقت باقيـا فإنـه يجـب عليـه األداء      ،يهعلى وفق مذهبه فال قضاء عل
ولو استبصـر ثـم خـالف ثـم استبصـر فـاألحوط        ،ولو تركه وجب عليه القضاء ،حينئذ

 وإن أتى به بعد العود إلى الخالف على وفق مذهبه. (٧١٢)القضاء 

: يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مـع العلـم أو    ٦] مسألة  ١٧٨٢[  
 مع االختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو االكراه.الجهل و

وإن  ،: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه األداء ٧] مسألة  ١٧٨٣[  
 كان األحوط الجمع بينهما.

: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتـى مضـى وقتهـا أتـى      ٨] مسألة  ١٧٨٤[  
 عليه قضاؤها ال قضاء الجمعة.وجب أيضاً وإن تركها  ،بالظهر إن بقي الوقت

ــة    ٩] مســألة  ١٧٨٥[   : يجــب قضــاء غيــر اليوميــة ســوى العيــدين حتــى النافل
 . (٧١٣)المنذورة في وقت معين 

                                                 

 ترك.ي(وان كان االحوط) : ال )(٧٠٩

 (على االحوط) : واالظهر عدم وجوبه مع تمشي قصد القربة.)(٧١٠

 الحال في القضاء. )(يجب عليه االداء) : على االحوط واالقوى العدم وكذا(٧١١

 (فاالحوط القضاء) : واالقوى عدم لزومه.)(٧١٢

 (حتى النافلة المنذورة في وقت معين) : على االحوط، وقد تقدم الكالم في قضاء صالة االيات.)(٧١٣
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: يجوز قضاء الفرائض في كل وقـت مـن ليـل أو نهـار أو      ١٠] مسألة  ١٧٨٦[  
حضـر  كما أنه يصلي في ال ،ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماماً ،سفر أو حضر

 ما فات في السفر قصرا.

ــاألحوط    ١١] مســألة  ١٧٨٧[   ــر ف ــاكن التخيي ــي أم ــت الصــالة ف  (٧١٤): إذا فات
 ،قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك االمـاكن أو غيرهـا  

إذا قضـاها فـي تلـك االمـاكن خصوصـا إذا لـم       أيضـاً  وإن كان ال يبعد جواز اإلتمـام  
 راد القضاء.يخرج عنها بعد وأ

: إذا فاتته الصـالة فـي السـفر الـذي يجـب فيـه االحتيـاط         ١٢] مسألة  ١٧٨٨[  
 بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك.

: إذا فاتت الصالة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر  ١٣] مسألة  ١٧٨٩[  
واألحـوط   ،الوقت مسافرا أو بالعكس ال يبعد التخيير في القضـاء بـين القصـر والتمـام    

 اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام. (٧١٥)

بـل   ،: يسـتحب قضـاء النوافـل الرواتـب اسـتحبابا مؤكـدا       ١٤] مسألة  ١٧٩٠[  
واألولـى قضـاء    ،اليبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافـل الموقتـة دون غيرهـا   

وال يتأكـد قضـاء مـا فـات حـال       ،تمال المطلوبيةغير الرواتب من الموقتات بعنوان اح
وإن  ،ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمـد  ،المرض

وإن لم يتمكن فمد لصـالة الليـل ومـد لصـالة      ،لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد
بين اً أيضوإن لم يتمكن فال يبعد مد لكل يوم وليلة وال فرق في قضاء النوافل  ،النهار

 األوقات.

                                                 

 (فاالحوط) : ال يترك.)(٧١٤

 (واالحوط) : ال يترك بل ال يخلو من قوة.)(٧١٥
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: ال يعتبر الترتيب فـي قضـاء الفوائـت مـن غيـر اليوميـة ال        ١٥] مسألة  ١٧٩١[  
فلو كان عليه قضـاء االيـات وقضـاء اليوميـة      ،بالنسبة إليها وال بعضها مع البعض االخر

وكـذا لـو كـان عليـه كسـوف       ،يجوز تقديم أيهمـا شـاء تقـدم فـي الفـوات أو تـأخر      
 هما وإن تأخر في الفوات.وخسوف يجوز تقديم كل من

فـي الفوائـت اليوميـة بمعنـى قضـاء       (٧١٦): يجـب الترتيـب    ١٦] مسألة  ١٧٩٢[  
ولـو جهـل الترتيـب وجـب التكـرار إال أن       ،السابق في الفوات علـى الالحـق وهكـذا   

فلـو فاتتـه ظهـر ومغـرب ولـم       ،يكون مستلزما للمشقة التي ال تتحمل من جهة كثرتها
وكذا لو فاتته صـبح وظهـر    ،ين مغربين أو مغربا بين ظهرينيعرف السابق صلى ظهرا ب

أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشـاء أو صـبح ومغـرب ونحوهـا ممـا يكونـان       
وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصـر   ،مختلفين في عدد الركعات

ن بنية األولى من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي اإلتيان بصالتي
وكذا لـو كانـت أكثـر مـن صـالتين فيـأتي بعـدد الفائتـة بنيـة           ،في الفوات والثانية فيه

 األولى فاألولى.

: لو فاتته الصلوات الخمس غيـر مرتبـة ولـم يعلـم السـابق       ١٧] مسألة  ١٧٩٣[  
ولـو زادت فريضـة أخـرى     ،من الالحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيـام 

 وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما. ،ياميصلي ستة أ

: لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيـب   ١٨] مسألة  ١٧٩٤[  
 لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.  ،صلى بعددها من االيام

: إذا علم أن عليه صالة واحدة لكن ال يعلـم أنهـا ظهـر أو     ١٩] مسألة  ١٧٩٥[  
 ه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.عصر يكفي

                                                 

المترتبين باالصالة كالظهرين مـن يـوم واحـد فتسـقط      (يجب الترتيب) : االظهر عدم وجوبه إال في)(٧١٦
 جملة من الفروع االتية.
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: لو تيقن فوت إحدى الصـالتين مـن الظهـر أو العصـر ال      ٢٠] مسألة  ١٧٩٦[  
على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما ال علـى التعيـين   
 ولكن يحتمل فوتهما معا فاألحوط اإلتيان بالصالتين وال يكفي االقتصار على واحدة

إال أن ينـوي مـا اشـتغلت بـه ذمتـه       ،ألن المفروض احتمال تعـدده  ،بقصد ما في الذمة
والمفروض أنه القدر المعلـوم   ،نه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحةإف أوالً

 الالزم إتيانه.

: لو علم أن عليـه إحـدى صـلوات الخمـس يكفيـه صـبح        ٢١] مسألة  ١٧٩٧[  
ا في الذمة مرددة بـين الظهـر والعصـر والعشـاء مخيـرا      ومغرب وأربع ركعات بقصد م

 ،وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين االربع ،فيها بين الجهر واالخفات
وأربـع   ،وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضـرا يـأتي بـركعتين مـرددتين بـين االربـع      

 ومغرب. ،ركعات مرددة بين الثالثة

ا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس : إذ ٢٢] مسألة  ١٧٩٨[  
فيأتي بصبح إن كان أول يومـه الصـبح ثـم     ،من يوم وجب عليه اإلتيان بأربع صلوات

أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع ركعات مـرددة بـين العصـر    
والعصـر  وإن كـان أول يومـه الظهـر أتـى بـأربع ركعـات مـرددة بـين الظهـر           ،والعشاء

 ،والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ثم بـركعتين للصـبح  
وإن كان مسافرا يكفيه ثالث صلوات ركعتان مرددتـان بـين الصـبح والظهـر والعصـر      

 ،ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصـر والعشـاء إن كـان أول يومـه الصـبح     
ركعتان األولتان مرددة بين الظهـر والعصـر والعشـاء    كون التوإن كان أول يومه الظهر 

وإن لـم يعلـم أنـه كـان مسـافرا أو       ،واالخيرتان مرددتان بين العصر والعشـاء والصـبح  
فيأتي في الفرض األول بركعتين مـرددتين بـين الصـبح     ،حاضرا أتى بخمس صلوات

كعتـين  والظهر والعصر ثم أربع ركعات مرددة بين الظهـر والعصـر ثـم المغـرب ثـم ر     
وإن  ،مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم أربع ركعات مرددة بين العصـر والعشـاء  
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كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة 
بين الظهر والعصـر والعشـاء ثـم المغـرب ثـم ركعتـين مـرددتين بـين العصـر والعشـاء           

 بين العصر والعشاء.والصبح ثم أربع ركعات مرددة 

: إذا علم أن عليه ثالثة مـن الخمـس وجـب عليـه اإلتيـان       ٢٣] مسألة  ١٧٩٩[  
وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بـين   ،بالخمس على الترتيب

الصبح والظهر وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتـان مرددتـان   
ذا لـم يعلـم أنـه كـان حاضـرا أو مسـافراً يصـلي سـبع صـلوات          وإ ،بين العصر والعشاء

ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصـر ثـم الظهـر والعصـر تـامتين ثـم ركعتـين        
مرددتين بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بـين العصـر والعشـاء ثـم     

 ر بل وغيرها.ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظه ،العشاء بتمامه

مـن الخمـس وجـب عليـه اإلتيـان       اً: إذا علم أن عليه أربع ٢٤] مسألة  ١٨٠٠[  
وإن لم يدر أنـه كـان مسـافرا     ،وإن كان مسافرا فكذلك قصراً ،بالخمس على الترتيب

ولم يدر أنه كـان حاضـرا    اًأو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمس
 أو مسافرا.

: إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة وال يعلم أن أولهـا   ٢٥ألة ] مس ١٨٠١[  
كـذلك   اًوإن علم أن عليـه سـت   ،أية صالة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب

وال فـرق   ،وهكـذا  ةكذلك أتى بإحـدى عشـر صـال    اًوإن علم أن عليه سبع ،أتى بعشر
علـى حسـب الصـلوات    بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إال أنه يجب عليـه الترتيـب   

فلـو   ،والميزان أن يأتي بخمس وال يحسب منهـا إال واحـدة   ،الخمس إلى آخر العدد
شهر أو سنة وال يدري أول ما فـات إذا أتـى بخمـس ولـم يحسـب      أكان عليه أيام أو 

 منها يتيقن أنه بدأ بأول مافات.   اًأربع

ر مـثال مـرات   : إذا علم فوت صالة معينة كالصبح أو الظه ٢٦] مسألة  ١٨٠٢[  
ولكن األحـوط التكـرار    ،ولم يعلم عددها يجوز االكتفاء بالقدر المعلوم على األقوى
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مع سـبق العلـم بالمقـدار وحصـول النسـيان       بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً
بعده وكذا لو علم بفوت صـلوات مختلفـة ولـم يعلـم مقـدارها لكـن يجـب تحصـيل         

بـل وكـذا فـي صـورة إرادة االحتيـاط بتحصـيل        ،علـوم الترتيب بالتكرار في القدر الم
 التفريغ القطعي.

: ال يجب الفور في القضاء بل هو موسـع مـادام العمـر إذا     ٢٧] مسألة  ١٨٠٣[  
 لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.

فيجـوز االشـتغال    ،: ال يجب تقديم الفائتة على الحاضـرة  ٢٨] مسألة  ١٨٠٤[  
وإن كان األحوط تقديمها عليها خصوصـا   ،ضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاءبالحا

 (٧١٧)بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منهـا إليهـا    ،في فائتة ذلك اليوم
 إذا لم يتجاوز محل العدول.

: إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صـالة ذلـك اليـوم     ٢٩] مسألة  ١٨٠٥[  
كن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فـاألحوط اسـتحبابا أن   لم يتموأيضاً 

بـل بعـد اإلتيـان بالفوائـت      (٧١٨)ولكـن ال يكتفـي بهـا     ،يأتي بفائتة اليـوم قبـل االدائيـة   
 مرتبة عليها.أيضاً يعيدها 

: إذا احتمــل اشــتغال ذمتــه بفائتــة أو فوائــت يســتحب لــه  ٣٠] مســألة  ١٨٠٦[  
 وكذا لو احتمل خلال فيها وإن علم بإتيانها. ،يانها احتياطاتحصيل التفريغ بإت

 ،: يجوز لمن عليه القضـاء اإلتيـان بالنوافـل علـى األقـوى      ٣١] مسألة  ١٨٠٧[  
 كما يجوز اإلتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.

حيا وإن كـان   : ال يجوز االستنابة في قضاء الفوائت مادام ٣٢] مسألة  ١٨٠٨[  
 أصالً.عاجزا عن إتيانها 

                                                 

(استحب له العدول منها اليها) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة وإال لم يسـتحب العـدول   )(٧١٧
 كما ال يستحب التقديم من االول في هذا الفرض وقد مر.

 (لكن ال يكتفي بها) : االظهر الكفاية.)(٧١٨
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أيضـاً  : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان اإلمام قاضيا  ٣٣] مسألة  ١٨٠٩[  
وال يجب اتحاد صالة اإلمام والمأموم بل يجوز االقتـداء   ،بل يستحب ذلك ،أو مؤدياً

 من كل من الخمس بكل منها.

إلى زمان رفع  (٧١٩)ير القضاء : األحوط لذوي االعذار تأخ ٣٤] مسألة  ١٨١٠[  
 العذر إال إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .

: يستحب تمرين المميز من االطفال علـى قضـاء مـا فـات      ٣٥] مسألة  ١٨١١[  
بـل يسـتحب    ،منه من الصالة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل

 واألقوى مشروعية عباداته. ،تمرينه على كل عبادة

: يجب علـى الـولي منـع االطفـال عـن كـل مـا فيـه ضـرر           ٣٦] مسألة  ١٨١٢[  
وعن كل ما علم من الشرع إرادة عـدم وجـوده    ،أو على غيرهم من الناس(٧٢٠)`عليهم 

 ،والغيبـة بـل والغنـاء علـى الظـاهر      (٧٢١)في الخارج لما فيه من الفساد كالزنـا واللـواط   
وشربها مما فيه ضـرر علـيهم وأمـا المتنجسـة فـال       (٧٢٢)ان النجسة وكذا عن أكل االعي

وأمـا لـبس الحريـر والـذهب      ،يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتهـا لهـم غيـر معلومـة    

                                                 

حوط لذوي االعذار تأخير القضاء) : االظهر جواز البدار إال مع احراز التمكن من القضـاء علـى   (اال)(٧١٩
نحو صالة المختار فان االحوط حينئذ تأخيره وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائية، واذا جـاز لـه   

ذا كـان عـذره مـن غيـر جهـة      البدار فقضى ما عليه ثم تمكن من صالة المختار فاالحوط القضـاء ثانيـاً اال ا  
 االركان.

(عن كل ما فيه ضرر عليهم) : وان لم يصل الـى حـد الخطـر علـى انفسـهم أو مـا فـي حكمـه علـى          )(٧٢٠
 االحوط.

(كالزنا واللواط) : وشـرب المسـكر والنميمـة وامـا عـد الغيبـة والغنـاء مـن هـذا القسـم فمبنـي علـى             )(٧٢١
 االحتياط.

جوب الردع عنها إال مع اندراجها في أحد القسمين االولين كما ان (االعيان النجسة) : الظاهر عدم و)(٧٢٢
 االظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تكن فيها ضرر عليهم.
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ونحوهما مما يحرم على البالغين فاألقوى عدم وجوب منع المميزين منهـا فضـال عـن    
 منعهم عن لبسها.  وإن كان األولى تركه بل ،بل ال بأس بإلباسهم إياها ،غيرهم

  صالة االستئجار 

 فصل

 في صالة االستئجار 

 ،يجوز االستئجار للصـالة بـل ولسـائر العبـادات عـن األمـوات إذا فاتـت مـنهم        
وال يجوز االسـتئجار وال التبـرع    ،وكذا يجوز التبرع عنهم ،وتفرغ ذمتهم بفعل األجير

 الحج إذا كان مسـتطيعا  عن األحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إال
نعم يجوز إتيـان المسـتحبات وإهـداء ثوابهـا لالحيـاء       ،وكان عاجزا عن المباشرة (٧٢٣)

 . (٧٢٤)ويجوز النيابة عن األحياء في بعض المستحبات  ،كما يجوز ذلك لألموات
: ال يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمـل وإهـداء ثوابـه     ١] مسألة  ١٨١٣[  

من النيابة عنه بجعل نفسه نازال منزلته أو بقصد إتيان ما عليـه لـه ولـو    بل البد إما  (٧٢٥)
فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسـه   ،لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير

يتصور فيه الوجهان فـال  أيضاً بل األجير  ،منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل
 بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي هللا. يلزم أن يجعل نفسه نائبا

ــة   ٢] مســألة  ١٨١٤[    ،: يعتبــر فــي صــحة عمــل األجيــر والمتبــرع قصــد القرب
وأما بالنسبة إلى األجير الذي من نيته أخذ العـوض   ،وتحققه في المتبرع ال إشكال فيه

                                                 

 (إال الحج اذا كان مستطيعاً) أو كان ممن استقر عليه الحج.)(٧٢٣

واالئمة عليهم بمكة وزيارة قبر النبي  (في بعض المستحبات) : كالحج والعمرة والطواف عمن ليس)(٧٢٤
 السالم وما يتبعهما من الصالة.

٧٢٥) د(واهداء ثوابه) : كما ال يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعاً في مورده بل ال ب(
من االتيان به نيابة عنه ولكن ليس مرجعها الى تنزيل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغير أو علمه بل االتيان 

  لما في ذمة الغير بقصد تفريغها وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره. بالعمل مطابقاً
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ر فيه قصد القربة بل يكفي بل ربما يقال من هذه الجهة أنه ال يعتب ،فربما يستشكل فيه
لكن التحقيق أن أخذ األجـرة داع لـداعي القربـة كمـا فـي       ،اإلتيان بصورة العمل عنه

صالة الحاجة وصالة االستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصالة مع 
 ،ويمكن أن يقال : إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه مـن بـاب اإلجـارة    ،القربة

أن األمـر األجـاري لـيس عباديـا بـل هـو توصـلي مدفوعـة بأنـه تـابع للعمـل             ودعوى
 فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية. ،المستأجر عليه

: يجــب علــى مــن عليــه واجــب مــن الصــالة أو الصــيام أو  ٣] مســألة  ١٨١٥[  
خصوصـا مثـل الزكـاة والخمـس والمظـالم       (٧٢٦)غيرهما من الواجبات أن يوصـي بـه   

 (٧٢٧)ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركـة   ،الواجبات المالية والكفارات من
بـل وجـوب إخـراج     ،ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحـوه  (٧٢٨)في الواجبات المالية 

من األصل ال يخلو عن قـوة ألنهـا ديـن اهللا    أيضاً الصوم والصالة من الواجبات البدنية 
 ودين اهللا أحق أن يقضى.

ا علــم أن عليــه شــيئا مــن الواجبــات المــذكورة وجــب : إذ ٤] مســألة  ١٨١٦[  
فـي   (٧٢٩)والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفـي   ،إخراجها من تركته وإن لم يوص به

 وجوب اإلخراج من التركة.

                                                 

 (ان يوصى به) : مر ما ينفع المقام في احكام االموات.)(٧٢٦

 (اخرجها من اصل التركة) : إال اذا اوصى باخراجها من الثلث.)(٧٢٧

ير فانها هي التي تخـرج مـن   )(في الواجبات المالية) : التي يكون ما في الذمة في مواردها مملوكاً للغ(٧٢٨
االصل دون غيرها من الواجبات المالية فضالً عن البدنية إال حجة االسالم، وفي كون الكفـارات والنـذور   
وما يشبهها من قبيل القسم االول اشكال بل منع فاالظهر خروجها من الثلث ومنه يظهر الحال فـي المسـألة   

 التالية.

شكال، نعم ال اشكال في كفايته في الديون إال فيما اذا كان اقراره (يكفي) : كفايته في الحج محل ا)(٧٢٩
 في مرض الموت وكان متهماً فيه فانه ال ينفذ فيما زاد على الثلث على االظهر.
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: إذا أوصى بالصالة أو الصوم ونحوهما ولم يكن لـه تركـة    ٥] مسألة  ١٨١٧[  
 المباشرة إال مـا فـات منـه لعـذر     ال يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله وال

 (٧٣١)نعـم اإلحـوط    ،وإن لم يوص بها (٧٣٠)من الصالة والصوم حيث يجب على الولي 
مباشرة الولد ذكرا كان أو انثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكـن  
مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن ال يكون مستلزما للحرج مـن  

كمـا ال يجـب    ،كثرته وأما غير الولد ممن ال يجب عليه إطاعته فـال يجـب عليـه   جهة 
جار عنـه  ئاستئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصـى باالسـت  أيضاً على الولد 

 ال بمباشرته.

: لــو أوصــى بمــا يجــب عليــه مــن بــاب اإلحتيــاط وجــب   ٦] مســألة  ١٨١٨[  
وصى بمـا يسـتحب عليـه مـن بـاب اإلحتيـاط       وأما لو أ أيضاً، (٧٣٢)إخراجه من األصل 

وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى باالستئجار عنه أزيد من عمـره  
ألنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله  ،فإنه يجب العمل به واإلخراج من الثلث

وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيـا فـال يجـب وإن أوصـى بـه       ،الخلل في عمل األجير
 محل إشكال.أيضاً بل جوازه  ،(٧٣٣)

                                                 

 (حيث يجب على الولي) : على كالم يأتي في محله.)(٧٣٠

 (نعم االحوط) : هذا االحتياط استحبابي.)(٧٣١

ان العبـرة فيمـا يخـرج مـن االصـل ـ اي الـديون والحـج ـ بعلـم           )(وجب اخراجه من االصل) : حيث (٧٣٢
 الوارث دون الميت فلو لم يكن االحتياط وجوبياً في نظره لم يجب اخراجه من االصل.

(فال يجب وان اوصى به) : اذا اوصى باالستئجار عنه مـن ثلثـه وجـب تنفيـذ الوصـية وال اثـر لقطـع        )(٧٣٣
 الوصي أو الوارث بفراغ ذمته.
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: إذا آجر نفسه لصالة أو صوم أو حج فمات قبل اإلتيان به  ٧] مسألة  ١٨١٩[  
بالنسبة إلى ما بقي عليـه وتشـتغل ذمتـه بمـال      (٧٣٤)فإن اشترط المباشرة بطلت اإلجارة 
وإن لـم يشـترط المباشـرة وجـب اسـتئجاره مـن        ،اإلجارة إن قبضه فيخرج من تركته

وإال فال يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لـم يكـن    ،إن كان له تركةتركته 
 نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا. ،له تركة

: إذا كان عليه الصالة أو الصوم االستئجاري ومع ذلك كان  ٨] مسألة  ١٨٢٠[  
دم االسـتئجاري ألنـه مـن    وإال قـ  (٧٣٥)عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهـا فهـو   

 قبيل دين الناس.

بـأجزاء الصـالة    (٧٣٦): يشترط فـي األجيـر أن يكـون عارفـا      ٩] مسألة  ١٨٢١[  
 وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.

: األحوط اشتراط عدالة األجير وإن كـان األقـوى كفايـة     ١٠] مسألة  ١٨٢٢[  
 وإن لم يكن عادال. (٧٣٧)لوجه الصحيح نان بإتيانه على ائاالطم

                                                 

سـخ نعـم اذا كـان مرجـع     فاالجـارة) : فيـه منـع بـل للمسـتأجر المطالبـة بعـوض الفائـت أو ال         (بطلت)(٧٣٤
االشتراط الى التقييد ـ كما ربما يدعى في امثال المقام ـ يتم ما في المتن سواء كان متمكناً من اداء العمـل     

 قبل مماته أم ال على االظهر.

 لديون والحج ال يخرج من االصل.)(فان فوت التركة بهما فهو) : تقدم ان ما عدا ا(٧٣٥

)(يشترط في االجير ان يكون عارفاً) : بل يكفي االطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولـو مـع العلـم    (٧٣٦
بكونه جاهالً كما اذا علم عدم ابتالئه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثالً، بل يكفي احتمـال كـون   

ة الصحة فيـه، ويكفـي فـي جريانهـا احتمـال كونـه عارفـاً باحـد         العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصال
 الوجهين ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ بل يكفي احتمال معرفته بطريقة االحتياط ولو مع العلم بكونه جاهالً بسيطاً.

(على الوجه الصحيح) : بل يكفي االطمئنان باصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على مـا  )(٧٣٧
 تقدم.
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: في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليـه إشـكال وإن    ١١] مسألة  ١٨٢٣[  
 (٧٣٨)وإن كـان ال يبعـد    ،قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه علـى الوجـه الصـحيح   
 ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.

خصوصـا مـن كـان     (٧٣٩): ال يجوز استئجار ذوي األعذار  ١٢] مسألة  ١٨٢٤[  
صالته بااليماء أو كان عاجزا عن القيـام ويـأتي بالصـالة جالسـا ونحـوه وإن كـان مـا        

ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التـأخير   ،كان كذلكأيضاً فات من الميت 
 وإن ضاق الوقت انفسخت اإلجارة . ،إلى زمان رفع العذر

: لو تبرع العاجز عن القيام مثال عـن الميـت ففـي سـقوطه      ١٣] مسألة  ١٨٢٥[  
 عنه إشكال.

: لو حصل لألجير سهو أو شك يعمل بأحكامه علـى وفـق    ١٤] مسألة  ١٨٢٦[  
 وال يجب عليه إعادة الصالة. ،(٧٤٠)تقليده أو اجتهاده 

ليف : يجب على األجير أن يأتي بالصالة على مقتضى تك ١٥] مسألة  ١٨٢٧[  
فلـو   ،(٧٤١)وال يكفي اإلتيان بها على مقتضـى تكليـف نفسـه     ،الميت اجتهاداً أو تقليدا

كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات األربع ثالثا أو جلسة االستراحة اجتهـادا  

                                                 

(وان كان ال يبعد) : فيه إشكال نعم اذا كان الموصي يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ كفايـة اسـتئجار غيـر      )(٧٣٨
 البالغ جاز للوصي استئجاره إال مع انصراف الوصية عنه.

 (ال يجوز استئجار ذوي االعذار) : اطالقه مبني على االحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة.)(٧٣٩

 اجتهاده) : إال مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية. (تقليده أو)(٧٤٠

(تكليف نفسه) : الظاهر كفايته إال مع تقييد متعلق االجـارة بالصـحيح فـي نظـر الغيـر مـن الميـت أو        )(٧٤١
الولي أو غيرهما اما صريحاً أو النصراف اطالقه اليه فتكون وظيفة االجير حينئذ العمل بمقتضى التقييد مـا  

 يتيقن بفساد العبادة معه.لم 
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وأمـا لـو    ،(٧٤٢)أو تقليدا وكان في مذهب األجيرعدم وجوبها يجب عليـه اإلتيـان بهـا    
 ،لعـدم الصـحة عنـد األجيـر علـى فـرض التـرك       أيضـاً  هـا  انعكس فـاألحوط اإلتيـان ب  

وال ينافي ذلك البطالن فـي مـذهب    ،الصحة إذا رضي المستأجر بتركها (٧٤٣)ويحتمل 
األجير إذا كانت المسألة اجتهاديـة ظنيـة لعـدم العلـم بـالبطالن فـيمكن قصـد القربـة         

قصـد القربـة   نعم لو علم علما وجـدانيا بـالبطالن لـم يكـف لعـدم إمكـان        ،االحتمالية
 ومع ذلك ال يترك االحتياط. ،حينئذ

: يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة لآلخر وفي الجهر  ١٦] مسألة  ١٨٢٨[  
 ،فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المـرأة  ،حال المباشر ىواإلخفات يراع

 والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.

ــألة  ١٨٢٩[   ــان بالصــالة     : يجــوز مــ  ١٧] مس ــتراط االنفــراد اإلتي ع عــدم اش
لكـن يشـكل االقتـداء بمـن يصـلي       ،االستئجارية جماعة إماما كان األجيـر أو مأمومـاً  

االستئجاري إال إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنـه بتلـك الصـالة وذلـك لغلبـة كـون       
 االستئجارية احتياطية.   واتالصل

 (٧٤٤)مراعاة الترتيب أيضاً لميت : يجب على القاضي عن ا ١٨] مسألة  ١٨٣٠[  
المحصـل لـه خصوصـا     (٧٤٥)ومع الجهل يجب اشتراط التكرار  ،في فوائته مع العلم به

                                                 

(يجب عليه االتيان بها) : إال اذا كان االخالل بها عن عذر ال يضر بالصحة في مذهب الميت فيجوز )(٧٤٢
لالجير عندئذ تركها حتى في فرض التقييد المتقدم في التعليـق السـابق، وكـذا الحـال فـي كـل مـا يكـون         

 كذلك.

 كون وظيفة االجير العمل بمقتضى تكليف نفسه.(ويحتمل) : هذا االحتمال وجيه فيما ال ت)(٧٤٣

(مراعاة الترتيب) : تقدم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غيـر المتـرتبين باالصـل ولكـن اذا كـان      )(٧٤٤
القاضي مكلفاً ـ بمقتضى عقد االيجار مثال ـ بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فال 

 أيضاً.من هذه الجهة  هبد له ان يراعي نظر

(يجب اشتراط التكرار) : ال يجب االشترط على المستأجر إال اذا كان وكيالً أو وصـياً وكـان ذلـك    )(٧٤٥
 مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
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 إذا عـلم أن الميت كان عالما بالترتيب.

: إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت  ١٩] مسألة  ١٨٣١[  
م أن يبتــدئ فــي دوره وأن يعــين لكــل مــنه ،لكــل مــنهم ليحصــل الترتيــب الواجــب

وأنـه إن لـم يـتمم اليـوم      ،وأن يتمم اليوم والليلة في دوره ،بالصالة الفالنية مثل الظهر
 ،والليلة بل مضى وقته وهو في األثناء أن ال يحسـب مـا أتـى بـه وإال الختـل الترتيـب      

أو تـرك البقيـة مـع بقـاء الوقـت ففـي اليـوم         ،مثال إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته
 ر يبدأ بالظهر وال يحسب ما أتى به من الصالتين.األخ

: ال تفرغ ذمة الميت بمجرد االسـتئجار بـل يتوقـف علـى      ٢٠] مسألة  ١٨٣٢[  
عــدم إتيــان األجيــر أو أنــه أتــى بــه بــاطال وجــب علــم فلــو  ،اإلتيــان بالعمــل صــحيحاً

جـواز   (٧٤٧)بـل الظـاهر   ،(٧٤٦)ويقبل قـول األجيـر باإلتيـان بـه صـحيحاً       ،االستئجار ثانياً
وأما إذا مات قبـل   ،االكتفاء ما لم يعلم عدمه حمال لفعله على الصحة إذا انقضى وقته

واألحوط تجديد اسـتيجار مقـدار مـا يحتمـل بقـاؤه مـن        ،انقضاء المدة فيشكل الحال
 العمل. 

: ال يجــوز لألجيــر أن يســتأجر غيــره للعمــل إال مــع إذن   ٢١] مســألة  ١٨٣٣[  
 ،ة واقعة على تحصـيل العمـل أعـم مـن المباشـرة والتسـبيب      المستأجر أو كون اإلجار

مـن األجـرة المجعولـة لـه إال أن يكـون آتيـا        (٧٤٨)وحينئذ فال يجوز أن يستأجر بأقـل  
 ببعض العمل ولو قليال.

                                                 

وشـك فـي   (ويقبل قول االجير باالتيان به صحيحاً) : فيه اشكال، نعـم اذا احـرز اتيانـه باصـل العمـل      )(٧٤٦
 صحته امكن الحمل على الصحة على ما تقدم.

 (بل الظاهر) : فيه نظر.)(٧٤٧

 (باقل) : قيمة ولو من غير الجنس.)(٧٤٨
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: إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل األجير ففرغت ذمـة   ٢٢] مسألة  ١٨٣٤[  
بـاالجرة أو ببقيتهـا إن أتـى بـبعض      (٧٥٠)فيرجع المـؤجر   (٧٤٩)الميت انفسخت االجارة 

 .(٧٥١)نعم لو تبرع متبرع عن األجير ملك األجرة  ،العمل
جارة بعد العمل اسـتحق األجيـر أجـرة    : إذا تبين بطالن اإل ٢٣] مسألة  ١٨٣٥[  
 وكذا إذا فسخت األجارة من جهة الغبن ألحد الطرفين. ،بعمله(٧٥٢)المثل 

صالة أربع ركعـات مـن الـزوال مـن يـوم      : إذا آجر نفسه ل ٢٤] مسألة  ١٨٣٦[  
معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقـدار أربـع ركعـات ولـم يصـل صـالة       

ــي صــالة نفســه      ــت ف ــي وجــوب صــرف الوق ــوم فف ــك الي أو الصــالة  (٧٥٣)عصــر ذل
االستئجارية إشكال من أهمية صالة الوقت ومن كون صالة الغير من قبيل حق الناس 

 المقدم على حق اهللا.

: إذا انقضى الوقت المضـروب للصـالة االسـتئجارية ولـم      ٢٥] مسألة  ١٨٣٧[  
يأت بها أو بقي منها بقية ال يجـوز لـه أن يـأتي بهـا بعـد الوقـت إال بـإذن جديـد مـن          

 المستأجر.

                                                 

(انفسخت االجارة) : هذا مع اليقين بفراغ ذمته، وإال فال موجب لبطالن االجـارة اذا كـان المسـتأجر    )(٧٤٩
 رغاً في الواقع.عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مف

 .٢٩(فيرجع المؤجر) : الصحيح المؤآجر اوالمستأجر ويأتي نظيره في المسألة )(٧٥٠
 (ملك االجرة) : اذا لم تكن االجارة على علمه المباشري.)(٧٥١

)(اجرة المثل) : ولكن اذا كانت اجرة المثل ازيد مـن االجـرة المسـماة وكـان االجيـر حـين االجـارة        (٧٥٢
 الزائد.عالماً بذلك لم يستحق 

(في صالة نفسه) : هذا هو المتعين ولكن لو قدم الصالة االستئجارية فاالظهر صحتها ولو قدم صالة )(٧٥٣
نفسه وفوت االسـتئجارية علـى المسـتأجر كانـت لـه المطالبـة بـاجرة المثـل أو الفسـخ واسـترجاع االجـرة            

 المسماة.
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فـال   ،: يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفـي اإلجمـالي   ٢٦] مسألة  ١٨٣٨[  
ده المستأجر أو صـاحب المـال أو نحـو    يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قص

 ذلك.

: إذا لم يعين كيفية العمل من حيث اإلتيـان بالمسـتحبات    ٢٧] مسألة  ١٨٣٩[  
 يجب اإلتيان على الوجه المتعارف.

: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليـه أو بعـض    ٢٨] مسألة  ١٨٤٠[  
لنسبة إال إذا كان المقصود تفريغ الواجبات مما عدا األركان فالظاهر نقصان األجرة با

 .(٧٥٤)الذمة على الوجه الصحيح 
: لو آجر نفسه لصالة شـهر مـثال فشـك فـي أن المسـتأجر       ٢٩] مسألة  ١٨٤١[  

فالظـاهر وجـوب   أيضـاً  عليه صالة السفر أو الحضر ولم يمكن االستعالم من المـؤجر  
الظهـر مـثال وجـب     االحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصالة وشك أنهـا الصـبح أو  

 اإلتيان بهما.

: إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها  ٣٠] مسألة  ١٨٤٢[  
 فاألحوط االستئجار عنه.  ،(٧٥٥)قبل موته أو ال 

 

                                                 

كما هو الحال في االجارات المتعارفة  (على الوجه الصحيح) : بان يكون هو متعلق االجارة حقيقة ـ  )(٧٥٤
نهـا بحسـب   اـ وعليه فال أثر لنسيان الواجبات غير الركنية بالمقدار المتعارف وكـذا المسـتحبات الـالزم اتي   

االطالق بانه ال يعم صورة النسيان نعم مع وجود قرينة على لحاظ المركب على نحو تنبسـط االجـرة عليـه    
االجرة بالنسبة، وامـا فـي صـورة االشـتراط فظـاهر الشـرط جعـل الخيـار         يتم ما ذكره في المتن من نقصان 

ه علـى نحـو   ظـ للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه لالجير اجرة مثل العمل نعم مع وجـود قرينـة علـى لحا   
تنبسط عليه االجرة يجري عليه حكمه او على نحـو يكـون مخصصـاً للعمـل المسـتأجر عليـه فـال يسـتحق         

 االجير شيئاً.

 اتى بها قبل موته أوال) : الظاهر ان الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه.()(٧٥٥
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  قضاء الولي 

 فصل 

 في قضاء الولي 

 
علـى األصـح حـرا     (٧٥٧)على ولي الميت رجال كان الميت أو امرأة  (٧٥٦)يجب 

أو حـيض   (٧٥٨)دا أن يقضي عنه ما فاته من الصالة لعذر من مرض أو سـفر  كان أو عب
وإن كان األحوط قضاء جميع  ،(٧٦٠)ولم يتمكن من قضائه  (٧٥٩)فيما يجب فيه القضاء 

بل وكذا لو فاتـه مـن    ،لمرض تمكن من قضائه وأهمل (٧٦١)وكذا في الصوم  ،ما عليه
فـال   ،لمراد بـه الولـد األكبـر   وا ،غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه

يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر وال علـى غيـر األكبـر مـن الـذكور وال      
وإن كــان  ،علــى غيــر الولــد مــن األب واألخ والعــم والخــال ونحــوهم مــن األقــارب 

وأحـوط منـه    ،األحوط مع فقد الولد األكبر قضاء المذكورين علـى ترتيـب الطبقـات   
من الذكور ثم اإلنـاث فـي كـل طبقـة حتـى الـزوجين والمعتـق         قضاء األكبر فاألكبر

 وضامن الجريرة.

                                                 

 (يجب) : على االحوط وعليه تبتني التفريعات االتية.)(٧٥٦

 (أو مرأة) : االظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.)(٧٥٧

 في غير محله.(من مرض او سفر) : التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصالة )(٧٥٨

 من احكام الحائض. ٣١(أو حيض فيما يجب فيه القضاء) : مر بيانه في المسألة )(٧٥٩

 (ولم يتمكن من قضائه) : بل وتمكن من قضائه دون غيره.)(٧٦٠

وفي كفاية التصدق بمد عن كـل   أيضاً،(وكذا في الصوم) : وجوب القضاء فيه مبني على االحتياط )(٧٦١
 يخلو عن وجه. يوم بدالً عن القضاء قول ال
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مـن   (٧٦٢): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عـن األبـوين    ١] مسألة  ١٨٤٣[  
فال يجب عليه ما وجـب عليهمـا باالسـتئجار أو علـى األب مـن صـالة        ،صالة نفسهما

 أبويه من جهة كونه وليا.

ب على ولد الولد القضـاء عـن الميـت إذا كـان هـو      : ال يج ٢] مسألة  ١٨٤٤[  
 وإن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد. ،األكبر حال الموت

: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه ال يجـب علـى غيـره     ٣] مسألة  ١٨٤٥[  
 من أخوته األكبر فاألكبر.

ند الموت فيجـب  : ال يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقال ع ٤] مسألة  ١٨٤٦[  
وإذا مات غيـر البـالغ قبـل البلـوغ أو      ،(٧٦٣)على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل 

 المجنون قبل اإلفاقة ال يجب على األكبر بعدهما.

: إذا كان أحد األوالد أكبر بالسـن واألخـر بـالبلوغ فـالولي      ٥] مسألة  ١٨٤٧[  
 هو األول.

فيجـب علـى الممنـوع مـن      رثـاً الي كونـه و : ال يعتبر في الو ٦] مسألة  ١٨٤٨[  
 بالقتل أو الرق أو الكفر.(٧٦٤)اإلرث 

من الذكور  (٧٦٥): إذا كان األكبر خنثى مشكال فالولي غيره  ٧] مسألة  ١٨٤٩[  
 ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.  ،وإن كان أصغر

ى واحـد  : لو اشتبه األكبر بين األثنين أو األزيد لم يجب عل ٨] مسألة  ١٨٥٠[  
 وإن كان األحوط التوزيع أو القرعة. ،منهم

                                                 

 (عن االبوين) : تقدم عدم وجوب القضاء عن االم.)(٧٦٢

 (فيجب على الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل) : االظهر عدم وجوب القضاء عليهما.)(٧٦٣

 (فيجب على الممنوع من االرث) : االقوى عدم وجوب القضاء عليه.)(٧٦٤

 فيراعي االحتياط سواء كان منحصراً ام ال.(فالولي غيره) : ال يجب القضاء على غيره واما هو )(٧٦٥
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 ،(٧٦٦)ط القضـاء عليهمـا   : لو تساوى الولـدان فـي السـن قسـ     ٩] مسألة  ١٨٥١[  
ويكلف بالكسر ـ أي ما ال يكون قابال للقسمة والتقسيط كصـالة واحـدة وصـوم يـوم      

ل فلهمـا أن يوقعـاه دفعـة واحـدة ويحكـم بصـحة كـ        ،واحد ـ كل منهما على الكفاية 
ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان ال يجوز  ،منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت

واألحوط الكفارة على كل منهما مـع اإلفطـار بعـده بنـاء      (٧٦٧)لهما اإلفطار بعد الزوال 
 كما في قضاء نفسه.أيضاً على وجوبها في القضاء عن الغير 

ه سقط عن الولي بشـرط  : إذا أوصى الميت باالستئجار عن ١٠] مسألة  ١٨٥٢[  
 . (٧٦٨)اإلتيان من األجير صحيحا 

 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت. ١١] مسألة  ١٨٥٣[  

 : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي. ١٢] مسألة  ١٨٥٤[  

 ،على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصـالة  (٧٦٩): يجب  ١٣] مسألة  ١٨٥٥[  
 وإن جهله وجب عليه االحتياط بالتكرار.

: المناط في الجهر واإلخفات على حال الولي المباشـر ال   ١٤] مسألة  ١٨٥٦[  
 فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن األم. ،الميت

: في أحكام الشـك والسـهو يراعـي الـولي تكليـف نفسـه        ١٥] مسألة  ١٨٥٧[  
بخـالف أجـزاء الصـالة وشـرائطها فإنـه يراعـي        ،اجتهادا أو تقليدا ال تكليـف الميـت  

وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميـت أو   ،(٧٧٠)تكليف الميت 

                                                 

 )(قُسط القضاء عليهما) : بل االظهر انه على نحو الوجوب الكفائي.(٧٦٦

(ال يجوز لهما االفطار بعد الزوال) : بناء على عدم جواز االفطار بعد الزوال في قضـاء شـهر رمضـان    )(٧٦٧
 .عن الغير، وسيأتي في محله منعه، ومنه يظهر الحال في الكفارة

 (سقط عن الولي بشرط االتيان من االجير صحيحاً) : بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة.)(٧٦٨

 .يجب) : مر عدم وجوب الترتيب في غير المترتبين باالصل()(٧٦٩
 )(يراعي تكليف الميت) : بل يراعي تكليف نفسه وكذا في اصل وجوب القضاء.(٧٧٠
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اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب علـى الـولي اإلتيـان بـه وإن كـان مقتضـى مذهبـه        
وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب ال يجب عليه وإن كان  ،عدم الوجوب

إال إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطالن مذهب الميت فيراعي  ،قتضى مذهبهوواجبا بم
 حينئذ تكليف نفسه.

: إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن ال يدري أنها  ١٦] مسألة  ١٨٥٨[  
وكـذا إذا شـك فـي     ،فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو ال لعذر ال يجب عليـه القضـاء  

 أصل الفوت وعدمه.

فلو  ،: المدار في األكبرية على التولد ال على انعقاد النطفة ١٧مسألة ]  ١٨٥٩[  
ففـي التـوأمين    ،كان أحد الولدين أسبق انعقادا واآلخر أسبق تولدا فـالولي هـو الثـاني   

 األكبر أولهما تولدا.

: الظاهر عدم اختصـاص مـا يجـب علـى الـولي بالفوائـت        ١٨] مسألة  ١٨٦٠[  
ة بالنـذر الموقـت وفاتـت منـه لعـذر وجـب علـى الـولي         فلو وجب عليه صـال  ،اليومية

 .(٧٧١)قضاؤها 
ــألة  ١٨٦١[   ــه يكفــي    ١٩] مس ــوب علــى الــولي     (٧٧٢): الظــاهر أن فــي الوج

 إخبارالميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.

: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصالة بحسب  ٢٠] مسألة  ١٨٦٢[  
 قضاؤها. حاله قبل أن يصلي وجب على الولي

: لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت  ٢١] مسألة  ١٨٦٣[  
 ، وكذا لو تبين بطالن ما أتى به.(٧٧٣)وجب االستئجار من تركته 

                                                 

 م الوجوب.(وجب على الولي قضاؤها) : ال يبعد عد)(٧٧١

 (يكفي) : فيه منع.)(٧٧٢

 (وجب االستئجار من تركته) : تقدم ان فوائت الميت ال يخرج من االصل.)(٧٧٣



IRSXH@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

: ال يمنع من الوجوب علـى الـولي اشـتغال ذمتـه بفوائـت       ٢٢] مسألة  ١٨٦٤[  
 نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء.

ال يجب عليـه الفـور فـي القضـاء عـن الميـت وإن كـان        :  ٢٣] مسألة  ١٨٦٥[  
 أولى وأحوط.

: إذا مات الولي بعـد الميـت قبـل أن يـتمكن مـن القضـاء        ٢٤] مسألة  ١٨٦٦[  
 . (٧٧٤)ففى االنتقال إلى األكبر بعده إشكال 

: إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صالة الميت فالظاهر  ٢٥] مسألة  ١٨٦٧[  
 لنيابة عن الميت ال عنه. أن األجير يقصد ا

  الجماعة 

 فصل

 في الجماعة 

خصوصـا اليوميـة منهـا     (٧٧٥)وهي من المستحبات األكيدة في جميـع الفـرائض   
وخصوصـا لجيـران المسـجد أو     ،وخصوصا في األدائية والسيما في الصبح والعشائين

وقـد ورد فـي فضـلها وذم تاركهـا مـن ضـروب التأكيـدات مـا كـاد           ،من يسمع النداء
 ففي الصحيح :  ،حقها بالواجباتيل

ـ أي الفـرد ـ بـأربع      الصالة في جماعة تفضـل علـى صـالة الفـذّ    « 
: مـا   )عليـه السـالم  (قلت ألبي عبـداهللا  « وفي رواية زرارة :  » وعشرين درجة

يروي الناس أن الصالة في جماعة أفضل من صالة الرجـل وحـده بخمـس    
قـال   ،: الرجالن يكونان جماعة فقلت ،: صدقوا )عليه السالم(فقال  ،وعشرين

                                                 

 (اشكال) : بل منع.)(٧٧٤

 (في جميع الفرائض) : ولم تثبت مشروعيتها في صالة الطواف. )(٧٧٥
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وفـي روايـة محمـد بـن      »: نعم ويقوم الرجل عـن يمـين اإلمـام     )عليه السالم(
 :عمارة

أسـأله عـن الرجـل يصـلي المكتوبـة       )عليه السـالم (قال : أرسلت إلى الرضا «  
: الصالة  )عليه السالم(فقال  ،وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صالته مع جماعـة 

مع أنه ورد أن الصالة في مسجد الكوفة تعدل ألف صالة وفي  ،» في جماعة أفضل
 بل في خبر : ،بعض األخبار ألفين

: أتاني جبرائيل مع سبعين  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا «  
ألف ملك بعد صالة الظهر فقال : يا محمد إن ربك يقرؤك السـالم وأهـدى   

قلت : ما تلك الهديتان ؟ قال : الوتر  ،إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك
قلت : يا جبرائيل ما ألمتـي فـي    ،ثالث ركعات والصالة الخمس في جماعة

الجماعة ؟ قال : يا محمد إذا كانا اثنين كتب اهللا لكل واحد بكل ركعة مائـة  
وإذا كانوا ثالثة كتب اهللا لكل واحـد بكـل ركعـة سـتمائة      ،وخمسين صالة

عة كتب اهللا لكل واحد ألفـا ومـائتي صـالة وإذا كـانوا     وإذا كانوا أرب ،صالة
وإذا كانوا سـتة   ،خمسة كتب اهللا لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة صالة

وإذا كـانوا   ،كتب اهللا لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آالف وثمانمائة صالة
سبعة كتب اهللا لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آالف وسـتمائة صـالة وإذا   

وا ثمانية كتب اهللا لكل واحد منهم بكل ركعة تسـعة عشـر ألفـا ومـائتي     كان
وإذا كانوا تسعة كتب اهللا لكل واحد منهم بكل ركعة ثمانيـة وثالثـين    ،صالة

وإذا كانوا عشرة كتب اهللا لكل واحد منهم بكـل ركعـة    ،ألفا وأربعمائة صالة
لـو صـارت   فـإن زادوا علـى العشـرة ف    ،ستة وسبعين ألفاً وثمانمائـة صـالة  

السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا واألشجار أقالما والثقالن مع المالئكـة  
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 )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (يا محمد  ،كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة
تكبيرة يدركها المؤمن مع اإلمام خير من ستين ألف حجة وعمرة وخيـر مـن   

ليها المؤمن مع اإلمـام خيـر مـن    وركعة يص ،الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرة
وسـجدة يسـجدها المـؤمن مـع      ،مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين
 :  )عليه السالم(وعن الصادق  »اإلمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة 

وال يخفى أنـه   »الصالة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة «  
إذا كانت فـي مسـجد السـوق الـذي تكـون      ف ،إذا تعدد جهات الفضل تضاعف األجر

وإذا كانت في مسجد القبيلـة الـذي    ،الصالة فيه باثنتي عشرة صالة يتضاعف بمقداره
وإذا كانـت فـي المسـجد الجـامع الـذي       ،تكون الصالة فيه بخمسة وعشرين فكـذلك 

وكـذا إذا كانـت فـي مسـجد الكوفـة الـذي        ،تكون الصالة فيه بمائة يتضاعف بقدره
وإذا كانـت خلـف    ،الـذي فيـه بمـائتي ألـف     )عليـه السـالم  (نت عند علي بألف أو كا

وإن كانت خلـف العـالم السـيد فأفضـل، وكلمـا كـان اإلمـام         ،العالم أو السيد فأفضل
وكلمـا   ،وإذا كان المأمومون ذوي فضـل فتكـون أفضـل    أوثق أورع وأفضل فأفضل،

 ،عنهـا أو اسـتخفافا بهـا   وال يجوز تركها رغبـة   ،كان المأمومون أكثر كان األجر أزيد
 ففي الخبر : 

وال غيبة لمـن صـلى    ،ال صالة لمن ال يصلي في المسجد إال من علة« 
ومن رغب عن جماعة المسـلمين وجـب علـى     ،في بيته ورغب عن جماعتنا

وإذا دفـع إلـى إمـام     ،المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه
» لمسلمين وإال أحرق عليـه بيتـه   المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة ا

 وفي آخر : 

بلغه أن قوما ال يحضرون الصالة في  )عليه السالم(أن أمير المؤمنين «  
المسجد فخطب فقال : إن قوما ال يحضرون الصالة معنا فـي مسـاجدنا فـال    
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يؤاكلونا وال يشاربونا وال يشاورونا وال يناكحونا أو يحضـروا معنـا صـالتنا    
قـال :   ،شك بنار تشعل في دورهم فاحرقها عليهم أو ينتهونجماعة وإني ألو

فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا لجماعـة  
فمقتضى األيمان عدم الترك مـن غيـر    ،إلى غير ذلك من األخبار الكثيرة »المسلمين 

يء مـن العبـادات   عذر ال سيما مع االستمرار عليه فإنه كما ورد ال يمنع الشيطان من ش
ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالـة ونحوهـا حيـث ال يمكـنهم إنكارهـا       ،منعها

 ألن فضلها من ضروريات الدين.  

وكـذا   ،: تجب الجماعة في الجمعـة وتشـترط فـي صـحتها     ١] مسألة  ١٨٦٨[  
وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القـراءة لمـن ال    ،العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب

فـال يجـب عليـه    أصـالً  وأمـا إذا كـان عـاجزا عنـه      ،(٧٧٦)نها مع قدرته على التعلم يحس
وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ولكن لـو خـالف    ،حضور الجماعة وإن كان أحوط
أيضـاً  والظاهر وجوبها  ،ووجبت حينئذ عليه الكفارة ،صحت الصالة وإن كان متعمدا

ا إذا ضاق الوقـت عـن إدراك الركعـة    ، وكذ(٧٧٧)إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها 
بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق  ،بأن كان هناك إمام في حال الركوع (٧٧٨)

 .  (٧٧٩)بل ال يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين  ،الوقت

                                                 

 قراءة.(مع قدرته على التعلم) : وجوب الجماعة في هذا الفرض عقلي كما تقدم في مبحث ال)(٧٧٦

اً عليها) : ال دليل على حرمـة الوسـواس بعنوانـه كمـا تقـدم فـي فصـل        ف(اذا كان ترك السواس موقو)(٧٧٧
 طريق ثبوت النجاسة.

 (وكذا اذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة) : بل وكذا اذا توقف ادراك تمام الصالة في الوقت عليها.)(٧٧٨

يد نعم ال بد من االجتناب عما يوجب تأذيهما الناشئ (ال يبعد وجوبها بامر احد الوالدين) : بل هو بع)(٧٧٩
 من شفقتهما ـ وان لم يبلغ حد العقوق ـ.
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وإن  (٧٨٠): ال تشرع الجماعة في شيء من النوافـل األصـلية    ٢] مسألة  ١٨٦٩[  
ــ  ــذر أو نحــوه حت ى صــالة الغــدير علــى األقــوى إال فــي صــالة   وجبــت بالعــارض بن

نعم ال بأس بها فيما صار نفال بالعارض كصالة العيدين مـع عـدم اجتمـاع     ،االستسقاء
والمـأتي   ،والفريضة المتبرع بها عـن الغيـر   ،والصالة المعادة جماعة ،شرائط الوجوب

 بها من جهة االحتياط االستحبابي. 

في كل من الصـلوات اليوميـة بمـن يصـلي     : يجوز االقتداء  ٣] مسألة  ١٨٧٠[  
واألداء والقضـاء والقصـر    ،األخرى أيا منها كانت وإن اختلفـا فـي الجهـر واإلخفـات    

فيجـوز اقتـداء مصـلي الصـبح أو المغـرب أو العشـاء        ،والتمام بل والوجوب والنـدب 
 ،ويجـوز اقتـداء المـؤدي بالقاضـي والعكـس      ،وكذا العكس ،بمصلي الظهر أو العصر

والـذي يعيـد    ،والمعيد صالته بمـن لـم يصـل والعكـس     ،ر بالحاضر والعكسوالمساف
نعـم يشـكل اقتـداء مـن      ،(٧٨١)صالته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمـن يصـلي وجوبـا    

بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتـاط   ،يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبياً
 .  (٧٨٢)إال إذا كان احتياطهما من جهة واحدة 

: يجوز االقتـداء فـى اليوميـة أيـا منهـا كانـت أداء أو قضـاء         ٤] مسألة  ١٨٧١ [ 
 كما يجوز العكس.   (٧٨٣)بصالة الطواف 

ــألة  ١٨٧٢[   ــي       ٥] مس ــاط ف ــالة االحتي ــة بص ــي اليومي ــداء ف ــوز االقت : ال يج
بـل األحـوط    ،وإن كان ال يبعـد الجـواز  أيضاً ترك العكس  (٧٨٤)واألحوط   ،الشكوك

                                                 

 )(ال تشرع الجماعة في شيء من النوافل االصلية) : على اشكال في بعض الموارد. (٧٨٠

  (بمن يصلي وجوباً) : ولكن ليس لالمام ترتيب احكام الجماعة على اقداء المحتاط به.)(٧٨١
تياطهما من جهة واحدة) : بان كانت جهة احتياط االمـام جهـة الحتيـاط المـاموم ايضـاً وال      (كان اح)(٧٨٢

 يعتبر العكس.

 (بصالة الطواف) : فيه اشكال وكذا في عكسه.)(٧٨٣

 )(واالحوط) : ال يترك وكذا فيما بعده. (٧٨٤
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ها ولو بمثلها من صالة االحتياط حتى إذا كان جهة االحتيـاط متحـدة   ترك االقتداء في
وإن كان ال يبعد الجواز في خصوص صورة االتحـاد كمـا إذا كـان الشـك الموجـب      

 لالحتياط مشتركا بين اإلمام والمأموم. 

: ال يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصـلي اآليـات    ٦] مسألة  ١٨٧٣[  
كمـا أنـه ال يجـوز اقتـداء كـل       ،وكذا ال يجوز العكس ،ة األمواتأو العيدين أو صال
 من الثالثة باآلخر.  

 ،: األحوط عدم اقتداء مصـلي العيـدين بمصـلي االستسـقاء     ٧] مسألة  ١٨٧٤[  
 وكذا العكس وإن اتفقا في النظم. 

: أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين إثنان  ٨] مسألة  ١٨٧٥[  
وأمـا   ،ا اإلمام سواء كان المأموم رجال أو امرأة بل وصبيا مميـزا علـى األقـوى   أحدهم

 أحدهم اإلمام.  (٧٨٥)في الجمعة والعيدين فال تنعقد إال بخمسة 

: ال يشترط في انعقاد الجماعـة فـي غيـر الجمعـة والعيـدين       ٩] مسألة  ١٨٧٦[  
غيـره بـه تحققـت الجماعـة     فلو لم ينوها مـع اقتـداء    ،نية اإلمام الجماعة واإلمامة (٧٨٦)

نعم حصـول الثـواب فـي حقـه موقـوف       ،سواء كان اإلمام ملتفتا ال قتداء الغير به أم ال
فلـو لـم ينـوه لـم تتحقـق       ،وأما المـأموم فـال بـد لـه مـن نيـة األئتمـام        ،على نية اإلمامة

وحينئذ فـإن أتـى بجميـع مـا يجـب       ،الجماعة في حقه وإن تابعه في األقوال واألفعال
وكـذا يجـب وحـدة اإلمـام فلـو نـوى االقتـداء         ،لمنفرد صحت صالته وإال فـال على ا

باثنين ولو كانا متقارنين في األقوال واألفعال لم تصح جماعة وتصـح فـرادى إن أتـى    
ويجب عليه تعيـين اإلمـام باألسـم أو     ،(٧٨٧)بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع 

                                                 

 (إال بخمسة) : من الرجال.)(٧٨٥

 ة.(في غير الجمعة والعيدين) : وفي غير المعادة جماع)(٧٨٦
 (ولم يقصد التشريع) : المخل بقصد القربة.)(٧٨٧
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فيكفي التعيين اإلجمالي كنيـة االقتـداء    أو الخارجية (٧٨٨)الوصف أو االشارة الذهنية 
 ،مثال من األئمة الموجودين أو نحـو ذلـك   (٧٨٩)بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صالته 

ولو نوى االقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعـة لـم تصـح جماعـة وإن كـان مـن       
 قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في األثناء أو بعد الفراغ. 

فيشـترط أن ال يكـون إمامـه     ،ال يجوز االقتداء بالمـأموم :  ١٠] مسألة  ١٨٧٧[  
 مأموما لغيره. 

تمام أم ال بنى علـى العـدم وأتـم    ئ: لو شك في أنه نوى اإل ١١] مسألة  ١٨٧٨[  
نعـم لـو ظهرعليـه أحـوال األئتمـام       ،منفردا وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعـة 

وإن كـان   ،(٧٩٠)أحكـام الجماعـة    كاالنصات ونحوه فاألقوى عدم االلتفـات ولحـوق  
وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك فـي أنـه    ،األحوط اإلتمام منفرداً

 من أول الصالة نوى اإلنفراد أو الجماعة فاألمر أسهل. 

: إذا نوى االقتداء بشخص على أنـه زيـد فبـان أنـه عمـرو       ١٢] مسألة  ١٨٧٩[  
إذا ترك القراءة أو أتى بما  (٧٩١)أيضاً ماعته وصالته فإن لم يكن عمرو عادال بطلت ج

وإن التفت في األثناء وو لم يقع منه  ،وإال صحت على األقوى ،يخالف صالة المنفرد
عادال ففي المسألة صورتان : أيضاً وإن كان عمرو  ،ما ينافي صالة المنفرد أتم منفردا

هو زيد وفي هذه الصـورة   إحداهما أن يكون قصده االقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر
الثانيــة أن يكــون قصــده  ،إن خالفــت صــالة المنفــردأيضــاً تبطــل جماعتــه و صــالته 

                                                 

(أو االشارة الذهنية) : بشرط أن تكون على نحو تميزه عمن عداه واقعاً وقت النية وان لم يتميز لديه )(٧٨٨
 خارجاً بحيث يتمكن من االشارة الحسية اليه وهكذا الحال في العيين باالسم والوصف.

 المتقدم. )(او بمن يجهر في صالته) : بالشرط (٧٨٩

  (ولحوق احكام الجماعة) : فيه اشكال بل منع وكذا في الفرع االتي.)(٧٩٠
(بطلت جماعته وصالته ايضاً) : االظهر صـحتهما فـي جميـع الصـور المـذكروة نعـم اذا التفـت فـي         )(٧٩١

 عمرو انفرد في صالته. ةاالثناء ولم يحرز عدال
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االقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو وفـي هـذه الصـورة األقـوى     
 فالمناط ما قصده ال ما تخيله من باب االشتباه في التطبيق.  ،صحة جماعته وصالته

: إذا صلى أثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما اإلمامة  ١٣ألة ] مس ١٨٨٠[  
أما لو علم أن نية كل منهما األئتمام باآلخر استأنف كل  ،(٧٩٢)لآلخر صحت صالتهما 

ولو شكا فيمـا أضـمراه فـاألحوط     ،(٧٩٣)منهما الصالة إذا كانت مخالفة لصالة المنفرد 
شك بعد الفراغ أو قبله مـع نيـة اإلنفـراد    االستئناف وإن كان األقوى الصحة إذا كان ال

 بعد الشك. 

: األقوى واألحوط عدم نقل نيته من إمام إلـى إمـام آخـر     ١٤] مسألة  ١٨٨١[  
نعـم لـو عـرض لإلمـام مـا يمنعـه مـن إتمـام          ،اختيارا وإن كان اآلخر أفضـل وأرجـح  

 من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولـو لتـذكر حـدث سـابق     (**)تهصال
بل األقوى ذلك لو عرض لـه   ،وإتمام الصالة معه(٧٩٤)جاز للمأمومين تقديم إمام آخر 

حيـث ال يجـوز البقـاء علـى      ،ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس
 االقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد. 

 ألئتمام في األثناء. : ال يجوز للمنفرد العدول إلى ا ١٥] مسألة  ١٨٨٢[  

                                                 

الركعات أو االفعال فرجـع الـى حفـظ     (صحت صالتهما) : ولكن اذا كان احدهما قد شك في عدد)(٧٩٢
االخر واخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر االخالل به ـ ولـو عـن عـذر ـ بصـحة الصـالة فـاالظهر بطـالن          

 صالته.

(اذا كانت مخالفة لصالة المنفرد) : بما يوجب البطالن مطلقاً ـ ولو كان عن عـذر ـ ال بمجـرد تـرك      )(٧٩٣
 بعة بتخيل صحة االئتمام.القراءة أو زيادة سجدة واحدة متا

(ما يمنعه من اتمام صالته): ومثله ما لو اكمل صالته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم  (**)
 التمام.

 (تقديم امام آخر) : منهم ال مطلقاً على االحوط االولى.)(٧٩٤
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: يجوز العدول من األئتمام إلى اإلنفـراد ولـو اختيـارا فـي      ١٦] مسألة  ١٨٨٣[  
لكـن   ،وإن كان ذلك من نيته فـي أول الصـالة   (٧٩٥)جميع أحوال الصالة على األقوى 

 األحوط عدم العدول إال لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية. 

نــوى اإلنفــراد بعــد قــراءة اإلمــام قبــل الــدخول فــي   : إذا ١٧] مســألة  ١٨٨٤[  
بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية اإلنفراد قـراءة   ،الركوع ال يجب عليه القراءة

 .  (٧٩٦)خصوصا إذا كان في األثناء  ،ما بقي منها وإن كان األحوط استئنافها
ام والركوع معه ثم : إذا أدرك اإلمام راكعا يجوز له األئتم ١٨] مسألة  ١٨٨٥[  

وإن كان األحوط ترك العدول حينئـذ خصوصـا إذا    ،(٧٩٧)العدول إلى اإلنفراد اختيارا 
 كان ذلك من نيته أوال. 

: إذا نـوى اإلنفـراد بعـد قـراءة اإلمـام وتـم صـالته فنـوى          ١٩] مسألة  ١٨٨٦[  
فـي  االقتداء به في صالة أخرى قبل أن يركع اإلمام فـي تلـك الركعـة أو حـال كونـه      

 الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خالف االحتياط. 

ــو نــوى اإلنفــراد فــي األثنــاء ال يجــوز لــه العــود إلــى    ٢٠] مســألة  ١٨٨٧[   : ل
بـل ال يبعـد    ،نعم لو تردد في اإلنفراد وعدمه ثم عزم على عدم اإلنفراد صح ،األئتمام

عـدم العـود    (٧٩٨)طوإن كـان األحـو   ،جواز العود إذا كان بعد نيـة اإلنفـراد بـال فصـل    
 .  مطلقا

                                                 

ثنـاء ال لعـذر محـل    (في جميع احول الصالة على االقوى) : انعقاد الصالة جماعة مع االنفراد فـي اال )(٧٩٥
اشكال مطلقاً ولكنه ال يضر بصحتها إال مع االخالل بوظيفة المنفرد فان االحوط حينئذ اعادة الصـالة نعـم   
اذا أخل بما يغتفر االخالل به عن عذر فال حاجة الى االعادة وهذا كما اذا بدا له العدول بعد فـوات محـل   

 .القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثالً
(خصوصاً اذا كان في االثناء) : ال يترك االحتياط في هذه الصورة وكذا في الصورة االولى اذا عدل )(٧٩٦

 ال لعذر.

 (ثم العدول الى االنفراد اختياراً) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم.)(٧٩٧

 (وان كان االحوط) : ال يترك.)(٧٩٨
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 : لو شك في أنه عدل إلى اإلنفراد أم ال بنى على عدمه.  ٢١] مسألة  ١٨٨٨[  

ــة مــن حيــث    ٢٢] مســألة  ١٨٨٩[   : ال يعتبــر فــي صــحة الجماعــة قصــد القرب
فلو كـان قصـد اإلمـام مـن الجماعـة       ،الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصالة

 ،(٧٩٩)كن كـان قاصـدا للقربـة فـي أصـل الصـالة صـح        الجاه أو مطلب آخر دنيوي ول
وكذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة األمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك 
أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من األغراض الدنيوية صحت صالته مـع كونـه   

 ا. نعم ال يترتب ثواب الجماعة إال بقصد القربة فيه ،قاصدا للقربة فيها
: إذا نوى االقتداء بمن يصلي صالة ال يجوز االقتداء فيهـا   ٢٣] مسألة  ١٨٩٠[  

سهوا أو جهال كما إذا كانت نافلة أو صالة اآليات مـثال فـإن تـذكر قبـل اإلتيـان بمـا       
وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم  ،ينافي صالة المنفرد عدل إلى اإلنفراد وصحت

 .   (٨٠٠)طلت وإال ب ،تخالف صالة المنفرد
ي أول : إذا لم يدرك اإلمـام إال فـي الركـوع أو أدركـه فـ      ٢٤] مسألة  ١٨٩١[  

أو قبل الركوع فلم يدخل في الصالة إلى أن ركع جاز لـه الـدخول    ،أثنائهاالركعة أو
وهـو منتهـى مـا تـدرك بـه الركعـة فـى ابتـداء الجماعـة علـى            ،معه وتحسب له ركعة

وع قبل رفع اإلمام رأسه وإن كان بعد فراغه مـن  األقوى بشرط أن يصل إلى حد الرك
بل وكذا لو وصل المـأموم   ،فال يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ،الذكر على األقوى

إلى الركوع بعد شروع اإلمـام فـي رفـع الـرأس وإن لـم يخـرج بعـد عـن حـده علـى           
وبالجملـة إدراك الركعـة فـي ابتـداء الجماعـة يتوقـف علـى إدراك ركـوع          ،األحوط

وأمـا فـي الركعـات اآلخـر فـال يضـر عـدم إدراك         ،اإلمام قبل الشروع في رفـع رأسـه  

                                                 

ال ان يكون الداعي الى االمور المذكورة هي (صح) : على اشكال وكذا الحال بالنسبة الى المأموم إ)(٧٩٩
 القربة.

 مما مر. ه)(وإال بطلت) : قد ظهر التفصيل في(٨٠٠
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هـذا  أيضـاً  بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله فـي السـجود    (٨٠١)الركوع مع اإلمام 
وأما إذا دخل فيها من أول الركعـة أو أثنائهـا    ،إذا دخل في الجماعة بعد ركوع اإلمام

كوع فالظاهر صحة صالته وجماعته فما هو المشهور واتفق أنه تأخر عن اإلمام في الر
من أنه البد من إدراك ركوع اإلمام في الركعة األولـى للمـأموم فـي ابتـداء الجماعـة      
وإال لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حـال ركـوع اإلمـام أو    

أثنائهـا وإن صـرح   ال فيما إذا دخل فيها مـن أول الركعـة أو    (٨٠٢)قبله بعد تمام القراءة 
 لكن األحوط اإلتمام حينئذ واإلعادة.  و ،بعضهم بالتعميم

: لو ركع بتخيـل إدراك اإلمـام راكعـا ولـم يـدرك بطلـت        ٢٥] مسألة  ١٨٩٢[  
واألحوط في صورة الشك اإلتمـام   ،بل و كذا لو شك في إدراكه وعدمه ،(٨٠٣)صالته 

 للحوق في الركعة األخرى. أو العدول إلى النافلة واإلتمام ثم ا (٨٠٤)واإلعادة 

: األحوط عدم الدخول إال مع االطمئنـان بـإدراك ركـوع     ٢٦] مسألة  ١٨٩٣[  
 وحينئذ فإن أدرك صحت وإال بطلت.  ،اإلمام وإن كان األقوى جوازه مع االحتمال

: لو نوى وكبر فرفع اإلمام رأسه قبل أن يركـع أو قبـل أن    ٢٧] مسألة  ١٨٩٤[  
إلـى الركعـة األخـرى     (٨٠٥)لزمه اإلنفراد أو انتظار اإلمـام قائمـا   يصل إلى حد الركوع 

                                                 

(فال يضر عدم ادراك الركوع مع االمام) : اذا ادرك معه القيام قبل الركـوع، وإال ففيـه اشـكال، ولـو     )(٨٠١
 ادرك مع الركوع كفى وان لم يدرك القيام قبله.

بله بعد تمام القراءة) : الظاهر ان من دخل قبله بعد تمـام القـراءة بحكـم مـن     (حال ركوع االمام أو ق)(٨٠٢
 دخل حال القراءة فال يضره التخلف في الركوع لعذر.

(بطلت صالته) : ال تبعد صحتها فرادى وكذا في صورة الشك في االدراك قبل تجاوز المحـل وامـا   )(٨٠٣
 ني على انعقادها جماعة على االظهر.بيمع التجاوز عنه ـ كما لو حدث الشك بعد الركوع ـ ف

(واالحوط في صورة الشك االتمام واالعادة) : هذا االحتياط ال يختص بصورة الشـك وامـا العـدول    )(٨٠٤
 فجوازه محل اشكال سيما اذا حدث الشك بعد تجاوز المحل.

فـي السـجود بقصـد     (أو انتظار االمام قائماً) : جواز االنتظار محل اشكال، نعم يجوز له متابعة االمـام )(٨٠٥
 القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد االعم من االفتتاح والذكر المطلق.
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ولـو   ،إال إذا أبطأ اإلمام بحيث يلزم الخـروج عـن صـدق االقتـداء     ،فيجعلها االولى له
علم قبل أن يكبر لالحرام عدم إدراك ركـوع اإلمـام ال يبعـد جـواز دخولـه وانتظـاره       

يوجب فوات صدق القدوة وإن كان إلى قيام اإلمام للركعة الثانية مع عدم فصل  (٨٠٦)
 األحوط عدمه. 

ــه     ٢٨] مســألة  ١٨٩٥[   ــوز ل ــر يج ــي التشــهد األخي ــو ف ــام وه : إذا أدرك اإلم
فـإذا سـلم اإلمـام فيقـوم      (٨٠٧)الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثـم يجلـس معـه ويتشـهد     

ويحصـل لـه بـذلك فضـل الجماعـة وإن لـم        ،فيصلي من غير استئناف للنيـة والتكبيـر  
 ه ركعة. يحصل ل

: إذا أدرك اإلمام في السجدة األولى أو الثانية من الركعـة   ٢٩] مسألة  ١٨٩٦[  
وســجد معــه الســجدة أو    (٨٠٨)األخيــرة وأراد إدراك فضــل الجماعــة نــوى وكبــر     

السجدتين وتشهد ثم يقوم بعد تسليم اإلمام ويستأنف الصالة وال يكتفـي بتلـك النيـة    
 األول ثم االستيناف باالعادة.  ،ى بالتكبيروالتكبير ولكن األحوط إتمام األول

: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى اإلمام راكعا وخاف أن  ٣٠] مسألة  ١٨٩٧[  
يرفع اإلمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع ثم مشى في ركوعـه  

للثانيـة  أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام  (٨٠٩)أو بعده أو في سجوده 
سواء كان لطلب المكان اإلفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف  ،إلى الصف

مام أو الخلف أو أحد الجانبين بشـرط  وسواء كان المشي إلى األ ،وحده أو لغير ذلك
                                                 

)(ال يبعد جواز دخولـه وانتظـاره) : هـذا لـم يثبـت جـوازه إال فـيمن ادرك االمـام فـي التشـهد االول           (٨٠٦
لق ثم يتـابع االمـام علـى النحـو     فاالحوط في المقام ان يأتي بالتكبير بقصد االعم من االفتتاح والذكر المط

 المذكور في التعليقة السابقة.

 (ويتشهد) : يأتي به بقصد القربة المطلقة أو يتركه واما التسليم فاالحوط لزوماً تركه.)(٨٠٧

(نوى وكبر) : االحوط ان يكبر بقصد االعم من االفتتاح والذكر المطلق ويتابع االمـام فـي السـجود    )(٨٠٨
 لمطلقة ثم يقوم بعد تسليم االمام ويجدد التكبير على النحو السابق.والتشهد بقصد القربة ا

 (أو في سجوده) : جواز االلتحاق حال السجود وبين السجدتين محل إشكال. )(٨٠٩
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أن ال يستلزم االنحراف عن القبلة وأن ال يكون هناك مانع آخر مـن حائـل أو علـو أو    
لذي ال يغتفر حال األختيار على األقـوى إذا صـدق معـه    نعم ال يضر البعد ا ،نحو ذلك

واألقوى عدم وجوب جر الرجلين حـال   أيضاً،القدوة وإن كان األحوط اعتبار عدمه 
واألحـوط تـرك    ،المشي بل له المشـي متخطيـا علـى وجـه ال تنمحـي صـورة الصـالة       

وال فـرق فـي    ،هاالشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حالـ 
 ذلك بين المسجد وغيره. 

  شرائط الجماعة 

 فصل 

 [ في شرائط الجماعة ]

 يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة امور : 

وكـذا   ،(٨١٠)أن ال يكون بين اإلمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته  أحدها :
صاله باإلمـام كمـن فـي صـفه     بين بعض المأمومين مع األخر ممن يكون واسطة في ات

فلو كان حائـل ولـو    ،من طرف اإلمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل باإلمام
في بعض أحوال الصالة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة مـن غيـر   

نعـم إنمـا    ،فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما
أما المـرأة فـال بـأس بالحائـل بينهـا وبـين اإلمـام أو         ،إذا كان المأموم رجاليعتبر ذلك 

مع كون اإلمام رجال بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون  (٨١١)غيره من المأمومين 
أيضـاً  مع أن األحوط فيهـا   ،عالمة بأحوال اإلمام من القيام والركوع والسجود ونحوها

 فالحكم كما في الرجل. أيضاً ام امرأة عدم الحائل هذا وأما إذا كان اإلم

                                                 

 )(يمنع عن مشاهدته) : بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها كما سيجيء.(٨١٠

 (أو غيره من المأمومين) : اي من الرجال.)(٨١١



òÇbà¦a@ÁöaŠ‘@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@INRUQH 

أن ال يكون موقف اإلمام أعلى من موقـف المـأمومين علـوا معتـدا بـه       الثاني :
مـن غيـر فـرق بـين المـأموم االعمـى        ،دفعيا كاألبنية ونحوها ال انحداريا على األصـح 

العلو وال بـ  ،(٨١٢)وال بأس بغير المعتد به مما هو دون الشـبر   ،والبصير و الرجل والمرأة
 ،االنحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه ال ينافي صـدق انبسـاط األرض  

وال بأس بعلو المـأموم   ،فيه (٨١٣)وأما إذا كان مثل الجبل فاألحوط مالحظة قدر الشبر 
 .   (٨١٤)على اإلمام ولو بكثير 

كـان   أن ال يتباعد المأموم عن اإلمام بما يكون كثيرا في العادة إال إذا الثالث :
أو كـان فـي صـف لـيس بينـه       ،في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب

واألحوط احتياطا  ،وبين الصف المتقدم البعد المزبور وهكذا حتى ينتهي إلى القريب
ال يترك أن ال يكون بين موقف اإلمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسـجد  

وأحـوط مـن ذلـك مراعـاة الخطـوة       ، الفرجالالحق أزيد من مقدار الخطوة التي تمأل
أن ال يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد أيضاً واإلفضل بل األحوط  ،المتعارفة

 اإلنسان إذا سجد بأن يكون مسجد الالحق وراء موقف السابق بال فصل.

أن ال يتقدم المأموم على اإلمام في الموقف فلو تقـدم فـي االبتـداء أو     الرابع :
وإن كـان   ،واألحـوط تـأخره عنـه    ،(٨١٥)ء بطلت صالته إن بقي على نية األئتمـام  األثنا

وال بأس بعد تقدم اإلمـام فـي الموقـف أو المسـاواة معـه       ،(٨١٦)األقوى جواز المساواة 
                                                 

 ون الشبر) : بل مما ال يعد علواً عرفاً. ))) مما هو د(٨١٢

 (قدر الشبر) : بل القدر غير المعتد به كما عرفت.)(٨١٣

 (ولو بكثير) : ما لم يبلغ حداً ال تصدق معه الجماعة.)(٨١٤

(ان بقي على نية االئتمام) : تشريعاً بحيث اخل بقصد القربـة وإال فانمـا تبطـل مـع االخـالل بوظيفـة       )(٨١٥
 تقدم في نظائره.المنفرد على تفصيل 

)(وان كان االقوى جواز المساواة) : في المأموم الواحد، واما المتعدد فال يترك االحتياط بتأخره عـن  (٨١٦
االمام في الموقف، هذا في الرجل واما المرأة فتراعي في موقفها من االمام ـ اذا كان رجالً ـ وكذا مع غيره 

 صلي.من الرجال ما مر في العاشر من شرائط مكان الم
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وإن كان األحوط  ،بزيادة المأموم على اإلمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه
والمـدار   ،ى في الركوع والسجود والجلوسمراعاة عدم التقدم في جميع األحوال حت

 على الصدق العرفي. 

: ال بأس بالحائل القصير الـذي ال يمنـع مـن المشـاهدة فـي       ١] مسألة  ١٨٩٨[  
نعـم إذا   أيضاً،أحوال الصالة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد 

 . كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال ال يترك معه االحتياط
: إذا كان الحائل مما يتحقـق معـه المشـاهدة حـال الركـوع       ٢] مسألة  ١٨٩٩[  

لثقب في وسطه مثال أو حال القيام لثقب في أعاله أو حال الهوي إلى السجود لثقـب  
بل وكذا لـو كـان فـي الجميـع لصـدق       ،في أسفله فاألحوط واألقوى فيه عدم الجواز

  أيضاً.الحائل معه 
ه فـاألقوى عـدم   ءإذا كان الحائل زجاجـا يحكـي مـن ورا    : ٣] مسألة  ١٩٠٠[  

 جوازه للصدق.  

 ،وال تعـد مـن الحائـل    ،: ال بأس بالظلمـة والغبـار ونحوهمـا    ٤] مسألة  ١٩٠١[  
 وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة. 

ــألة  ١٩٠٢[   ــل    ٥] مس ــن الحائ ــد م ــباك ال يع ــوط   ،: الش ــان األح  (٨١٧)وإن ك
بل المنع في هـذه الصـورة ال يخلـو عـن قـوة       ،االجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب

 لصدق الحائل معه. 

: ال يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن كـان أهـل    ٦] مسألة  ١٩٠٣[  
 الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصالة إذا كانوا متهيئين لها. 

                                                 

 (وإن كان االحوط) : ال يترك.)(٨١٧



òÇbà¦a@ÁöaŠ‘@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@INRUSH 

هدة بعض أهل الصـف األول أو أكثـره   : ال يقدح عدم مشا ٧] مسألة  ١٩٠٤[  
وال أطوليـة الصـف الثـاني مـثال مـن       ،لإلمام إذا كان ذلك مـن جهـة اسـتطالة الصـف    

 األول. 

: لو كان اإلمام في محراب داخل في جدار ونحوه ال يصح  ٨] مسألة  ١٩٠٥[  
من  ويصح اقتداء ،اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين اإلمام

بل وكذا من علـى جانبيـه ممـن ال يـرى      ،يكون مقابال للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه
وكـذا الحـال إذا    ،اإلمام لكن مع اتصال الصف على األقوى وإن كان األحوط العـدم 

زادت الصفوف إلـى بـاب المسـجد فاقتـدى مـن فـي خـارج المسـجد مقـابال للبـاب           
ة الجميـع وإن كـان األحـوط العـدم     ه فإن األقوى صحة صـال يووقف الصف من جانب

 بالنسبة إلى الجانبين. 

: ال يصح اقتداء من بين االسطوانات مع وجود الحائـل بينـه    ٩] مسألة  ١٩٠٦[  
كما أنه يصح إذا لم  ،وبين من تقدمه إال إذا كان متصال بمن لم تحل االسطوانة بينهم

 ئل مانع.  يتصل بمن الحائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حا

: لو تجـدد الحائـل فـي األثنـاء فـاألقوى بطـالن الجماعـة         ١٠] مسألة  ١٩٠٧[  
 ويصير منفردا.  

: لو دخل في الصالة مع وجود الحائل جاهال به لعمـى أو   ١١] مسألة  ١٩٠٨[  
 ،فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صـالة المنفـرد أتـم منفـردا     ،نحوه لم تصح جماعة

 .  (٨١٨)وإال بطلت 
: ال بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسـان   ١٢] مسألة  ١٩٠٩[  

ن كــانوا غيــر مســتقرين وانعــم إذا اتصــلت المــارة ال يجــوز  ،أو حيــوان أو غيــر ذلــك
 الستقرارالمنع حينئذ. 

                                                 

 (بطلت) : مر التفصيل في امثال المقام.)(٨١٨
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 ،: لو شك في حدوث الحائل في األثنـاء بنـى علـى عدمـه     ١٣] مسألة  ١٩١٠[  
وأمـا لـو شـك فـي      ،صالة في حدوثه بعد سبق عدمـه وكذا لو شك قبل الدخول في ال

وجوده وعدمه مع عدم سـبق العـدم فالظـاهر عـدم جـواز الـدخول إال مـع االطمئنـان         
 بعدمه. 

: إذا كان الحائل مما ال يمنـع عـن المشـاهدة حـال القيـام       ١٤] مسألة  ١٩١١[  
أو  ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلـوس والمفـروض زوالـه حـال الركـوع     

الجلوس هل يجوز معه الدخول فـي الصـالة فيـه وجهـان واألحـوط كونـه مانعـا مـن         
 وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين اإلمام.   ،األول

: إذا تمــت صــالة الصــف المتقــدم وكــانوا جالســين فــي  ١٥] مســألة  ١٩١٢[  
نعم إذا  ،مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين

بقـاء قـدوة    (٨١٩)قاموا بعد اإلتمام بال فصل ودخلوا مع اإلمام في صالة أخرى ال يبعـد  
 المتأخرين. 

: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل ال يجـوز   ١٦] مسألة  ١٩١٣[  
 معه االقتداء. 

ــر الصــف األول    ١٧] مســألة  ١٩١٤[   ــة غي ــل الصــفوف الالحق : إذا كــان أه
بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تمأل الفـرج فـإن    متفرقين

متصـال  أيضـاً  لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلـى جـانبهم   
وإال صـح وأمـا    ،بهم من ليس بينه وبين مـن تقدمـه البعـد المـانع لـم يصـح اقتـداؤهم       

فمعه ال يصح اقتـداء مـن بعـد عـن      ،أهلهالصف األول فال بد فيه من عدم الفصل بين 
 اإلمام أو عن المأموم من طرف اإلمام بالبعد المانع. 

                                                 

 (ال يبعد) : فيه نظر لطروالبعد ال من جهة الحيلولة.)(٨١٩
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: لو تجدد البعد في أثنـاء الصـالة بطلـت الجماعـة وصـار       ١٨] مسألة  ١٩١٥[  
وإن لم يلتفت وبقي على نية االقتداء فإن أتـى بمـا ينـافي صـالة المنفـرد مـن        ،منفردا

 بطلت صالته وإال صحت.  (٨٢٠)أو نحو ذلك  زيادة ركوع مثال للمتابعة

ــة كــونهم     ١٩] مســألة  ١٩١٦[   ــن جه ــدم م : إذا انتهــت صــالة الصــف المتق
إال إذا عـاد   ،مقصرين أو عـدلوا إلـى االنفـراد فـاألقوى بطـالن اقتـداء المتـأخر للبعـد        

 يعلأيضاً كما أن األمر كذلك من جهة الحيلولة  ،(٨٢١)المتقدم إلى الجماعة بال فصل 
 مر.   ما

: الفصل لعدم دخول الصف المتقدم فـي الصـالة ال يضـر     ٢٠] مسألة  ١٩١٧[  
فيجــوز ألهـل الصــف المتـأخر االحــرام قبـل إحــرام     ،بعـد كـونهم متهيئــين للجماعـة   

كما أن األمر كذلك من حيـث الحيلولـة علـى مـا      ،وإن كان األحوط خالفه ،المتقدم
 سبق.  

الة الصــف المتقــدم تبطــل جماعــة : إذا علــم بطــالن صــ ٢١] مســألة  ١٩١٨[  
نعـم مـع    ،من جهة الفصل أو الحيلولـة وإن كـانوا غيـر ملتفتـين للـبطالن      (٨٢٢)المتأخر 

كما ال يضر فصلهم إذا كانـت صـالتهم    ،الجهل بحالهم تحمل على الصحة وال يضر
 صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر. 

 يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطالن صالته.  : ال ٢٢] مسألة  ١٩١٩[  

 ،: إذا شك في حدوث البعد فـي األثنـاء بنـى علـى عدمـه      ٢٣] مسألة  ١٩٢٠[  
وإن شك في تحققه من األول وجب إحراز عدمه إال أن يكون مسـبوقا بـالقرب كمـا    

 أم ال.  إذا كان قريبا من اإلمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه

                                                 

 (أو نحو ذلك) : مما يوجب البطالن مطلقاً كما مر.)(٨٢٠

 (إال اذا عاد المتقدم الى الجماعة بال فصل) : هذا االستثناء محل نظر.)(٨٢١

ل جماعة المتأخر) : اذا كانت صالة الصف المتقدم باطلة في مـذهبهم ايضـاً ـ وان لـم يكونـوا      (تبط)(٨٢٢
 ملتفتين للبطالن ـ واما اذا كانت صحيحة عندهم فال تبعد صحة ائتمام الصف المتأخر مطلقاً.
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: إذا تقدم المأموم على اإلمام فـي أثنـاء الصـالة سـهوا أو      ٢٤] مسألة  ١٩٢١[  
نعم لو عـاد بـال فصـل ال     ،وال يجوز له تجديد االقتداء ،جهال أو اضطرارا صار منفردا

 بقاء قدوته.  (٨٢٣)يبعد 

ــة باالســتدارة حــول    (٨٢٤): يجــوز  ٢٥] مســألة  ١٩٢٢[   ــوى الجماع ــى األق عل
وأحـوط منـه عـدم     ،ألحوط عدم تقدم المأموم على اإلمام بحسـب الـدائرة  وا ،الكعبة

وأحوط من ذلك تقدم اإلمام بحسب الدائرة وأقربيتـه مـع    ،أقربيته مع ذلك إلى الكعبة
 ذلك إلى الكعبة. 

  أحكام الجماعة 

 فصل 

 في أحكام الجماعة 

األوليـين  ترك المأموم القـراءة فـي الـركعتين     (٨٢٥): األحوط  ١] مسألة  ١٩٢٣[ 
 ،وإن كــان األقــوى الجــواز مــع الكراهــة  ،مــن االخفاتيــة إذا كــان فيهمــا مــع اإلمــام 

وأمـا فـي    ،ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصالة على محمد وآله
بـل   ،األوليين من الجهرية فإن سمع صوت اإلمام ولو همهمة وجب عليه ترك القـراءة 

وأما  ،(٨٢٦)كان األقوى جواز االشتغال بالذكر ونحوه  وإن ،األحوط واألولى االنصات
لكن األحوط القـراءة   ،إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل االستحباب قوي

 أيضـاً، وإن كان األقـوى الجـواز بقصـد الجزئيـة      ،بقصد القربة المطلقة ال بنية الجزئية
رد فـي وجـوب القـراءة أو    وأما في األخيرتين من االخفاتيـة أو الجهريـة فهـو كـالمنف    

                                                 

 (ال يبعد) : بل اليخلو عن بعد.)(٨٢٣

 (يجوز) : فيه اشكال فال يترك االحتياط.)(٨٢٤

 ال يترك. (االحوط) :)(٨٢٥

٨٢٦) .(جواز االشتغال بالذكر ونحوه) : في نفسه وال ينافي االنصات حينئذ( 
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أو  ،سواء قرء اإلمام فيهما أو أتـى بالتسـبيحات سـمع قراءتـه     ،التسبيحات مخيرا بينهما
 لم يسمع.  

: ال فرق في عدم السماع بين أن يكـون مـن جهـة البعـد أو      ٢] مسألة  ١٩٢٤[  
 من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة األصوات أو نحو ذلك. 

 .  (٨٢٧): إذا سمع بعض قراءة اإلمام فاألحوط الترك مطلقا  ٣] مسألة  ١٩٢٥[  
: إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت اإلمام ثـم تبـين أنـه     ٤] مسألة  ١٩٢٦[  

 وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية.  ،صوته ال تبطل صالته

: إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صـوت اإلمـام    ٥] مسألة  ١٩٢٧[  
 ألحوط الترك وإن كان األقوى الجواز. أو غيره فا

: ال يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة اإلمام وإن كان  ٦] مسألة  ١٩٢٨[  
 (٨٢٨)فيجـوز أن يطيـل    ،وكذا ال تجب المبادرة إلى القيام حـال قراءتـه   ،األحوط ذلك

 سجوده ويقوم بعد أن يقرأ اإلمام في الركعة الثانية بعض الحمد. 

بـل   ،: ال يجوز أن يتقدم المـأموم علـى اإلمـام فـي اإلفعـال      ٧سألة ] م ١٩٢٩[  
وال يجــوز التــأخر  ،يجــب متابعتــه بمعنــى مقارنتــه أو تــأخره عنــه تــأخرا غيــر فــاحش

 الفاحش. 

فلـو   ،وليس شرطا في الصحة (٨٢٩): وجوب المتابعة تعبدي  ٨] مسألة  ١٩٣٠[  
وإن كان األحوط اإلتمام  ،(٨٣٠)تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولكن صالته صحيحة 

                                                 

 (فاالحوط الترك مطلقاً) : واالظهر جواز القراءة فيما ال يسمع قراءة االمام.)(٨٢٧

 (فيجوز أن يطليل) : بمقدار ال يخل بالمتابعة.)(٨٢٨

جزء يبطل االقتداء في ذلك الجـزء، بـل    (وجوب المتابعة تعبدي) : بل شرطي، فمع االخالل بها في)(٨٢٩
 مطلقاً ـ على االحوط ـ اذا لم يكن االخالل عن عذر كالزحام ونحوه.

 ي فيها التفصيل المتقدم فيمن نوى االنفراد في االثناء بال عذر.ر(ولكن صالت صحيحة) : بل يج)(٨٣٠
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نعـم لـو تقـدم أو تـأخر      ،واالعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل فـي ركـن  
 على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته. 

: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل اإلمـام سـهوا أو    ٩] مسألة  ١٩٣١[  
وال يضر زيـادة الـركن حينئـذ     ،بعةوالمتا (٨٣١)لزعم رفع اإلمام رأسه وجب عليه العود 

لكـن   ،(٨٣٢)وإن لم يعد أثـم وصـحت صـالته     ،ألنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك
بل ال يترك األحتياط إذا رفع رأسه قبل الـذكر الواجـب    ،األحوط إعادتها بعد اإلتمام

جب ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة ال ي ،ولم يتابع مع الفرصة لها
وإن  ،هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز لـه المتابعـة   ،االعادة وإن كان الرفع قبل الذكر

إذا كـان ركوعـا أو    ،ولو تابع سهوا فكـذلك  ،تابع عمدا بطلت صالته للزيادة العمدية
 وأما في السجدة الواحدة فال.  ،(٨٣٣)في كل من السجدتين 

ل اإلمـام سـهوا ثـم عـاد إليـه      ب: لو رفع رأسه من الركوع ق ١٠] مسألة  ١٩٣٢[  
ابعة فرفع اإلمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطـالن الصـالة لزيـادة    للمت

وأما فـي السـجدة الواحـدة     ،واغتفار مثله غير معلوم ،الركن من غير أن يكون للمتابعة
 ،ةإذا عاد إليها ورفع اإلمام رأسه قبله فـال بطـالن لعـدم كونـه زيـادة ركـن وال عمديـ       

 لكن األحوط االعادة بعد اإلتمام. 

: لو رفع رأسه من السجود فرأى اإلمام في السجدة فتخيل  ١١] مسألة  ١٩٣٣[  
حسـبت ثانيـة وإن تخيـل أنهـا      ،أنها األولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانيـة 

إعـادة   الثانية فسجد أخرى بقصد الثانيـة فبـان أنهـا األولـى حسـبت متابعـة واألحـوط       
 الصالة في الصورتين بعد اإلتمام. 

                                                 

 )(وجب عليه العود) : على االحوط.(٨٣١

 ما سبق ولكن صحة جماعته محل اشكال. (اثم وصحت صالته) : ال يأثم على)(٨٣٢

(أو في كل من السجدتين) : بطالن الصالة بزيادة الركوع أو السجدتين سهواً مبنـي علـى االحتيـاط    )(٨٣٣
 ومنه يظهر الحال في الفرع اآلتي.
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: إذا ركع أو سجد قبل اإلمام عمـدا ال يجـوز لـه المتابعـة      ١٢] مسألة  ١٩٣٤[  
بالعود إلـى القيـام    (٨٣٤)وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة  ،الستلزامه الزيادة العمدية

فـي كـل مـن    اإلتيـان بالـذكر    (٨٣٥)واألحـوط   ،أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه
وال  ،يـأتي بـه  أيضـاً  الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتـابع وبعـد المتابعـة    

بأس بتركه ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا ال تبطل صالته وإن أثم في صـورة العمـد   
مـع تـرك    (٨٣٧)نعم لو كان ركوعه قبل اإلمام في حال قراءته فـاألحوط الـبطالن    ،(٨٣٦)

لكـن   ،األقوى إذا كـان ركوعـه قبـل اإلمـام عمـدا فـي حـال قراءتـه        كما أنه  ،المتابعة
كما أنه لـو   ،البطالن حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة اإلمام

 رفع رأسه عامدا قبل اإلمام وقبل الذكر الواجب بطلت صالته من جهة ترك الذكر. 

 ،قارنته مع اإلمام فـي األقـوال  : ال يجب تأخر المأموم أو م ١٣] مسألة  ١٩٣٥[  
فال تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من اإلمـام وغيـر   

 ،وإن كـان األحـوط التـأخر خصوصـا مـع السـماع وخصوصـا فـي التسـليم          ،المسموع
ولـو كـان سـهوا ال     ،(٨٣٨)وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبـل اإلمـام لـم تبطـل صـالته      

هذا كله في غير تكبيرة اإلحرام وأمـا فيهـا فـال يجـوز      ،د تسليم اإلماميجب إعادته بع
بل األحوط تأخره عنه بمعنى أن ال يشرع فيها إال بعد فـراغ اإلمـام    ،التقدم على اإلمام

 .  (٨٣٩)وإن كان في وجوبه تأمل  ،منها

                                                 

 )(وجبت المتابعة) : على االحوط.(٨٣٤

في الركوع أو السجود االول فان (واالحوط) : هذا االحتياط استحبابي وانما الواجب االتيان بالذكر )(٨٣٥
 استلزم ذلك ترك متابعة االمام في سجوده أو ركوعه تركها ولحق به بعد ذلك وتصح جماعته على االظهر.

 (وان اثم في صورة العمد) : مر انه ال يأثم ولكن الصحة جماعته حينئذ محل اشكال.)(٨٣٦

 )(فاالحوط البطالن) : واالظهر الصحة في صورة السهو.(٨٣٧

 (لم تبطل صالته) : وال جماعته.)(٨٣٨

 (وان كان في وجوبه تأمل) : بل منع.)(٨٣٩
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 ،ر كـان منفـردا  : لو أحرم قبل اإلمام سهوا أو بزعم أنه كبـ  ١٤] مسألة  ١٩٣٦[  
 .  (٨٤٠)إن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها ف

: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من  ١٥] مسألة  ١٩٣٧[  
وكذا إذا ترك بعض األذكار المستحبة يجوز له اإلتيان بها مثل تكبير الركـوع   ،اإلمام

 ونحو ذلك. » وبحول اهللا وقوته « والسجود 

: إذا ترك اإلمام جلسة االستراحة لعدم كونها واجبة عنده  ١٦ألة ] مس ١٩٣٨[  
 ،ال يجوز للمأموم الـذي يقلـد مـن يوجبهـا أو يقـول باالحتيـاط الوجـوبي أن يتركهـا        

وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمـن يوجـب الـثالث    
 وهكذا. 

أى اإلمام يقنت في ركعة ال قنوت : إذا ركع المأموم ثم ر ١٧] مسألة  ١٩٣٩[  
وكـذا لـو رآه جالسـا يتشـهد فـي       ،فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت

 وهكذا في نظائر ذلك.  ،غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن ال يتشهد معه

: ال يتحمل اإلمام عن المأموم شيئا من أفعال الصـالة غيـر    ١٨] مسألة  ١٩٤٠[  
وأما في األخيرتين فال يتحمل عنه بل يجب عليه  ،ي االولتين إذا أتم به فيهماالقراءة ف

وإذا لـم   ،بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ اإلمام فيهما وسمع قراءته
وإن لـم يمهلـه    ،يدرك األولتين مع اإلمام وجب عليه القراءة فيهما ألنهما أولتا صالته

وأمـا إذا أعجلـه عـن     ،على الحمـد وتـرك السـورة وركـع معـه      اإلمام ال تمامها اقتصر
ويجـوز   ،أو قصد االنفراد (٨٤١)فاألحوط إتمامها واللحوق به في السجود أيضاً الحمد 

 بإعادة الصالة.  (٨٤٢)له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه ال يترك االحتياط 

                                                 

 (واتمها أو قطعها) : جواز العدول مع البناء على القطع محل اشكال.)(٨٤٠

(واللحوق به في السجود) : اغتفار التخلف عن االمام في الركوع بعد جـواز قطـع الحمـد والركـوع     )(٨٤١
 معه غير معلوم.

 ياط) : ال بأس بتركه.(ال يترك االحت)(٨٤٢
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حمل عنه القراءة فيها : إذا أدرك اإلمام في الركعة الثانية ت ١٩] مسألة  ١٩٤١[  
ويتابعه في القنوت في األولى منـه وفـي    ،ووجب عليه القراءة في ثالثة اإلمام الثانية له

عوض التشهد وإن كـان   (٨٤٣)كما أن األحوط التسبيح  ،واألحوط التجافي فيه ،التشهد
لسورة وإذا أمهله اإلمام في االثانية له للفاتحة واأيضاً األقوى جوازالتشهد بل استحبابه 

وإن لـم   ،وإن لم يمهله للسـورة تركهـا   ،وإن لم يمهله ترك القنوت ،والقنوت أتى بها
من أنه يتمها ويلحق اإلمام  (٨٤٤)فالحال كالمسألة المتقدمة أيضاً يمهله إلتمام الفاتحة 

 في السجدة أو ينوي االنفراد أو يقطعها ويركع مع اإلمام ويتم الصالة ويعيدها. 

: المراد بعدم إمهال اإلمام المجوز لتـرك السـورة ركوعـه     ٢٠] مسألة  ١٩٤٢[  
 ،قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركـوع 

وإن كـان   ،فيجوز تركها بمجرد دخولـه فـي الركـوع وال يجـب الصـبر إلـى أواخـره       
بعـدم   ،االطمئنـان فمـع   ،فـي الركـوع   (٨٤٥)األحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحـوق  

 رفع رأسه قبل إتمامها ال يتركها و ال يقطعها. 

: إذا اعتقد المأموم إمهال اإلمام له في قراءته فقرأهـا ولـم    ٢١] مسألة  ١٩٤٣[  
بـل إذا تعمـد    ،بل الظاهرعدم الـبطالن إذا تعمـد ذلـك    ،يدرك ركوعه التبطل صالته

 .  (٨٤٦)لظاهر عدم البطالن اإلتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع اإلمام فا
: يجـب االخفـات فـي القـراءة خلـف اإلمـام وإن كانــت        ٢٢] مسـألة   ١٩٤٤[  

الصالة جهرية سواء كان في القـراءة االسـتحبابية كمـا فـي األولتـين مـع عـدم سـماع         

                                                 

 )(االحوط التسبيح) : بقصد القربة المطلقة.(٨٤٣

 (فالحال كالمسألة المتقدمة) : مر الكالم فيها.)(٨٤٤

(ما لم يخف فوت اللحوق) : بل ما لم يستلزم فوات المتابعة العرفية وإال تركها أو قطعها وان اطمئن )(٨٤٥
 باللحوق به في الركوع.

أو االتيـان بـالقنوت أو    ةاذا تعمد االخالل بالمتابعة العرفيـة ـ بقـراءة السـور     (فالظاهر عدم البطالن) :)(٨٤٦
 بغير ذلك ـ جرى عليه التفصيل المتقدم فيمن انفرد في االثناء من غير عذر.
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ولو جهـر جـاهال أو    ،صوت اإلمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين
كما في سـائر مـوارد    (٨٤٧)نعم ال يبعد استحباب الجهر بالبسملة  ،هناسيا لم تبطل صالت
 وجوب االخفات.  

: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه  ٢٣] مسألة  ١٩٤٥[  
ثم يلحقه في القيام أو فـي الركـوع إذا    (٨٤٨)فيتخلف عن اإلمام ويتشهد  ،الثالثة لإلمام

وكـذا   ،ها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجودفيأتي ب ،لم يمهله للتسبيحات
يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون اإلمام مـن ركـوع أو سـجود أو    

 فيفعله ثم يلحقه إال ما عرفت من القراءة في األوليين.   ،نحوهما

ــي    ٢٤] مســألة  ١٩٤٦[   ــدخل ف ــرتين ف ــي األخي ــام ف : إذا أدرك المــأموم اإلم
وإال كفتـه   ،قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهمـا  الصالة معه

فـاألحوط  أيضـاً  ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله إلتمام الفاتحة  ،الفاتحة على ما مر
 فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.  ،عدم اإلحرام إال بعد ركوعه

ــي  : إذا حضــر المــأ ٢٥] مســألة  ١٩٤٧[   ــام ف ــدر أن اإلم ــم ي موم الجماعــة ول
فـإن تبـين كونـه فـي      ،الحمـد والسـورة بقصـد القربـة     (٨٤٩)األوليين أو األخيرتين قـرأ  
 وإن تبين كونه في األوليين ال يضره ذلك.  ،األخيرتين وقعت في محلها

: إذا تخيل أن اإلمام في االُوليين فترك القراءة ثم تبين أنه  ٢٦] مسألة  ١٩٤٨[  
وإن كان بعـده   ،خيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقهفي األ

وإذا تخيل أنه في إحدى األخيرتين فقرأ ثم تبين كونـه فـي االُوليـين     ،صحت صالته
 ولو تبين في أثنائها ال يجب إتمامها.  ،فال بأس

                                                 

 (نعم ال يبعد استحباب الجهر بالبسملة) : ال يترك االحيتاط بترك الجهر فيها.)(٨٤٧

 اجب من غير توان.(ويشهد) : مقتصراً على المقدار الو)(٨٤٨

  (قرأ) : على االحوط.)(٨٤٩
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مـن  ف غال بالنافلـة فأقيمـت الجماعـة وخـا    : إذا كان مشـت  ٢٧] مسألة  ١٩٤٩[  
إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة األولـى منهـا جـاز لـه قطعهـا بـل       

ولـو كـان مشـتغال بالفريضـة منفـردا       ،استحب له ذلك ولو قبل إحـرام اإلمـام للصـالة   
وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتـين  

بل األحوط عـدم العـدول إذا    ،خل في ركوع الثالثةإذا لم يتجاوز محل العدول بأن د
ولو خاف من إتمامها ركعتـين فـوت الجماعـة     ،قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها

وإن  ،إلى النافلـة علـى األقـوى    (٨٥٠)ولو الركعة األولى منها جاز له القطع بعد العدول 
إدراك الجماعـة  وإن استلزم ذلك عـدم   ،كان األحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين

إذا عـدل إلـى النافلـة وأتمهـا     أصـالً  بل لو علـم عـدم إدراكهـا     ،في ركعة أو ركعتين
ثـم إعادتهـا جماعـة إن أراد     (٨٥١)فاالولى واألحـوط عـدم العـدول وإتمـام الفريضـة      

 وأمكن.  

: الظاهر عدم الفرق في جـواز العـدول مـن الفريضـة إلـى       ٢٨] مسألة  ١٩٥٠[  
ولكـن قيـل    ،ة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرهاالنافلة إلدراك الجماع

 باألختصاص بغير الثنائية.  (٨٥٢)

: لو قام المأموم مع اإلمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مـثال   ٢٩] مسألة  ١٩٥١[  
فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشـهدا أو نحـو ذلـك وجـب     

وحينئذ فإن لم يخرج عن صـدق االقتـداء وهيئـة الجماعـة عرفـا       ،ركعليه العود للتدا
 وإال فينوي االنفراد.  ،فيبقى على نية االقتداء

                                                 

 (جاز له القطع بعد العدول) : جواز العدول مع البناء على القطع بعده محل اشكال كما سبق.)(٨٥٠

(فاالولى واالحوط عدم العدول واتمام الفريضة) : واالظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفريضة )(٨٥١
 الستئنافها جماعة.

 يخلو عن وجه.(ولكن قيل) : وال )(٨٥٢
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للمأموم اإلتيان بالتكبيرات السـت االفتتاحيـة    (٨٥٣): يجوز  ٣٠] مسألة  ١٩٥٢[  
 . قبل تحريم اإلمام ثم اإلتيان بتكبيرة اإلحرام بعد إحرامه وإن كان اإلمام تاركا لها

: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفـين   ٣١] مسألة  ١٩٥٣[  
بــاألخر مــع اختالفهمــا فــي المســائل الظنيــة المتعلقــة بالصــالة إذا لــم يســتعمال محــل 

أحـدهما اجتهـادا أو تــقليدا وجـوب      ،مثال إذا كـان رأي  ،الخالف واتحدا في العمل
 ،اقتداء األول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبهاالسورة ورأي اآلخر عدم وجوبها يجوز 

وكذا إذا كان أحدهما يـرى وجـوب تكبيـر الركـوع أو جلسـة االسـتراحة أو ثـالث        
مرات في التسبيحات في الركعتين األخيرتين يجوز له االقتداء بـاألخر الـذي ال يـرى    

أيضـاً  ل بل وكذا يجـوز مـع المخالفـة فـي العمـ      ،وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب
فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين األوليين التي يتحملها اإلمام عن المـأموم   (٨٥٤)

نعم ال يجوز اقتداء من يعلم وجـوب شـيء بمـن ال يعتقـد      ،فيعمل كل على وفق رأيه
وجوبه مع فرض كونه تاركـا لـه ألن المـأموم حينئـذ عـالم بـبطالن صـالة اإلمـام فـال          

بخالف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهمـا حكـم شـرعي     ،يجوزله االقتداء به
ظاهري في حقه فليس لواحـد منهمـا الحكـم بـبطالن صـالة اآلخـر بـل كالهمـا فـي          

وأما فيما يتعلق بالقراءة في مـورد تحمـل اإلمـام     ،عرض واحد في كونه حكما شرعياً
ضـمان  عن المأموم وضمانه له فمشـكل ألن الضـامن حينئـذ لـم يخـرج عـن عهـدة ال       

مــثال إذا كــان معتقــد اإلمــام عــدم وجــوب الســورة   ،بحســب معتقــد المضــمون عنــه
وكذا إذا كـان قـراءة    ،والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به

اإلمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهـة تـرك إدغـام الزم أو مـد     

                                                 

 (يجوز) : رجاًء.)(٨٥٣

(يجوز مع المخالفة في العمل ايضاً) : اذا لم تستوجب االخالل بما يكون دخيالً فـي صـحة الصـالة    )(٨٥٤
مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإال فال يصح االقتداء وال فرق فـي الصـورتين بـين ان يكـون المـأموم قاطعـاً       

 حجة شرعية.بدخالته في الصحة او معتمداً فيها على 
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بالصحة إذا تداركها المـأموم بنفسـه كـأن     (٨٥٥)نعم يمكن أن يقال  ،الزم أو نحو ذلك
 يقـال: بل يحتمل أن  ،قرأ السورة في الفرض األول أو قرأ موضع غلط اإلمام صحيحاً

فـال يتـرك    ،إن القراءة في عهدة اإلمام ويكفـي خروجـه عنهـا باعتقـاده لكنـه مشـكل      
 االحتياط بترك االقتداء. 

ــم المــأموم بطــالن صــال  ٣٢] مســألة  ١٩٥٤[   ــام مــن جهــة مــن  : إذا عل ة اإلم
الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك ال يجوز لـه االقتـداء بـه    

 وإن كان اإلمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك. 

: إذا رأى المـأموم فـي ثـوب اإلمـام أو بدنـه نجاسـة غيـر         ٣٣] مسألة  ١٩٥٥[  
وحينئـذ فـإن علـم أنـه كـان سـابقا        ،ال يجب عليه إعالمـه معفو عنها ال يعلم بها اإلمام 

به ألن صالته حينئذ باطلة واقعا ولذا يجب  (٨٥٦)عالما بها ثم نسيها ال يجوز له االقتداء 
وإن علـم كونـه جـاهال بهـا يجـوز       ،إذا تـذكر بعـد ذلـك    (٨٥٧)عليه االعـادة أو القضـاء  

أو القضـاء  إذا علـم بعـد    االقتداء ألنها حينئـذ صـحيحة ولـذا ال يجـب عليـه االعـادة       
بل ال يبعـد جـوازه إذا لـم يعلـم المـأموم أن اإلمـام جاهـل أو نـاس وإن كـان           ،الفراغ

هـذا ولـو رأى شـيئا هـو نجـس فـي اعتقـاد المـأموم          ،األحوط الترك في هذه الصورة
بالظن االجتهادي وليس بنجس عند اإلمام أو شك في أنه نجس عند اإلمام أم ال بـأن  

ل الخالفية فالظاهر جواز االقتـداء مطلقـا سـواء كـان اإلمـام جـاهال أو       كان من المسائ
 ناسيا أو عالما. 

: إذا تبين بعد الصالة كون اإلمـام فاسـقا أو كـافرا أو غيـر      ٣٤] مسألة  ١٩٥٦[  
متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسـيا لنجاسـة غيـر معفـو عنهـا فـي       

                                                 

 (نعم يمكن ان يقال) : ولكنه ضعيف.)(٨٥٥

 (ال يجوز له االقتداء) : بل يجوز على االظهر.)(٨٥٦

(ولذا يجب عليه االعادة أو القضاء) : فيه تفصيل قد تقـدم، ووجوبهمـا عقوبـة ـ لعـدم االهتمـام ـ ال        )(٨٥٧
 يدل على البطالن واقعاً.
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لكن صـالة المـأموم صـحيحة إذا لـم يـزد       ،(٨٥٨)لجماعة بدنه أو ثوبه انكشف بطالن ا
نـوى   ،وإذا تبـين ذلـك فـي األنثـاء     ،ركنا أو نحوه ممـا يخـل بصـالة المنفـرد للمتابعـة     

وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممـن ال   ،االنفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها
 ،ن قلنا بعدم صحة إمامتهيجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إ

بل في الفرض األول وهو كونه فاسقا أو  ،لكن األحوط إعادة الصالة في هذا الفرض
 . )الخ(كافرا 

: إذا نسي اإلمام شـيئا مـن واجبـات الصـالة ولـم يعلـم بـه         ٣٥] مسألة  ١٩٥٧[  
 المأموم صحت صالته حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به

وإن لم يمكن أو لـم   ،وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ،الصالة
يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية االنفراد إن كان المنسـي  

إن و ،في مورد تحمل اإلمام مع بقاء محلها بـأن كـان قبـل الركـوع     (٨٥٩)ركنا أو قراءة 
ءة أو كانــت قــراءة وكــان التفــات المــأموم بعــد فــوت محــل لــم يكــن ركنــا و ال قــرا

وإن كـان   ،تداركها كما بعد الدخول في الركوع فاألقوى جـواز بقائـه علـى االئتمـام    
 األحوط االنفراد أو االعادة بعد اإلتمام. 

: إذا تبين لإلمام بطالن صالته مـن جهـة كونـه محـدثا أو      ٣٦] مسألة  ١٩٥٨[  
أو غيـر ذلـك فـإن كـان بعـد الفـراغ ال يجـب عليـه إعـالم          تاركا لشرط أو جزء ركن 

 .  (٨٦٠)وإن كان في االثناء فالظاهر وجوبه  ،المأمومين
: ال يجوز االقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد  ٣٧] مسألة  ١٩٥٩[  

وكذا ال يجوز االقتداء بمقلـد لمـن لـيس أهـال للتقليـد إذا كانـا        ،مع كونه عامال برأيه

                                                 

 اغتفار ما يغتفر فيها.(انكشف بطالن الجماعة) : بل االظهر صحتها و)(٨٥٨

 (أو قراءة) : على االحوط.)(٨٥٩

(فالظاهر وجوبه) : فيما اذا استلزم بقاؤه على صورة االمامة افسـاد صـالة مـن خلفـه بـل مطلقـاً علـى        )(٨٦٠
 االحوط.
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 أن صـالته موافقـة للواقـع    إال إذا علـمٍ  ،(٨٦١)في ذلك بل مطلقا على األحوط  مقصرين
من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمـل الوجـوب مـن األجـزاء والشـرائط ويتـرك        (٨٦٢)

لكنه فرض بعيد لكثرة مـا يتعلـق بالصـالة مـن المقـدمات       ،كل ما هو محتمل المانعية
ويشكل حمل فعلـه علـى    ،ا وأجزائهاوالشرائط والكيفيات وإن كان آتيا بجميع أفعاله

 الصحة مع ما علم منه من بطالن اجتهاده أو تقليده. 

ــألة  ١٩٦٠[   ــت     ٣٨] مس ــول الوق ــدا دخ ــالة معتق ــي الص ــام ف ــل اإلم : إذا دخ
نعـم إذا علـم    ،والمأموم معتقد عدمـه أو شـاك فيـه ال يجـوز لـه االئتمـام فـي الصـالة        

نسـيانا مـن غيـر    لنعم لو دخل اإلمام  ،ئتمام بهبالدخول في أثناء صالة اإلمام جاز له اال
مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر ال يجوز االئتمام به وإن علم المـأموم بالـدخول   

وال ينفعـه دخـول الوقـت فـي األثنـاء فـي        ،في األثناء لبطالن صالة اإلمام حينئذ واقعاً
 معتبر. هذه الصورة ألنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن ال

ام الجماعة    شرائط إم

 فصل 

 في شرائط إمام الجماعة 

وأن ال يكـون ابـن    ،والعدالـة  ،وااليمان ،والعقل ،(٨٦٣)يشترط فيه اُمور : البلوغ  
وأن ال يكـون قاعـدا للقـائمين     ،والذكورة إذا كان المـأمومون أو بعضـهم رجـاالً    ،زنا
بعـدم إخـراج الحـرف مـن     وال مـن ال يحسـن القـراءة     ،وال مضطجعا للقاعـدين  ،(٨٦٤)

                                                 

٨٦١)(         (بل مطلقاً على االحوط) : االقوى كون القاصر ـ في الفرضين ـ كمن اعتمـد علـى الحجـة وقـد مـر
 .٣١لتعليق على المسألة التفصيل فيه في ا

 (موافقة للواقع) : أو لفتوى من يكون قوله حجة.)(٨٦٢

  )(البلوغ) : في جواز االئتمام البالغ عشراً وجه ال يخلو عن اشكال.(٨٦٣
(وان ال يكون قاعداً للقائمين) : بل امامته للمضطجع والمستلقي محل اشكال ايضا وكذا امامة القائم )(٨٦٤

 ع للمستلقي وامامة كل منهما لمثله.لهما، وكذا امامة المضطج
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مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في االعراب وإن كان لعدم 
 استطاعته غير ذلك. 

 ،(٨٦٥)والمضـطجع لمثلـه    ،: ال بأس بإمامة القاعد للقاعـدين  ١] مسألة  ١٩٦١[  
 والجالس للمضطجع.  

 ،ي الجبيـرة لغيـره  وذ ،: ال بأس بإمامـة المتـيمم للمتوضـىء    ٢] مسألة  ١٩٦٢[  
ــره  ــل الظــاهر جــواز إمامــة المســلوس   ،ومستصــحب النجاســة مــن جهــة العــذر لغي ب

 وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.  ،والمبطون لغيرهما فضال عن مثلهما

: ال بأس باالقتداء بمـن ال يحسـن القـراءة فـي غيـر المحـل        ٣] مسألة  ١٩٦٣[  
وكـذا ال   ،علـى األقـوى   (٨٦٦)األخيـرتين   الذي يتحملها اإلمام عن المأموم كالركعتين

بأس باالئتمام بمن اليحسن ما عدا القـراءة مـن األذكـار الواجبـة والمسـتحبة التـي ال       
 يتحملها اإلمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك. 

: ال يجوز إمامة من ال يحسن القـراءة لمثلـه إذا اختلفـا فـي      ٤] مسألة  ١٩٦٤[  
وأما إذا اتحدا في المحل فال يبعد الجواز وإن كان األحوط  ،ي لم يحسناهالمحل الذ

وكذا ال يبعد جواز إمامـة   ،بل ال يترك االحتياط مع وجود اإلمام المحسن ،العدم (٨٦٧)
 ،إذا نوى االنفـراد عنـد محـل االخـتالف    أيضاً غير المحسن لمثله مع اختالف المحل 
بل ال يترك مع وجود المحسن فـي هـذه    ،العدمفيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن األحوط 

   أيضاً.الصورة 
ــألة  ١٩٦٥[   ــاح      ٥] مس ــال اإلفص ــن كم ــتمكن م ــن ال ي ــداء بم ــوز االقت : يج

بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيهـا وإن كـان المـأموم    
 أفصح منه. 

                                                 

 )(والمضطجع لمثله) : مر الكالم فيه وفيما بعده آنفاً.(٨٦٥

 (كالركعتين االخيرتين) : وكالركعة الثانية اذا التحق به في الركوع. )(٨٦٦

 (وان كان االحوط) : ال يترك وكذا فيما بعده.)(٨٦٧
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وإن  ،بمن هـو محسـن  : ال يجب على غير المحسن االئتمام  ٦] مسألة  ١٩٦٦[  
نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر  ،كان هو األحوط

 .   (٨٦٨)سابقا 
 ،: ال يجوز إمامة األخرس لغيـره وإن كـان ممـن ال يحسـن     ٧] مسألة  ١٩٦٧[  

بـل ال   ،الترك خصوصا مع وجود غيـره  (٨٦٩)وإن كان األحوط  ،نعم يجوز إمامته لمثله
 ياط في هذه الصورة. يترك االحت

 وال يجوز للرجل وال للخنثى.  ،: يجوز إمامة المرأة لمثلها ٨] مسألة  ١٩٦٨[  

 : يجوز إمامة الخنثى لألنثى دون الرجل بل ودون الخنثى.  ٩] مسألة  ١٩٦٩[  

 إمامة غير البالغ لغير البالغ .  (٨٧٠): يجوز  ١٠] مسألة  ١٩٧٠[  

عدم إمامـة األجـذم واألبـرص والمحـدود      (٨٧١): األحوط  ١١] مسألة  ١٩٧١[  
وإن كـان األقـوى الجـواز     ،بالحد الشرعي بعد التوبة واإلعرابي إال ألمثالهم بل مطلقـا 

 في الجميع مطلقا.  

األجتناب عـن الكبـائر وعـن األصـرار      (٨٧٢): العدالة ملكة  ١٢] مسألة  ١٩٧٢[  
ويكفـي   ،ة مرتكبهـا بالـدين  على الصغائر وعن منافيات المروة الدالة على عـدم مبـاال  

 حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة. 

: المعصــية الكبيـرة هــي كــل معصـية ورد الــنص بكونهــا    ١٣] مسـألة   ١٩٧٣[  
أو ورد التوعيـد بالنـار عليـه فـي      ،كبيرة كجملة من المعاصـي المـذكورة فـي محلهـا    

                                                 

 (كما مر سابقاً) : ومر الكالم فيه.)(٨٦٨

 وط) : ال يترك.(وان كان االح)(٨٦٩

 (يجوز) : محل اشكال.)(٨٧٠

 (االحوط) : ال يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً.)(٨٧١

 من مباحث التقليد. ٢٣(العدالة ملكة) : تقدم الكالم حولها في المسألة )(٨٧٢
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كونه أعظم من إحدى أو ورد في الكتاب أو السنة  ،الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا
 أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع .  ،الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار

: إذا شهد عدالن بعدالة شخص كفـى فـي ثبوتهـا إذا لـم      ١٤] مسألة  ١٩٧٤[  
 بعدمها.  (٨٧٣)بل وشهادة عدل واحد  ،يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين

اعة غير معلـومين بالعدالـة بعدالتـه وحصـل     : إذا أخبر جم ١٥] مسألة  ١٩٧٥[  
وكـذا إذا   ،بل يكفي االطمينـان إذا حصـل مـن شـهادة عـدل واحـد       ،االطمئنان كفى

والحاصـل أنـه يكفـي     ،حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعـة مجهـولين بـه   
الوثوق واالطمئنان للشخص من أي وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهـم والخبـرة   

والمعرفة بالمسائل ال من الجهـال وال ممـن يحصـل لـه االطمئنـان والوثـوق       والبصيرة 
 بأدنى شيء كغالب الناس. 

: األحوط أن ال يتصـدى لإلمامـة مـن يعـرف نفسـه بعـدم        ١٦] مسألة  ١٩٧٦[  
 العدالة وإن كان األقوى جوازه . 

ن : اإلمام الراتب في المسجد أولـى باإلمامـة مـن غيـره وإ     ١٧] مسألة  ١٩٧٧[  
وكذا صاحب المنزل أولـى مـن    ،لكن األولى له تقديم اإلفضل ،كان غيره أفضل منه

 ،تقـديم األفضـل  أيضـاً  وإال فال يجوز بدون إذنـه واألولـى    ،غيره المأذون في الصالة
 وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. 

ال لغرض دنيوى  : إذا تشاح االئمة رغبة في ثواب اإلمامة ١٨] مسألة  ١٩٧٨[  
رجح من قدمـه المـأمومون جمـيعهم تقـديما ناشـئا عـن تـرجيح شـرعي ال ألغـراض          

وإن اختلفوا فأراد كل مـنهم تقـديم شـخص فـاالولى تـرجيح الفقيـه الجـامع         ،دنيوية
فإن لم يكـن أو تعـدد فـاألقوى     ،للشرائط خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع

ومع التساوي فيها فاألفقه فـي سـائر    ،في أحكام الصالةتقديم األجود قراءة ثم اإلفقه 

                                                 

 (وشهادة عدل واحد) : على اشكال.)(٨٧٣
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ثم من كان أرجح فـي سـائر الجهـات     ،ثم األسن في االسالم ،األحكام غير ما للصالة
فـاالولى للمـأموم    ،والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هنـاك أئمـة متعـددون    ،الشرعية

كان أولـى ممـن    لكن إذا تعدد المرجح في بعض ،اختيار األرجح بالترتيب المذكور
والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكـر كثيـرة البـد مـن      ،له ترجيح من جهة واحدة

مـع أنـه    ،وربما يوجب ذلك خالف الترتيب المـذكور  ،مالحظتها في تحصيل األولى
يحتمل اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين االئمـة أو بـين المـأمومين ال    

تعدد الجماعة مالحظة جميع الجهات فـي تلـك الجماعـة    فاالولى للمأموم مع  ،مطلقا
من حيث اإلمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضـلهم وكثـرتهم وغيـر    

 ذلك ثم اختيار األرجح فاألرجح. 

ــاب األفضــلية    ١٩] مســألة  ١٩٧٩[   : الترجيحــات المــذكورة إنمــا هــي مــن ب
ولوية اإلمام الراتـب الـذي هـو    واالستحباب ال على وجه اللزوم واأليجاب حتى في أ

وإن كان مفضوال من سائر الجهـات   (٨٧٤)فال يحرم مزاحمة الغير له  ،صاحب المسجد
 له وال لمن لم يأذن لغيره في اإلمامة.  (٨٧٥)إذا كان المسجد وقفا ال ملكا أيضاً 

: يكره إمامـة األجـذم واألبـرص واألغلـف المعـذور فـي        ٢٠] مسألة  ١٩٨٠[  
 ،ومـن يكـره المـأمومون إمامتـه     ،(٨٧٦)لمحدود بحد شرعي بعـد توبتـه   وا ،ترك الختان

بل األولى عدم إمامة كـل   ،والحائك والحجام والدباغ إال ألمثالهم ،والمتيمم للمتطهر
 وكل كامل لألكمل.  ،ناقص للكامل

 

                                                 

 (فال يحرم مزاحمة الغير له) : االحوط لزوماً ترك المزاحمة.)(٨٧٤

 (ال ملكاً) : في هذا الفرض ال يكون مسجداً إال بالمعنى االعم.)(٨٧٥

 (والمحدود بحد شرعي بعد توبته) : ال يترك االحتياط بعدم االقتداء به مطلقاً كما تقدم.)(٨٧٦
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ها    مستحبات الجماعة ومكروهات

 فصل 

 في مستحبات الجماعة ومكروهاتها 

   أما المستحبات فاُمور :
وخلفـه إن   ،أن يقف المأموم عن يمين اإلمام إن كـان رجـالً واحـداً    أحدها : 

ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف اإلمـام علـى الجانـب األيمـن      ،كانوا أكثر
 ،ولو كُن أزيد وقفـن خلفـه   ،أو قدمه (٨٧٧)بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة اإلمام 

كثر وقف الرجل عـن يمـين اإلمـام واإلمـرأة     ولو كان رجال واحدا وامرأة واحدة أو أ
بـل األحـوط    ،ولو كان رجاال ونساء اصـطفوا خلفـه واصـطفت النسـاء خلفهـم      ،خلفه

 (٨٧٨)وأمـا فـي جماعـة النسـاء فـاالولى       ،مراعاة المذكورات هذا إذا كان اإلمام رجالً
 وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن.  

 ف اإلمام في وسط الصف. أن يق الثاني : 

أن يكـون فـي الصـف األول أهـل الفضـل ممـن لـه مزيـة فـي العلـم            الثالث : 
وأن يكون يمينه الفضـلهم فـي الصـف األول فإنـه      ،والكمال والعقل والورع والتقوى

 أفضل الصفوف. 

 الوقوف في القرب من اإلمام.   الرابع : 

هذا في غيـر   ،ن مياسرهاالوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل م الخامس : 
 وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها.   ،(٨٧٩)صالة الجنازة 

                                                 

(محاذياً لركبة االمام) : هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مر فـي بحـث   )(٨٧٧
 المكان.

 لى) : بل االحوط وال يترك. )(فاالو(٨٧٨

(هذا في غير صالة الجنازة) : هذا استثناء عما ذكره في االمر الثالث من افضلية الصـف االول ولعـل   )(٨٧٩
 ذكره هنا سهو من قلم الناسخ.
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إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج الواقعـة فيهـا والمحـاذاة بـين      السادس : 
 المناكب. 

تقارب الصفوف بعضها من بعـض بـأن ال يكـون مـا بينهـا أزيـد مـن         السابع : 
 مقدار مسقط جسد االنسان إذا سجد. 

أن يصلي اإلمـام بصـالة أضـعف مـن خلفـه بـأن ال يطيـل فـي أفعـال           : الثامن 
 الصالة من القنوت والركوع والسجود إال إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين.  

أن يشـتغل المـأموم المسـبوق بتمجيـد اهللا تعـالى بالتسـبيح والتهليـل         التاسع : 
 ويبقي آية من قراءته ليركع بها.  ،والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع اإلمام

أن ال يقوم اإلمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى علـى هيئـة المصـلي     العاشر : 
بـل هـو    ،حتى يتم من خلفه صالته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان اإلمام مسـافراً 

ة ويكره استناب ،ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصالة عند مفارقته لهم ،األحوط
 بل األولى عدم استنابة من لم يشهد اإلقامة.   ،المسبوق بركعة أو أزيد

الحادي عشر : أن يسمع اإلمام من خلفه القراءة الجهرية واألذكار مـا لـم يبلـغ     
 العلو المفرط. 

أن يطيـل ركوعـه إذا أحـس بـدخول شـخص ضـعف مـا كـان          الثاني عشر : 
 بداخل.  يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحس 

الحمـد هللا  « أن يقول المأموم عند فـراغ اإلمـام مـن الفاتحـة :      الثالث عشر : 
 ».  رب العالمين

 ». قد قامت الصالة « : قيام المأمومين عند قول المؤذن  الرابع عشر 
   أيضاً.وأما المكروهات فاُمور  
وقــوف المــأموم وحــده فــي صــف وحــده مــع وجــود موضــع فــي   أحــدها : 

 امتالئها فليقف آخر الصفوف أو حذاء اإلمام.  ومع ،الصفوف
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بـل عنـد الشـروع فـي     » قـد قامـت الصـالة    « ل بعد قول المؤذن : فّالتن الثاني : 
 اإلقامة. 

وأمـا   ،أن يخص اإلمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عنـد نفسـه   الثالث : 
 إذا قرأ بعض اإلدعية المأثورة فال. 

بـل يكـره فـي غيـر     » قـد قامـت الصـالة    « المـؤذن :   التكلم بعـد قـول   الرابع : 
كما مر إال أن الكراهة فيها أشد إال أن يكون المـأمومون اجتمعـوا مـن    أيضاً الجماعة 

 أماكن شتى وليس لهم إمام فال بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فالن. 

 : إسماع المأموم اإلمام ما يقوله بعضاً أو كالً.   الخامس 

ائتمـام الحاضـر بالمسـافر والعكـس مـع اخـتالف صـالتهما قصـراً          السادس : 
وكـذا فـي    ،المغرب فال كراهةووأما مع عدم االختالف كاالئتمام في الصبح  ،وتماماً

وكمـا فـي    ،مع عدم االختالف كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكسأيضاً غيرهما 
ان الفرضين بغير القصر والتمام وال يلحق نقص ،مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام

 بهما في الكراهة كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس. 

: يجوز لكل مـن اإلمـام والمـأموم عنـد انتهـاء صـالته قبـل         ١] مسألة  ١٩٨١[  
اآلخر بأن كان مقصرا واآلخر متما أو كان المأموم مسبوقا أن ال يسـلم وينتظـر اآلخـر    

ى يتم صالته ويصل إلى التسليم فيسلم معـه خصوصـا للمـأموم إذا اشـتغل بالـذكر      حت
االقتصار على صـورة ال تفـوت    (٨٨٠)واألحوط  ،والحمد ونحوهما إلى أن يصل اإلمام

وأما مع فواتها ففيه إشـكال مـن غيـر فـرق بـين كـون المنتظـر هـو اإلمـام أو           ،المواالة
 المأموم. 

لمأموم بعد السجدة الثانيـة مـن اإلمـام أنـه سـجد      : إذا شك ا ٢] مسألة  ١٩٨٢[  
 معه السجدتين أو واحدة يجب عليه اإلتيان باُخرى إذا لم يتجاوز المحل. 

                                                 

 )(واالحوط) : بل االظهر، ولكن ال تفوت المواالة مع االشتغال بالذكر ونحوه.(٨٨٠
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: إذا اقتدى المغرب بعشاء اإلمام وشك في حـال القيـام أنـه     ٣] مسألة  ١٩٨٣[  
 ،له الحالفي الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي اإلمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين 

وإن كان في الرابعة يجلـس ويتشـهد    ،فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصالة
» بحول اهللا « سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله :  (٨٨١)ويسلم ثم يسجد 

 عضها. بوللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ب

ة خلفــه إال أن : إذا رأى مـن عــادل كبيـرة ال يجــوز الصـال    ٤] مسـألة   ١٩٨٤[  
فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد  ،(٨٨٢)يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه 

 التوبة. 

: إذا رأى اإلمام يصـلي ولـم يعلـم أنهـا مـن اليوميـة أو مـن         ٥] مسألة  ١٩٨٥[  
وكذا إذا احتمل أنها مـن الفـرائض التـي ال يصـح اقتـداء       ،النوافل ال يصح االقتداء به

وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صـالة مـن الخمـس أو أنهـا      ،ة بهااليومي
وال يجــب إحــراز ذلــك قبــل  ،أداء أو قضــاء أو أنهــا قصــر أو تمــام ال بــأس باالقتــداء
 الدخول كما ال يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر.  

بعـة سـهوا   : القدر المتـيقن مـن اغتفـار زيـادة الركـوع للمتا      ٦] مسألة  ١٩٨٦[  
وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن  (٨٨٣)زيادته مرة واحدة في كل ركعة 

سـهوا ثـم عـاد فيشـكل     أيضـاً  رفع رأسه قبـل اإلمـام سـهوا ثـم عـاد للمتابعـة ثـم رفـع         
وكـذا فـي زيـادة     ،فـال يتـرك االحتيـاط حينئـذ بإعـادة الصـالة بعـد اإلتمـام         ،االغتفار

 وأما إذا زاد أربع فمشكل.  ،ار زيادة سجدتين في ركعةالسجدة القدر المتيقن اغتف

                                                 

 .االولى(ثم يسجد) : على االحوط )(٨٨١
 (مع فرض بقاء الملكة فيه) : على القول باعتبارها في العدالة.)(٨٨٢

 .سجدة)(المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة) : بل سجدة لكل (٨٨٣
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ــألة  ١٩٨٧[   ــأموم     ٧] مس ــا والم ــاء يقيني ــلي أداء أو قض ــام يص ــان اإلم : إذا ك
مـن اغتفـار زيـادة     (٨٨٤)منحصراً بمن يصـلي احتياطيـا يشـكل إجـراء حكـم الجماعـة       

لو كـان   نعم ،الركن. ورجوع الشاك منهما إلى األخر ونحوه لعدم إحراز كونها صالة
اإلمــام أو المــأموم أو كالهمــا يصــلي باستصــحاب الطهــارة ال بــأس بجريــان حكــم   
الجماعة ألنه وإن كان لـم يحـرز كونهـا صـالة واقعيـة الحتمـال كـون االستصـحاب         

بخـالف االحتيـاط فإنـه إرشـادي ولـيس       ،مخالفا للواقع إال أنه حكم شرعي ظـاهري 
ن بركن بعد تجاوز المحل فإنـه حينئـذ   وكذا لو شك أحدهما في اإلتيا ،حكما ظاهرياً

حكم شـرعي  أيضاً وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صالة لكن مفاد قاعدة التجاوز 
 فهي في ظاهر الشرع صالة.  

: إذا فرغ اإلمـام مـن الصـالة والمـأموم فـي التشـهد أو فـي         ٨] مسألة  ١٩٨٨[  
 القتداء عرفا.  السالم األول ال يلزم عليه نية االنفراد بل هو باق على ا

: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية  ٩] مسألة  ١٩٨٩[  
ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيـا   ،من رابعة اإلمام التي هي ثالثته وينفرد

 إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة. 

قـراءة اإلمـام فـي    : ال يجـب علـى المـأموم األصـغاء إلـى       ١٠] مسألة  ١٩٩٠[  
 لكنه أحوط.  ،الركعتين األوليين من الجهرية إذا سمع صوته

: إذا عرف اإلمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسـقه جـاز    ١١] مسألة  ١٩٩١[  
فـي أنـه موجـب     (٨٨٥)وكذا لو رأى منه شيئا وشـك   ،له االقتداء به عمال باالستصحاب

 للفسق أم ال. 

                                                 

(يشكل اجراء حكم الجماعة) : انما يشكل ذلك في حـق االمـام وامـا المـأموم المحتـاط فيجـوز لـه        )(٨٨٤
  ف بينهما في جهة االحتياط.ناط آخر مع االختالماجراء حكمها إال مع الفصل بم

 )(وشك) : إال اذا كانت الشبهة حكمية واحرز عدم معذوريته على تقدير حرمة الفعل.(٨٨٥
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موم مـع ضـيق الصـف أن يتقـدم إلـى الصـف       : يجوز للمأ ١٢] مسألة  ١٩٩٢[  
لكـن علـى وجـه ال ينحـرف عـن       ،السابق أو يتأخر إلى الالحـق إذا رأى خلـال فيهمـا   

 القبلة فيمشي القهقرى. 

وهو أفضل مـن   ،: يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموماً ١٣] مسألة  ١٩٩٣[  
ة مع التخفيـف علـى   وكذا يستحب اختيار الجماع ،(٨٨٦)الصالة في أول الوقت منفردا 

 الصالة فرادى مع االطالة. 

: يســتحب الجماعــة فــي الســفينة الواحــدة وفــي الســفن   ١٤] مســألة  ١٩٩٤[  
 ولكن تكره الجماعة في بطون األودية.   ،المتعددة للرجال والنساء

: يستحب اختيار اإلمامة علـى االقتـداء فلإلمـام إذا أحسـن      ١٥] مسألة  ١٩٩٥[ 
وال ينقص من أجـرهم   ،كوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا بهبقيامه وقراءته ور

 شيء.  

ــا بالصـــالة   ١٦] مســـألة  ١٩٩٦[   : ال بـــأس باالقتـــداء بالعبـــد إذا كـــان عارفـ
 وأحكامها.  

 ،ترك القـراءة فـي االُوليـين مـن االخفاتيـة      (٨٨٧): األحوط  ١٧] مسألة  ١٩٩٧[  
 وإن كان األقوى الجواز مع الكراهة كما مر.  

: يكره تمكين الصبيان من الصف األول ـ علـى مـا ذكـره      ١٨] مسألة  ١٩٩٨[  
 المشهور ـ وإن كانوا مميزين.  

: إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خلال في الواقـع   ١٩] مسألة  ١٩٩٩[  
 ،صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفـردا أو جماعـة   توإن كان

ها خلال فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصالة جماعة وأما إذا لم يحتمل في
                                                 

)(وهو أفضل من الصالة في اول الوقت منفرداً) : اذا لم يؤد الى فوات وقت الفضيلة وإال فلـم يثبـت   (٨٨٦
 افضلية انتظار الجماعة. 

 (االحوط) : ال يترك كما مر.)(٨٨٧
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بـل ال يبعـد جـواز إعادتهـا      ،جماعة إماما كـان أو مأمومـا   (٨٨٨)يستحب له أن يعيدها  
جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصالة كمـا إذا صـلى الظهـر فوجـد مـن يصـلي       

ى جماعـة إمامـا أو   وأمـا إذا صـل   ،لكن القدر المتيقن الصـورة االُولـى   ،العصر جماعة
وكــذا يشــكل إذا صــلى اثنــان منفــردا ثــم أرادا   ،مأمومــا فيشــكل اســتحباب إعادتهــا

 . الجماعة فاقتدى أحدهما باألخر من غير أن يكون هناك من لم يصلِّ
: إذا ظهـر بعـد إعـادة الصـالة جماعـة أن الصـالة االُولـى         ٢٠] مسألة  ٢٠٠٠[  

 كانت باطلة يجتزىء بالمعادة. 

: في المعادة إذا أراد نية الوجه ينـوي النـدب ال الوجـوب     ٢١] مسألة  ٢٠٠١[  
 على األقوى. 

  الخلل الواقع في الصالة 

 فصل

 في الخلل الواقع في الصالة 

 أي االخالل بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما  

: الخلـل أمـا أن يكـون عـن عمـد أو عـن جهـل أو سـهو أو          ١] مسألة  ٢٠٠٢[ 
والزيـادة إمـا بـركن أو     ،ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة ،اه أو بالشكإضطرار أو إكر

غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غيـر الركعـة الثانيـة أو فيهـا فـي غيـر محلهـا أو        
 ،أو بشرط غيـر ركـن   ،والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ،بركعة

الخفـات والترتيـب والمـواالة أو    أو بكيفيـة كـالجهر وا   ،أو بجزء ركن أو غيـر ركـن  
 بركعة .  

                                                 

يستحب له ان يعيدها) : استحبابه شرعاً غير ثابـت ولكـن ال بـأس بـه رجـاًء، نعـم لـو صـلى منفـرداً          ()(٨٨٨
 يستحب ان يعديها جماعة سواء احتمل وقوع خلل فيها أم ال.
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: الخلل العمدي موجب لبطالن الصالة بأقسامه من الزيـادة   ٢] مسألة  ٢٠٠٣[  
والنقيصة حتى باالخالل بحرف مـن القـراءة أو األذكـار أو بحركـة أو بـالمواالة بـين       

وكذا إذا فاتـت المـوالة    ،حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض اإلفعال مع بعض
 سهوا أو إضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا . 

: إذا حصل االخالل بزيـادة أو نقصـان جهـال بـالحكم فـإن       ٣] مسألة  ٢٠٠٤[  
كان بترك شرط ركن كاالخالل بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى 

بنقصـان ركعـة أو ركـوع أو    أو بالوقت بأن صلى قبل دخولـه أو  (٨٨٩)اليمين أو اليسار 
وإن كـان اإلخـالل    ،(٨٩٠)غيرهما من األجزاء الركنية أو بزيـادة ركـن بطلـت الصـالة     

 ،االلحاق بالعمـد فـي الـبطالن    (٨٩١)بسائر الشروط أو األجزاء زيادة أو نقصاً فاألحوط 
 لكن األقوى إجراء حكم السهو عليه . 

العمديـة بـين أن يكـون فـي     : ال فرق فـي الـبطالن بالزيـادة     ٤] مسألة  ٢٠٠٥[  
وال بـين الفعـل والقـول وال بــين الموافـق ألجـزاء الصــالة       ،ابتـداء النيـة أو فـي األنثــاء   

نعم ال بأس بمـا يـأتي بـه مـن      ،وال بين قصد الوجوب بها والندب (٨٩٢)والمخالف لها 
 ،(٨٩٣)ال بعنوان أنه منهـا مـا لـم يحصـل بـه المحـو للصـورة         ،القراءة والذكر في األنثاء

ذا ال بأس بإتيـان غيـر المـبطالت مـن اإلفعـال الخارجيـة المباحـة كحـك الجسـد          وك
 ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.  

                                                 

 اليمين أو اليسار) : أو ما بينهما ـ على االحوط ـ في غير الجاهل المعذور .الى )(أو (٨٨٩

 ن في زيادة الركن عن جهل قصوري مبين على االحتياط .(بطلت الصالة) : الحكم بالبطال)(٨٩٠

 )(فاالحوط) : بل االقوى في الجاهل المقصر في غير الجهر واالخفات .(٨٩١

(والمخالف لها) : في تحقق الزيادة بضم ما ليس مسانخاً لها اشكال بل منع، نعم قد يوجب الـبطالن  )(٨٩٢
 الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقريب . من جهة اخرى كما اذا كان ماحياً للصورة أو قصد به

 (ما لم يحصل به المحو للصورة) : وال يحصل بالذكر .)(٨٩٣
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: إذا أخــل بالطهـارة الحدثيــة سـاهيا بــأن تـرك الوضــوء أو     ٥] مسـألة   ٢٠٠٦[  
وكذا لو تبـين بطـالن أحـد هـذه      ،الغسل أو التيمم بطلت صالته وإن تذكر في األثناء

 جزء أو شرط. من جهة ترك 

وكـذا لـو صـلى     ،: إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ٦] مسألة  ٢٠٠٧[  
 .  (٨٩٤)إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه االعادة أو القضاء 

: إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت  ٧] مسألة  ٢٠٠٨[  
مـع   ،ان جـاهال بالموضـوع وعلـم فـي األثنـاء     وكذا إن كان جاهال بالحكم أو ك ،(٨٩٥)

 .  (٨٩٦)وقد مر التفصيل سابقا  ،وإن علم بعد الفراغ صحت ،سعة الوقت
: إذا أخل بستر العورة سهوا فاألقوى عدم البطالن وإن كان  ٨] مسألة  ٢٠٠٩[  

من المأكولية وعدم كونه  (٨٩٧)وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة  ،هو األحوط
 أو ذهبا ونحو ذلك .  حريرا 

: إذا أخل بشرائط المكان سهوا فاألقوى عدم الـبطالن وإن   ٩] مسألة  ٢٠١٠[  
 إذا كان هو الغاصب . أيضاً كان أحوط فيما عدا االباحة بل فيها 

: إذا سجد على ما ال يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته  ١٠] مسألة  ٢٠١١[  
تبطل الصالة وإن كان هـو األحـوط وقـد مـرت      أو كونه من المأكول أو الملبوس لم

 هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة . 

مـن ركعـة أو    (٨٩٨): إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سـجدتين   ١١] مسألة  ٢٠١٢[  
نعـم يسـتثنى مـن ذلـك زيـادة الركـوع أو        ،سـهوا بطلـت الصـالة    (٨٩٩)تكبيرة اإلحرام 

                                                 

 (فيجب عليه االعادة أو القضاء) : على تفصيل تقدم في محله .)(٨٩٤

 (بطلت) : بل ال تبطل وان كان االحوط وجوب االعادة على غير المتحفظ كما مر .)(٨٩٥

 ) : وقد مر ما هو المختار . )(وقد مر التفصيل سابقاً(٨٩٦

 (عدا الطهارة) : تقدم الكالم في االخالل بها سهواً .)(٨٩٧
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ا هذه األجزاء غير األركان كسجدة واحدة وأما إذا زاد ما عد ،السجدتين في الجماعة
وأما زيادة  ،(٩٠٠)أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فالتبطل بل عليه سجدتا السهو 

كمـا أنـه ال    ،القيام الركني فال تتحقـق إال بزيـادة الركـوع أو بزيـادة تكبيـرة اإلحـرام      
 تضر زيادتها .  تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول باألخطار ال

: يسـتثنى مـن بطـالن الصـالة بزيـادة الركعـة مـا إذا نسـي          ١٢] مسألة  ٢٠١٣[  
 ،المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه ال يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقـت 

 ولكن يجب االعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء اهللا . 

الصالة بزيادة ركعة بين أن يكـون قـد   : ال فرق في بطالن  ١٣] مسألة  ٢٠١٤[  
تشـهد فـي الرابعــة ثـم قــام إلـى الخامســة أو جلـس بمقــدارها كـذلك أوال وإن كــان       

 األحوط في هاتين الصورتين إتمام الصالة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها . 

: إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت  ١٤] مسألة  ٢٠١٥[  
ويسـجد   ،إن تذكر قبل الدخول فيهـا رجـع وأتـى بـه وصـحت صـالته      و (٩٠١)صالته  

ولكن األحوط مع ذلك إعادة الصالة لو كان التذكر بعـد   ،سجدتي السهو لكل زيادة
 الدخول في السجدة األولى . 

: لــو نســي الســجدتين ولــم يتــذكر إال بعــد الــدخول فــي  ١٥] مســألة  ٢٠١٦[  
ولـو تـذكر قبـل ذلـك رجـع وأتـى بهمـا         (٩٠٢)الركوع من الركعة التالية بطلت صالته 

مـن   ،وكذا تبطل الصالة لو نسـيهما  ،وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما

                                                                                                                         

(ركوعاً أو سجتدتين) : بطالن الصالة بزيادة الركـوع أو السـجدتين مـن ركعـة واحـدة مبنـي علـى        )(٨٩٨
 االحتياط .

 (أو تكبيرة االحرام) : الظاهر عدم بطالن الصالة بزيادتها سهواً .)(٨٩٩

 يه سجدتا السهو) : على االحوط واالظهر عدم وجوب السجود للزيادة إال في السالم . )(بل عل(٩٠٠

 (بطلت صالته) : وال يمكن التدارك بالغاء السجدتين على االحوط .)(٩٠١

 (بطلت صالته) : وال يمكن التدارك بالغاء الركوع على االحوط .)(٩٠٢
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الركعة األخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصالة عمدا وسـهوا كالحـدث واالسـتدبار    
ألحـوط  لكـن ا  (٩٠٣)الـبطالن  أيضاً وإن تذكر بعد السالم قبل اإلتيان بالمبطل فاألقوى 

وإن تذكر قبـل السـالم اتـى     ،التدارك ثم اإلتيان بما هومرتب عليهما ثم إعادة الصالة
بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصـحت صـالته وعليـه سـجدتا السـهو لزيـادة       

 التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب . 

اء تذكر : لو نسي النية أو تكبيرة اإلحرام بطلت صالته سو ١٦] مسألة  ٢٠١٧[  
 ،وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة اإلحـرام  ،في االثناء أو بعد الفراغ فيجب االستئناف

 بالركوع بأن ركع ال عن قيام .   (٩٠٤)وكذا لو نسي القيام المتصل

: لو نسي الركعة األخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسـليم   ١٧] مسألة  ٢٠١٨[  
الواجب قبل فعل ما يبطل الصـالة عمـدا وسـهوا    ولو ذكرها بعد التسليم  ،قام وأتى بها

، ولو ذكرها بعد استأنف الصـالة مـن رأس مـن غيـر فـرق بـين الرباعيـة        (٩٠٥)قام وأتم
 وكذا لو نسي أزيد من ركعة .  ،وغيرها

: لو نسـي مـا عـدا األركـان مـن أجـزاء الصـالة لـم تبطـل           ١٨] مسألة  ٢٠١٩[  
 ،(٩٠٦)عليـه سـجدتا السـهو للنقيصـة      وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجـب  ،صالته

بعـد الصـالة قبـل    أيضـاً   (٩٠٧)وفي نسيان السـجدة الواحـدة والتشـهد يجـب قضـاؤهما      
وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم اإلتيان بما هو مرتب  ،سجدتي السهو

                                                 

هما ويأتي بما هـو مرتـب عليهمـا مـع سـجدتي      (فاالقوى ايضاً البطالن) : بل االقوى الصحة فيتدارك)(٩٠٣
 السهو للتسليم على االحوط .

(وكذا لو نسي القيام المتصل) : بـل الظـاهر ان حكمـه حكـم نسـيان الركـوع فيجـري فيـه التفصـيل          )(٩٠٤
 . ١٤المتقدم في المسألة 

 (قام وأتم) : ويسجد لزيادة السالم على االحوط .)(٩٠٥

 ) : االظهر عدم وجوب السجود للنقيصة إال في نسيان التشهد .(وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة)(٩٠٦

 (يجب قضاؤهما) : على االحوط في قضاء التشهد واالقوى عدم الوجوب .)(٩٠٧
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وفــوت محــل التــدارك إمــا  ،(٩٠٨)عليــه ممــا فعلــه ســابقا وســجدتا الســهو لكــل زيــادة 
كن بعده على وجه لو تـدارك المنسـي لـزم زيـادة الـركن وإمـا بكـون        بالدخول في ر

محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالـذكر فـي الركـوع والسـجود إذا نسـيه      
فلو نسـي القـراءة    ،(٩٠٩)وتذكر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذكر بعد السالم الواجب 

لقيـام فيهمـا أو الطمأنينـة فيـه     أو الذكر أو بعضهما أو الترتيـب فيهمـا أو إعرابهمـا أو ا   
وذكر بعد الدخول في الركوع فـات محـل التـدارك فيـتم الصـالة ويسـجد سـجدتي        
السهو للنقصان إذا كان المنسي مـن األجـزاء ال لمثـل الترتيـب والطمأنينـة ممـا لـيس        

وإن ذكـر قبـل الـدخول فـي الركـوع رجـع وتـدارك وأتـى بمـا بعـده وسـجد             ،بجزء
نعـم فـي نسـيان القيـام حـال القـراءة أو        ،أتى به مـن األجـزاء   سجدتي السهو لزيادة ما

أيضـاً  الذكر ونسيان الطمأنينة فيـه ال يبعـد فـوت محلهمـا قبـل الـدخول فـي الركـوع         
الحتمال كون القيام واجبا حال القراءة ال شرطا فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حـال  

فـاألحوط   ،لتشـهد وسـائر األذكـار   وكذا الحال في الطمأنينة حال ا ،القيام ال شرطا فيه
ولـو نسـي الـذكر فـي      ،العود واإلتيان بقصد االحتياط والقربـة ال بقصـد الجزئيـة    (٩١٠)

ولـو   ،الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فـات محلهمـا  
ولـو كـان    ،تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب اإلتيان بالـذكر 

وكذا لـو   ،إعادته بقصد االحتياط والقربة (٩١١)سي الطمأنينة حال الذكر فاألحوط المن
نسي وضع أحد المساجد حال السـجود ولونسـي االنتصـاب مـن الركـوع وتذكربعـد       
الدخول في السجدة الثانية فات محله وأما لو تذكر قبله فال يبعـد وجـوب العـود إليـه     

                                                 

 (وسجتا السهو لكل زيادة) : تقدم الكالم فيه آنفاً .)(٩٠٨

 نسيان التشهد . (واما بالتذكر بعد السالم الواجب) : الظاهر انه ال يوجب فوات محل التدارك إال في)(٩٠٩

 )(فاالحوط) : ال يترك في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيحات .(٩١٠

 (فاالحوط) : االولى .)(٩١١
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كمـا أنـه كـذلك لـو نسـي       ،ليست بركن لعدم استلزامه إال زيادة سجدة واحدة و (٩١٢)
لكـن األحـوط مـع     (٩١٣)االنتصاب من السجدة األولى وتذكر بعد الدخول فـي الثانيـة   

فـوت المحـل    (٩١٤)ذلك إعادة الصالة ولو نسي الطمأنينة حال أحد االنتصابين احتمل 
ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكـر   ،وإن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره

ولــو ذكــر قبــل ذلــك  ،فــات محلهمــا (٩١٥)الــدخول فــي الركــوع أو بعــد الســالم  بعــد
من أن األحوط االعـادة   (٩١٦)ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر  ،تداركهما

الحتمال كون التشـهد  أيضاً واألحوط مع ذلك إعادة الصالة  ،بقصد القربة واالحتياط
 لطمأنينة فيه بعد القيام . زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان ا

: لو كان المنسي الجهـر أو األخفـات لـم يجـب التـدارك       ١٩] مسألة  ٢٠٢٠[  
 وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع .  ،باعادة القراءة أو الذكر على األقوى

  الشك 

 فصل 

 في الشك 

وهو إما في أصل الصالة وأنه هـل أتـى بهـا أم ال وإمـا فـي شـرائطها وإمـا فـي         
 أجزائها وإما في ركعاتها . 

                                                 

(فال يبعد وجوب العود اليه) : الظاهر عدم وجوب العود بالخروج عن حـد الركـوع وان كـان ذلـك     )(٩١٢
 أحوط ما لم يدخل في السجود .

الظاهر فوات محله بمجرد الهوي الى السجدة الثانية وان لم يدخل (وتذكر بعد الدخول في الثانية) : )(٩١٣
 فيها .

 (احتمل) : بل االقوى .)(٩١٤

 )(بعد السالم) : تقدم عدم فوات المحل به إال التشهد .(٩١٥

 )(فالحال كما مر) : وإالظهر فوات المحل كما تقدم .(٩١٦



Ù’ÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@INRXUH 

: إذا شك في أنه هل صلى أم ال فإن كان بعد مضي الوقـت   ١] مسألة  ٢٠٢١[  
 ،لم يلتفت و بنى على أنه صلى سواء كان الشك فـي صـالة واحـدة أو فـي الصـالتين     

وإن كان في الوقت وجب اإلتيان بها كأن شك فـي أنـه صـلى صـالة الصـبح أم ال أو      
ولو علـم   ،ال أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم الهل صلى الظهرين أم 

 ،أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أو ال فيحتمل جواز البنـاء علـى أنـه صـالها    
بـل ال يخلـو عـن قـوة بـل وكـذلك لـو لـم يبـق إال مقـدار            ،لكن األحوط اإلتيـان بهـا  

أم ال فـإن  أيضـاً  لظهر االختصاص بالعصـر وعلـم أنـه أتـى بهـا وشـك فـي أنـه أتـى بـا          
وإن كان إحتمال البناء على اإلتيان بها وإجراء حكم الشـك   ،اإلتيان بها (٩١٧)األحوط 

نعـم لـو بقـي مـن الوقـت مقـدار االختصـاص         ،بعد مضي الوقت هنا أقوى من السـابق 
بالعصر وعلم بعدم اإلتيان بها أوشك فيه وكان شاكا في اإلتيان بالظهر وجـب اإلتيـان   

قضـاء   (٩١٨)ري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهـر لكـن األحـوط    بالعصر ويج
 . أيضاً الظهر 

: إذا شك في فعل الصالة وقد بقي من الوقت مقدار ركعـة   ٢] مسألة  ٢٠٢٢[  
أما لو بقـي أقـل مـن ذلـك      ،فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو ال ؟ وجهان أقواهما األول

 فاألقوى كونه بمنزلة الخروج . 

: لو ظن فعل الصـالة فالظـاهر أن حكمـه حكـم الشـك فـي        ٣] مسألة  ٢٠٢٣[  
 وكذا لو ظن عدم فعلها .  ،التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه

 : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .  ٤] مسألة  ٢٠٢٤[  

                                                 

 (فان االحوط) : ال يترك .)(٩١٧

 ان شاكاً في االتيان بالعصر ايضاً .)(لكن االحوط) : ال يترك اذا ك(٩١٨
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ال فإن : لو شك في أثناء صالة العصر في أنه صلى الظهر أم  ٥] مسألة  ٢٠٢٥[  
الوقت المختص بالعصر بنى على اإلتيان بها وإن كـان فـي الوقـت المشـترك     في كان 

 بعد البناء على عدم اإلتيان بها .   (٩١٩)عدل إلى الظهر 

: إذا علم أنه صلى إحـدى الصـالتين مـن الظهـر أو العصـر       ٦] مسألة  ٢٠٢٦[  
الذمـة سـواء كـان فـي     ولم يدر المعين منها يجزئه اإلتيان بأربع ركعات بقصد ما فـي  

البنـاء  (٩٢٠)نعم لو كان في وقت االختصـاص بالعصـر يجـوز لـه      ،الوقت أو في خارجه
على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيمـا يـأتي بـه العصـر ولـو علـم أنـه صـلى إحـدى          
العشاءين ولم يدر المعين منهمـا وجـب اإلتيـان بهمـا سـواء كـان فـي الوقـت أو فـي          

في وقت االختصاص بالعشاء بنـى علـى أن مـا أتـى بـه هـو       لو كان أيضاً خارجه وهنا 
 المغرب وأن الباقي هو العشاء . 

: إذا شك فـي الصـالة فـي أثنـاء الوقـت ونسـي اإلتيـان بهـا          ٧] مسألة  ٢٠٢٧[  
وكذا إذا شك واعتقد أنـه خـارج الوقـت     ،وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت

مـا إذا شـك واعتقـد أنـه فـي الوقـت فتـرك        وأ ،ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقـت 
 اإلتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء . 

: حكم كثير الشك في اإلتيان بالصالة وعدمـه حكـم غيـره     ٨] مسألة  ٢٠٢٨[  
وأمـا الوسواسـي فالظـاهر أنـه      ،فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه(٩٢١)

 على اإلتـيان وإن كان في الوقت . يبني 

ط الصــالة فأمــا أن يكــون قبــل ئ: إذا شــك فــي بعــض شــرا ٩] مســألة  ٢٠٢٩[  
فـإن كـان قبـل الشـروع فـال بـد مـن         ،الشروع فيها أو فـي أثنائهـا أو بعـد الفـراغ منهـا     

                                                 

 (عدل الى الظهر) : بل يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها .)(٩١٩

(يجوز له) : بل في الظهرين يأتي باربع ركعات بقصـد مـا فـي الذمـة وفـي العشـائين يصـلي العشـاء         )(٩٢٠
 ويقضي المغرب على االحوط .

 .)(حكم غيره) : ال يبعد ان يكون حكمه حكم الوسواسي (٩٢١
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إحرازذلك الشرط ولو باالستصحاب ونحوه مـن األصـول وكـذا إذا كـان فـي األنثـاء       
عــد الفــراغ منهــا حكــم بصــحتها وإن كــان يجــب إحــرازه للصــالة   ، وإن كــان ب(٩٢٢)

 وقد مر التفصيل في مطاوي األبحاث السابقة.  ،األخرى

: إذا شك في شيء من أفعال الصـالة فأمـا أن يكـون قبـل      ١٠] مسألة  ٢٠٣٠[  
فإن كان قبله وجـب اإلتيـان كمـا     ،الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده

الركوع وهو قائم أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولـم يـدخل   إذا شك في 
وهكذا لو شك في تكبيرة اإلحرام ولم يدخل فيما بعدها أوشك  ،في القيام أو التشهد

وإن كان  ،في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت
بـين األولتـين واألخيـرتين علـى     بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتـى بـه مـن غيـر فـرق      

والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على األول كالسورة بالنسـبة إلـى الفاتحـة     ،األصح
فال يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل وال إلى الفاتحة أو السورة وهو في 

فـي  آخرهما بل وال إلى اآلية وهـو فـي اآليـة المتـأخرة بـل وال إلـى أول اآليـة وهـو         
وال فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحباً كالقنوت بالنسبة إلى  ،آخرها

واالسـتغفار بالنسـبة إلـى     ،واالستعاذة بالنسـبة إلـى تكبيـرة اإلحـرام     ،الشك في السورة
فلو شك في شيء مـن المـذكورات بعـد الـدخول فـي أحـد        ،(٩٢٣)التسبيحات األربعة 

ــه  ــين الواجــب أيضــاً ال فــرق فــي المشــكوك فيــه   المــذكورات لــم يلتفــت كمــا أن ب
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من األجزاء أو مقدماتها فلو  ،والمستحب

نعـم لـو شـك فـي      ،شك في الركوع أو االنتصاب منه بعد الهوي للسـجود لـم يلتفـت   

                                                 

(وكذا اذا كان في االثناء) : وان كان الشك في الطهارة من الحدث مع سـبق عـدمها علـى االحـوط     )(٩٢٢
 كما مر .

 )(واالستغفار بالنسبة الى التسبيحات االربعة) : فيه اشكال كما مر في محله .(٩٢٣
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ك وفي إلحاق التشـهد بـه فـي ذلـ     ،(٩٢٤)خذ في القيام وجب عليه العود آالسجود وهو 
والفـارق   ،فلو شك فيـه بعـد األخـذ فـي القيـام لـم يلتفـت        ،وجه إال أن األقوى خالفه

 النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره . 

: األقوى جريان الحكم المذكور في غيـر صـالة المختـار     ١١] مسألة  ٢٠٣١[  
هل سجد أم ال وهو في حال الجلوس  فمن كان فرضه الجلوس مثال وقد شك في أنه

نعم لو لم يعلم أنـه   ،وكذا إذا شك في التشهد ،(٩٢٥)الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت 
الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التـدارك لعـدم   

 إحراز الدخول في الغير حينئذ .  

وفساده ال فـي أصـل اإلتيـان    : لو شك في صحة ما أتى به  ١٢] مسألة  ٢٠٣٢[  
وإن كان قبلـه فـاألقوى    ،فإن كان بعد الدخول في الغير فال إشكال في عدم االلتفات

 ،(٩٢٦)إن كان من اإلفعـال   ،وإن كان األحوط اإلتمام واالستئناف أيضاً،عدم االلتفات 
 .  (٩٢٧)والتدارك إن كان من القراءة أو االذكار ما عدا تكبيرة اإلحرام 

: إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فـأتى بـه ثـم تبـين      ١٣مسألة ]  ٢٠٣٣[  
 (٩٢٩)نعـم يجـب    ،وإال فـال  (٩٢٨)بعد ذلك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت الصـالة  

                                                 

اجمـال   (وجب عليه العود) : فيه نظر بل منع والنص المدعى داللته على وجوب العود ال يخلـو مـن  )(٩٢٤
 واضطراب فال يعول عليه .

 )(لم يلتفت) : مشكل بل ممنوع ما لم يكن مشتغالً بالقراءة والتسبيحات وكذا الحال في التشهد . (٩٢٥

(ان كان من االفعال) : الظاهر ان الشك في الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير ـ بمعناه االعم ـ )(٩٢٦
والقعود ـ فضالً عن الركوع والسجود ـ فـان القيـام بعـد القـراءة غيـر         ال مورد له في االفعال حتى في القيام

القيام حالها وكذا القعود بعد التشهد غير القعود حاله فالشك فيهما بعد تمام القراءة والتشهد يعد من الشك 
 بعد الدخول في الغير .

ثـم اسـتئنافها ومـر منـا كفايـة      (ما عدا تكبيرة االحرام) : مر منه ان االحوط ابطالهـا باحـد المنافيـات    )(٩٢٧
 التكرار بقصد االعم من االفتتاح والذكر المطلق .

 )(بطلت الصالة) : على تفصيل قد تقدم .(٩٢٨

 (نعم يجب عليه) : على االحوط واالظهر عدم الوجوب كما مر .)(٩٢٩
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وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثـم تبـين عـدم     ،عليه سجدتا السهو للزيادة
لـم يـدخل فـي ركـن بعـده تداركـه        اإلتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن

 سجدتا السهو للنقيصة .  (٩٣٠)ويجب عليه  ،الصالة وإال فال ،وإال فإن كان ركنا بطلت

: إذا شك في التسـليم فـإن كـان بعـد الـدخول فـي صـالة         ١٤] مسألة  ٢٠٣٤[  
وإن كـان قبـل ذلـك     ،ات لـم يلتفـت  ـــــأو بعد اإلتيان بالمنافي ،أخرى أو في التعقيب

  .أتى به
: إذا شك المأموم في أنه كبر لالحرام أم ال فإن كان بهيئة  ١٥] مسألة  ٢٠٣٥[  

 (٩٣١)المصلي جماعة من االنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفـت  
 .  (٩٣٢)وإن كان األحوط اإلتمام واالعادة  ،على األقوى

اإلفعـال   : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض ١٦] مسألة  ٢٠٣٦[  
وكذا لو شك في أنه هل سها أم ال وقد جاز محل ذلك  ،(٩٣٣)المتقدمة أم ال لم يلتفت 

نعم لو شك في السهو وعدمه وهو فـي محـل    ،الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو ال
 يتالفى فيه المشكوك فيه أتى به على األصح . 

                                                 

 في نسيان التشهد .اال (ويجب عليه) : مر عدم الوجوب )(٩٣٠

ائف المصـلي ـ ولـو اسـتحباباً ـ      ظـ ان يرى نفسه مشـتغالً بمـا هـو مـن و    (لم يلتفت) : العبرة في ذلك ب)(٩٣١
 كاالنصات لقراءة االمام وال يكفي مجرد كونه بهيئته .

(االحوط االتمام واالعادة) : يكفي في االحتياط االتيان بالتكبير بقصد االعـم مـن االفتتـاح والـذكر     )(٩٣٢
 المطلق كما مر نظيره.

انه لم يعتن بالشك على تقـدير حصـوله امـا غفلـة أو تعمـداً برجـاء االتيـان        (لم يلتفت) : إال ذا تيقن )(٩٣٣
 بالمشكوك فيه .
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ركعات    الشك في ال

 فصل 

 في الشك في الركعات 

 : الشكوك الموجبة لبطالن الصالة ثمانية :  ١ة ] مسأل ٢٠٣٧[ 

 الشك في الصالة الثنائية كالصبح وصالة السفر .  أحدهما : 

 الشك في الثالثية كالمغرب .  الثاني : 

 الشك بين الواحدة واالزيد .  الثالث : 

 .   (٩٣٤)الشك بين االثنتين واألزيد قبل إكمال السجدتين  الرابع : 
 ن االثنتين والخمس أو األزيد وإن كان بعد اإلكمال . الشك بي الخامس : 

 الشك بين الثالث والست أو األزيد .  السادس : 

 . (٩٣٥)الشك بين األربع والست أو األزيد  السابع : 
 .  (٩٣٦)الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى  الثامن : 
 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :  ٢] مسألة  ٢٠٣٨[  

الشك بين االثنتين والثالث بعـد إكمـال السـجدتين فإنـه يبنـي علـى        ها :أحد 
الثالث ويأتي بالرابعة ويتم صالته ثم يحتاط بركعة من قيـام أو ركعتـين مـن جلـوس     

اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمـع بينهمـا بتقـديم الركعـة مـن       (٩٣٧)واألحوط 
 (٩٣٨)تحقـق إكمـال السـجدتين    وي ،وأحوط من ذلك اسـتئناف الصـالة مـع ذلـك     ،قيام

                                                 

(قبل اكمال السجدتين) : العبرة عندنا ـ هنـا وفـي كـل مـورد عبـر فيـه باكمـال السـجدتين ـ بمجـرد            )(٩٣٤
 الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر .

 و االزيد) : على تفصيل يأتي في المسألة التالية .(والست أ)(٩٣٥

 )(بحيث لم يدركم صلى) : عده من الشكوك الموجبة للبطالن مستقالً في غير محله .(٩٣٦

 (واالحوط) : ال يترك .)(٩٣٧

 (ويتحقق اكمال السجدتين) : تقدم ما هو المختار .)(٩٣٨
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وان كان األحوط إذا كان قبـل   ،بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على األقوى
 وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.  ،رفع الرأس البناء ثم االعادة

وحكمه كـاالول إال أن   ،الشك بين الثالث واألربع في أي موضع كان الثاني :
 ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .   ،الركعتين من جلوساألحوط هنا اختيار 

فإنه يبنـي علـى األربـع ويـتم      ،ين واألربع بعد اإلكمالتالشك بين االثن الثالث :
 صالته ثم يحتاط بركعتين من قيام .  

فإنه يبني على األربع  ،ين والثالث واألربع بعد اإلكمالتالشك بين االثن الرابع :
تـأخير   (٩٣٩)واألحـوط   ،م يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوسويتم صالته ث

 الركعتين من جلوس . 

فيبني على األربع  ،الشك بين األربع والخمس بعد إكمال السجدتين الخامس :
 .   (٩٤٠)ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو 

ويرجـع   ،فإنه يهدم ويجلس ،الشك بين األربع والخمس حال القيام السادس :
فيتم صالته ثم يحتاط بـركعتين مـن جلـوس أو     ،إلى ما بين الثالث واألربع (٩٤١)كه ش

 ركعة من قيام . 

فإنه يهدم القيام ويرجع شـكه   ،الشك بين الثالث والخمس حال القيام السابع :
 ويعمل عمله .  ،إلى ما بين االثنتين واألربع فيبني على األربع

                                                 

 (واالحوط) : بل المتعين .)(٩٣٩

 يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف االقل هو االربع )(ثم يسجد سجدتي السهو) : ال(٩٤٠
 كالشك بينه وبين الست .

(ويرجع شكه) : بل هو قبل ان يهدم القيام شاك ـ في الحقيقة ـ بين الثالث واالربـع، فوجـب الهـدم      )(٩٤١
ومنـه يظهـر الحـال    من آثار الشك المزبور ال ان شكه ينقلب اليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المـتن،  

 في الصور الثالث االتية .
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فيهـدم القيـام ويرجـع     ،خمس حال القيامالشك بين الثالث واألربع وال الثامن :
 شكه إلى الشك بين االثنين والثالث واألربع فيتم صالته ويعمل عمله. 

فإنه يهدم القيـام فيرجـع شـكه     ،الشك بين الخمس والست حال القيام التاسع :
إن لـم يشـتغل    (٩٤٢)فيتم ويسجد سـجدتي السـهو مـرتين     ،إلى ما بين األربع والخمس

فأربع مـرات : مـرة   » بحول اهللا « وإن قال :  ،وإال فثالث مرات ،بيحاتبالقراءة أو التس
» بحـول اهللا  « للشك بين األربع والخمس وثالث مرات لكل من الزيادات مـن قولـه :   

واألحوط في األربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشـك   ،والقيام والقراءة أو التسبيحات
الشك بين االثنتين واألربع والخمس والشـك  كما أن األحوط في  أيضاً،إعادة الصالة 

 ثم االستئناف.  (٩٤٣)بين الثالث واألربع والخمس العمل بموجب الشكين 

: الشك في الركعات مـا عـدا هـذه الصـور التسـعة موجـب        ٣] مسألة  ٢٠٣٩[  
كما عرفت لكن األحوط فيما إذا كـان الطـرف األقـل صـحيحا واألكثـر      (٩٤٤)للبطالن 

مس واألربع والست ونحو ذلـك البنـاء علـى األقـل واإلتمـام ثـم       باطال كالثالث والخ
االعادة وفي مثل الشك بين الثالث واألربع والست يجوز البناء على األكثـر الصـحيح   

أو البناء على األقـل   ،وهو األربع واإلتمام وعمل الشك بين الثالث واألربع ثم االعادة
 وهو الثالث ثم اإلتمام ثم االعادة . 

: ال يجوز العمل بحكم الشك من البطالن أو البنـاء بمجـرد    ٤] مسألة  ٢٠٤٠[  
حدوثه بل البد من التروي والتأمل حتى يحصل لـه تـرجيح أحـد الطـرفين أو يسـتقر      

بل األحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصالة  ،الشك

                                                 

 (مرتين) : بل مرة واحدة وكذا فيما بعده .)(٩٤٢

(بموجب الشكين) : وال يبعد االجتزاء به، وكذا فـي كـل مـورد شـك فيـه بـين االربـع واالقـل منهـا          )(٩٤٣
يـاط الحتمـال   الزيد اذا كان الشك بعد الدخول في السجدة الثانية فيبني على االربع ويأتي بصـالة االحت او

 النقيصة ثم بسجدتي السهو الحتمال الزيادة .

 (موجب للبطالن) : قد ظهر التفصيل فيه مما تقدم .)(٩٤٤
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ز األبطـال بعـد اسـتقرار    وإن كـان األقـوى جـوا    ،أو يحصل اليأس من العلـم أو الظـن  
 الشك . 

ال مـا يشـمل    ،: المراد بالشك في الركعات تساوي الطـرفين  ٥] مسألة  ٢٠٤١[  
 في الركعتين األولتين أو األخيرتين . كان الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء 

: في الشكوك المعتبر فيها إكمـال السـجدتين كالشـك بـين      ٦] مسألة  ٢٠٤٢[  
والثالث والشك بين االثنتين واألربع والشك بين االثنتين والثالث واألربـع إذا  االثنتين 

شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل 
ألنــه محكــوم بعــدم اإلتيــان بهمــا أو  ،الــدخول فــي القيــام أو التشــهد بطلــت الصــالة 

لـم   (٩٤٥)الـدخول فـي القيـام أو التشـهد     وإن كان بعـد   ،بأحدهما فيكون قبل اإلكمال
وال فـرق بـين مقارنـة حـدوث      ،تبطل ألنه محكوم باإلتيان شرعا فيكون بعد اإلكمـال 

واألحــوط اإلتمــام واالعــادة خصوصــا مــع  ،الشــكين أو تقــدم أحــدهما علــى األخــر
 المقارنة أو تقدم الشك في الركعة . 

والشك بين الـثالث واألربـع   : في الشك بين الثالث واألربع  ٧] مسألة  ٢٠٤٣[  
والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين مـن الركعـة السـابقة بطلـت     

ألنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلـى مـا قبـل     ،الصالة
 وال فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على األربع أو بعده .  (٩٤٦)اإلكمال 

: إذا شك بين الثالث واألربع مثالً فبنى على األربع ثـم بعـد    ٨] مسألة  ٢٠٤٤[  
ولو ظن الـثالث ثـم انقلـب شـكا عمـل       ،ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثالث بنى عليه

                                                 

(بعد الدخول في القيام أو التشهد) : واالول في الشك بـين االثنتـين والـثالث بلحـاظ مـا قبـل القيـام        )(٩٤٥
لثالث واالربع بلحاظ حاله الفعلـي وال يكفـي   والثاني في الشك بين االثنتين واالربع والشك بين االثنتين وا

الدخول في التشهد في الصورة االولى للزوم الغائه وعدم كونه من اجزاء الصالة شرعاً فيتعذر احراز تحقق 
 السجود في الركعة الثالثة البنائية .

 (فيرجع شكه الى ما قبل االكمال) : فيه مسامحة تقدم نظيرها .)(٩٤٦
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فلو شك وهو قـائم بـين    ،ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل باألخير ،بمقتضى الشك
سه من السجود شك بين االثنتين واألربـع  الثالث واألربع فبنى على األربع فلما رفع رأ

 . (٩٤٧)وكذا العكس فإنه يعمل باألخير  ،عمل عمل الشك الثاني
: لو تردد في أن الحاصل له ظـن أو شـك كمـا يتفـق كثيـرا       ٩] مسألة  ٢٠٤٥[  

وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصالة وبعـد أن دخـل    ،لبعض الناس كان ذلك شكا
إن كـان فعـال   (٩٤٨)ان شكا أو ظنا بنى علـى أنـه كـان شـكا     في فعل آخر لم يدر أنه ك

مـثال لـو علـم أنـه تـردد بـين االثنتـين         ،وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعال ظانا ،شاكا
والثالث وبنى على الثالث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثالث فبنى عليه أو بنى عليـه  

لفـراغ مـن الصـالة أنـه طـرأ لـه       وإن علم بعد ا ،من باب الشك يبني على الحالة الفعلية
حالة تردد بين االثنتين والثالث وأنه بنى على الثالث وشك في أنه حصل له الظـن بـه   
أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صالة االحتيـاط عليـه وإن كـان    

 أحوط . 

 : لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطالن أو للبنـاء  ١٠] مسألة  ٢٠٤٦[  
مثال لو علم أنه شك سابقا بين االثنتـين والـثالث وبعـد أن دخـل فـي       ،بنى على الثاني

فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتـى يكـون بـاطال    
وكذا إذا كان ذلـك بعـد    ،أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد اإلكمال

 الفراغ من الصالة .  

                                                 

) : اذا كان حدوث الشك االول بعد الدخول في السـجدة الثانيـة أو كـان تبدلـه ـ      (فانه يعمل باالخير)(٩٤٧
 كحدوثه ـ في حال القيام قبل أن يمضي عليه وإال فالصالة محكومة بالبطالن على أي تقدير .

(بنى على انه كان شكاً) : في التعبير مسامحة والصحيح ما عبر به بعد ذلك من انـه يبنـي علـى حالتـه     )(٩٤٨
 ة .الفعلي
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: لو شك بعد الفراغ من الصالة أن شكه هـل كـان موجبـا     ١١] مسألة  ٢٠٤٧[  
للركعة بأن كان بين الثالث واألربع مثال أو موجبـا للـركعتين بـأن كـان بـين االثنتـين       

 االتيان بهما ثم إعادة الصالة .   (٩٤٩)واألربع فاألحوط 

ء : لو علم بعد الفراغ من الصالة أنه طرأ له الشك في األنثا ١٢] مسألة  ٢٠٤٨[  
لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجـب الجميـع   

وإن لـم   ،وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسـجود السـهو ثـم االعـادة     (٩٥٠)
ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصالة ألنه لم يدر كـم  

 .   (٩٥١)صلى 
ي أثنـاء الصـالة أنـه طـرأ لـه حالـة تـردد بـين         : إذا علـم فـ   ١٣] مسألة  ٢٠٤٩[  

االثنتين والثالث مثال وشك في أنه هل حصل له الظن باالثنتين فبنى على االثنتـين أو  
فـإن دخـل فـي الركعـة      ،لم يحصل له الظن فبنى على الثالث يرجع إلى حالته الفعلية

يكـون شـاكاً    وإن لم يـدخل فيهـا   ،(٩٥٢)األخرى يكون فعال شاكاً بين الثالث واألربع 
 بين االثنتين والثالث .  

: إذا عرض له أحد الشكوك ولـم يعلـم حكمـه مـن جهـة       ١٤] مسألة  ٢٠٥٠[  
وإن لـم   ،(٩٥٣)الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن تـرجح لـه أحـد االحتمـالين عمـل عليـه       

                                                 

 (فاالحوط) : واالقوى جواز االجتزاء بهما كما يجوز االكتفاء باعادة الصالة بعد االتيان بالمنافي .)(٩٤٩

 فيه ما تقدم في التعليقة السابقة . ى(اتى بموجب الجميع) : يجز)(٩٥٠

 (النه لم يدركم صلى) : التعليل عليل .)(٩٥١

 ـ بعد االتمام ـ في كلتا الصورتين .(بين الثالث واالربع) : االحوط اتيان ركعة من قيام )(٩٥٢

)(عمل عليه) : انما يتعين العمل باالحتمال الراجح أو احد االحتمالين مـع التسـاوي فـي فـرض ضـيق      (٩٥٣
الوقت عن اعادة الصالة ملطقاً واما في غيره فالظاهر انه يجوز له قطعها واعادها بـل يتعـين ذلـك لـو ضـاق      

ولو ضاق عن االعادة لـو أتمهـا علـى وجـه دون وجـه لـم يجـز لـه          الوقت عن االعادة على تقدير االتمام،
 االتمام على الوجه االول ولو كان هو الوجه الراجح .
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يترجح أخذ بأحد االحتمالين مخيرا ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقـا  
 .  أيضاً واألحوط االعادة في صورة الموافقة  ،إال أعاد الصالةفهو و

: لو انقلب شكه بعـد الفـراغ مـن الصـالة إلـى شـك آخـر         ١٥] مسألة  ٢٠٥١[  
فاألقوى عدم وجوب شيء عليه ألن الشك األول قد زال والشـك الثـاني بعـد الصـالة     

فـي أثنائهـا أو بعـد    فال يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صالة االحتيـاط أو  
الصالة لكن هذا إذا لـم ينقلـب    ،الفراغ منها لكن األحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة

إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين االثنتين واألربع ثم بعد الصالة انقلـب إلـى   
أوشك بـين االثنتـين والـثالث واألربـع مـثال ثـم انقلـب إلـى الـثالث           ،الثالث واألربع

وأمـا إذا شـك بـين االثنتـين واألربـع مـثال ثـم بعـد          ،(٩٥٤)بع أو عكس الصورتين واألر
الصــالة انقلــب إلــى االثنتــين والــثالث فــالالزم أن يعمــل عمــل الشــك المنقلــب إليــه 

ففي الصـورة   ،الحاصل بعد الصالة لتبين كونه في الصالة وكون السالم في غير محله
 (٩٥٥)عة من قيام أو ركعتين من جلوس المفروضة يبني على الثالث ويتم ويحتاط برك

 ويسجد سجدتي السهو للسالم في غير محله واألحوط مع ذلك إعادة الصالة .  

: إذا شك بين الثالث واألربع أو بين االثنتـين واألربـع ثـم     ١٦] مسألة  ٢٠٥٢[  
بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثالث والخمس واالثنتين والخمس وجب عليـه االعـادة   

 .  (٩٥٦)جمالي إما بالنقصان أو بالزيادة للعلم اال

                                                 

بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محل اشكال الشك (أو عكس الصورتين) : اجراء حكم )(٩٥٤
لمحتملة موصولة في الصورة االولـى ومـا   بل منع فال بد أما من اعادة الصالة من رأس أو االتيان بالنقيصة ا

يشبهها مما انقلب فيه الشك البسيط في النقيصة الى شك مثله مغاير معه، والعمل بمقتضى الشك البسيط في 
الصورة الثانية وما يماثلها مما انقلب فيه الشك المركب الى الشك البسيط أو العكس، نعم ما ذكره تام فـي  

 صة الى الشك في الزيادة أو بالعكس .موارد انقالب الشك في النقي

مـن قيـام ـ كمـا مـر ـ ووجـوب السـجدتين للسـالم          ركعة )(أو ركعتين من جلوس) : االحوط اختيار (٩٥٥
 الزائد مبني على االحتياط . 

 (للعلم االجمالي أما بالنقصان أو بالزيادة) : التعليل ضعيف .)(٩٥٦
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: إذا شك بين االثنتين والثالث فبنى على الثالث ثم شـك   ١٧] مسألة  ٢٠٥٣[  
بين الثالث البنائي واألربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين االثنتين 

 وجهان أقواهما الثاني .  ،والثالث واألربع

بين االثنتين والثالث واألربع ثم ظن عدم األربع : إذا شك  ١٨] مسألة  ٢٠٥٤[  
ولـو ظـن عـدم االثنتـين يجـري عليـه        ،يجري عليه حكم الشك بين االثنتين والـثالث 

ولو ظن عدم الثالث يجري عليـه حكـم الشـك بـين      ،حكم الشك بين الثالث واألربع
 االثنتين واألربع .  

فبنـى علـى الـثالث وأتـى     : إذا شك بين االثنتين والـثالث   ١٩] مسألة  ٢٠٥٥[  
بالرابعة فتيقن عدم الثالث وشك بين الواحـدة واالثنتـين بالنسـبة إلـى مـا سـبق يرجـع        

 شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين االثنتين والثالث فيجري حكمه . 

: إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصـلي جالسـا مـن     ٢٠] مسألة  ٢٠٥٦[  
ا في الصالة قائما فيتخير في موضـع التخييـربين   جهة العجز عن القيام فهل الحكم كم

بين ركعة جالسا بدال عن الركعة قائما أو ركعتين جالسا  ،ركعة قائما وركعتين جالسا
من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا أو يتعين 

ك بـين االثنتـين   تتميم مـانقص ففـي الفـرض المـذكوريتعين ركعـة جالسـا وفـي الشـ        
واألربع يتعين ركعتان جالسا وفي الشك بين االثنتـين والـثالث واألربـع يتعـين ركعـة      

ففـي الشـك بـين االثنتـين والـثالث       ،(٩٥٧)جالسا وركعتان جالساً ؟ وجوه أقواها االول 
وفـي   ،وكذا في الشك بين الـثالث واألربـع   ،يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا

وفـي الشـك    ،تين واألربع يتعين ركعتان جالسا بدال عن ركعتـين قائمـاً  الشك بين االثن
بين االثنتين والثالث واألربع يتعين ركعتان جالسا بـدال عـن ركعتـين قائمـا وركعتـان      

وكذا الحـال لـو صـلى قائمـا ثـم حصـل        ،جالسا من حيث كونهما أحد الفردينأيضاً 

                                                 

 (وجوه اقوالها األول) : بل االخير .)(٩٥٧
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جالسا ثـم تمكـن مـن القيـام حـال      وأما لو صلى  ،العجز عن القيام في صالة االحتياط
واألحوط فـي جميـع الصـور     ،صالة االحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصالة قائما

 المذكورة إعادة الصالة بعد العمل المذكور . 

ــألة  ٢٠٥٧[   ــوز  ٢١] مس ــالة    (٩٥٨): ال يج ــع الص ــحيحة قط ــكوك الص ــي الش ف
كمـا ال   ،بصـالة االحتيـاط   واستئنافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور واإلتيان

بـل لـو اسـتأنف     ،يجوز ترك صالة االحتياط بعد إتمام الصالة واالكتفـاء باالسـتئناف  
نعم لو أتـى بالمنـافي فـي األنثـاء      ،(٩٥٩)اء بطلت الصالتان نقبل اإلتيان بالمنافي في األث

ولو اسـتأنف بعـد التمـام قبـل أن      ،صحت الصالة المستأنفة وإن كان آثما في االبطال
وحينئـذ فعليـه اإلتيـان     ،(٩٦٠)أيضـاً  يأتي بصالة االحتياط لم يكف وإن أتـى بالمنـافي   

 ولو بعد حين . أيضاً بصالة االحتياط 

: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتـم الصـالة ثـم     ٢٢] مسألة  ٢٠٥٨[  
 .  (٩٦١)تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان 

بين الواحدة واالثنتين مثال وهو في حـال القيـام   : إذا شك  ٢٣] مسألة  ٢٠٥٩[  
أو الركوع أو في السجدة األولى مـثال وعلـم أنـه إذا انتقـل إلـى الحالـة األخـرى مـن         
ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبـين لـه الحـال فالظـاهر الصـحة وجـواز       

 إلى أن يتبين الحال .  (٩٦٢)البقاء على االشتغال 

: قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشـك يجـب عليـه التـروي      ٢٤] مسألة  ٢٠٦٠[  
لكن الظاهر أنه إذا كـان فـي السـجدة     ،حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين

                                                 

 جوز) : الجواز فيه وفيما بعده ال يخلو عن وجه .)(ال ي(٩٥٨

 (بطلت الصالتان) : على االحوط في الثانية .)(٩٥٩

 (لم يكف وان اتى بالمنافي ايضاً) : بل يكفي في هذا الفرض وفي غيره ال يترك االحتياط .)(٩٦٠

 (وجهان) : اقواهما الصحة فيما عدا الشك في االوليين .)(٩٦١

 تغال) : في غير الشك في االوليين واما فيهما فالظاهر عدم الجواز .(جواز البقاء على االش)(٩٦٢
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مثال وعلم أنه إذا رفع رأسه ال يفوت عنه االمارات الدالة على أحد الطـرفين جـاز لـه    
مـثال يجـوز لـه التـأخير      بل وكذا إذا كان في السجدة األولـى  ،التأخير الى رفع الرأس

إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة واالثنتـين ونحـوه مـن    
، نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه االمـارات يشـكل   (٩٦٣)الشكوك الباطلة 

 جوازه خصوصا في الشكوك الباطلة .  

خييرفنـوى بصـالته   : لو كان المسافر فـي أحـد مـواطن الت    ٢٥] مسألة  ٢٠٦١[  
 ،والبناء على األكثر (٩٦٤)القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام 

مثال إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين االثنتين والثالث ال يجوز له العدول إلـى  
 نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء .   ،التمام والبناء على الثالث على األقوى

: لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته  ٢٦] مسألة  ٢٠٦٢[  
وأتم الصالة ثم مات قبل اإلتيان بصالة االحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصـالة  

لكن األحوط قضاء صالة االحتياط أوال ثم قضاء أصل الصالة بـل ال يتـرك    ،(٩٦٥)عنه 
ء المنسـية التـي يجـب قضـاؤها     نعـم إذا مـات قبـل قضـاء األجـزا      ،(٩٦٦)هذا االحتيـاط  

وعـدم وجـوب قضـاء     (٩٦٨)والسـجدة الواحـدة فالظـاهر كفايـة قضـائها       (٩٦٧)كالتشهد 
وكذا إذا مات قبل اإلتيان بسجدة السهو الواجبـة عليـه    ،أصل الصالة وإن كان أحوط

 فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصالة .  

                                                 

 (من الشكوك الباطلة) : قد ظهر الحال فيه مما سبق .)(٩٦٣

 (ليس له العدول الى التمام) : بل له ذلك كما تقدم في النية .)(٩٦٤

ومـات قبـل    (فالظاهر وجوب قضاء أصل الصالة عنه) : إال اذا كان قد صلى في أول الوقت تحقيقـاً )(٩٦٥
 مضي مقدار االتيان بصالة االحتياط .

 (ال يترك هذا االحتياط) : ال بأس بتركه .)(٩٦٦

 (كالتشهد) : مر عدم وجوب قضائه .)(٩٦٧

 (فالظاهر كافية قضائها) : االظهر عدم وجوب قضائها وال قضاء سجدتي السهو .)(٩٦٨
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  كيفية صالة االحتياط 

 فصل

 في كيفية صالة االحتياط

 السابقة. ةلأة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسوجمل

: يعتبر في صالة االحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصـلوات   ١] مسألة  ٢٠٦٣[ 
من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر لالحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسـجد  

 ،ة الثانيـة وإن كانـت ركعتـين فيتشـهد ويسـلم بعـد الركعـ       ،سجدتين ويتشـهد ويسـلم  
االخفات في القـراءة   (٩٦٩)ويجب فيها  ،وليس فيها أذان وال إقامة وال سورة وال قنوت

وإن كـان األقـوى جـواز     ،وإن كان الصالة جهرية حتـى فـي البسـملة علـى األحـوط     
 الجهر بها بل استحبابه. 

: حيث إن الصالة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلـة   ٢] مسألة  ٢٠٦٤[  
لجزء فيراعى فيها جهة االستقالل والجزئية فبمالحظة جهة االستقالل يعتبر فيها النية ا

وبلحاظ جهة الجزئية يجب  ،وتكبيرة اإلحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات األربعة
ولـو   ،المبادرة إليها بعد الفراغ من الصالة وعدم اإلتيان بالمنافيات بينهما وبين الصالة

ولــو تكلــم ســهوا  ،فــاألحوط إتيانهــا ثــم إعــادة الصــالة  (٩٧٠)يــات أتــى بــبعض المناف
ترك االقتداء فيها ولو بصالة احتياط  (٩٧١)واألحوط  ،فاألحوط اإلتيان بسجدتي السهو

وإن كان ال يبعد جـواز االقتـداء    ،خصوصا مع اختالف سبب احتياط اإلمام والمأموم
 أصل الصالة. مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتديا بذلك اإلمام في 

                                                 

 (ويجب فيها) : على االحوط.)(٩٦٩

معهـا الـى االتيـان بصـالة     وال حاجـة  االحـوط حينئـذ اعـادة الصـالة      (ولو اتـى بـبعض المنافيـات) :   )(٩٧٠
 االحتياط على االظهر.

 (واالحوط) : ال يترك.)(٩٧١
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: إذا أتى بالمنافي قبل صالة االحتيـاط ثـم تبـين لـه تماميـة       ٣] مسألة  ٢٠٦٥[  
 الصالة ال يجب إعادتها. 

: إذا تبــين قبــل صــالة االحتيــاط تماميــة الصــالة ال يجــب   ٤] مســألة  ٢٠٦٦[  
 اإلتيان باالحتياط.  

ــاط تم  ٥] مســألة  ٢٠٦٧[   ــان بصــالة االحتي ــين بعــد اإلتي ــة الصــالة : إذا تب امي
وإن تبين التمامية في أثناء صالة االحتيـاط جـاز قطعهـا     ،تحسب صالة االحتياط نافلة

 ركعة أخرى.  (٩٧٢)وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها  ،ويجوز إتمامها نافلة

: إذا تبين بعد إتمام الصالة قبل االحتيـاط أو بعـدها أو فـي     ٦] مسألة  ٢٠٦٨[  
شك بين الثالث واألربع والخمـس فبنـى علـى األربـع ثـم      أثنائها زيادة ركعة كما إذا 

 تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا.  

: إذا تبين بعد صالة االحتياط نقصان الصالة فالظـاهر عـدم    ٧] مسألة  ٢٠٦٩[  
وجوب إعادتها وكون صالة االحتياط جابرة مثال إذا شك بين الـثالث واألربـع فبنـى    

حتياط تبين كونها ثالثا صحت وكانت الركعـة عـن قيـام    على األربع ثم بعد صالة اال
 أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة. 

: لو تبين بعد صالة االحتياط نقص الصـالة أزيـد ممـا كـان      ٨] مسألة  ٢٠٧٠[  
محتمال كما إذا شك بين الثالث واألربـع فبنـى علـى األربـع وصـلى صـالة االحتيـاط        

بـل   (٩٧٣)ن الناقص ركعتان فالظاهرعدم كفاية صالة االحتياط فتبين كونها ركعتين وإ
وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محـتمال كمـا إذا شـك بـين      ،يجب عليه إعادة الصالة

االثنتين واألربع فبنى على األربع وأتى بركعتين لالحتياط فتبـين كـون صـالته ثـالث     

                                                 

 (ضم اليها) : رجاًء.)(٩٧٢

 (فالظاهر عدم كفاية صالة االحتياط) : وعدم كفاية تتميم ما نقص متصالً على االحوط.)(٩٧٣
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قص الـذي كـان أحـد    والحاصل أن صالة االحتيـاط إنمـا تكـون جـابرة للـن      ،ركعات
 طرفي شكه وأما إذا تبين كون الواقع بخالف كل من طرفي شكه فال تكون جابرة.  

: إذا تبين قبل الشروع في صالة االحتياط نقصان صـالته ال   ٩] مسألة  ٢٠٧١[  
وسـجدتا السـهو للسـالم     ،(٩٧٤)بل الالزم حينئذ إتمـام مـانقص    ،تكفي صالة االحتياط

فحكمـه حكـم مـن     ،وإال فـاالزم إعـادة الصـالة    ،يأت بالمنـافي إذا لم  (٩٧٥)غير محله 
 نقص من صالته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.  

: إذا تبين نقصان الصالة في أثناء صالة االحتيـاط فأمـا أن    ١٠] مسألة  ٢٠٧٢[  
يكون ما بيده من صالة االحتياط موافقا لما نقص من الصالة في الكم والكيـف كمـا   

ين الثالث واألربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر فـي أثنائهـا كـون صـالته     في الشك ب
وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المـذكور   ،ثالثا

 ،وإما أن يكون موافقـا لـه فـي الكيـف دون الكـم      ،بركعتين جالسا فتذكر كونها ثالثا
بـع إذا تـذكر كـون صـالته ثالثـا فـي أثنـاء        كما في الشك بين االثنتين والـثالث واألر 

وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشـك المفـروض    ،االشتغال بركعتين قائماً
 (٩٧٦)فيحتمـل    ،بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما وتذكر كون صالته ركعتين

 ،إلغاء صالة االحتياط فـي جميـع الصـور والرجـوع إلـى حكـم تـذكر نقـص الركعـة         
ويحتمل وجوب إعـادة الصـالة    ،مل االكتفاء بإتمام صالة االحتياط في جميعهاويحت

ــع  ــي الجمي ــورالمذكورة   ،ف ــين الص ــيل ب ــل التفص ــكال  ،ويحتم ــل إش ــألة مح  ،والمس
واألحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم اإلتيان بصالة االحتياط ثم إعادة 

                                                 

ه اتـى بالمقـدار المعلـوم وبصـالة االحتيـاط المناسـبة       يعلملم (اتمام ما نقص) : ان علم مقداره، وان )(٩٧٤
 للمقدار المشكوك فيه.

 )(سجدتا السهو للسالم في غير محله) : على االحوط. (٩٧٥

(فيحتمل)) هذا هو االقوى، فلو كان تبين الـنقص قبـل الـدخول فـي الركـوع اتـم مـا نقـص متصـالً          )(٩٧٦
 الكتفاء بالتتميم.واجتزء به ولو كان بعده فاالحوط اعادة الصالة وعدم ا
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في صورة تعددها مع فرض كـون   الصالة. نعم إذا تذكر النقص بين صالتي االحتياط
كمـا إذا شـك بـين     ،ما أتى به موافقا لما نقص في الكم والكيف ال يبعـد االكتفـاء بـه   

 االثنتين والثالث واألربع وبعد اإلتيان بركعتين قائما تبين كون صالته ركعتين. 

: لو شك فـي إتيـان صـالة االحتيـاط بعـد العلـم بوجوبهـا         ١١] مسألة  ٢٠٧٣[  
وإن كان جالسا في مكان  ،كان بعد الوقت ال يلتفت إليه ويبني على اإلتيان فإن ،عليه

بنى على عـدم اإلتيـان وإن دخـل     الصالة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر
أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويـل مـع بقـاء الوقـت فللبنـاء علـى        في فعل آخر

 .   (٩٧٧)واإلتيان بها ثم إعادة الصالة  واألحوط البناء على العدم ،اإلتيان بها وجه
ولو سهوا بطلـت ووجـب    (٩٧٨): لو زاد فيها ركعة أو ركنا  ١٢] مسألة  ٢٠٧٤[  

 عليه إعادتها ثم إعادة الصالة. 

 ،: لو شك في فعل من أفعالها فإن كان فـي محلـه أتـى بـه     ١٣] مسألة  ٢٠٧٥[  
 لصالة. وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل ا

: لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صـالة االحتيـاط أم    ١٤] مسألة  ٢٠٧٦[  
 ال بنى على عدمه. 

: لو شك في عدد ركعاتها فهـل يبنـي علـى األكثـر إال أن      ١٥] مسألة  ٢٠٧٧[  
واألحـوط   ،(٩٧٩)يكون مبطال فيبني على األقـل أو يبنـي علـى األقـل مطلقـا ؟ وجهـان       

 ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصالة.  البناء على أحد الوجهين

: لو زاد فيها فعـال مـن غيـر األركـان أو نقـص فهـل عليـه         ١٦] مسألة  ٢٠٧٨[  
 فاألحوط اإلتيان بهما.  (٩٨٠)سجدتا السهو أوال ؟ وجهان 

                                                 

ظهر جواز االجتزاء باالعادة وحـدها وكـذا الحـال فـي المسـألة      (واالتيان بها ثم اعادة الصالة) : واأل)(٩٧٧
 التالية.

 (أو ركناً) : البطالن بزيادة الركن سهواً مبني على االحتياط.)(٩٧٨

 (وجهان) : أوجههما االول.)(٩٧٩
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 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السالم لم يلتفت.  ١٧] مسألة  ٢٠٧٩[ 

في نافلـة أو قضـاء فريضـة أو نحـو ذلـك       : إذا نسيها وشرع ١٨] مسألة  ٢٠٨٠[ 
وأما إذا شرع في  ،وأتى بها ثم أعاد الصالة على األحوط (٩٨١)فتذكر في أثنائها قطعها 

صالة فريضة مرتبة على الصالة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه 
ركـوع   قطعها كما إذا دخل في (٩٨٢)صالة االحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول 

وإن لـم يجـز عـن     ،الثانية مع كون إحتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونهـا ركعتـين  
 لكن األحوط القطع واإلتيان بها ثم إعادة الصالة.  ،محل العدول فيحتمل العدول إليها

: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على  ١٩] مسألة  ٢٠٨١[  
 .   (٩٨٣)األحوط 

ضاء ا   ألجزاء المنسية حكم ق

 فصل 

 في حكم قضاء األجزاء المنسية 

: قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولـم يتـذكر إال    ١] مسألة  ٢٠٨٢[ 
بل و كذا إذا نسـي السـجدة    ،بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصالة

وكـذا إذا   ،(٩٨٤)الواحدة من الركعة األخيرة ولم يتذكر إال بعـد السـالم علـى األقـوى     

                                                                                                                         

 (وجهان) : واالقوى عدم الوجوب.)(٩٨٠

ي اثنائها قطعها) : اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الصالة الثانية فله قطعهـا واالتيـان   (فتذكر ف)(٩٨١
بصالة االحتياط وال حاجة معه الى االعادة، وان كان تذكره بعد ذلـك فـاالحوط اعـادة االولـى مطلقـاً وال      

 موجب لقطع الثانية بل االحوط تركه اذا كانت فريضة غير مترتبة على االولى.

فان جاز عن محل العدول) : ال اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل المتقدم في سابقه )((٩٨٢
ههنا ايضاً والقول بجواز العدول الى الظهر في الفرض االول والى صالة االحتياط في الفـرض الثـاني    رجا

 وال يخلو عن اشكال بل منع.

 (على االحوط) : االظهر عدم وجوب قضاء التشهد.)(٩٨٣

 (على االقوى) : تقدم ما هو المختار.)(٩٨٤
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بـل أو التشـهد    ،أو أبعاضها ولم يتذكر إال بعد الدخول فـي الركـوع   (٩٨٥)نسي التشهد 
ويجـب مضـافا إلـى القضـاء سـجدتا       ،االخير ولم يتذكر إال بعد السالم علـى األقـوى  

 والتشهد.  (٩٨٦)لنسيان كل من السجدة أيضاً السهو 

د الصـالة وتشـهدها   : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجو ٢] مسألة  ٢٠٨٣[  
وكذا الذكر والشـهادتان والصـالة علـى     ،من الطهارة واالستقبال وستر العورة ونحوها

نعـم لـو    ،فقـط  (٩٨٧)ولو نسي بعض أجزاء التشـهد وجـب قضـاؤه     ،محمد وآل محمد
اللهـم  «  ،نسي الصالة على آل محمد فاألحوط إعادة الصالة علـى محمـد بـأن يقـول    

وإن كـان هـو   » وآل محمـد  « يقتصـر علـى قولـه :     وال» صل على محمد وآل محمد 
بينهما وبـين  (٩٨٨)وال يجوز الفصل  ،ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ،المنسي فقط

أما الدعاء والذكر والفعـل القليـل ونحـو ذلـك      ،الصالة بالمنافي كاالجزاء في الصالة
جـب المبـادرة   وي ،واألحـوط تركـه   ،مما كان جائزا في أثناء الصالة فـاألقوى جـوازه  

 وال يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.  ،إليها بعد السالم(٩٨٩)

ــ ٣] مســألة  ٢٠٨٤[   ــو فصّ ــافي عمــدا وســهوا   : ل ــين الصــالة بالمن ل بينهمــا وب
كالحدث واالستدبار فاألحوط استئناف الصالة بعد إتيانهما وإن كـان األقـوى جـواز    

أمـا إذا وقـع    ،داً السهواً إذا كـان عمـداً  و كذا لو تخلل ما ينافي عم ،االكتفاء بإتيانهما
 سهوا فال بأس.  

: لو أتى بما يوجب سجودالسـهو قبـل اإلتيـان بهمـا أو فـي       ٤] مسألة  ٢٠٨٥[  
 أثنائهما فاألحوط فعله بعدهما. 

                                                 

 (وكذا اذا نسي التشهد) : االظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي ـ فضالً عن ابعاضه ـ كما مر.)(٩٨٥

 (كل من السجدة) : تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.)(٩٨٦

 (وجب قضاؤه) : مر آنفاً عدم الوجوب.)(٩٨٧

 : على االحوط. (وال يجوز الفصل))(٩٨٨

 (ويجب المبادرة) : على االحوط.)(٩٨٩
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: إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة فـي   ٥] مسألة  ٢٠٨٦[  
 سجود الصالة ال يجب قضاؤه.  

ــألة  ٢٠٨٧[   ــائي     ٦] مس ــهد القض ــزاء التش ــض أج ــي بع ــن  (٩٩٠): إذا نس وأمك
وأما إذا لـم يمكـن كمـا إذا تـذكره بعـد تخلـل المنـافي عمـداً وسـهواً           ،تداركه فعله

 وإن كان األقوى كفاية إعادته.  ،فاألحوط إعادته ثم إعادة الصالة

احـدة بعـد   : لو تعدد نسيان السجدة أو التشـهد أتـى بهمـا و    ٧] مسألة  ٢٠٨٨[  
 مالحظة الترتيب معه.  ،أحوطترط التعيين على األقوى وإن كان وال يش ،واحدة

: لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشـهد فـاألحوط تقـديم     ٨] مسألة  ٢٠٨٩[  
ولو قدم أحدهما بتخيل أنـه السـابق فظهـر     ،في الفوات على الالحق (٩٩١)السابق منهما 

وال يجـب إعـادة الصـالة     ،يحصل معه الترتيـب  كونه الحقا فاألحوط االعادة على ما
 معه وإن كان أحوط.  

: لو كان عليه قضاؤهما وشك في السـابق والالحـق احتـاط     ٩] مسألة  ٢٠٩٠[  
 ،وال يجب معه إعـادة الصـالة وإن كـان أحـوط     أيضاً،بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا 

  وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
: إذا شك في أنه نسي أحدهما أم ال لـم يلتفـت وال شـيء     ١٠] مسألة  ٢٠٩١[  

أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو  ،عليه
 القضاء.  (٩٩٢)قبل السالم وتداركه أم ال فاألحوط 

لتشـهد  : لو كان عليه صالة االحتياط وقضـاء السـجدة أو ا   ١١] مسألة  ٢٠٩٢[  
لكـن األقـوى    ،تقديم االحتياط وإن كان فوتهمـا مقـدما علـى موجبـه     (٩٩٣)فاألحوط  

                                                 

 )(اذا نسي بعض اجزاء التشهد القضائي) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم. (٩٩٠

(فاالحوط تقديم السابق منهما) : بل يقدم قضاء السجدة مطلقاً على االحوط، ومنه يظهر الحـال فـي   )(٩٩١
 الفرع االتي.

 (فاالحوط) : االولى.)(٩٩٢
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كمـا يجـب تـأخيره     ،(٩٩٤)وأما مع سجود السهو فاألقوى تأخيره عن قضائهما  ،التخيير
   أيضاً.عن االحتياط 

: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبـر فيهـا مـا عـدا وضـع       ١٢] مسألة  ٢٠٩٣[  
 القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.  الجبهة في سجدة 

وإن كـان   ،: ال يجب اإلتيان بالسالم في التشـهد القضـائي   ١٣] مسألة  ٢٠٩٤[  
األحوط في نسيان التشهد االخير إتيانه بقصد القربـة مـن غيـر نيـة األداء والقضـاء مـع       

أيضـاً  ة االخيـرة  كما أن األحوط في نسـيان السـجدة مـن الركعـ     ،اإلتيان بالسالم بعده
اإلتيان بها بقصد القربة مع اإلتيان بالتشهد والتسـليم الحتمـال كـون السـالم فـي غيـر       

وحينئـذ فـاألحوط سـجود     ،ووجـوب تـداركهما بعنـوان الجزئيـة للصـالة      ،(٩٩٥)محله 
 في الصورتين ألجل السالم في غير محله.  أيضاً السهو 

جدة وكفايتـه عـن إعـادة    : ال فرق في وجـوب قضـاء السـ    ١٤] مسألة  ٢٠٩٥[  
لكـن األحـوط إذا كانـت مـن      ،الصالة بين كونها من الـركعتين األولتـين واألخيـرتين   

أيضـاً  كمـا أن فـي نسـيان سـائر األجـزاء الواجبـة منهمـا         أيضاً،األولتين إعادة الصالة 
األحوط إستحبابا بعد إتمام الصالة إعادتهـا وان لـم يكـن ذلـك الجـزء مـن األركـان        

صاص اغتفار السـهو عمـا عـدا األركـان بـالركعتين األخيـرتين كمـا هـو         الحتمال اخت
 وإن كان األقوى كما عرفت عدم الفرق.  ،مذهب بعض العلماء

: لــو اعتقــد نســيان الســجدة أو التشــهد مــع فــوت محــل   ١٥] مســألة  ٢٠٩٦[  
 تداركهما ثم بعد الفراغ من الصالة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء.  

                                                                                                                         

 : ال يترك. (فاالحوط))(٩٩٣

 (فاالقوى تأخيره عن قضائهما) : االقوائية ممنوعة نعم االحوط تأخيره عن قضاء السجدة.)(٩٩٤

(الحتمال كون السالم في غير محله) : هذا االحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعـة االخيـرة ـ    )(٩٩٥
 كما تقدم ـ فاالحوط لزوماً االتيان بسجدتي السهو للسالم الزائد.
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: لو كـان عليـه قضـاء أحـدهما وشـك فـي إتيانـه وعدمـه          ١٦] مسألة  ٢٠٩٧[  
اسـتحبابا ذلـك بعـد     (٩٩٦)بـل األحـوط    ،وجب عليه اإلتيان به ما دام في وقـت الصـالة  

   أيضاً.خروج الوقت 
: لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من  ١٧] مسألة  ٢٠٩٨[  

 ركعتين بنى على االتحاد. 

زاء جـ : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرهـا مـن األ   ١٨] مسألة  ٢٠٩٩[  
لـم يجـب عليـه القضـاء بـل يكفيـه       أيضـاً  الواجبة التي ال يجب قضاؤها وليست ركنا 

 .  (٩٩٧)سجود السهو 
: لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في  ١٩] مسألة  ٢١٠٠[  

 .  (٩٩٨)بل وكذا لو دخل في فريضة  ،هو األحوط بل ،نافلة جاز له قطعها واإلتيان به
: لو كان عليه قضاء أحدهما في صالة الظهر وضاق وقت  ٢٠] مسألة  ٢١٠١[  

وإال وجب تقديم العصر ويقضـي   ،(٩٩٩)العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما 
وكذا الحال لو كـان عليـه    ،الجزء بعدها وال يجب عليه إعادة الصالة وإن كان أحوط

لكن مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر  ،صالة االحتياط للظهر وضاق وقت العصر
 .  (١٠٠٠)بعد اإلتيان باحتياطها أيضاً 

                                                 

 االحوط) : ال يترك في قضاء السجدة. )(بل(٩٩٦

(بل يكفيه سجود السهو) : اذا كان طرف االحتمال مما يجب فيه سجود السهو دون القضاء كما في )(٩٩٧
نسيان التشهد ـ على العكس من نسيان السجدة علـى مـا هـو المختـار فيهمـا ـ وجـب الجمـع بـين السـجود            

 ال لم يجب شيء منهما.إوالقضاء و

خل في فريضة) : مر عدم وجوب قضاء التشهد، واما السجدة فان تذكرها وهو في النافلة (وكذا لو د)(٩٩٨
فاالحوط قضاؤها حين التذكر ولكن يجوز لها البناء على صالته بعده وان تذكرها وهو في الفريضة تخير 

 بين قطع الصالة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها الى ما بعد الفراغ من الصالة.

 ديمها) : بل يقدم العصر عليهما على االظهر.(وجب تق)(٩٩٩

 (بعد االتيان باحتياطها) : ال حاجة الى االتيان باحتياطها بل يجوز االجتزاء بإعادتها فقط.)(١٠٠٠
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أحكامه    موجبات سجود السهو وكيفيته و

 فصل 

 في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 

 : يجب سجود السهو ألمور :  ١] مسألة  ٢١٠٢[ 

بحـرفين أو   (١٠٠٢)ويتحقق  ،غير قرآن ودعاء وذكرسهوا ب (١٠٠١)الكالم  االول : 
ولو تكلم جاهال بكونه كالما بل بتخيل أنه قرآن  ،حرف واحد مفهم في أي لغة كان

ولو تكلـم عامـدا بـزعم أنـه      ،أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو ألنه ليس بسهو
 ،سـهوا  ألنه باعتبار السهو عن كونه فـي الصـالة يعـد    ،خارج عن الصالة يكون موجبا

وأمـا الحـرف الخـارج مـن التنحـنح والتـأوه        ،(١٠٠٣)وأما سبق اللسـان فـال يعـد سـهوا      
 ال يـوجب السجود. أيضاً فسهوه  (١٠٠٤)واالنين الذي عمده ال يضر 

سـواء كـان بقصـد الخـروج كمـا إذا       (١٠٠٥)الثاني : السالم في غير موقعه ساهيا  
 ،حـدى الصـيغتين األخيـرتين   والمـدار علـى إ   ،سلم بتخيل تمامية صالته أو ال بقصده

نعم يوجبـه   ،فال يوجب شيئا من حيث أنه سالم ،الخ» السالم عليك أيها النبي.. « وأما 
وإن كـان   ،من حيث أنه زيادة سهوية كمـا أن بعـض إحـدى الصـيغتين كـذلك      (١٠٠٦)

؛  (١٠٠٧)بل قيل : إن حرفين منه موجـب   ،للصدق» السالم « يمكن دعوى إيجاب لفظ 
 ن حيث الزيادة.  لكنه مشكل إال م

                                                 

 (الكالم) : على االحوط.)(١٠٠١

 )(ويتحقق) مر الكالم فيما يتحقق به في المبطالت.(١٠٠٢

 (فال يعد سهواً) : ال يخلو عن تأمل.)(١٠٠٣

 ده ال يضر) : تقدم االشكال في التأوه واالنين.(الذي عم)(١٠٠٤

 (السالم في غير موقعه ساهياً) : على االحوط.)(١٠٠٥

 )(نعم يوجبه) : بل ال يوجبه من هذه الحيثية ايضاً على االظهر. (١٠٠٦

 (موجب) : ال يترك االحتياط فيه من حيث الكالم.)(١٠٠٧
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إذا فـات محـل تـداركها كمـا إذا لـم       (١٠٠٨)نسيان السـجدة الواحـدة    الثالث : 
وأما نسيان الذكر فيهـا أو بعـض واجباتهـا     ،(١٠٠٩)يتذكر إال بعد الركوع أو بعد السالم 

 اآلخر ما عدا وضع الجبهة فال يوجب إال من حيث وجوبه لكل نقيصة.  

تداركه والظاهر أن نسيان بعـض أجزائـه   نسيان التشهد مع فوت محل  الرابع : 
 كما مر.  أيضاً كما أنه موجب للقضاء  (١٠١٠)كذلك  أيضاً 

 الشك بين األربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.  الخامس : 

بل لكـل زيـادة ونقيصـة     ،في موضع القعود أو العكس (١٠١١)للقيام  السادس : 
والزيادة أعـم مـن    ،ة مع التدارك فالتوجبوأما النقيص ،لم يذكرها في محل التدارك

أن تكون من االجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة األولى مثال أو في 
ال مثل التكبير أو التسبيح  ،في غير محله» بحول اهللا « غير محله من الثانية ومثل قوله : 

في غير محله فـإن الظـاهر    إال إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع
والحاصـل أن   ،كـذلك » سـمع اهللا لمـن حمـده    « كمـا أن قولـه :    ،صدق الزيادة عليـه 

 ،و أما نقيصة المستحبات فـال توجـب حتـى مثـل القنـوت      ،المدار على صدق الزيادة
واألحـوط   ،وإن كان األحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته اإلتيـان بـه دائمـا   

 .  (١٠١٢)شك في الزيادة أو النقيصة عدم تركه في ال

                                                 

 (نسيان السجدة الواحدة) : على االحوط االولى.)(١٠٠٨

 بعد السالم) : تقدم الكالم في نسيان السجدة االخيرة.)(أو (١٠٠٩

 (كذلك) : فيه إشكال بل منع، وقد مر عدم ايجابه القضاء.)(١٠١٠

 (للقيام) : على االحوط االولى فيه وفيما بعده.)(١٠١١

هما وال فيهما معاً ما لم يكـن مقرونـاً   احدأ(في الزيادة أو النقيصة) : االقوى عدم وجوبه للشك في )(١٠١٢
االجمالي بوقوع احدهما مع كون الصالة محكومة بالصحة فانه ال يتـرك االحتيـاط باالتيـان بـه فـي       بالعلم

 هذه الصورة.
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: يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحـد أو   ٢] مسألة  ٢١٠٣[  
والصـيغ   ،نعم إن تذكر ثم عـاد تكـرر   ،والكالم الواحد موجب واحد وإن طال ،أنواع

ونقصـان التسـبيحات األربـع     ،الثالث للسالم موجب واحد وإن كان األحـوط التعـدد  
 وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثالث مرات.   بل ،موجب واحد

: إذا سها عن سجدة واحدة مـن الركعـة األولـى مـثال وقـام       ٣] مسألة  ٢١٠٤[  
وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبـل أن يـدخل فـي الركـوع وجـب      

: مـرة لقولـه : بحـول اهللا ومـرة      (١٠١٣)وعليه سجود السـهو سـت مـرات     ،العود للتدارك
وهكـذا يتكـرر    ،ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومـرة لتكبيـر الركـوع   للقيام 

خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات واالستغفار بعدها وكبـر للركـوع   
 فتذكر. 

كما أنه ال يجب  ،: ال يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ٤] مسألة  ٢١٠٥[  
أمـا بينـه وبـين األجـزاء المنسـية والركعـات        ،ىالترتيب فيه بترتيب أسبابه علـى األقـو  

 االحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر.  

: لو سجد للكـالم فبـان أن الموجـب غيـره فـإن كـان علـى         ٥] مسألة  ٢١٠٦[  
 وإن كان من باب االشتباه في التطبيق أجزأ.  ،(١٠١٤)وجه التقييد وجبت االعادة 

ــألة  ٢١٠٧[   ــإ    ٦] مس ــورا ف ــه ف ــان ب ــب اإلتي ــم   : يج ــى ول ــدا عص ــر عم ن أخ
ولو نسيه أتـى بـه إذا تـذكر وإن مضـت      ،وهكذا ،بل وجبت المبادرة إليه (١٠١٥)يسقط

 لم تبطل على األقوى. أصالً أيام وال يجب إعادة الصالة بل لو تركه 

: كيفيته أن ينوي ويضع جبهته علـى األرض أو غيرهـا ممـا     ٧] مسألة  ٢١٠٨[  
بسم اهللا وباهللا وصـلى اهللا علـى محمـد     «:  (١٠١٧)ويقول  (١٠١٦)يصح السجود عليه 

                                                 

 )(ست مرات) : على االحوط االولى فيه وفيما بعده.(١٠١٣

 (وجبت االعادة) : الظاهر عدم وجوبها كما مر في نظائر المقام.)(١٠١٤

 )(لم يسقط) : على االحوط. (١٠١٥
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أو »   اللهم صل على محمد وآل محمـد  ،بسم اهللا وباهللا« أو يقـول :   (١٠١٨) »وآله 
ثـم يرفـع   »  بسم اهللا وباهللا السالم عليك أيها النبي ورحمـة اهللا وبركاتـه  > : يقول

السـالم  « ويكفـي تسـليمه    ،رأسه ويسجد مرة أخرى ويقول ما ذكر ويتشـهد ويسـلم  
قولـه :   وأما التشهد فمخيـر بـين التشـهد المتعـارف والتشـهد الخفيـف وهـو       » يكم عل
اللهم صل علـى محمـد    ،أشهد أن محمدا رسول اهللا ،أشهد أن ال إله إال اهللا«

أيضـاً  االقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصـالة   (١٠١٩)واألحوط »  وآل محمد
وال يجـب   ،رف كمـا مـر سـابقاً   مخير بين القسمين لكن األحوط هناك التشـهد المتعـا  

كما أن األحوط مراعاة جميع مـا يعتبـر فـي سـجود      ،التكبير للسجود وإن كان أحوط
الصالة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر واالسـتقبال وغيرهـا مـن الشـرائط     
والموانع التي للصالة كالكالم والضـحك فـي األثنـاء وغيرهـا فضـال عمـا يجـب فـي         

الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضـع الجبهـة علـى مـا يصـح       خصوص السجود من
وجوب ما عدا مـا يتوقـف عليـه    في وإن كان  ،السجود عليه واالنتصاب مطمئنا بينهما

 .  (١٠٢٠)إسم السجود وتعدده نظر 
نعـم لـو    ،وعدمه لـم يجـب عليـه    ه: لو شك في تحقق موجب ٨] مسألة  ٢١٠٩[  

 .  (١٠٢١)يانه كما مر شك في الزيادة أو النقيصة فاألحوط إت

                                                                                                                         

 يصح السجود عليه) : على االحوط.(أو غيرها مما )(١٠١٦

(ويقول) : ال يبعد عدم وجوب الذكر فيه وان كان االحوط االتيان باحدى الصيغ الثالث وال سيما )(١٠١٧
 االخيرة.

 (محمد وآله) : في الرواية وآل محمد.)(١٠١٨

ون (واالحوط) : بل هو على خالف االحتياط وانما االحتياط في االقتصار على التشهد المتعارف د)(١٠١٩
 الطويل.

 (نظر) : بل منع، نعم ال يترك االحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مر.)(١٠٢٠

 (كما مر) ومر الكالم فيه.)(١٠٢١
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: لو شك فـي إتيانـه بعـد العلـم بوجوبـه وجـب وإن طالـت         ٩] مسألة  ٢١١٠[  
وإن كان األحـوط   ،البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصالة (١٠٢٢)نعم ال يبعد  ،المدة

   أيضاً.عدم تركه خارج الوقت 
: لو اعتقد وجود الموجـب ثـم بعـد السـالم شـك فيـه لـم         ١٠] مسألة  ٢١١١[  

 جب عليه.  ي

: لو علم بوجود الموجب وشـك فـي األقـل واألكثـر بنـى       ١١] مسألة  ٢١١٢[  
 على األقل. 

: لو علم نسيان جزء وشك بعد السالم فـي أنـه هـل تـذكر      ١٢] مسألة  ٢١١٣[  
 إتيانه.  (١٠٢٣)قبل فوت محله وتداركه أم ال فاألحوط 

 ،فـي محلـه أتـى بـه     : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان ١٣] مسألة  ٢١١٤[  
 وإن تجاوز لم يلتفت .  

: إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على األقل  ١٤] مسألة  ٢١١٥[  
 ،وكذا إذا شك في أنـه سـجد سـجدتين أو ثـالث سـجدات      ،إال إذا دخل في التشهد

كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد  ،ما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه االعادةاو
ولو نسي ذكر السجود و تذكر بعد الرفع ال يبعد عدم وجوب االعادة وإن كـان   (١٠٢٤)

 أحوط.  

                                                 

ب االتيـان بـه مبنـي علـى     و(نعم ال يبعد) : بل هو بعيد، نعم اذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجـ )(١٠٢٢
 االحتياط.

 (فاالحوط) : االولى.)(١٠٢٣

 : ان لم يمكن التدارك لتخلل الفصل الطويل وإال لزمه ذلك. (اعاد))(١٠٢٤
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ها  بها وال يلتفت إلي ار    الشكوك التي ال اعتب

 فصل

 في الشكوك التي ال اعتبار بها وال يلتفت إليها 

 وهي في مواضع : 

 وقد مر تفصيله.  ،الشك بعد تجاوز المحل االول :

قت سواء كان في الشروط أو اإلفعال أو الركعات أو في الشك بعد الو الثاني :
  أيضاً.وقد مر الكالم فيه  ،أصل اإلتيان

 (١٠٢٥)وهـو إحـدى الصـيغتين األخيـرتين      ،الشك بعد السـالم الواجـب   الثالث :
سواء كان في الشرائط أو اإلفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشـرط أن يكـون   

ك في أنه صلى ثالثا أو أربعا أو خمسا بنـى علـى أنـه    فلو ش ،أحد طرفي الشك الصحة
 ،وأما لو شك بين االثنتين والخمس بطلت ألنها إما ناقصة ركعة أو زائـدة  ،صلى أربعا

نعم لو شك في المغرب بين ثـالث والخمـس أو فـي الصـبح بـين االثنتـين والخمـس        
الم في الرباعية بين ولو شك بعد الس ،يبني على الثالث في االولى واالثنتين في الثانية

االثنتين والثالث بنى على الثالث وال يسقط عنه صالة االحتياط ألنه يعـد فـي األثنـاء    
فال يتوهم أنه يبني على الثالث ويأتي بالرابعة من  ،حيث إن السالم وقع في غير محله

 غير أن يأتي بصالة االحتياط ألنه مقتضى عدم االعتبار بالشك بعد السالم. 

شك كثيـر الشـك وإن لـم يصـل إلـى حـد الوسـواس سـواء كـان فـي            الرابع :
الركعات أو اإلفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيـه وإن كـان فـي محلـه إال     

فلو شك بين الثالث واألربـع يبنـي علـى     ،فيبني على عدم وقوعه (١٠٢٦)إذا كان مفسدا 

                                                 

 (وهو أحدى الصيغتين االخيرتين) : تقدم ان االحوط عدم ترك الصيغة الثانية وان أتى باالولى.)(١٠٢٥

 (إال اذا كان مفسداً) : أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو.)(١٠٢٦
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 ،وإن شك أنه ركـع  ،(١٠٢٧)أيضاً األربع ولو شك بين األربع والخمس يبني على األربع 
أم ال يبني على أنه ركع وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى علـى عـدم الزيـادة    

ولو شك في الصبح أنه  ،ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ،(١٠٢٨)
ولو كـان كثـرة شـكه فـي      ،صلى ركعتين أو ثالثا يبني على أنه صلى ركعتين وهكذا

لحكم به فلو شك اتفاقا فـي غيـر ذلـك الفعـل يعمـل عمـل       يختص ا (١٠٢٩)فعل خاص 
وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة واالثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني  ،الشك

وإذا اتفق أنه شك بين االثنتين والثالث أو بـين الـثالث واألربـع وجـب      ،على االثنتين
كان كثير الشك بعـد تجـاوز   ولو  ،عليه عمل الشك من البناء واإلتيان بصالة االحتياط

 ،المحل مما ال حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في المحـل وجـب عليـه االعتنـاء    
ولو كان كثرة شكه في صالة خاصة أو الصالة في مكان خاص ونحـو ذلـك اخـتص    

 الحكم به وال يتعدى إلى غيره. 

قـه إذا  وال يبعد تحق ،(١٠٣٠): المرجع في كثرة الشك العرف  ١] مسألة  ٢١١٦[  
 ،شك في صالة واحدة ثـالث مـرات أو فـي كـل مـن الصـلوات الـثالث مـرة واحـدة         

ويعتبر في صدقها أن ال يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضـب أو  
 هم أو نحو ذلك مما يوجب أغتشاش الحواس. 

                                                 

خول في الركوع وإال فيبنـي علـى الخمـس ويهـدم     (يبني على االربع ايضاً) : اذا كان شكه بعد الد)(١٠٢٧
 القيام ويتشهد ويسلم وال شيء عليه.

 (بنى على عدم الزيادة) : اي فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة ال مثل صالة اآليات.)(١٠٢٨

(ولو كان كثرة شكه في فعل خاص) : بحيث كانت الكثرة من خواصه وسماته وإال كما اذا تحقق )(١٠٢٩
رة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم االعتناء بـه ايضـاً   مسمى الكث

 وهكذا الحال في سائر االمثلة المذكورة في المتن.

(المرجع في كثرة العرف) : ويكفي في صدقها عرفاً عروض الشك له أزيد ممـا يتعـارف عروضـه    )(١٠٣٠
واس وعدمه، وال يعتبر االستدامة بحد يعـد كثـرة الشـك    للمشاركين معه في وجود ما يقتضي اغتشاش الح

 عادة له نعم يعتبر المعرضية لذلك ومنه يظهر النظر فيما افاده الماتن قدس سره.
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: لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشـك أم ال بنـى علـى     ٢] مسألة  ٢١١٧[  
 .  (١٠٣١)نه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها كما أ ،عدمه

: إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خالف ما بنى عليه  ٣] مسألة  ٢١١٨[  
وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنـى علـى عـدم    

وإن  ،ركـا لـركن بطلـت صـالته    فإن كـان تا  ،وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر
كان تاركا لغير ركن مع فـوت محـل تداركـه وجـب عليـه القضـاء فيمـا فيـه القضـاء          

وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنـه زاد يعمـل بمقتضـاه     ،وسجدتا السهو فيما فيه ذلك
 من البطالن أو غيره من سجود السهو. 

ك فـي أنـه ركـع أو ال ال    : ال يجوز له االعتناء بشكه فلو شـ  ٤] مسألة  ٢١١٩[  
نعم فـي الشـك فـي القـراءة أو الـذكر إذا       (١٠٣٢)وإال بطلت الصالة  ،يجوز له أن يركع

اعتنى بشـكه وأتـى بالمشـكوك فيـه بقصـد القربـة ال بـأس بـه مـا لـم يكـن إلـى حـد              
 . (١٠٣٣)الوسواس 

: إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفالني  ٥] مسألة  ٢١٢٠[  
 اقتصر على ذلك المورد.  أو مطلقاً

: ال يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصالة بالحصى أو  ٦] مسألة  ٢١٢١[  
 وإن كان أحوط فيمن كثر شكه.  ،السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك

سـواء تبـدل بـاليقين بأحـد      (١٠٣٤)الشك البدوي الزائـل بعـد التـروي     الخامس :
 الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر.  

                                                 

 )(بنى على بقائها) : اذا لم يكن الشك من جهة الشبهة المفهومية.(١٠٣١

 (وإال بطلت الصالة) : على االحوط.)(١٠٣٢

 بل مطلقاً.(ما لم يكن الى حد الوسواس) : )(١٠٣٣

 (بعد التروي) : بل كل شك زائل.)(١٠٣٤
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فإنـه يرجـع الشـاك     ،شك كل من اإلمام والمأموم مـع حفـظ االخـر    سادس :ال
ال فـي اإلفعـال حتـى فـي عـدد       (١٠٣٥)منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعـات  

وال يشترط في البناء على حفظ اآلخر حصـول الظـن للشـاك فيرجـع وإن      ،السجدتين
رجال أو إمرأة عادال  و ال فرق في المأموم بين كونه ،كان باقيا على شكه على األقوى

والشـاك ال يرجـع    ،يرجع إلـى المتـيقن  أيضاً والظان منهما  ،أو فاسقا واحدا أو متعددا
 .  (١٠٣٦)إلى الظان إذا لم يحصل له الظن 

: إذا كان االمام شاكاً والمأمومين مختلفين في االعتقـاد لـم    ٧] مسألة  ٢١٢٢[  
 حدى الفرقتين. يرجع اليهم إال إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إ

: إذا كــان اإلمــام شــاكا والمــأمومون مختلفــين بــأن يكــون  ٨] مســألة  ٢١٢٣[  
ورجـع الشـاك مـنهم إلـى      ،بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع اإلمام إلى المتيقن منهم

 لكن األحوط إعادتهم الصالة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل لإلمام.  (١٠٣٧)اإلمام 

كان كل من اإلمام والمأمومين شاكا فإن كان شـكهم  : إذا  ٩] مسألة  ٢١٢٤[  
وإن  ،متحدا كما إذا شك الجميع بين الثالث واألربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك

اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك اإلمام بـين  
اكلته وإن االثنتين والثالث والمأمومون بين األربع والخمس يعمل كل منهما علـى شـ  

كان بينهما قـدر مشـترك كمـا إذا شـك أحـدهما بـين االثنتـين والـثالث واآلخـر بـين           
إلى ذلك القدر المشترك ألن كال منهما نـاف   (١٠٣٨)الثالث واألربع يحتمل رجوعهما 

لكن األحوط إعادة الصـالة بعـد إتمامهـا واذا اختلـف      ،للطرف اآلخر من شك اآلخر
مختلفـين فـي الشـك لكـن كـان بـين       أيضاً مأمومون شك اإلمام مع المأمومين وكان ال

                                                 

 (لكن في خصوص الركعات) : بل مطلقاً على االظهر.)(١٠٣٥

 (اذا لم يحصل له الظن) : بل يعمل الظان بظنه والشاك يرجع الى الظان على االظهر.)(١٠٣٦

 (ورجع الشاك منهم الى االمام) : ان حصل الظن لالمام وإال عمل بشكه.)(١٠٣٧

 ما) : هذا االحتمال وجيه فيه وفيما بعده.(يحتمل رجوعه)(١٠٣٨
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شك اإلمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك 
 أيضـاً، لكن األحوط مع ذلك إعادة الصـالة   ،(١٠٣٩)ثم رجوع البعض اآلخر إلى اإلمام 

وع بل األحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصالة إال إذا حصل الظن من رج
 أحدهما إلى اآلخر. 

أو  (١٠٤٠)الشك في ركعات النافلـة سـواء كانـت ركعـة كصـالة الـوتر        السابع :
ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصالة االعرابي فيتخير عند الشـك بـين البنـاء علـى     
األقل أو األكثر إال أن يكون األكثر مفسـدا فيبنـي علـى األقـل واإلفضـل البنـاء علـى        

ــو ،األقــل مطلقــا ــاط  ،عــرض وصــف النفــل للفريضــة كالمعــادة  ول واالعــادة لالحتي
ولـو عـرض وصـف     ،والتبرع بالقضاء عن الغير لـم يلحقهـا حكـم النفـل     ،االستحبابي

وأمـا الشـك فـي     ،الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بـل المـدار علـى األصـل    
أتى بـه وإن  فإن كان في المحل  ،أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة

ونقصان الـركن مبطـل لهـا كالفريضـة بخـالف       ،كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت
وعلـى هـذا فلـو نسـي فعـال مـن أفعالهـا         ،زيادته فإنها ال توجب البطالن على األقـوى 

 تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره. 

منسـية والتشـهد المنسـي فـي     : ال يجـب قضـاء السـجدة ال    ١٠] مسألة  ٢١٢٥[  
 كما ال يجب سجود السهو لموجباته فيها.  ،النافلة

: إذا شــك فــي النافلــة بــين االثنتــين والــثالث فبنــى علــى  ١١] مســألة  ٢١٢٦[  
واستحب إعادتها بل تجب إذا كانت واجبـة   (١٠٤١)االثنتين ثم تبين كونها ثالثا بطلت 

 بالعرض. 

                                                 

 (ثم رجوع البعض االخر الى االمام) : تقدم منعه.)(١٠٣٩

 (كصالة الوتر) : االحوط اعادتها اذا شك فيها.)(١٠٤٠

 (بطلت) : على االحوط.)(١٠٤١
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صـل فعلهـا بنـى علـى العـدم إال إذا كانـت       : إذا شك في أ ١٢] مسألة  ٢١٢٧[  
 موقتة وخرج وقتها. 

: الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمـه حكـم الشـك     ١٣] مسألة  ٢١٢٨[  
العمل بالظن ما لـم   (١٠٤٢)وإن كان األحوط  ،في التخيير بين البناء على األقل أو األكثر

 يكن موجبا للبطالن. 

لهـا كيفيـة خاصـة أو سـورة مخصوصـة أو      : النوافل التـي   ١٤] مسألة  ٢١٢٩[  
دعاء مخصوص كصالة الغفيلة وصالة ليلة الدفن وصالة ليلـة عيـد الفطـر إذا اشـتغل     
بها ونسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن اسـتلزم زيـادة   

وإن لـم يمكـن أعادهـا ألن الصـالة وإن      ،الركن لما عرفت من اغتفارهـا فـي النوافـل   
وإن نسـي بعـض التسـبيحات فـي      ،إال أنها ال تكون تلك الصالة المخصوصـة  صحت

 متى تذكر.  (١٠٤٣)صالة جعفر قضاه 

: ما ذكـر مـن أحكـام السـهو والشـك والظـن يجـري فـي          ١٥] مسألة  ٢١٣٠[  
 ،جميع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من اآليات والجمعة والعيـدين وصـالة الطـواف   

 ،(١٠٤٤)اتها وقضاء السـجدة المنسـية والتشـهد المنسـي     فيجب فيها سجدة السهو لموجب
والشـك فـي ركعاتهـا موجـب      ،ال بغيـر الـركن   (١٠٤٥)وتبطل بنقصان الـركن وزيادتـه    

 للبطالن ألنها ثنائية. 

: قد عرفت سابقا أن الظـن المتعلـق بالركعـات فـي حكـم       ١٦] مسألة  ٢١٣١[  
ومن غيـر فـرق بـين أن يكـون      ،اليقين من غير فرق بين الركعتين األولتين واألخيرتين

موجبا للصحة أو البطالن كما إذا ظـن الخمـس فـي الشـك بـين األربـع والخمـس أو        

                                                 

 (االحوط) : ال يترك.)(١٠٤٢

 (قضاه) : برجاء المطلوبية.)(١٠٤٣

 د.(والتشهد المنسي) : مر عدم وجوب قضاء التشه)(١٠٤٤
 (وزيادته) : تقدم ان البطالن بزيادته مبني على االحتياط.)(١٠٤٥



ISRPH@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

وأما الظن المتعلق باإلفعال ففي كونه كالشـك أو كـاليقين إشـكال     ،الثالث والخمس
وتظهر الثمرة فيما إذا ظن باإلتيان وهو في المحـل أو   ،فالالزم مراعاة االحتياط ،(١٠٤٦)

وأما الظـن بعـدم اإلتيـان وهـو فـي المحـل أو        ،اإلتيان بعد الدخول في الغيرظن بعدم 
الظن باإلتيان بعد الدخول في الغير فال يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذ 

وحينئـذ فنقـول :    ،على التقديرين يجب اإلتيان به في األول ويجب المضي في الثاني
وإن  ،اء يتحقق االحتياط بأتيانـه بقصـد القربـة   إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دع

مثال إذا شـك فـي أنـه     ،كان من األفعال فاالحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصالة
سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن االثنتين 

القيـام أو التشـهد   وكذا إذا دخل في  ،يبني على ذلك ويتم الصالة ثم يحتاط بإعادتها
وهكـذا فـي سـائر     ،وظن أنها واحدة يرجـع ويـأتي بـأخرى ويـتم الصـالة ثـم يعيـدها       

 ،وله أن ال يعمل بالظن بل يجري عليه حكم الشك ويـتم الصـالة ثـم يعيـدها     ،اإلفعال
وأما الظن المتعلق بالشـروط وتحققهـا فـال يكـون معتبـرا إال فـي القبلـة والوقـت فـي          

عتبار شهادة العدلين فيها وكذا في األفعال والركعات وإن كانت نعم ال يبعد ا ،الجملة
 .  (١٠٤٧)الكلية ال تخلو عن إشكال 

: إذا حدث الشك بين الثالث واألربـع قبـل السـجدتين أو     ١٧] مسألة  ٢١٣٢[  
بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد 

 لثانية. الرفع من السجدة ا

تعلم مـا يعـم بـه البلـوى مـن أحكـام الشـك         (١٠٤٨): يجب  ١٨] مسألة  ٢١٣٣[  
لكن الظاهر عـدم الوجـوب إذا كـان     ،بل قد يقال ببطالن صالة من ال يعرفها ،والسهو

كما أن بطالن الصالة إنما يكون إذا كان متزلـزال بحيـث ال    ،مطمئنا بعدم عروضها له
                                                 

 (اشكال) : االقرب انه بحكم الشك.)(١٠٤٦

 (ال تخلو عن اشكال) : ولكنه ضعيف.)(١٠٤٧

 من التقليد. ٤٩و  ٢٨(يجب) : تقدم الكالم فيه وفيما بعده في المسألة )(١٠٤٨
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 ،شك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد مـن حكمـه  يمكنه قصد القربة أو اتفق له ال
وأما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتمالت من حكمه وطـابق الواقـع مـع فـرض     

مثال إذا شك في فعل شـيء وهـو فـي محلـه ولـم يعلـم        ،حصول قصد القربة منه صح
 حكمه لكن بنى على عدم اإلتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنـى علـى اإلتيـان ومضـى    

كمـا   ،صح عمله إذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه واالعادة إذا خالف
اء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجـوز  نأن من كان عارفا بحكمه ونسي في األث

له أن يبني على أحد المحتمالت في نظره بانيـا علـى السـؤال واالعـادة مـع المخالفـة       
 لفتوى مجتهده. 

علم اال يفروع ال   جمال

 ختام فيه مسائل متفرقة 

إذا شك في أن ما بيـده ظهـر أو عصـر فـإن كـان قـد صـلى         االولى :]  ٢١٣٤[ 
وإن كان لم يصـلها أو شـك فـي أنـه صـالها أو ال عـدل بـه إليهـا          ،الظهر بطل ما بيده

(١٠٤٩)  . 
إذا شك في أن مـا بيـده مغـرب أو عشـاء فمـع علمـه باتيـان         الثانية :]  ٢١٣٥[  

ومع علمه بعدم اإلتيان بها أو الشك فيه عدل بنيتـه إليهـا إن لـم يـدخل      ،المغرب بطل
   أيضاً.وإال بطل  ،في ركوع الرابعة

إذا علم بعد الصـالة أو فـي أثنائهـا أنـه تـرك سـجدتين مـن         الثالثة :]  ٢١٣٦[  
وسـجدتا   (١٠٥٠)ركعتين سواء كانتا من األولتين أو االخيرتين صحت وعليه قضـاؤهما  

                                                 

من النية،  ١٩فيستأنف العصر كما مر في  (عدل به اليها) : اذا كان في وقت تجب عليه االظهر وإال)(١٠٤٩
 ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.

المحـل   ةا وإال فلو بقى محل احدهما ولو ذكرياً اتـى بصـاحب  م(وعليه قضاؤهما) : ان تجاوز محله)(١٠٥٠
ا مـن اي الركعـات إال انـه اذا احتمـل كـون احـدهما مـن الركعـة         موقضى االخرى وهكذا ولو لم يدر انه
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 وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين. ،السهو مرتين

إذا كان في الركعة الرابعة مثال وشك فـي أن شـكه السـابق     الرابعة :]  ٢١٣٧[  
كمـا أنـه    ،بين االثنتين والثالث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثـاني 

 كذلك إذا شك بعد الصالة. 

إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمهـا   ة :الخامس]  ٢١٣٨[  
 .  (١٠٥١)وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر 

إذا شك في العشاء بـين الـثالث واألربـع وتذكرأنـه سـها       السادسة :]  ٢١٣٩[  
وإن كان األحوط إتمامها عشاء واإلتيـان باالحتيـاط    ،(١٠٥٢)عن المغرب بطلت صالته 

 ان بالمغرب. ثم إعادتها بعد اإلتي

إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعـة قطعهـا    السابعة :]  ٢١٤٠[  
جعل مـا بيـده رابعـة    بويحتمل العدول إلى الظهر  ،(١٠٥٣)وأتم الظهر ثم أعاد الصالتين 

وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء  ،لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصالتين
 غرب ركعة. أنه ترك من الم

] الثامنة : إذا صـلى صـالتين ثـم علـم نقصـان ركعـة أو ركعتـين مـن          ٢١٤١[  
إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل اإلتيان بالمنافي ضم إلـى الثانيـة مـا يحتمـل مـن      

                                                                                                                         

رة وحدث العلم االجمالي قبل مضي محـل تـداركها فعليـه تـداركها وقضـاء سـجدتين بعـد الصـالة         االخي
 واالظهر عدم وجوب سجدتي السهو في جميع الصور.

(وجعلها آخر الظهر) : اذا لم يتوقف ادراك ركعة من العصر فـي الوقـت علـى قطعهـا، واال قطعهـا      )(١٠٥١
 وبنى على انه اتم الظهر فيأتي بالعصر.

 لت صالته) : بل تصح على االظهر.(بط)(١٠٥٢

(ثم اعاد الصالتين) : ان كان تذكره قبل الدخول في الركوع فال موجب العادة الظهر بعد اتمامها )(١٠٥٣
بل يعيد العصر فقط وان كان تذكره بعد ذلك فال موجب التمام الظهر ـ وان كان هو احوط ـ بل له قطعها   

لعـدول االتـي فـي المـتن فضـعيف مطلقـاً ومنـه يظهـر الحـال فـي           واالكتفاء باعادة الصالتين واما احتمال ا
 العشائين.
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ثم أعاد االولى فقط بعد اإلتيان بسجدتي السـهو ألجـل السـالم احتياطـا      (١٠٥٤)النقص 
ا في العـدد أعادهمـا وإال أتـى بصـالة     تمنافي فإن اختلفوإن كان بعد اإلتيان بال ،(١٠٥٥)

 واحدة بقصد ما في الذمة. 

إذا شــك بــين االثنتــين والــثالث أو غيــره مــن الشــكوك   التاســعة :]  ٢١٤٢[  
الصحيحة ثم شك فـي أن الركعـة التـي بيـده آخـر صـالته أو أولـى صـالة االحتيـاط          

 بعد اإلتيان بصالة االحتياط.  (١٠٥٦)جعلها آخر صالته وأتم ثم أعاد الصالة احتياطا 

إذا شك في أن الركعـة التـي بيـده رابعـة المغـرب أو أنـه        العاشرة :]  ٢١٤٣[  
ووجـب عليـه    (١٠٥٧)سلم على الثالث و هذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلـت  

وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثـم يسـجد    ،إعادة المغرب
وإن  ،وللقيام وللتسبيحات احتياطـاً »  بحول اهللا« كل زيادة من قوله : سجدتي السهو ل

 . (١٠٥٨)كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب 
إذا شك وهـو جـالس بعـد السـجدتين بـين االثنتـين        الحادية عشر :]  ٢١٤٤[  

أنـه يجـب عليـه أن    والثالث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصالة فال إشـكال فـي   
بل  ،ال يبعد عدم الوجوب ،لكن هل عليه أن يتشهد أم ال ؟ وجهان ،يبني على الثالث

                                                 

(ضم الى الثانية ما يحتمل من النقص) : ويجوز له ترك الضـم واالتيـان بالمنـافي ثـم اعـادة صـالة       )(١٠٥٤
هما معاً في المختلفين، نعـم اذا ضـاق الوقـت عـن     تواحدة بقصد ما في الذمة في المتحدتين عدداً واعتماد

 ين ولكن اتسع للضم واعادة االولى تعين ذلك.تختلفاعادة الم

 (احتياطاً) : غير الزم.)(١٠٥٥

 (ثم اعاد الصالة احتياطاً) : ال موجب لهذا االحتياط مطلقاً وان لم تكن صالة احتياطه ركعتين.)(١٠٥٦

 (بطلت) : بناءاً على البطالن بزيادة الركن سهواً كما هو االحوط.)(١٠٥٧

الزيادة في المغرب) : مضافاً الى عدم وجوبها لمثـل تلـك الزيـادات    (من حيث عدم علمه بحصول )(١٠٥٨
 كما تقدم.
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إما النه مقتضى البنـاء علـى الـثالث وإمـا ألنـه ال يعلـم       (١٠٥٩)وجوب قضائه بعد الفراغ 
من حيـث إن محلـه الركعـة الثانيـة وكونـه فيهـا مشـكوك بـل          (١٠٦٠)بقاء محل التشهد 

لو شك وهو قـائم بـين الـثالث واألربـع مـع علمـه بعـدم اإلتيـان          وأما ،محكوم بالعدم
 بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السالم ألن الشك بعد تجاوز محله.  

إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركـوع   الثانية عشر :]  ٢١٤٥[  
ويجـب عليـه الركـوع     ،واألربـع ألنه شاك بين الثالث  (١٠٦١)من الرابعة بنى على الثاني 
 ،هو مقتضى البنـاء علـى األربـع فـي هـذه الصـورة      أيضاً و ،ألنه شاك فيه مع بقاء محله

وأما لو انعكس بأن كان شـاكا فـي أنـه قبـل الركـوع مـن الثالثـة أو بعـده مـن الرابعـة           
فيحتمل وجوب البناء على األربع بعد الركوع فال يركع بـل يسـجد ويـتم وذلـك ألن     

لبناء على األكثر البناء عليه من حيـث أنـه أحـد طرفـي شـكه وطـرف الشـك        مقتضى ا
لكن ال يبعد بطالن صالته ألنه شاك في الركوع من هـذه الركعـة    ،األربع بعد الركوع

ومعه يعلم إجماال أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة  ،ومحله باق فيجب عليه أن يركع
ربـع واإلتيـان بـالركوع مـع هـذا العلـم       ال يمكن إتمام الصالة مـع البنـاء علـى األ   (١٠٦٢)

 اإلجمالي. 

إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصالة وعلـم   الثالثة عشر :]  ٢١٤٦[  
أنه أتى في هذه الصالة بركوعين وال يدري أنه أتى بكليهما في الركعة األولى حتـى  

                                                 

(بل وجوب قضائه بعد الفراغ) : بل ال يجب قضاؤه ايضاً ـ ولو على القول بوجـوب قضـاء التشـهد     )(١٠٥٩
المنسي ـ لدوران االمر بين كونه منسياً وكونـه متروكـاً بتـرخيص مـن الشـارع، ومنـه يظهـر عـدم وجـوب           

 أيضاً.هو سجدي الس

 (واما النه ال يعلم بقاء محل التشهد) : هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل اآلتي في الفرع االحق.)(١٠٦٠

 (بنى على الثاني) : بل يعيد صالته والتعليل المذكور عليل.)(١٠٦١

(يعلم اجماالً انه اما زاد ركوعاً أو نقص ركعة) : فيعلم تفصيالً بعـدم االمـر بالتشـهد والتسـليم فـي      )(١٠٦٢
هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطالن الصالة بزيادة الركوع ـ بناًء على الـبطالن بزيادتـه مطلقـاً كمـا هـو        

  االحوط ـ وعليه فال بد من اعادة الصالة لتعذر تصحيحها.
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ة فالظـاهر بطـالن   تكون الصالة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى باألخر في هـذه الركعـ  
ألنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع مع أنه  (١٠٦٣)الصالة 

وال يجوز لـه أن ال يركـع مـع بقـاء محلـه فـال        ،إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صالته
 يمكنه تصحيح الصالة. 

إذا علم بعـد الفـراغ مـن الصـالة أنـه تـرك سـجدتين         الرابعة عشر :]  ٢١٤٧[  
 ولكن (١٠٦٤)كن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه االعادة ول

 
األحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أوال ثم االعادة وكـذا  

واألحـوط إتمـام الصـالة وقضـاء      ،إذا كان ذلك في أثنـاء الصـالة   (١٠٦٥)يجب االعادة 
 كل منهما وسجود السهو مرتين ثم االعادة.  

إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثال أنـه إمـا    الخامسة عشر :]  ٢١٤٨[  
مـا تـرك سـجدة مـن الركعـة السـابقة أو ركـوع هـذه         إترك القراءة أو الركوع أو أنـه  

إتمام الصالة وسجدتا السهو أيضاً لكن األحوط هنا  ،(١٠٦٦)الركعة وجب عليه االعادة 
 ،و في الفرض الثـاني ثـم االعـادة   وقضاء السجدة مع سجدتي السه ،في الفرض األول

 ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصالة فكذلك. 

                                                 

 (فالظاهر بطالن الصالة) : بل ال يبعد صحتها وان كان االحتياط مما ال ينبغي تركه.)(١٠٦٣

ظهر الصحة مطلقاً فان علم بعد المنـافي اكتفـى بقضـاء السـجدتين وان     ادة) : واأل(وجب عليه االع)(١٠٦٤
علم قبله فكذلك إال اذا احتمل النقص من الركعة االخيرة فان كان سجدة تـداركها وقضـى االخـرى بعـد     

 ذلك وان كان سجدتين تدراكهما وال شيء عليه.

 
ركن جرى عليـه نظيـر التفصـيل المتقـدم فـي      (وكذا يجب االعادة) : بل لو علم قبل الدخول في ال)(١٠٦٥

الفرض الثاني وان كان بعد الدخول في الركن فاالحوط العمل بما تقدم واعادة الصالة، نعم اذا كان ذلـك  
 بعد فصل ركعة لم يبعد االجتزاء بقضاء السجدتين.

ي وامـا فـي   (وجب عليه االعادة) : الظاهر عدم وجوبها بل يكتفي بقضاء السجدة في الفـرض الثـان  )(١٠٦٦
 الفرض االول فال شيء عليه وهكذا الحال لو كان الشك بعد الفراغ.
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ي فـ لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل  السادسة عشر :]  ٢١٤٩[  
الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السـابقة أو تـرك القـراءة وجـب عليـه العـود       

باإلتيان بالقراءة واإلتمـام مـن    (١٠٦٧)اء ويحتمل االكتف ،لتداركهما واالتمام ثم االعادة
بدعوى أن وجوب القـراءة عليـه    ،غير لزوم االعادة إذا كان ذلك بعد اإلتيان بالقنوت

معلوم ألنه إما تركها أو ترك السـجدتين فعلـى التقـديرين يجـب اإلتيـان بهـا ويكـون        
مـا اذا  وأ ،(١٠٦٨)الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الـذي هـو القنـوت    

كان قبـل الـدخول فـي القنـوت فيكفـي االتيـان بـالقراءة ألن الشـك فيهـا فـي محلهـا            
إلـى الثالثـة    (١٠٦٩)وكذا الحال لو علم بعد القيـام   ،وبالنسبة الى السجدتين بعد التجاوز

وأما لـو كـان قبـل     ،تشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهدالأنه أما ترك السجدتين أو 
 بهما مع االحتياط باالعادة.  القيام فيتعين اإلتيان 

إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشـهد وشـك    السابعة عشر :]  ٢١٥٠[  
أم ال يحتمل أن يقـال : يكفـي اإلتيـان بالتشـهد ألن الشـك      أيضاً في أنه ترك السجدة 

بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغيـر الـذي هـو القيـام فـال اعتنـاء بـه واألحـوط         
 سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط.  (١٠٧٠)االعادة بعد االتمام 

إذا علم إجماال أنه أتـى بأحـد األمـرين مـن السـجدة       الثامنة عشر :]  ٢١٥١[  
فإن كـان بعـد الـدخول فـي القيـام لـم يعـتن         ،تشهد من غير تعيين وشك في اآلخروال

                                                 

 )(ويحتمل االكتفاء) : وهو التعين مطلقاً وان لم يدخل في القنوت. (١٠٦٧

هو القيام) كما تشهد له الفقرة التالية الموجودة ((الذي هو القنوت) : هذا من سهو القلم وصحيحه )(١٠٦٨
 في بعض النسخ.

 ال لو علم بعد القيام) : بل حكمه حكم الصورة االتية وال حاجة الى االعادة فيهما.(وكذا الح)(١٠٦٩

 )(واالحوط االعادة بعد األتمام) : واالظهر كفاية االتيان بهما واتمام الصالة من غير اعادة.(١٠٧٠
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ألنه شاك فـي كـل منهمـا مـع بقـاء       (١٠٧١)وإن كان قبله يجب عليه االتيان بهما  ،بشكه
 وال يجب االعادة بعد االتمام وان كان أحوط.   ،المحل

سـابقة أو  إذا علم أنه إما ترك السجدة مـن الركعـة ال   التاسعة عشر :]  ٢١٥٢[  
فإن كـان جالسـا ولـم يـدخل فـي القيـام أتـى بالتشـهد وأتـم           ،التشهد من هذه الركعة

وان كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضـى   ،الصالة وليس عليه شيء
واألحـوط إعـادة الصـالة     ،وأتم الصالة وأتى بقضاء كـل منهمـا مـع سـجدتي السـهو     

ارك التشهد واإلتمام وقضاء السجدة فقـط مـع   وجوب العود لتد (١٠٧٢)ويحتمل  أيضاً،
   أيضاً.األحوط االعادة أيضاً وعليه  ،سجود السهو

إذا علم أنه ترك سجدة إمـا مـن الركعـة السـابقة أو مـن       العشرون :]  ٢١٥٣[  
هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيـام أو فـي أثنـاء    

ه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل والشيء عليـه ألنـه   قبل الدخول في(١٠٧٣)النهوض 
وإن كان بعد الدخول في التشـهد   ،بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل

 (١٠٧٤)ويحتمل  ،وسجدتي السهو ةأو في القيام مضى وأتم الصالة وأتى بقضاء السجد
سـجدة مـع سـجود    وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة واإلتمـام وقضـاء ال  

   أيضاً.واألحوط على التقديرين إعادة الصالة  ،السهو
إذا علم أنه إما ترك جـزءاً مسـتحبا كـالقنوت     الحادية والعشرون :]  ٢١٥٤[  

مثال أو جزءاً واجباً سواء كان ركنـا أو غيـره مـن األجـزاء التـي لهـا قضـاء كالسـجدة         
جـل نقصـها صـحت صـالته     أو من األجزاء التي يجب سجود السهو أل (١٠٧٥)والتشهد 

                                                 

 (يجب عليه االتيان بهما) : بل ال يجب االتيان إال بالتشهد.)(١٠٧١

 ن ال يجب سجود السهو كما مر.(ويحتمل) : وهو االقوى ولك)(١٠٧٢

 (أو في اثناء النهوض) : قد مر ان حكمه حكم القيام على االظهر.)(١٠٧٣

 (ويحتمل) : وهو االقوى ولكن ال يجب سجود السهو كما مر.)(١٠٧٤

 (والتشهد) : مر عدم وجوب قضائه.)(١٠٧٥
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وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو االخفـات فـي موضـعهما أو بعـض      ،وال شيء عليه
اإلفعال الواجبة المذكورة لعدم األثر لترك الجهر واالخفات فيكون الشك بالنسبة إلى 

 الطرف اآلخر بحكم الشك البدوي. 

إذا علـم   (١٠٧٦)ة ال إشـكال فـي بطـالن الفريضـ     الثانية والعشرون :]  ٢١٥٥[  
وأما في النافلة فال تكون باطلـة ألن زيـادة    ،إجماال أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركناً

نعـم لـو علـم أنـه إمـا نقـص فيهـا ركوعـا أو          ،الركن فيها مغتفـرة والنقصـان مشـكوك   
ولو علم إجماال أنه إما نقص فيها ركوعـا مـثال أو سـجدة واحـدة أو      ،سجدتين بطلت

أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتهـا ألن نقصـان مـا عـدا     ركوعا أو تشهد 
الركن فيها ال أثر له من بطـالن أو قضـاء سـجود سـهو فيكـون احتمـال نقـص الـركن         

 كالشك البدوي. 

إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعـة   الثالثة والعشرون :]  ٢١٥٦[  
ركـوع هـذه الركعـة جعـل     أيضـاً  وترك  الثانية مثال أنه ترك سجدة من الركعة األولى

وكـذا لـو علـم أنـه      ،السجدة التي أتى بها للركعة األولى وقام وقرأ وقنت وأتم صالته
ترك سجدتين من األولى وهو في السجدة الثانيـة مـن الثانيـة فيجعلهـا لألولـى ويقـوم       

 ،مإلى الركعة الثانية وإن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة األولـى ويـت  
وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعـات إذا تـذكر بعـد الـدخول فـي السـجدة مـن الركعـة         

ولكـن األحـوط فـي جميـع      ،التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هـذه الركعـة  
 هذه الصورة إعادة الصالة بعد االتمام.

إذا صـلى الظهـر والعصـر وعلـم بعـد السـالم        الرابعة والعشـرون : ]  ٢١٥٧[  
فإن كان بعد اإلتيان بالمنافي عمدا وسـهوا أتـى    ،(١٠٧٧)حدى الصالتين ركعة نقصان إ

                                                 

 و االحوط. )(ال اشكال في بطالن الفريضة) : بناًء على البطالن بزيادة الركن سهواً كما ه(١٠٧٦

 (نقصان احدى الصالتين ركعة) : تقدم الكالم في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة.)(١٠٧٧
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وان كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثـم   ،بصالة واحدة بقصد ما في الذمة
بـل األحـوط أن ال ينـوي     ،سجد للسهو عن السالم في غيـر المحـل ثـم أعـاد األولـى     

الحتمـال كـون الثانيـة علـى فـرض      األولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة 
 كونها تامة محسوبة ظهرا. 

إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السالم  الخامسة والعشرون :]  ٢١٥٨[  
من العشاء أنه نقص من إحدى الصالتين ركعة فإن كان بعـد اإلتيـان بالمنـافي عمـدا     

اء ركعـة ثـم   وإن كان قبل ذلك قـام فأضـاف إلـى العشـ     ،وسهوا وجب عليه إعادتهما
 يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب. 

إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم  السادسة والعشرون :]  ٢١٥٩[  
إجماال أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعـة العصـر أو أن ظهـره تامـة وهـذه      

ة البنـاء علـى   فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضـى القاعـد   ،الركعة ثالثة العصر
وبالنسبة إلى العصر شك بين الثالث واألربع ومقتضى البنـاء علـى األكثـر     ،كونها تامة

إال أنـه ال يمكـن    ،الحكم بأن ما بيده رابعتهـا واإلتيـان بصـالة االحتيـاط بعـد إتمامهـا      
وإن كان  ،معا ألن الظهر إن كانت تامة فال يكون ما بيده رابعة (١٠٧٨)إعمال القاعدتين 

فيجب إعادة الصالتين لعدم التـرجيح فـي إعمـال     ،رابعة فال يكون الظهر تامة ما بيده
ثم إعادة الصالتين  ،اإلتيان بركعة أخرى للعصر (١٠٧٩)نعم األحوط  ،إحدى القاعدتين

وكذا الحال في العشائين إذا علـم أنـه    ،الحتمال كون قاعدة الفراغ من باب األمارات
                                                 

ا الن جريان قاعدة الفراغ في الظهـر ال يثبـت   م(ال يمكن اعمال القاعدتين) : بل ال مانع من اعماله)(١٠٧٨
لبناء على االكثر في نفسه عن الشمول لها نقصان العصر ليتعذر البناء على االكثر فيها، كما ال قصور لدليل ا

بعد احتمال تماميتها واقعاً. ومجرد فقد الترتيب على هذا التقدير ال اثر لـه بعـد عـدم وجـوب العـدول الـى       
ومنـه يظهـر   أصـالً  الظهر لجريان قاعدة الفراغ فيها، فالعلم االجمالي بفقدان الترتيب أو النقصان غير مـؤثر  

 قص في العشائين.الحال فيما اذا علم الن

(االحوط) : يكفي في االحتياط العدول بها الى الظهر رجاًء واتمامها بركعة متصلة ثم اعادة العصر )(١٠٧٩
 خاصة.
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عة العشـاء أو صـالها ثـالث ركعـات ومـا بيـده       صلى المغرب ركعتين وما بيده رابإما 
 ثالثة العشاء. 

لـو علـم أنـه صـلى الظهـرين ثمـاني ركعـات         السابعة والعشـرون : ]  ٢١٦٠[ 
ولكن لم يدر أنه صلى كال منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد فـي  

الشـك  األخرى بنى على أنه صلى كال منهما أربع ركعات عمـال بقاعـدة عـدم اعتبـار     
ين سبع ركعات وشك بعد السالم في أنه صلى ءوكذا علم أنه صلى العشا ،بعد السالم

المغرب ثالثة والعشـاء أربعـة أو نقـص مـن إحـداهما وزاد فـي األخـرى فيبنـي علـى          
 صحتهما. 

إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعـات وقبـل    الثامنة والعشرون :]  ٢١٦١[  
صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو السالم من العصر شك في أنه هل 

أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثالث وهذه التي بيـده خامسـة العصـر فبالنسـبة     
وبالنسبة إلى العصـر شـك بـين األربـع والخمـس فـيحكم        ،إلى الظهر شك بعد السالم

يجـري قاعـدة   فبالنسـبة إلـى الظهـر     ،بصحة الصالتين إذ ال مانع من إجراء القاعـدتين 
وبالنسـبة إلـى العصـر يجـري      ،الفراغ والشك بعد السالم فيبني على أنه سلم على أربع

حكم الشك بين األربع والخمس فيبني على األربـع إذا كـان بعـد إكمـال السـجدتين      
وكـذا الحـال فـي العشـائين إذا علـم قبـل        ،فيتشهد ويسلم ثم يسـجد سـجدتي السـهو   

ركعات وشك في أنه سـلم مـن المغـرب علـى ثـالث      السالم من العشاء أنه صلى سبع 
فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على االثنتـين فـالتي بيـده خامسـة العشـاء فإنـه يحكـم        

 وإجراء القاعدتين.  تينبصحة الصال

بعـد   توجه انعكس الفرض السابق بأن شك لو التاسعة والعشرون :]  ٢١٦٢[  
السالم مـن العصـر ـ فـي أنـه صـلى الظهـر        العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل 

أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صـالها خمسـا فـالتي بيـده ثالثـة العصـر فبالنسـبة إلـى         
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وال وجــه  ،الظهــر شــك بعــد الســالم وبالنســبة إلــى العصــر شــك بــين الــثالث واألربــع
إلعمال قاعدة الشك بين الثالث واألربع فـي العصـر النـه إن صـلى الظهـر أربعـا       (١٠٨٠)

وإن صلى الظهر خمسا فـال وجـه للبنـاء     ،أربعة فال محل لصالة االحتياطأيضاً فعصره 
نعـم لـو    ،فمقتضى القاعـدة إعـادة الصـالتين    ،على األربع في العصر وصالة االحتياط

بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقـق ظهـر   (١٠٨١)عدل 
واقـع سـلم فيهـاعلى األربـع وبـين الثانيــة      صـحيحة مـرددة بـين األولـى إن كـان فــي ال     

ين إذا شك ـ  ءوكذا الحال في العشا ،المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس
بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السالم من العشاء ـ في أنه سلم فى المغرب على  

وهنا  ،ده ثالثتهاالثالث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على األربع حتى يكون ما بي
عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة إما األولـى  إذا أيضاً 

أو الثانية المعدول إليها وكونه شاكاً بين الـثالث واألربـع مـع أن الشـك فـي المغـرب       
ألن في هذه الصورة يحصل العلـم بصـحتها مـرددة بـين هـذه       ،مبطل ال يضر بالعدول

 ي بهذه فقط حتى يقال : إن الشاك في ركعاتها يضر بصحتها.  فال يكتف ،واألولى

إذا علم أنه صلى الظهـرين تسـع ركعـات وال يـدري أنـه       الثالثون :]  ٢١٦٣[  
زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السالم مـن العصـر وجـب عليـه إتيـان      

ة الى الظهر يكون وإن كان قبل السالم فبالنسب ،صالة أربع ركعات بقصد ما في الذمة
وال يمكـن   ،من الشك بعد السالم وبالنسبة إلى العصر من الشك بين األربـع والخمـس  

                                                 

 (وال وجه) : بل ال مانع منه كما يظهر مما تقدم آنفاً وكذا الحال في العشائين.)(١٠٨٠

 (نعم لو عدل) : رجاًء، وال ملزم للعدول كما مر.)(١٠٨١
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لكن لو كان بعد إكمال السـجدتين وعـدل إلـى الظهـر واتـم       ،(١٠٨٢)إعمال الحكمين 
 يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما األولى أو الثانية.  (١٠٨٣)الصالة وسجد للسهو 

إذا علم أنه صلى العشـائين ثمـان ركعـات وال     ثون :الحادية والثال]  ٢١٦٤[  
يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشـاء وجـب إعادتهمـا سـواء كـان      

 .  (١٠٨٤)الشك بعد السالم من العشاء أو قبله 
لو أتى بالمغرب ثم نسي اإلتيـان بهـا بـأن اعتقـد      الثانية والثالثون :]  ٢١٦٥[  

أتى بها ثانيا وتذكر قبل السالم أنه كان آتيا بهـا ولكـن علـم    عدم اإلتيان أو شك فيه ف
ويكتفي بها لحصـول العلـم   (١٠٨٥)بزيادة ركعة أما في األولى أو الثانية له أن يتم الثانية 

وال يضره كونه شاكا في الثانية بين الثالث واألربع مـع أن   ،باإلتيان بها إما أوال أو ثانيا
لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكـن   ،نالشك في ركعات المغرب موجب للبطال

وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم  ،هناك طرف آخر يحصل معه اليقين باإلتيان صحيحا
 نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في األولى أو الثانية. 

إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه اإلتيان  الثالثة والثالثون :]  ٢١٦٦[  
ي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعـد تجـاوز المحـل    به فلو نس

وهكذا لـو   ،ألن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ،أم ال الظاهر عدم الجريان
 وهكذا.  ،شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسياناً

حـل المنسـي   لو علم نسيان شـيء قبـل فـوات م    الرابعة والثالثون :]  ٢١٦٧[  
ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلـب علمـه بالنسـيان شـكا     

                                                 

اعمال الحكمين) : اذا كان ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية واما قبله فال مـانع مـن   (وال يمكن )(١٠٨٢
 اجراء قاعدة الفراغ في االولى فتجب اعادة الثانية فقط.

 (وسجد للسهو) : ال موجب لسجود السهو في المقام.)(١٠٨٣

 (أو قبله) : يجري فيه التفصيل المتقدم آنفاً.)(١٠٨٤

 ه ان يكتفي باالولى وكذا الحال في الصبح.(له ان يتم الثانية) : ول)(١٠٨٥
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إجراء قاعـدة الشـك بعـد تجاوزالمحـل والحكـم بالصـحة إن كـان ذلـك         (١٠٨٦)يمكن 
 ،والحكم بعدم وجوب القضـاء وسـجدتي السـهو فيمـا يجـب فيـه ذلـك        ،الشيء ركنا

كنا والقضاء وسجدتا السهو في مثـل  لكن األحوط مع اإلتمام إعادة الصالة إذا كان ر
 وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.   ،السجدة والتشهد

إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما يجـب   الخامسة والثالثون :]  ٢١٦٨[  
الصالة ثم تبدل اعتقاده بالشـك   أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء (١٠٨٧)قضاؤه 

وكـذا إذا اعتقـد بعـد السـالم      ،بل اإلتيـان بـه سـقط وجوبـه    في األنثاء أو بعد الصالة ق
 نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده. 

إذا تيقن بعد السالم قبل إتيـان المنـافي عمـدا     السادسة والثالثون :]  ٢١٦٩[  
أو سهوا نقصان الصالة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه 

فيبني علـى األكثـر ويـأتي بالقـدر المتـيقن نقصـانه        ،ن والثالثحكم الشك بين االثنتي
، وكـذا إذا تـيقن نقصـان ركعـة وبعـد      (١٠٨٨)وهو ركعة أخرى ويأتي بصـالة احتياطـه   

كان مثل ذلك في صـالة المغـرب    ذاوعلى هذا فإ ،الشروع فيها شك في ركعة أخرى
النسـبة الـى   جريان حكم الشك بعد السـالم ب  (١٠٨٩)ويحتمل  ،والصبح يحكم ببطالنهما

الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون اإلتيـان بصـالة االحتيـاط وعليـه فـال      
 بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط. أيضاً تبطل الصبح والمغرب 

لو تيقن بعد السالم قبل إتيـان المنـافي نقصـان     السابعة والثالثون :]  ٢١٧٠[  
في وجوب اإلتيـان بهـا ألصـالة عدمـه أو جريـان      ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم ال ف

                                                 

 (يمكن) : بل هو االقوى.)(١٠٨٦

 (مما يجب قضاؤه) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد.)(١٠٨٧

 (ويأتي بصالة احيتاطه) : وبسجدتي السهو للسالم الزائد على االحوط.)(١٠٨٨

 )(ويحتمل) : هذا االحتمال ضعيف. (١٠٨٩
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وأمـا إحتمـال جريـان     ،(١٠٩٠)واألوجـه الثـاني    ،حكم الشك في الركعات عليه وجهـان 
حكم الشك بعد السالم عليه فال وجه له ألن الشك بعد السالم ال يعتنى به إذا تعلق بما 

 وهذا متعلق بما وجب بعد السالم.  ،في الصالة وبما قبل السالم

إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي بـه بهـذا العنـوان     الثامنة والثالثون :]  ٢١٧١[  
ين والـثالث  تـ ة أو رابعة بنائية وأنه شـك سـابقا بـين االثن   يلكن ال يدري أنها رابعة واقع

فبنى على الثالث فتكون هذه رابعة بعـد البنـاء علـى الـثالث فهـل يجـب عليـه صـالة         
ها رابعة في الظاهر إال أنه شاك من حيث الواقـع فعـال   االحتياط ألنه وإن كان عالما بأن

بين الثالث واألربع أو ال يجب ألصالة عـدم شـك سـابق والمفـروض أنـه عـالم بأنهـا        
 واالوجه األول .  ،رابعته فعال ؟ وجهان

إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنـه تـرك    التاسعة والثالثون :]  ٢١٧٢[  
ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قـام أو هـذا القيـام     اًشهدسجدة أو سجدتين أو ت

إلى التدارك ألصالة عدم اإلتيان بهـا بعـد    (١٠٩١)هو القيام األول فالظاهر وجوب العود 
واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحـل ألن المفـروض أنـه     ،تحقق الوجوب

ث بعـد تعلـق   ألن الشـك إنمـا حـد    ،فعال شاك وتجـاوزعن محـل الشـك ؛ ال وجـه لـه     
الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هـذا  

 الواجب. 

                                                 

عليها على تقدير االتيان بها أو علم بعدمـه وإال اتـى بركعـة     (واالوجه الثاني) : اذا لم يعلم انه سلم)(١٠٩٠
موصلة فيقطع بصحة صالته النها اما كانت اربع ركعات فال تضرها اضافة ركعـة بعـد السـالم وامـا كانـت      
ثالثاً فقد اكملها بهذه الركعة، واما قاعدة البناء على االكثر فانمـا تجـري فـي الشـك الحـادث قبـل الفـراغ        

  ي المقام كذلك مشكوك فيه وال يمكن اثباته باالصل.وكون الشك ف
(فالظاهر وجوب العود) : إال اذا وجد نفسه في حالة اخرى غير الحالة التي كان عليهـا حـين تـيقن    )(١٠٩١

رك وهو مشغول بالقراءة فانه ال مانع مـن جريـان   االترك كأن تيقن الترك وهو قائم لم يقرأ ثم شك في التد
 الصورة.قاعدة التجاوز في هذه 
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إذا شك بين الثالث واألربع مـثال فبنـى علـى األربـع ثـم       االربعون :]  ٢١٧٣[  
أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صالته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم 

 واألوجه األول.  ،والخمس ؟ وجهان الشك بين األربع

إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثـم أتـى    الحادية واألربعون :]  ٢١٧٤[  
به نسيانا فهل تبطل صالته من جهة الزيـادة الظاهريـة أو ال مـن جهـة عـدم العلـم بهـا        

 واألحوط االتمام واالعادة.  ،(١٠٩٢)بحسب الواقع ؟ وجهان 

إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومـع   :الثانية واألربعون ]  ٢١٧٥[  
ففـي بطـالن الصـالة مـن حيـث أنـه بمقتضـى قاعـدة         أيضـاً  ذلك شك في السـجدتين  

أو عدمـه إمـا لعـدم     ،التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فال محـل لتـدارك الركـوع   
شمول قاعدة التجاوز في مـورد يلـزم مـن إجرائهـا بطـالن الصـالة وإمـا لعـدم إحـراز          

واألوجـه   ،لدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي ال يثبـت اإلتيـان ؟ وجهـان   ا
 ،الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشـك فـي السـجدتين    (١٠٩٣)ويحتمل  ،الثاني

بـل ال   ،واألحوط العود إلى التدارك ثم اإلتيان بالسجدتين وإتمام الصالة ثـم االعـادة  
 يترك هذا األحتياط. 

علـى   هإذا شك بين الثالث واألربع مثال وعلم أن ثة واألربعون :الثال]  ٢١٧٦[  
فرض الثالث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو ال إشكال في 

وكذا إذا علم أنه علـى   ،(١٠٩٤)وهو واضح  ،البناء على األربع وعدم وجوب شيء عليه
لعـدم إحـراز ذلـك    فرض األربع ترك ما يوجب القضاء أو مـا يوجـب سـجود السـهو     

                                                 

(وجهان) : اقواهما االول بناءاً على البطالن بزيادة الركن سهواً ولكن قد مر انه مبني على االحتياط )(١٠٩٢
  اعادة الصالة وال حاجة معها الى االتمام على االظهر.فاالحوط 

 (ويحتمل) : هذا االحتمال ضعيف واالحتياط االتي باالعادة ال بأس بتركه.)(١٠٩٣

ير واضح في فرض ترك الركن للعلم االجمالي ببطالن الصالة أو عدم الحاجة )(وهو واضح) : بل غ(١٠٩٤
 الى صالة االحتياط.
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وأما إذا علم أنه على فرض األربع ترك ركنا أو غيره  ،بمجرد التعبد بالبناء على األربع
ال الستلزام البناء علـى األربـع ذلـك     ،مما يوجب بطالن الصالة فاألقوى بطالن صالته

مـثال فـال   (١٠٩٥)بل للعلم األجمالي بنقصان الركعـة أو تـرك الـركن     ،ألنه ال يثبت ذلك
 بناء على األربع حينئذ. يمكن ال

إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعـة   الرابعة واألربعون :]  ٢١٧٧[  
التي قام عنها فإن أتى بـالجلوس بـين السـجدتين ثـم نسـي السـجدة الثانيـة يجـوز لـه          

وجب عليـه الجلـوس ثـم    أصالً وإن لم يجلس  ،االنحناء إلى السجود من غير جلوس
بقصد االسـتراحة و الجلـوس بعـد السـجدتين ففـي كفايتـه عـن        وإن جلس  ،السجود

لكـن األحـوط    ،وال يضر نيـة الخـالف   ،الجلوس بينهما وعدمها وجهان األوجه األول
 الثاني فيجلس ثم يسجد. 

إذا علـم بعـد القيـام أو الـدخول فـي التشـهد        الخامسة واألربعون :]  ٢١٧٨[  
إلى  ععليه إتيانهما ألنه إذا رج نسيان إحدى السجدتين وشك في األخرى فهل يجب

أو يجري بالنسـبة إلـى المشـكوك حكـم      أيضاً،تدارك المعلوم يعود محل المشكوك 
   أيضاً.واألحوط إعادة الصالة  ،الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما األول

إذا شـك بـين الـثالث واألربـع مـثال وبعـد        السادسة واألربعـون : ]  ٢١٧٩[  
وع في صالة االحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهـل يجـب   السالم قبل الشر

 أو ال لسقوط التكليف عنه حين العلم ،عليه صالة االحتياط لعود الموجب وهو الشك
 األول.  (١٠٩٦)واألحوط  ،بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان ،والشك

                                                 

االمـر بالتشـهد والتسـليم فـي      م(للعلم االجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن) : فيعلم تفصيالً بعد)(١٠٩٥
        ـدمـن اعـادة الصـالة لتعـذر     هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لـبطالن الصـالة بنقصـان الـركن وعليـه فـال ب

 تصحيحها.

 (واالحوط) : بل االظهر.)(١٠٩٦
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ك إذا دخل في السجود من الركعة الثانيـة فشـ   السابعة واألربعون :]  ٢١٨٠[  
في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من األولى ففي البناء على إتيانها من حيث أنـه  

أو الحكم بالبطالن ألوله إلى الشـك بـين الواحـدة واالثنتـين      ،شك بعد تجاوز المحل
وعلى هذا فلو فرض الشك بين االثنتين والثالث بعـد إكمـال    ،األوجه األولووجهان 

عة التي بيده وفي السجدتين من السـابقة ال يرجـع   السجدتين مع الشك في ركوع الرك
إلى الشك بين الواحدة واالثنتين حتى تبطل الصـالة بـل هـو مـن الشـك بـين االثنتـين        

نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلـى الشـك بـين     ،والثالث بعد اإلكمال
 الواحدة واالثنتين النه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة. 

ال يجري حكم كثيـر الشـك فـى صـورة العلـم       الثامنة واألربعون :]  ٢١٨١[  
فلو علم ترك أحد الشيئين إجماال من غير تعيين يجـب عليـه مراعاتـه وإن     ،اإلجمالي

كمـا لـو علـم حـال القيـام أنـه إمـا تـرك التشـهد أو           ،كان شاكا بالنسبة الى كل منهما
أو علـم بعـد الـدخول     ،قراءة وهكذاأو علم إجماال أنه إما ترك الركوع أو ال ،السجدة

مـن هـذه    ةفيعمـل فـي كـل واحـد     ،في الركوع أنه إما ترك سجدة واحـدة أو تشـهدا  
 الفروض حكم العلم اإلجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك.

لو اعتقد أنه قرأ السورة مثال وشـك فـي قـراءة     التاسعة واألربعون :]  ٢١٨٢[  
جاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لـم يقـرأ   الحمد فبنى على أنه قرأه لت

ألن شـكه الفعلـي وإن كـان بعـد تجـاوز       أيضـاً، السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمـد  
المحل بالنسبة الى الحمد إال أنه هو الشك األول الـذي كـان فـي الواقـع قبـل تجـاوز       

 وحكمه االعتناء به والعود إلى اإلتيان بما شك فيه.  ،المحل



ISSXH@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

إذا علم أنـه إمـا تـرك سـجدة أو زاد ركوعـا فـاألحوط        الخمسون :]  ٢١٨٣[  
جـواز االكتفـاء   (١٠٩٧)ولكـن ال يبعـد    ،قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعـادة الصـالة  

 بالقضاء وسجدة االسهو عمال بأصالة عدم اإلتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع. 

ك سجدة من األولـى أو زاد  لو علم أنه أما تر الحادية والخمسون :]  ٢١٨٤[  
واإلتيان بسجدتي السهو مـرة واحـدة   (١٠٩٨)سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة 

 بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.  

لو علم أنـه إمـا تـرك سـجدة أو تشـهداً وجـب        الثانية والخمسون :]  ٢١٨٥[  
 و سجدة السهو مرة.   (١٠٩٩)اإلتيان بقضائهما 

إذا شك في أنـه صـلى المغـرب والعشـاء أم ال      الثالثة والخمسون :]  ٢١٨٦[  
قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عـالم بأنـه لـم يصـل فـي ذلـك اليـوم إال ثـالث         
صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصالتان الباقيتان المغـرب والعشـاء   

وجـب عليـه اإلتيـان     ،النهـار  ويحتمل أن يكون آتيا بهمـا ونسـي اثنتـين مـن صـلوات     
 النهار بعد الوقت.ألن الشك بالنسبة إلى صلوات  ،بالمغرب والعشاء فقط

ولو علم أنه لـم يصـل فـي ذلـك اليـوم إال صـالتين        ،وبالنسبة إليهما في وقتهما
وكذا إن علم أنه لم يصل إال صالة  ،أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية

 .   (١١٠٠)واحدة 

                                                 

(ولكن ال يبعد) : اذا تجاوز المحل السهوي للسجدة فاالظهر كفاية قضائها، وان لم يتجاوزه فعلـى  )(١٠٩٧
المشهور من بطالن الصالة بزيادة الركن سهواً يلزم تداركها وتصح صالته واما مع التوقف في ذلك ـ كما  

 فالالزم اعادة الصالة احتياطاً. بنينا عليه ـ

(وجب عليه قضاء السجدة) : ال يجب قضاؤها نعم االحوط االتيان بسجدتي السهو للعلم االجمالي )(١٠٩٨
 بالزيادة أو النقيصة.

 (وجب االتيان بقضائها) : ال يجب قضاء التشهد.)(١٠٩٩

 الصلوات الخمس.(وكذا ان علم انه يصل إال صالة واحدة) : بل يلزمه حينئذ االتيان ب)(١١٠٠
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إذا صلى الظهر والعصـر ثـم علـم إجمـاال أنـه       الرابعة والخمسون :]  ٢١٨٧[  
شك فـي إحـداهما بــين االثنتـين والـثالث وبنـى علـى الـثالث وال يـدري أن الشـك           

وإعـادة صـالة واحـدة     (١١٠١)المذكور في أيهما كـان يحتـاط باتيـان صـالة االحتيـاط      
 بقصد ما في الذمة. 

لم إجماال أنه إمـا زاد قـراءة أو نقصـها    إذا ع الخامسة والخمسون :]  ٢١٨٨[  
 وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات األربع أو نقصها.   ،مرة (١١٠٢)يكفيه سجدتا السهو 

إذا شـك فـي أنـه هـل تـرك الجـزء الفالنـي         السادسة والخمسون :]  ٢١٨٩[  
وأمـا مـع تجـاوزه     ،عمدا أم ال فمع بقاء محل الشك ال إشكال في وجـوب اإلتيـان بـه   

ل تجـري قاعـدة الشـك بعـد التجـاوز أم ال النصـراف أخبارهـا عـن هـذه الصـورة           فه
، واألحوط اإلتيان (١١٠٣)؟ وجهان » كان حين العمل أذكر « خصوصا بمالحظة قوله : 

 ثم االعادة . 

إذا توضأ وصلى ثم علم أنـه إمـا تـرك جـزءاً      السابعة والخمسون :]  ٢١٩٠[  
ولكـن ال يبعـد    ،عـادة الوضـوء ثـم الصـالة    من وضوئه أو ركنا في صالته فـاألحوط إ 

جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء ألنها ال تجري فـي الصـالة حتـى يحصـل     
 وذلك للعلم ببطالن الصالة على كل حال.  ،التعارض

                                                 

)(يحتاط باتيان صالة االحتياط) : يجوز له االتيان بالمنافي واالقتصار على اعـادة صـالة واحـدة بـل     (١١٠١
 يتعين ذلك مع ضيق الوقت عن اعادتها لو اتى بصالة االحتياط.

 يصة.(يكفيه سجدتا السهو) : بناءاً على ما هو االحوط من وجوبهما للعلم االجمالي بالزيادة أو النق)(١١٠٢

)(وجهان) : االوجه هو االول وعلى الثاني فال موجب للجمع بين االتيان به واعادة الصـالة النـه لـو    (١١٠٣
تجاوزه الى ما ال يوجب البطالن على تقدير العمد كالذكر المستحب بعـد السـالم فـال وجـه لالعـادة وان      

ك فيه للعلم بعدم طلبه اما لفعله أو تجاوزه الى ما يوجب البطالن على هذا التقدير فال وجه لالتيان بالمشكو
 لبطالن الصالة.
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لـو كـان مشـغوال بالتشـهد أو بعـد الفـراغ منـه         الثامنة والخمسون :]  ٢١٩١[  
في محله أو ثالث ركعات وأنه في غير محله وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد 
ولـيس عليـه سـجدتا السـهو لزيـادة التشـهد        ،يجري حكم الشك بين االثنتين والثالث

 بعد صالة االحتياط. أيضاً ا ماإلتيان به (١١٠٤)وإن كان األحوط  ،ألنها غير معلومة

لو شك في شيء وقد دخل فـي غيـره الـذي     التاسعة والخمسون :]  ٢١٩٢[  
غير محله كما لو شك في السجدة مـن الركعـة األولـى أو الثالثـة ودخـل فـي        وقع في
أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قـام قبـل أن يتشـهد فالظـاهر البنـاء       ،التشهد

وإن الغيـر أعـم مـن الـذي وقـع فـي محلـه أو كـان زيـادة فـي غيـر             (١١٠٥)على اإلتيان 
   اً.أيضولكن األحوط مع ذلك إعادة الصالة  ،المحل
لـو بقـي مـن الوقـت أربـع ركعـات للعصـر وعليـه صـالة           الستون :]  ٢١٩٣[  

االحتياط من جهة الشك في الظهر فال إشكال في مزاحمتهـا للعصـر مـا دام يبقـى لهـا      
وأمـا لـو كـان     ،(١١٠٦)بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد  ،من الوقت ركعة

جهان مـن أنهمـا مـن متعلقـات الظهـر      عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو ال ؟ و
ومن أن وجوبهما استقاللي وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصـر  

 ويحتمل التخيير.  ،أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها

لو قرأ في الصالة شيئا بتخيل أنـه ذكـر أو دعـاء     الحادية والستون :]  ٢١٩٤[  
لكن الظاهر عدم وجوبهما  ،األدمي فاألحوط سجدتا السهوأو قرآن ثم تبين أنه كالم 

كمـا أن الظاهرعـدم    ،ألنهما إنما تجبان عند السهو ولـيس المـذكور مـن بـاب السـهو     

                                                 

 (وان كان االحوط) : ال يترك اذا كان الشك في االثناء للعلم بزيادة ما اتى به أو نقصان ما بقي منه.)(١١٠٤

 (فالظاهر البناء على االتيان) : بل الظاهر عدمه.)(١١٠٥

ء التشهد واما قضاء السجدة وكذا (وكذا لو كان قضاء السجدة أو التشهد) : تقدم عدم وجوب قضا)(١١٠٦
 ا.مسجود السهو فاالظهر تقدم العصر عليه
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وكذا إذا قرأ شيئا غلطا مـن جهـة االعـراب     ،(١١٠٧)وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء 
 أو المادة ومخارج الحروف. 

سـجود السـهو فيمـا لـو عكـس الترتيـب        ال يجب الثانية والستون :]  ٢١٩٥[  
فإنه لـم يـزد شـيئا     ،الواجب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع

بـل   ،وإن كان األحوط اإلتيان معه الحتمال كونه من باب نقـص السـورة   ،ولم ينقص
 مرة أخرى الحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.  

إذا وجب عليه قضاء السـجدة المنسـية أو التشـهد     والستون :الثالثة ]  ٢١٩٦[  
المنسي ثم أبطل صالته أو انكشف بطالنها سقط وجوبه ألنه إنمـا يجـب فـي الصـالة     

وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صالته فاألحوط إتيانـه وان   ،الصحيحة
وعلـى هـذا فـإذا     ،وكذا إذا انكشف بطـالن صـالته   أيضاً،كان األقوى سقوط وجوبه 

صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجوب سـبب سـجدتي السـهو    
وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صـالتين   ،في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة

أو ثالث مثال فاحتاط باتيان صالتين أو ثالث صلوات ثم علم تحقـق سـبب السـجود    
وإن كـان األحـوط    ،ه اإلتيان بـه مـرة بقصـد الفائتـة الواقعيـة     فإنه يكفي ،في كل منهما

 التكرار بعد الصلوات.  

إذا شـك فـي أنـه هـل سـجد سـجدة واحـدة أو         الرابعة والستون :]  ٢١٩٧[  
وإن تجـاوز بنـى    ،اثنتين أو ثالث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى

وأمـا إن علـم أنـه إمـا سـجد       ،الزيـادة على االثنتين والشيء عليه عمـال بأصـالة عـدم    
وإال قضـاها بعـد    ،مـالم يـدخل فـي الركـوع     (١١٠٨)واحدة أو ثالثا وجب عليه أخرى  

 الصالة وسجد للسهو.  

                                                 

 ا في سبق اللسان الى شيء) : ال يترك االحتياط باتيانهما فيه.م(عدم وجوبه)(١١٠٧

(وجب عليه اخرى) : اذا كان في المحل، وان تجاوزه فـال شـيء عليـه مطلقـاً وان لـم يـدخل فـي        )(١١٠٨
 الركوع.
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من أجزاء الصالة من جهة الجهـل   اً] الخامسة والستون : إذا ترك جزء ٢١٩٨[  
و كان التـرك  نعم ل ،على األحوط وإن لم يكن من األركان (١١٠٩)بوجوبه أعاد الصالة 

مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا علـى اإلتيـان بـه باعتقـاد اسـتحبابه      
 فنسي وتركه فالظاهر عدم البطالن وعدم وجوب االعادة إذا لم يكن من األركان. 

حى    صالة العيدين الفطر واألض

 فصل

 في صالة العيدين الفطر واألضحى 

مـع اجتمـاع شـرائط     )عليـه السـالم  (اإلمام  وهي كانت واجبة في زمان حضور
وال يشـترط فيهـا شـرائط     ،وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفـرادى  ،وجوب الجمعة

وال بعـد   ،الجمعة وإن كانت بالجماعة فـال يعتبـر فيهـا العـدد مـن الخمسـة أو السـبعة       
ها وال قضاء ل ،ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ،فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك

وفي عيد الفطر يستحب تأخيرهـا   ،ويستحب تأخيرها الى أن ترتفع الشمس ،لو فاتت
 أزيد بمقدار اإلفطار واخراج الفطرة.

وهي ركعتان يقرأ في االولى منهما الحمـد وسـورة ويكبـر خمـس تكبيـرات       
ثم يقوم للثانية وفيهـا   ،ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد (١١١٠)عقيب كل تكبيرة قنوت 

وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منهـا ثـم يكبـر للركـوع ويـتم       بعد الحمد
فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في األولـى وهـي تكبيـرة     ،الصالة

وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت  ،اإلحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع

                                                 

 دم التفصيل فيه في المسألة الثالثة من اول الخلل.(اعاد الصالة) : تق)(١١٠٩

(عقيب كل تكيبرة قنوت) : بل بين كـل تكبيـرتين منهـا وكـذا الحـال فـي التكبيـرات االربـع فـي          )(١١١٠
 الركعة الثانية، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.



óz™þaë@ŠĐÐÛa@åí†îÈÛa@ñý•@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@INSTSH 

ويجـوز فـي القنوتـات     ،راتهـا وجوب القنوتات وتكبي(١١١١)واالظهر  ،وواحدة للركوع
كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما فـي سـائر الصـلوات وإن كـان األفضـل      

اللهم أهـل الكبريـاء والعظمـة    « واألولى أن يقول في كل منهـا :   ،الدعاء المأثور
وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسـألك  

 )صلى اهللا عليـه وآلـه  (ولمحمد  ،ته للمسلمين عيدابحق هذا اليوم الذي جعل
أن تصلي على محمد وآل محمـد وأن تـدخلني    ،ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا

وإن تخرجنـي مـن كـل سـوء      ،في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمـد 
اللهم إنـي أسـألك    )،صلواتك عليه وعليهم(أخرجت منه محمدا وآل محمد 
وأعـوذ بـك ممـا اسـتعاذ منـه عبـادك        ،ونخير ما سألك به عبادك الصالح

 ،مثل ما يؤتى بهما في صـالة الجمعـة   (١١١٢)ويأتي بخطبتين بعد الصالة  »المخلصون 
وال يجـوز إتيانهمـا هنـا قبـل      ،ومحلهما هنا بعد الصالة بخـالف الجمعـة فإنهمـا قبلهـا    

وال يجـب   ،وإن كانت الصـالة بجماعـة   (١١١٣)ويجوز تركهما في زمان الغيبة  ،الصالة
وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطـر مـا يتعلـق     ،لحضور عندهما وال األصغاء إليهماا

وفي خطبـة األضـحى مـا يتعلـق      ،بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت الخراجها
 باألضحية. 

: ال يشترط في هذه الصالة سـورة مخصوصـة بـل يجـزىء      ١] مسألة  ٢١٩٩[  
كعة األولى سورة الشـمس وفـي الثانيـة سـورة     نعم األفضل أن يقرأ في الر ،كل سورة

 أو يقرأ في األولى سورة سبح إسم وفي الثانية سورة الشمس.  ،الغاشية

                                                 

بيرتي االحـرام  (واالظهر) : بل االحوط، وال يبعد االجتزاء بثالث تكبيرات في كل ركعة سوى تك)(١١١١
 والركوع.

 )(ويأتي بخطبتين بعد الصالة) : ويجلس بينهما قليالً.(١١١٢

 (ويجوز تركهما في زمن الغيبة) : ال يترك االحتياط باالتيان بهما اذا اقيمت جماعة.)(١١١٣
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 : يستحب فيها أمور : ٢] مسألة  ٢٢٠٠[  

 الجهر بالقراءة لإلمام والمنفرد.  أحدهما :

 رفع اليدين حال التكبيرات.  الثاني :

 ه يستحب اإلتيان بها في مسجد الحرام. فإن ،األصحار بها إال في مكة الثالث :

 أن يسجد على األرض دون غيرها مما يصح السجود عليه.  الرابع :

 أن يخرج إليها راجال حافيا مع السكينة والوقار.  الخامس :

 الغسل قبلها.  السادس :

 أن يكون البسا عمامة بيضاء.   السابع :

 أن يشمر ثوبه إلى ساقه.  الثامن :

وأن يأكل من لحم األضحية فـي   ،يفطرفي الفطرقبل الصالة بالتمر أن: التاسع 
 األضحى بعدها. 

ليلـة   مـن العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغـرب   
وعقيب عشر صلوات في األضحى إن لم يكن بمنـى أولهـا    ،العيد ورابعها صالة العيد

 ةوإن كان بمنى فعقيب خمـس عشـر   ،عشرظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني 
وكيفية التكبير في الفطـر   ،صالة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر

اهللا  ،اهللا أكبر وهللا الحمـد  ،ال إله إال اهللا واهللا أكبر ،اهللا أكبر اهللا أكبر« أن يقـول :  
على ما رزقنا مـن   اهللا أكبر« وفي األضحى يزيد على ذلك :  »أكبر على ما هدانا 

 .  »والحمد هللا على ما أبالنا  ،بهيمة االنعام
 : يكره فيها أمور :  ٣] مسألة  ٢٢٠١[  

 الخروج مع السالح إال في حالة الخوف. االول :

النافلة قبل صالة العيد وبعدها إلى الزوال إال فـي مدينـة الرسـول فإنـه      الثاني :
 إلى الصالة.  يستحب صالة ركعتين في مسجدها قبل الخروج
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بـل يسـتحب أن يعمـل هنـاك منبـر مـن        ،أن ينقل المنبر الى الصحراء الثالث :
 الطين. 

 أن يصلي تحت السقف.  الرابع :

 : األولى بل األحوط ترك النساء لهذه الصالة إال العجائز.  ٤] مسألة  ٢٢٠٢[ 

ن األذكار : ال يتحمل اإلمام في هذه الصالة ما عدا القراءة م ٥] مسألة  ٢٢٠٣[ 
 والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات.  

 ،(١١١٤): إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنـى علـى األقـل     ٦] مسألة  ٢٢٠٤[  
 ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها ال تبطل صالته. 

: إذا أدرك مـع اإلمـام بعـض التكبيـرات يتابعـه فيـه ويـأتي         ٧] مسألة  ٢٢٠٥[  
سـبحان اهللا  « ويكفيه أن يقول بعد كل تكبيـر:   ،ك ويلحقه في الركوعبالبقية بعد ذل

وإذا لــم يمهلــه فــاألحوط االنفــراد وإن كــان يحتمــل كفايــة اإلتيــان   »والحمــد هللا 
كمـا يحتمـل    ،أن يتـرك ويتابعـه فـي الركـوع    أيضـاً  وإن لـم يمهلـه    ،بالتكبيرات والءا

دم الـدليل علـى تحمـل    أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهـو راكـع لكنـه مشـكل لعـ     (١١١٥)
 اإلمام لما عدا القراءة. 

: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كال أو بعضا  ٨] مسألة  ٢٢٠٦[  
 نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة اإلحرام بطلت.   ،لم تبطل صالته

وإن  ،إتيانـه  (١١١٦): إذا أتى بموجب سجود السهو فاألحوط  ٩] مسألة  ٢٢٠٧[  
كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصالة كما في زمـان الغيبـة ال يخلـو عـن قـوة      

 وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية. 

                                                 

 (بنى على االقل) : اذا لم يتجاوز المحل.)(١١١٤

 (كما يحتمل) : وهو االقوى.)(١١١٥

 ذا في قضاء السجدة المنسية.(فاالحوط) : بل االظهر وك)(١١١٦
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نعـم يسـتحب أن    ،: ليس في هـذه الصـالة أذان وال إقامـة    ١٠] مسألة  ٢٢٠٨[  
 ثالثا.  »الصالة « يقول المؤذن : 

 (١١١٧)تفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا : إذا ا ١١] مسألة  ٢٢٠٩[  
 عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة. 

ة الدفن    صالة ليل

 فصل

 في صالة ليلة الدفن 

هــم فيهــا « وهـي ركعتــان يقـرأ فــي االُولـى بعــد الحمـد آيــة الكرســي إلـى      
« ويقول بعد السـالم :   ،ر عشر مراتوفي الثانية بعد الحمد سورة القد (١١١٨)» خالدون

 ،ويسمى الميت» اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فالن 
ال يأتي علـى  « قال النبي (ص) :  )رحمها اهللا(ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد 

فإن لم تجـدوا فليصـل    ،فارحموا موتاكم بالصدقة ،الميت أشد من أول ليلة
وفـي الثانيـة الحمـد والقـدر      ،الحمد وآية الكرسي ،االُولىأحدكم يقرأ في 

فإذا سلم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر  ،عشرا
فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مـع كـل ملـك ثـوب      ،فالن

فـاالولى   ،ومقتضى هذه الرواية أن الصالة بعـد عـدم وجـدان مـا يتصـدق بـه      » وحلة 
فينبغـي أن ال   ،كفايـة صـالة واحـدة   أيضـاً  وظاهرهـا   ،لجمع بين األمرين مع اإلمكـان ا

 يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.  

                                                 

 (وكان نائياً) : اختصاص الحكم بالنائي مبني على االحتياط.)(١١١٧

 (الى هم فيها خالدون) : على االحوط.)(١١١٨
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وإن كان  ،: ال بأس باالستئجار لهذه الصالة وإعطاء األجرة ١] مسألة  ٢٢١٠[  
وللمـؤجر اإلتيـان تبرعـا وبقصـد      ،أو الصـدقة األولى للمستأجر االعطاء بقصد التبـرع  

 اإلحسان إلى الميت. 

: ال بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهـداء   ٢] مسألة  ٢٢١١[  
وأمــا إذا أعطــى دراهــم لالربعــين  ،الثــواب إذا كــان متبرعــا أو إذا أذن لــه المســتأجر

مع إعطاء األجرة إجراء صيغة وال يلزم  ،فالالزم استئجار أربعين إال إذا أذن المستأجر
 اإلجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلي.  

: إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة االُولـى أو القـدر    ٣] مسألة  ٢٢١٢[  
في الثانية أو قرأ القدرأقل من العشرة نسيانا فصالته صحيحة لكن ال يجزىء عن هذه 

 فإن كان أجيراً وجب عليه االعادة.  ،الصالة

: إذا أخذ األجرة ليصـلي ثـم نسـي فتركهـا فـي تلـك الليلـة         ٤] مسألة  ٢٢١٣[  
يجب عليه ردها إلى المعطي أو االستئذان منه ألن يصلي فيما بعد ذلك بقصـد إهـداء   

بأن يصلي هدية أو يعمل عمـال   (١١١٩)ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه  ،الثواب
 .   (١١٢٠)ل وإال تصدق بها عن صاحب الما ،آخر أتى بها

: إذا لم يدفن الميت إال بعـد مـدة كمـا إذا نقـل إلـى أحـد        ٥] مسألة  ٢٢١٤[  
، وإن كان األولى أن يؤتى بهـا  (١١٢١)المشاهد فالظاهر أن الصالة تؤخر الى ليلة الدفن 

 في أول ليلة بعد الموت.  

                                                 

 المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده) .(  (فان علم برضاه) : تقدم ما يرتبط بالمقام في فصل)(١١١٩

وصول اليه ويستأذن الحاكم الشـرعي فـي ذلـك    (وتصدق بها عن صاحب المال) : مع اليأس عن ال)(١١٢٠
 على االحوط.

(تؤخر الى ليلة الدفن) : هذا في الكيفيـة االولـى المـذكورة فـي أول الفصـل وامـا الكيفيـة الثانيـة         )(١١٢١
 تية في المسألة الالحقة فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أول ليلة بعد الموت. واآل
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أنه بعد أن ذكر في كيفيـة هـذه    )رحمه اهللا(: عن الكفعمي  ٦] مسألة  ٢٢١٥[  
 ،وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في االُولـى « ة ما ذكر قال : الصال

وعلـى هـذا   »  ثم الدعاء المـذكور  ،كم التكاثر عشراوفي الثانية بعد الحمد ألها
 فلو جمع بين الصالتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى. 

ي وقـت كـان مـن    : الظاهر جواز اإلتيان بهذه الصالة فـي أ  ٧] مسألة  ٢٢١٦[  
بـل   ،واألقوى جـواز اإلتيـان بهـا بينهمـا     ،ينءلكن األولى التعجيل بها بعد العشا ،الليل

هـذا إذا لـم يجـب     ،بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليـه فريضـة  أيضاً قبلهما 
 وإال فال إشكال.   ،عليه بالنذر أو اإلجارة أو نحوهما

  صالة جعفر 

 فصل 

 في صالة جعفر 

ومشهورة  ،وهي من المستحبات األكيدة ،صالة التسبيح وصالة الحبوةوتسمى 
 )عليه السـالم (فعن أبي بصير عن الصادق  ،واالخبار متواترة فيها ،بين العامة والخاصة
أال أمنحك أال أعطيـك   :لجعفر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أنه قال رسول اهللا 

 )،صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (أال أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول اهللا 
فقال له : إنـي   ،ف الناس لذلكوفتش ،قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهبا وفضة

فـإن   ،أعطيك شيئا إن أنت صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا ومـا فيهـا  
أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة  ،صنعته بين يومين غفر اهللا لك ما بينهما

أال أمنحك أال أعطيك أال أحبوك أال « خبر آخـر قـال :    وفي ،» غفر لك ما بينهما
من الزحف وكان عليـك مثـل   فررت أعلمك صالة إذا أنت صليتها لو كنت 
والظـاهر أنـه   »  بلى يا رسول اهللا .قال  ؟رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك

عليـه   صـلى اهللا (فقـال   ،حباه إياها يوم قدومه من سفره وقد بشر ذلك اليوم بفتح خيبر
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 ،واهللا ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفـتح خيبـر  :  )وآله وسلم
فالتزمـه   )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول اهللا 

 . )الخ( ثم قال : أال أمنحك ،وقبل ما بين عينيه
ول : ثـم يقـ   ،يقرأ في كـل منهـا الحمـد وسـورة     ،وهي أربع ركعات بتسليمتين 

وكـذا يقـول    ،خمس عشرة مرة »سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر «
وفي السجدة األولـى عشـر    ،وبعد رفع الرأس منه عشر مرات ،في الركوع عشر مرات

وبعـد الرفـع    ،كذا في السجدة الثانية عشر مـرات و ،وبعد الرفع منها عشر مرات ،مرات
 ومجموعها ثالثمائة تسبيحة.  ،خمسة وسبعون مرةففي كل ركعة  ،منها عشر مرات

وال فرق  ،: يجوز إتيان هذه الصالة في كل من اليوم والليلة ١] مسألة  ٢٢١٧[  
ويتأكـد إتيانهـا    ،وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشـمس  ،بين الحضر والسفر

 في ليلة النصف من شعبان. 

لكن األفضل أن يقـرأ فـي    ،مخصوصة : ال يتعين فيها سورة ٢] مسألة  ٢٢١٨[  
وفـي   ،وفي الثالثة إذا جـاء نصـر اهللا   ،وفي الثانية والعاديات ،الركعة االُولى إذا زلزلت

 الرابعة قل هو اهللا أحد. 

: يجــوز تــأخير التســبيحات إلــى مــا بعــد الصــالة إذا كــان    ٣]مســأله  ٢٢١٩[  
اجـة ضـرورية بـأن يـأتي     كما يجوز التفريـق بـين الصـالتين إذا كـان لـه ح      ،مستعجال

 بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين.  

 أداًء ،: يجوز احتساب هذه الصالة من نوافل الليل أو النهار ٤] مسألة  ٢٢٢٠[  
صل صالة جعفر أي وقت شئت من ليل « :  )عليه السـالم (فعن الصادق  ،أو قضاًء
وإن شـئت حسـبتها مـن نوافـل      ،وان شئت حسبتها من نوافل الليل ،أو نهار
والمـراد مـن    ،»حسب لك من نوافلـك وتحسـب لـك صـالة جعفـر       ،النهار

ويحتمـل أنـه ينـوي     ،االحتساب تداخلهما فينوي بالصالة كونهـا نافلـة وصـالة جعفـر    
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ويحتمـل أنـه ينـوي النافلـة ويـأتي بهـا بكيفيـة         ،صالة جعفر ويجتزىء بها عن النافلـة 
 ،وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أوال ؟ قـوالن  ضاً،أيصالة جعفر فيثاب ثوابها 

ال يبعد الجواز على االحتمال االخير دون األولين ودعوى أنه تغيير لهيئـة الفريضـة و   
ومـع   ،العبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جـواز كـل ذكـر ودعـاء فـي الفريضـة      

 ذلك األحوط الترك. 

فيهــا فــي الركعــة الثانيــة مــن كــل مــن  : يســتحب القنــوت ٥] مســألة  ٢٢٢١[  
 الصالتين للعمومات وخصوص بعض النصوص. 

: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر فـي   ٦] مسألة  ٢٢٢٢[  
وإن لـم يتـذكر إال بعـد الصـالة قضـاه       ،مضافا إلى وظيفته (١١٢٢)المحل اآلخر يأتي به 

 بعدها . 

االكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع  عدم (١١٢٣): األحوط  ٧] مسألة  ٢٢٢٣[  
 قبلها أو بعدها. أيضاً بل يأتي به  ،والسجود

: يستحب أن يقول في السـجدة الثانيـة مـن الركعـة الرابعـة       ٨] مسألة  ٢٢٢٤[  
يـا   ،يا من تعطف بالمجد وتكرم به ،يا من لبس العز والوقار« بعد التسبيحات : 

يـا ذا النعمـة    ،حصى كـل شـيء علمـه   يا من أ ،من ال ينبغي التسبيح إال له
أسألك بمعاقـد العـز مـن     ،يا ذا القدرة والكرم ،يا ذا المن والفضل ،والطول
وبكلماتـك   ،وبأسمك األعظـم األعلـى   ،وبمنتهى الرحمة من كتابك ،عرشك

ويـذكر   »وأن تفعل بي كذا وكـذا   ،التامات أن تصلي على محمد وآل محمد
 ته. احاج

  فيلة غصالة ال

                                                 

 فيما بعده.وكذا رجاًء (يأتي به) : )(١١٢٢

 (االحوط) : االظهر االكتفاء.)(١١٢٣
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 فصل

 الة الغفيلة في ص

وذا النـون  « يقرأ في االُولى بعد الحمـد :   ،وهي ركعتان بين المغرب والعشاء
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن ال إله إال أنـت  

وكذلك ننجي  ،فاستجبنا له ونجيناه من الغم ،إني كنت من الظالمين ،سبحانك
 ،وعنده مفـاتح الغيـب ال يعلمهـا إال هـو    «  وفي الثانية بعد الحمـد :  »المؤمنين 

ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة في ظلمـات  
اللهـم  « ثم يرفع يديه ويقـول :   »األرض وال رطب وال يابس إال في كتاب مبين 

إني أسألك بمفاتح الغيب التي ال يعلمها إال أنت أن تصلي على محمـد وآل  
اللهـم أنـت ولـي    « ويذكر حاجاته ثم يقـول :  » فعل بي كذا وكذا محمد وأن ت

وأسألك بحق محمـد وآلـه عليـه     ،تعلم حاجتي ،والقادر على طلبتي ،نعمتي
 ،والظـاهر أنهـا غيـر نافلـة المغـرب      ،ويسأل حاجاته»  وعليهم السالم لما قضيتها لي

 يه فريضة.  وال يجب جعلها منها بناءاً على المختار من جواز النافلة لمن عل
  صالة أول الشهر 

 فصل

 في صالة أول الشهر 

يقرأ فـي االُولـى بعـد     ،يستحب في اليوم األول من كل شهر أن يصلي ركعتين
ثـم   ،وفي الثانية بعد الحمد إنـا أنزلنـاه ثالثـين مـرة     ،الحمد قل هو اهللا أحد ثالثين مرة

رأ بعد الصـالة هـذه   ويستحب أن يق ،يتصدق بما تيسر فيشتري سالمة تمام الشهر بهذا
بسم اهللا الرحمن الرحيم وما من دابة في األرض إال على اهللا رزقهـا  « اآليات : 

بسم اهللا الرحمن الـرحيم وإن   ،ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين
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وإن يـردك بخيـر فـال راد لفضـله      ،يمسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هـو 
بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم     ،ور الرحيميصيب به من يشاء من عباده وهو الغف

 ،حسبنا اهللا ونعم الوكيل ،سيجعل اهللا بعد عسرا يسرا ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا
إنـي   ،ال إلـه إال أنـت سـبحانك    ،و أفوض أمري إلى اهللا إن اهللا بصير بالعباد

رب ال تذرني فـردا   ،رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ،كنت من الظالمين
 ويجوز اإلتيان بها في تمام اليوم وليس لها وقت معين.  »  خير الوارثينوأنت 

ة    صالة الوصي

 فصل 

 في صالة الوصية 

هي ركعتان بين العشاءين يقرأ في األولى الحمـد وإذا زلزلـت األرض ثـالث     
عليـه  (فعـن الصـادق    ،مرة ةوفي الثانية الحمد وقل هو اهللا أحد خمس عشر ،عشر مرة

أوصــيكم بــركعتين بــين « قــال :  )صــلى اهللا عليــه وآلــه(ل اهللا عــن رســو )الســالم
فإن فعل  ،العشاءين ـ إلى أن قال ـ فإن فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين  

فإن فعل ذلـك فـي كـل جمعـة كـان مـن        ،في كل سنة كان من المحسنين
فإن فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إال اهللا  ،المخلصين

 . » تعالى
ر    صالة يوم الغدي

 فصل 

 في صالة يوم الغدير 

وهـي ركعتـان يقـرأ فـي كـل ركعـة سـورة         ،وهو الثامن عشر مـن ذي الحجـة  
وعشـر مـرات إنـا     ،وعشـر مـرات آيـة الكرسـي     ،الحمد وعشر مرات قل هو اهللا أحـد 
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من صلى فيه «  )عليه السـالم (ففي خبر علي بن الحسين العبدي عن الصادق  ،أنزلناه
يوم الغدير ـ ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبـل أن تـزول    ـ أي في 

 ،مقدار نصف ساعة يسأل اهللا عز وجل يقرأ في كل ركعة سورة الحمـد مـرة  
وعشـر مـرات إنـا     ،وعشر مرات آية الكرسـي  ،وعشر مرات قل هو اهللا أحد

وما سأل اهللا  ،أنزلناه عدلت عند اهللا عز وجل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة
جل حاجة من حوائج الدنيا وحوائج االخرة إال قضيت له كائنة ما كانـت  عزو

وذكر بعض العلمـاء أنـه يخـرج    ».  وإن فاتتك الركعتان قضيتها بعد ذلك ،الحاجة
إلى خارج المصر وأنه يؤتى بها جماعة وأنه يخطب اإلمام خطبة مقصورة على حمد 

لكن ال دليـل   ،ظم حرمة هذا اليوماهللا والثناء والصالة على محمد وآله والتنبيه على ع
 وقد مر اإلشكال في إتيانها جماعة في باب صالة الجماعة.  ،على ما ذكره

شف المهمات  ء الحاجات وك   صالة قضا

 فصل 

 في صالة قضاء الحاجات وكشف المهمات 

وهو ما رواه زيـاد القنـدي    ،وقد وردت بكيفيات : منها ما قيل أنه مجرب مراراً
إذا نزل بـك أمـر فـافزع     :« )عليه السالم(القصير عن أبي عبد اهللا عن عبد الرحيم 
ركعتين تهديهما إلى رسول وصلّ  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(إلى رسول اهللا 

قلت : مـا أصـنع ؟ قـال : تغتسـل وتصـلي       )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 
غـت مـن   فإذا فر ،ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهد تشهد الفريضة

قلت : اللهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السـالم   ،التشهد وسلمت
وبلـغ أرواح   ،اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السالم

والسالم عليهم ورحمة اهللا  ،وأردد علي منهم السالم ،األئمة الصالحين سالمي
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ول اهللا فاثبني عليهما مـا  مني إلى رسهدية اللهم إن هاتين الركعتين  ،وبركاته
ثم تخر ساجدا وتقـول :   ،أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين

يا حي يا قيوم يا حيا ال يموت يا حي ال إله إال أنت يا ذا الجالل واألكرام يا 
ثـم   ،ثم ضع خدك األيمن فتقولها أربعـين مـرة   ،أربعين مرة ،أرحم الراحمين

ثم ترفع رأسـك وتمـد يـدك فتقـول      ،ين مرةضع خدك األيسر فتقولها أربع
 ،يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعين مـرة  ثم ترد ،أربعين مرة

وقل : يـا محمـد يـا رسـول اهللا      ،ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك
وبكـم   ،وإلى أهل بيتـك الراشـدين حـاجتي    ،أشكو إلى اهللا و إليك حاجتي

ثم تسجد وتقول : يـا اهللا يـا اهللا ـ حتـي ينقطـع       ،أتوجه إلى اهللا في حاجتي
قال أبـو عبـداهللا    ،نفسك ـ صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا و كذا 

 ».  فأنا الضامن على اهللا عز وجل أن ال يبرح حتى تقضى حاجته )عليه السالم(
  أقسام الصلوات المستحبة 

 فصل

 [ في أقسام الصلوات المستحبة ] 

 ة كثيرة وهي أقسام : الصلوات المستحب 

ثـالث وعشـرون ركعـة بنـاء علـى       مـا منها : نوافل الفرائض اليوميـة ومجموعه  
 احتساب ركعتي الوتيرة بواحدة.  

 ركعة.  ةمنها نافلة الليل إحدى عشر 

 ،الصـلوات المسـتحبة فـي أوقـات مخصوصـة كنوافـل شـهر رمضـان         ومنها : 
 وأمثالها.  ،دير والغفيلة والوصيةوكصالة الغ ،ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها

وصـالة   ،وتحيـة المسـجد   ،ةرالصلوات التي لها أسـباب كصـالة الزيـا    ومنها : 
 الشكر ونحوها.  
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وصـالة   ،الصلوات المسـتحبة لغايـات مخصوصـة كصـالة االستسـقاء      ومنها : 
وصـالة طلـب    ،وصـالة طلـب الـرزق    ،طلب قضاء الحاجة وصـالة كشـف المهمـات   

 هن ونحوها. الذكاء وجودة الذ

المخصوصـة بـدون سـبب وغايـة ووقـت كصـالة       المعينـة  الصـلوات   ومنها : 
وصـالة سـائر االئمـة     ،وصـالة فاطمـة   ،وصالة أمير المؤمنين ،جعفر وصالة رسول اهللا

 . )عليهم السالم(
النوافل المبتدأة فإن كل وقـت وزمـان يسـع صـالة ركعتـين يسـتحب        ومنها : 
 إتيانها.

 أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها.  وبعض المذكورات بل  
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  أحكام النوافل 

 فصل

 [ في أحكام النوافل ] 

جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا وكذا ماشـيا وراكبـا وفـي    
 (١١٢٤)لكــن إتيانهــا قائمــا أفضــل حتــى الــوتيرة وإن كــان األحــوط  ،المحــل والســفينة

ا نائما مستلقيا أو مضطجعا فـي حـال االختيـار إشـكال     وفي جواز إتيانه ،الجلوس فيها
(١١٢٥)  . 

بـل   ،: يجوز في النوافـل إتيـان ركعـة قائمـا وركعـة جالسـاً       ١] مسألة  ٢٢٢٥[  
 يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما. 

ــة جالســا أن يحســب كــل   (١١٢٦): يســتحب  ٢] مســألة  ٢٢٢٦[   ــي بالنافل إذا أت
 وهكذا.   ،س في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتينمثال إذا جل ،ركعتين بركعة

: إذا صــلى جالســا وأبقــى مــن الســورة أيــة أو آيتــين فقــام  ٣] مســألة  ٢٢٢٧[  
وال يحتـاج حينئـذ إلـى احتسـاب      ،وأتمها وركـع عـن قيـام يحسـب لـه صـالة القـائم       

 ركعتين بركعة. 

و مخيـر بـين أنواعهـا    فهـ  ،: ال فرق في الجلوس بين كيفياته ٤] مسألة  ٢٢٢٨[  
نعم األولى أن يجلس متربعا ويثنـي رجليـه حـال الركـوع وهـو أن       ،حتى مد الرجلين

ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصـدور قدميـه علـى    
 وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.  ،األرض ويجلس على عقبيه

                                                 

 (وان كان االحوط) : ال يترك كما تقدم.)(١١٢٤

 (اشكال) : ال بأس باالتيان بها برجاء المطلوبية.)(١١٢٥

 (يستحب) : فيه تأمل واالحوط االتيان بها في المرة الثانية رجاًء.)(١١٢٦
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وإذا نـذرها   ،ة مطلقا يجوز لـه الجلـوس فيهـا   : إذا نذر النافل ٥] مسألة  ٢٢٢٩[  
وكون القيام أفضـل ال يوجـب فـوات الرجحـان فـي       (١١٢٧)جالسا فالظاهر انعقاد نذره 

 لكنه ال يخلو عن إشكال.  ،غايته أنها أقل ثوابا ،الصالة جالسا

: النوافل كلها ركعتان ال يجـوز الزيـادة عليهـا وال النقيصـة      ٦] مسألة  ٢٢٣٠[  
 والوتر.   (١١٢٩)صالة االعرابي إال في  (١١٢٨)

 : تختص النوافل بأحكام :   ٧] مسألة  ٢٢٣١[  

 منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر.  

ومنها : عدم وجوب السـورة فيهـا إال بعـض الصـلوات المخصوصـة بكيفيـات        
 مخصوصة.  

 جواز االكتفاء ببعض السور فيها.  ومنها : 

 من سورة من غير إشكال. جواز قراءة أزيد ومنها : 

 جواز قراءة العزائم فيها.  ومنها : 

 من سورة إلى أخرى مطلقا.   (١١٣٠)جواز العدول فيها  ومنها : 

 عدم بطالنها بزيادة الركن سهوا.  ومنها : 

بل يتخير بين البنـاء علـى األقـل أو     ،عدم بطالنها بالشك بين الركعات:  ومنها 
 األكثر.  

 ،وال قضاء السـجدة والتشـهد المنسـيين    ،لها سجود السهوأنه ال يجب  ومنها : 
 وال صالة االحتياط. 

                                                 

 بها قائماً وإال فال ينعقد. (فالظاهر انعقاد نذره) : اذا لم يرجع الى نذر عدم االتيان)(١١٢٧

 (ال يجوز الزيادة عليها وال النقيصة) : تقدم انه ال يبعد جواز االتيان بالوتر متصلة بالشفع.)(١١٢٨

 (إال في صالة االعرابي) : بناًء على مشروعيتها.)(١١٢٩

لجحـد  (جواز العدول فيها) : ال يترك االحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقـاً فـي ا  )(١١٣٠
 والتوحيد.
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 ال إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.  ومنها : 

وعلـى قـول    ،إال في صـالة االستسـقاء   (١١٣١)أنه ال يشرع فيها الجماعة  ومنها : 
 في صالة الغدير. 

 جواز قطعها اختيارا.  ومنها : 

ن إتيانها في البيت أفضل من إتيانهـا فـي المسـجد إال مـا يخـتص بـه       أ ومنها : 
 .  (١١٣٢)وإن كان في إطالقه إشكال  ،على ما هو المشهور

  صالة المسافر 

 فصل

 في صالة المسافر 

ال إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتمـاع الشـرائط اآلتيـة بإسـقاط     
 المغرب فال قصر فيهما.وأما الصبح و ،الركعتين األخيرتين من الرباعيات

 وأما شروط القصر فأمور.  

ملفقة من الـذهاب  أو المسافة وهي ثمان فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا  األول :
بـل مطلقـا علـى األقـوى وإن كـان الـذهاب        ،واإلياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد

ربعـة مـع   وإن كان األحوط في صورة كون الذهاب أقل مـن أ  ،فرسخا واإلياب سبعة
واألقوى عدم اعتبـار كـون الـذهاب واإليـاب فـي يـوم        ،كون المجموع ثمانية الجمع

أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابـه وعـدم قطعـه بمبيـت      ،واحد أو ليلة واحدة
بل إذا كان من قصده الذهاب واإليـاب ولـو بعـد تسـعة أيـام       ،ليلة فصاعدا في األثناء

ة الملفقة كالممتدة في إيجـاب القصـر إال إذا كـان قاصـدا     فالثماني ،يجب عليه القصر

                                                 

 (انه ال يشرع فيها الجماعة) : على اشكال في بعض الموارد كما تقدم.)(١١٣١

(وان كان في اطالقه اشكال) : تقدم انه ال تبعد افضلية المساجد مطلقاً وان كـان مراعـاة السـر فـي     )(١١٣٢
 النوافل أفضل.
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لإلقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع االُخر فكما أنه إذا بات 
 ،في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي ال يضـر فـي سـفره فكـذا فـي الملفقـة فيقصـر ويفطـر        

فـي صـورة عـدم الرجـوع     ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصـوم وقضـائه   
ولو كان من قصـده الـذهاب واإليـاب ولكـن كـان متـرددا فـي         ،ليومه أو ليلته أحوط

أيضـاً  كمـا أن األمـر فـي االمتداديـة      ،اإلقامة في األثناء عشرة أيام وعدمها لـم يقصـر  
 كذلك. 

والميل أربعة آالف ذراع بذراع اليـد   ،: الفرسخ ثالثة أميال ١] مسألة  ٢٢٣٢[  
كل شعيرة عـرض   ،كل أصبع عرض سبع شعيرات ،له أربع و عشرون أصبعاًالذي طو

 سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.  

: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسـخ ولـو يسـيرا ال يجـوز      ٢] مسألة  ٢٢٣٣[  
نعـم ال يضـر اخـتالف األذرع     ،فهي مبنية علـى التحقـق ال المسـامحة العرفيـة     ،القصر

 . (١١٣٣)كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية المتوسطة في الجملة 
: لو شك في كـون مقصـده مسـافة شـرعية أو ال بقـي علـى        ٣] مسألة  ٢٢٣٤[  

 بل وكذا لو ظن كونها مسافة.   ،التمام على األقوى

وبالشــياع  ،: تثبــت المســافة بــالعلم الحاصــل مــن االختبــار ٤] مســألة  ٢٢٣٥[  
فـال يتـرك    ،(١١٣٤)وفي ثبوتهـا بالعـدل الواحـد إشـكال      ،وبالبينة الشرعية ،المفيد للعلم

 االحتياط بالجمع.  

ــار   ٥] مســألة  ٢٢٣٦[   ــد الشــك وجــوب االختب أو الســؤال  (١١٣٥): األقــوى عن
 لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إال إذا كان مستلزما للحرج.  

                                                 

 )(في جميع التحديات الشرعية) : بمعنى لزوم االخذ باقل المتعارف.(١١٣٣

 (اشكال) : بل منع إال اذا اوجب االطمئنان.)(١١٣٤

 (االقوى عند الشك وجوب االختبار) : بل االقوى عدم وجوبه نعم هو احوط.)(١١٣٥
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 ،لتمـام : إذا تعارض البينتان فـاألقوى سـقوطهما ووجـوب ا    ٦] مسألة  ٢٢٣٧[  
 وإن كان األحوط الجمع. 

: إذا شك في مقدار المسـافة شـرعا وجـب عليـه االحتيـاط       ٧] مسألة  ٢٢٣٨[  
فـإن األصـل هـو     ،بالجمع إال إذا كان مجتهدا وكان ذلـك بعـد الفحـص عـن حكمـه     

 التمام. 

: إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لـم يجـزىء بـل     ٨] مسألة  ٢٢٣٩[  
نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصـد   ،ة تماماوجب عليه االعاد

   أيضاً.ومع ذلك األحوط االعادة  ،القربة مع الشك المفروض
: لــو اعتقــد كونــه مســافة فقصــر ثــم ظهــر عــدمها وجبــت   ٩] مســألة  ٢٢٤٠[  
وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونـه مسـافة فإنـه يجـب عليـه       ،االعادة

 .  (١١٣٦)عادة اال
: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بـان فـي أثنـاء     ١٠] مسألة  ٢٢٤١[  

 السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة. 

: إذا قصد الصبي مسـافة ثـم بلـغ فـي االثنـاء وجـب عليـه         ١١] مسألة  ٢٢٤٢[  
 ،الصالة مع عدم بلوغـه وكذا يقصرإذا أراد التطوع ب ،القصر وإن لم يكن الباقي مسافة

وأمـا إذا   ،والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في األثناء يقصر
 كان بحيث ال يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.

: لو تردد في أقـل مـن أربعـة فراسـخ ذاهبـا وجائيـا مـرات         ١٢] مسألة  ٢٢٤٣[ 
ففي التلفيق البد أن يكون المجمـوع مـن ذهـاب     ،قصرحتى بلغ المجموع ثمانية لم ي

  واحد وإياب واحد ثمانية.  

                                                 

 (فانه يجب عليه االعادة) : في الوقت وال يجب القضاء لو كان االنكشاف خارجه. )(١١٣٦
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: لو كان للبلـد طريقـان واألبعـد منهمـا مسـافة فـإن سـلك         ١٣] مسألة  ٢٢٤٤[  
وإن سلك األقرب لم يقصر إال إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجـوع مـن    ،األبعد قصر

 األبعد. 

ــي المســافة ١٤] مســألة  ٢٢٤٥[   ــى    : ف ــا الوصــول إل ــذهاب فيه المســتديرة ال
وعلى المختـار يكفـي كـون المجمـوع مسـافة مطلقـا        ،المقصد واإلياب منه إلى البلد

وعلى القول اآلخر يعتبـر أن يكـون مـن مبـدأ السـير       ،وإن لم يكن إلى المقصد أربعة
 إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة. 

أو آخـر البيـوت    (١١٣٧)افة سـور البلـد   : مبدأ حساب المسـ  ١٥] مسألة  ٢٢٤٦[  
وآخـر المحلـة فـي البلـدان الكبـار       ،فيما ال سور فيه في البلدان الصغار والمتوسـطات 

واألحوط مع عدم بلوغ المسافة مـن آخـر البلـدان الجمـع وإن كانـت       ،الخارقة للعادة
 مسافة إذا لوحظ آخر المحلة. 

روج فلو قصد أقـل منهـا   من حين الخ (١١٣٨)قصد قطع المسافة  الشرط الثاني : 
نعم لو  ،وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون من األول مسافة لم يقصر

كان ذلك المقدارمع ضم العود مسافة قصر من ذلـك الوقـت بشـرط أن يكـون عازمـا      
وكذا ال يقصر من ال يدري أي مقدار يقطع كمـا لـو طلـب عبـدا آبقـا أو       ،على العود

نعـم يقصـر فـي العـود إذا      ،الصيد ولم يدر أنه يقطـع مسـافة أو ال  بعيرا شاردا أو قصد 
بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لـم يكـن أربعـة كـان      ،كان مسافة

 ،يقصد في األثناء أن يذهب ثالثة فراسخ والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيـد 

                                                 

وهو آخر البلد غالباً وربمـا  (سورة البلد) : بل الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً )(١١٣٧
 يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلدان الكبار.

(قصد قطع المسافة) : بمعنى احراز قطعها ـ وان لم يكن عن ارادة ـ فلو سوفر به وهو نائم أو مغمى   )(١١٣٨
فة فنـام أو  عليه من غير سبق التفات اتم صالته نعم لو ركت قطاراً مثالً وعلم انه يسـير بـه الـى تمـام المسـا     

 أصالً.اغمى عليه قبل تحركه وجب عليه القصر وان لم ينتبه في الطريق 
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أو علق سفره علـى   ،وإال فال وكذا ال يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم
نعـم لـو اطمـأن     ،حصول مطلب في األثناء قبل بلوغ األربعة إن حصل يسافر وإال فـال 

بتيسر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصـر بخروجـه   
 عن محل الترخص. 

ن كـان  فيقصّـر وإ  ،: مع قصد المسافة ال يعتبر اتصال السير ١٦] مسألة  ٢٢٤٧[  
من قصده أن يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختيارا ال لضرورة من عدو أو بـرد  

نعم لو كان بحيث ال يصدق عليه إسـم السـفر لـم يقصـر      ،أو انتظار رفيق أو نحو ذلك
واألحـوط فـي هـذه     ،جـدا للتنـزه أو نحـوه    (١١٣٩)كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسـيرا  

 الجمع. أيضاً الصورة 

: ال يعتبر في قصد المسـافة أن يكـون مسـتقال بـل يكفـي       ١٧] مسألة  ٢٢٤٨[  
ولو كان من جهـة التبعيـة للغيـر لوجـوب الطاعـة كالزوجـة والعبـد أو قهـرا كاالسـير          

 ،والمكره ونحوهما أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة
نعـم فـي    ،مـع اإلمكـان   (١١٤٠)ار ويجـب االسـتخب   ،فلو لم يعلم بذلك بقي علـى التمـام  

 وجوب االخبارعلى المتبوع إشكال وإن كان الظاهر عدم الوجوب.  

: إذا علم التـابع بمفارقـة المتبـوع قبـل بلـوغ المسـافة ولـو         ١٨] مسألة  ٢٢٤٩[  
نعم لو شك في ذلك فالظـاهر القصـر    ،بل لو ظن ذلك فكذلك ،ملفقة بقي على التمام

األحوط فـي صـورة الظـن بالمفارقـة والشـك فيهـا        لكن ،خصوصا لو ظن العدم (١١٤١)
 الجمع. 

: إذا كان التابع عازما على المفارقة مهمـا أمكنـه أو معلقـا     ١٩] مسألة  ٢٢٥٠[  
لها على حصول أمـر كـالعتق أو الطـالق ونحوهمـا فمـع العلـم بعـدم اإلمكـان وعـدم          

                                                 

 (كما اذا قطع كل يوم شيئاً يسيراً) : المثال محل اشكال فال يترك االحتياط فيه.)(١١٣٩

 )(ويجب االستخبار) : ال يجب ولكنه أحوط. (١١٤٠

  المسافة.(فالظاهر القصر) : بل الظاهر وجوب التمام ما لم يطمئن بطي )(١١٤١
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بـل   ،هر التمـام وأما مع ظنه فاألحوط الجمع وإن كان الظا ،حصول المعلق عليه يقصر
ومـع   ،وكذا مع االحتمال إال إذا كان بعيدا غايته بحيث ال ينافي صدق قصـد المسـافة  

 .  (١١٤٢)ال يترك االحتياط أيضاً ذلك 
: إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك فـي   ٢٠] مسألة  ٢٢٥١[  

وإن لـم يكـن    عليـه  (١١٤٣)ذلك وفي االثناء علم أنه قاصد لها فالظـاهر وجـوب القصـر    
الباقي مسافة ألنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً فهو كما لـو قصـد   

ومـع ذلـك فـاألحوط     ،بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان فـي األثنـاء أنـه مسـافة    
 الجمع. 

: ال إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السـفر   ٢١] مسألة  ٢٢٥٢[  
في السفينة مـن دون اختيـاره بـأن     يو أما إذا ركب على الدابة أو ألق ،يهأو مجبورا عل

لم يكن له حركة سيرية ففي وجـوب القصـر ولـو مـع العلـم بااليصـال إلـى المسـافة         
 وإن كان ال يخلو عن قوة.   ،إشكال

فلو عدل عنه قبل بلـوغ األربعـة أو تـردد     (١١٤٤)استمرار قصد المسافة  الثالث : 
ا كان بعد بلوغ األربعة لكن كان عازمـا علـى عـدم العـود أو كـان      وكذا إذ ،(١١٤٥)أتم 

أو كان عازماعلى العود لكن بعد نية اإلقامة هناك  (١١٤٦)مترددا في أصل العود وعدمه 
وأما إذا كان عازما على العود من غير نية اإلقامة عشـرة أيـام فيبقـى علـى      ،عشرة أيام

                                                 

 (ال يترك االحتياط) : ال بأس بتركه.)(١١٤٢

(فالظاهر وجوب القصر) : بل الظاهر وجوب التمام اذا لم يكن الباقي مسافة ولو بـالتلفيق، والمثـال   )(١١٤٣
المذكور من قبيل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها بخالف مـا نحـن فيـه، نعـم اذا كـان المقصـد       

 ل كونه مسافة كان من قبيل ما ذكر.معلوماً لدى التابع وان جه

 (استمرار قصد المسافة) : ولو حكماً فال ينافيه إال العدول أو التردد.)(١١٤٤

 (أو تردد اتم) : اذا لم يكن ما سبق منه قبل العدول مع ما يطويه في الرجوع بمقدار المسافة.)(١١٤٥

قامة في هذا المحـل، وامـا اذا كـان    (أو كان متردداً في اصل العود وعدمه) : مع التردد ايضاً في اال)(١١٤٦
 متردداً بين العود والمضي في سفره فيلزمه التقصير لكفاية قصد المسافة النوعية.
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نعـم بعـد الثالثـين     ،إلـى ثالثـين يومـا    بل وإن بقي متـرددا  ،القصر وإن لم يرجع ليومه
 مترددا يتم.  

: يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عـن   ٢٢] مسألة  ٢٢٥٣[  
كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ مـا مضـى    ،الشخص

ول لـو كـان مـن أ    يقصـر كما أنه  ،حينئذ على األصح يقصرفإنه  ،وما بقي إليه مسافة
فلـو قصـد أحـد المكـانين المشـتركين فـي بعـض         ،سفره قاصدا للنوع دون الشـخص 

التعيين إلى ما بعـد الوصـول إلـى آخـر      أوكلالطريق ولم يعين من األول أحدهما بل 
 الحد المشترك كفى في وجوب القصر.  

: لو تردد في األثناء ثم عاد إلى الجزم فأما أن يكـون قبـل    ٢٣] مسألة  ٢٢٥٤[  
يبقى على القصر إذا كـان مـا بقـي     األولى ء من الطريق أو بعده ففي الصورةقطع شي

لكنـه مشـكل فاليتـرك     ،(١١٤٧)وكـذا إن لـم يكـن مسـافة فـي وجـه        ،مسافة ولوملفقـة 
 يقصـر وأما في الصورة الثانية فإن كان مـا بقـي مسـافة ولـو ملفقـة       ،االحتياط بالجمع

عه حال الجزم أوال مع ما بقي بعد العود نعم لو كان ما قط ،وإال فيبقى على التمامأيضاً 
إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعـه حـال التـردد مسـافة ففـي العـود إلـى        

 لكنه مشكل فال يترك االحتياط بالجمع.  ،(١١٤٨)التقصير وجه 

: ما صاله قصرا قبل العدول عـن قصـده ال يجـب إعادتـه      ٢٤] مسألة  ٢٢٥٥[  
 ضائه خارجه. في الوقت فضال عن ق (١١٤٩)

أن ال يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل  الرابع : 
وإال أتـم ألن   ،كذلك (١١٥٠)وأن ال يكون من قصده المرور على ووطنه  ،بلوغ الثمانية

                                                 

 (وكذا إن لم يكن مسافة في وجه) : قوي. )(١١٤٧

 (ففي العود الى التقصير وجه) : ال يخلو عن قوة وان كان االحتياط ال ينبغي تركه.)(١١٤٨

 ك االحتياط باالعادة والقضاء.(ال يجب اعادته) : ال يتر)(١١٤٩
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فلـو كـان مـن قصـده      ،والوصول إلى الـوطن قـاطع لنفسـه    ،اإلقامة قاطعة لحكم السفر
وكذا يتم لو كـان متـرددا فـي     ،بعده لم يكن قاصدا للمسافةذلك من حين الشروع أو 

نعم لو لـم يكـن ذلـك مـن قصـده       ،نية اإلقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية
عروض مقتض لذلك فـي األثنـاء لـم ينـاف عزمـه       (١١٥١)وال مترددا فيه إال أنه يحتمل 

ال أنه لو عرض فـي األثنـاء   نظير ما إذا كان عازما على المسافة إ ،فيقصرعلى المسافة 
فإنـه ال   ،ويحتمـل عـروض ذلـك    ،مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجـع 

 يضر بعزمه وقصده.  

: لـو كـان حـين الشـروع فـي السـفر أو فـي أثنائـه قاصـدا           ٢٥] مسألة  ٢٢٥٦[  
لإلقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان 

ده إلى الجـزم بعـدم األمـرين فـإن كـان مـا بقـي بعـد         يرددا في ذلك وعدل عن تردمت
فلو كان ما بقي بعد  ،وإال فال ،العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم اإلياب قصر

العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكـان عازمـا علـى العـود ولـو لغيـر يومـه قصـر فـي          
بـل ولـو كـان فرسـخا      ،ان أقـل مـن أربعـة   بل وكذا لو كـ  ،الذهاب والمقصد واإلياب

فكذلك على األقوى من وجوب القصر في كل تلفيـق مـن الـذهاب واإليـاب وعـدم      
 اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر.  

في أول السفر اإلقامة أو المرور علـى   ته: لو لم يكن من ني ٢٦] مسألة  ٢٢٥٧[  
لك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عمـا بـدا لـه    الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثم بدا له ذ

وعزم على عدم األمرين فهل يضم مـا مضـى إلـى مـا بقـي إذا لـم يكـن مـا بقـي بعـد           
العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بين 

                                                                                                                         

(من قصده المرور على وطنه) : والنزول فيه واما مجرد المرور اجتيازاً من غيـر نـزول ففيـه اشـكال     )(١١٥٠
 كما سيأتي.

 (إال انه يحتمل) : احتماالً ال يعبأ به العقالء وإال كان من قبيل المتردد وكذا الحال في نظائره.)(١١٥١
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صـورة   العزم األول والعزم الثاني إذا كـان قطع بين العزمين شيئا إشكال خصوصا فـي 
 . (١١٥٢)فاليترك االحتياط بالجمع نظيرما مر في الشرط الثالث  ،التخلل
وإال لـم يقصـر سـواء كـان      ،: أن ال يكون السفر حراما الخامس من الشروط 

نفسه حراما كالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الـزوج فـي غيـر    
الواجـب وكمـا إذا كـان السـفر     في غيـر   (١١٥٣)وسفر الولد مع نهي الوالدين  ،الواجب

أو كان غايتـه   ،وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه نحو ذلك (١١٥٤)مضرا لبدنه 
أو  (١١٥٥)أو للزنا أو العانة ظـالم  او للسرقة أمرا محرما كماإذا سافر لقتل نفس محترمة 

وأما إذا لـم يكـن ألجـل المعصـية لكـن تتفـق فـي         ،الخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك
ه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للفر فال يوجب التمـام  أثنائ

 بل يجب معه القصر واإلفطار. 

: إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مـديونا   ٢٧] مسألة  ٢٢٥٨[  
وسافر مع مطالبة الديان وإمكان األداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك فهل يوجـب  

م ال ؟ األقوى التفصيل بين ما إذا كان ألجل التوصل إلى ترك الواجـب أو لـم   التمام أ
 لكن األحوط الجمع في الثاني.  ،ففي االول يجب التمام دون الثاني ،يكن كذلك

: إذا كان السفر مباحـا لكـن ركـب دابـة غصـبية أو كـان        ٢٨] مسألة  ٢٢٥٩[  
 كان األحوط الجمع. وإن  ،(١١٥٦)المشي في أرض مغصوبة فاألقوى فيه القصر 

                                                 

 لث) : مر ما هو المختار فيه وهذا مثله.(نظير ما مر في الشرط الثا)(١١٥٢

 (مع نهي الوالدين) : بل مع تأذيهما بالخروج الناشئ من شفقتهما عليه.)(١١٥٣

 (مضراً لبدنه) : ضرراً يبلغ حد االتالف أو ما يلحقه كفساد عضو من االعضاء.)(١١٥٤

 (العانة ظالم) : في ظلمه. )(١١٥٥

في الصورة الثانية بل وفي االولـى اذا قصـد الفـرار بهـا      (فاالقوى فيه القصر) : بل االقوى فيه التمام)(١١٥٦
 عن المالك.
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: التابع للجـائر إذا كـان مجبـورا أو مكرهـا علـى ذلـك أو        ٢٩] مسألة  ٢٢٦٠[  
 ،قصـر كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من األغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة 

وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جـوره وجـب   
 .  يقصرفإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع  ،فر الجائر طاعةعليه التمام وإن كان س

بالسـفر  لـو أمـره   وامـره  أ: التابع للجائر المعد نفسه المتثال  ٣٠] مسألة  ٢٢٦١[  
فإن عد سفره إعانـة للظـالم فـي ظلمـه كـان حرامـاً ووجـب عليـه          ،فسافر امتثاالً ألمره

 ،واألحـوط الجمـع   ،نه إعانة مباحاًوإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كو التمام
 وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.  

بـل   ،قصـر : إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عيالـه   ٣١] مسألة  ٢٢٦٢[  
وإن كان لهوا كما يستعمله أبنـاء   ،وإن كان األحوط فيه الجمع ،وكذا لو كان للتجارة

وال فرق بين صيد البروالبحـر كمـا ال فـرق بعـد فـرض       ،(١١٥٧)الدنيا وجب عليه التمام 
كونه سفرا بين كونه دائرا حـول البلـد وبـين التباعـد عنـه وبـين اسـتمراره ثالثـة أيـام          

 وعدمه على األصح.  

وإن  ،يقصر: الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبـة   ٣٢] مسألة  ٢٢٦٣[  
لكـون العـود جـزءاً مـن سـفر       (١١٥٨)عليـه   كان مع عدم التوبة فال يبعد وجـوب التمـام  

 لكن األحوط الجمع حينئذ.  ،المعصية

: إباحــة الســفر كمــا أنهــا شــرط فــي األبتــداء شــرط فــي   ٣٣] مســألة  ٢٢٦٤[  
فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في األثناء انقطـع ترخصـه    أيضاً،االستدامة 

لـم يقطـع بقـدر المسـافة صـح مـا       ووجب عليه اإلتمام وإن كان قد قطع مسافات ولو 

                                                 

)(وجب عليه التمام) : فيكون ملحقاً بسفر المعصية حكماً، واالحوط في غيره من السفر الـذي يعـد   (١١٥٧
 تمام. باطالً ولو بلحاظ المقاصد العقالئية الجمع بين القصر واأل

 يد واالظهر وجوب القصر عليه.(فال يبعد وجوب التمام عليه) : بل هو بع)(١١٥٨
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فهو كما لو عدل عن السفر وقـد صـلى قبـل عدولـه قصـرا حيـث ذكرنـا         ،صاله قصرا
وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في األثناء إلى  ،(١١٥٩)سابقا أنه ال يجب إعادتها 

الطاعة فإن كان الباقي مسافة فال إشـكال فـي القصـر وان كانـت ملفقـة مـن الـذهاب        
بل وإن لم يكن الذهاب أربعة علـى األقـوى وأمـا إذا لـم يكـن مسـافة ولـو         ،واإلياب

بعد كون مجمـوع   القصرفاألحوط الجمع بين القصر والتمام وان كان األقوى  ،ملفقة
ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة فإن المدار على حال العصيان والطاعة فمـا دام عاصـيا   

 كون البقية مسافة أو ال.  من غير نظر إلى يقصريتم وما دام مطيعا 

: لو كانت غاية السفر ملفقـة مـن الطاعـة والمعصـية فمـع       ٣٤] مسألة  ٢٢٦٥[  
أيضـاً  استقالل داعي المعصية ال إشكال في وجوب التمام سـواء كـان داعـي الطاعـة     

وأمـا إذا كـان داعـي الطاعـة مسـتقال وداعـي المعصـية تبعـا أو كـان           ،مستقال أو تبعـا 
وإن كـان ال يبعـد وجـوب التمـام      ،واألحـوط الجمـع   ،لمسألة وجـوه باالشتراك ففي ا

 بحيث لوال اجتماعهما ال يسافر   (١١٦٠)خصوصاً في صورة االشتراك 

: إذا شك في كون السـفر معصـية أو ال مـع كـون الشـبهة       ٣٥] مسألة  ٢٢٦٦[  
موضوعية فاألصل اإلباحـة إال إذا كانـت الحالـة السـابقة هـي الحرمـة أو كـان هنـاك         

ل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشـروطة بـأمر وجـودي كـأذن المـولى وكـان       أص
أو كان الشك في االباحـة والعـدم مـن جهـة الشـك فـي حرمـة الغايـة          ،مسبوقا بالعدم

 وعدمها وكان األصل فيها الحرمة. 

على الواقع أو االعتقاد أو والحرمة : هل المدار في الحلية  ٣٦] مسألة  ٢٢٦٧[  
فلـو اعتقـد كـون السـفر حرامـا بتخيـل أن الغايـة         ،؟ إشـكال  األصولالظاهرمن جهـة  

                                                 

 (ال يجب اعادتها) : بل تجب االعادة على االحوط كما مر.)(١١٥٩

(وان كان ال يبعد وجوب التمام خصوصاً في صورة االشتراك) : بل هو االقوى فـي هـذه الصـورة    )(١١٦٠
 كما ان االقوى تعين القصر في الصورة االولى.
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فبان خالفه كما إذا سافر لقتـل شـخص بتخيـل أنـه محقـون الـدم فبـان كونـه          محرمة
مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صاله تماما أو ال ؟ ولو لم يصل وصارت قضـاء  

إن كـان ال يبعـد   و ،الجمعواألحـوط   ،(١١٦١) فهل يقضيها قصرا أو تماما ؟ وجهان
وكـذا   ،وعلى االعتقاد إن قلنـا بهـا   ،كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري

لو كان مقتضى األصل العملي الحرمة وكان الواقع خالفه أو العكس فهل المنـاط مـا   
واألحـوط الجمـع    )١(؟ وجهان  الخالفهو في الواقع أو مقتضى األصل بعد كشف 

 المناط هو الظاهر الذي اقتضاه األصل اباحة أو حرمة.  وإن كان ال يبعد كون

: إذا كانت الغايـة المحرمـة فـي اثنـاء الطريـق لكـن كـان         ٣٧] مسألة  ٢٢٦٨[  
لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجمـوع يعـد مـن سـفر     مستلزماً السفر إليه 

 بخالف ما إذا لم يستلزم.   (١١٦٢)المعصية 

 لسفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام وال يوجب التمام.: ا ٣٨] مسألة  ٢٢٦٩[  

: إذا نذر أن يتم الصالة في يوم معين أو يصوم يوما معينـا   ٣٩] مسألة  ٢٢٧٠[  
مـن أن السـفر    (١١٦٤)ولو سافر وجب عليه القصر على ما مـر   ،(١١٦٣)وجب عليه اإلقامة  

لى ترك الواجـب  المستلزم لترك وواجب ال يوجب التمام إال إذا كان بقصد التوصل إ
 واألحوط الجمع. 

: إذا كـان سـفره مباحـا لكـن يقصـد الغايـة المحرمـة فـي          ٤٠] مسألة  ٢٢٧١[  
حواشي الحادة فيخرج عنه لمحرم ويرجع إلى الجادة فـإن كـان السـفر لهـذا الغـرض      

                                                 

واقعية المنجزة، نعم ال يضر في وجـوب التمـام مـع كـون     (وجهان) : االظهر اناطة التمام بالحرمة ال)(١١٦١
 الغاية كذلك عدم تحققها في الخارج.

 (فالظاهر ان المجموع يعد من سفر المعصية) : بل الظاهر خالفه إال اذا كان الزائد مقدمة للمعصية.)(١١٦٢

 افر.عليه االقامة) : االظهر عدم وجوبها في صورة نذر الصوم نعم يجب قضاؤه لو س ب(وج)(١١٦٣

(وجب عليه القصر على ما مر) : انما يجب عليه القصر في الصالة مع نذر االتمام من جهـة اخـرى   )(١١٦٤
 بين قصد التوصل الى ترك الواجب وعدمه.فيها غير ما مر وال فرق 
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وان لم يكن لذلك وإنمـا يعـرض لـه قصـد ذلـك فـي        ،موجبا للتمام (١١٦٥)كان محرما 
كمـا أنـه إذا كـان     ،ومـا دام عليهـا يقصـر    (١١٦٦)جا عن الجـادة يـتم   األثناء فما دام خار

السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقـل لغـرض آخـر    
 واألحوط الجمع في الصورتين.  ،(١١٦٧)صحيح يقصر ما دام خارجا 

 : إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصـول إلـى المقصـد    ٤١] مسألة  ٢٢٧٢[  
عن سفر المعصـية فـي أنـه     (١١٦٨)وأما بعده فحاله حال العود  ،قبل حصول الغرض يتم

 ،ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعـد المجمـوع سـفرا واحـدا     ،لو تاب يقصر
واألحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسـافرا قبـل   

 أن يشرع في العود. 

: إذا كان السفر لغاية لكن عرض فـي أثنـاء الطريـق قطـع      ٤٢] مسألة  ٢٢٧٣[  
مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض األول فالظاهر وجوب التمـام فـي   

 ،ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة مـن الطاعـة والمعصـية   
 إذا لم يكن الباقي مسافة.  (١١٦٩)واألحوط الجمع خصوصا 

: إذا كان السفر في االبتداء معصية فقصد الصوم ثم عـدل   ٤٣] مسألة  ٢٢٧٤[  
وإن كان بعده ففي  ،في األثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب اإلفطار

واألحـوط   ،صحة الصـوم ووجـوب إتمامـه إذا كـان فـي شـهر رمضـان مـثال وجهـان         
وعـدل إلـى المعصـية فـي      ولو انعكس بأن كـان طاعـة فـي االبتـداء     ،اإلتمام والقضاء

                                                 

 (كان محرماً) : اي في المقدار الذي يكون مقدمة للغاية المحرمة.)(١١٦٥

 في خصوص حال الذهاب.(فما دام خارجاً عن الجادة يتم): بل )(١١٦٦

 (يقصر ما دام خارجاً) : بل في غير حال االياب.)(١١٦٧

 (فحاله حال العود) : وقد مر وجوب التقصير في حال العود مطلقاً.)(١١٦٨

(خصوصاً) : ال خصوصية له في حكم المقدار الملفق واما الباقي فاالظهر وجوب القصر فيه ولو لم )(١١٦٩
 لم يكن مسافة.
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واألحـوط قضـاؤه    ،(١١٧٠)األثناء فإن لم يأت بالمفطر و كان قبـل الـزوال صـح صـومه     
واألحـوط إمسـاك بقيـة     ،(١١٧١)وإن كان بعد اإلتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل  أيضاً،

 النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان.  

وال  ،صــوم النــدبي: يجــوز فــي ســفر المعصــية اإلتيــان بال ٤٤] مســألة  ٢٢٧٥[  
 فيجري عليه حكم الحاضر.  ،يسقط عنه الجمعة وال نوافل النهار والوتيرة

كأهل البوادي مـن العـرب    ،أن ال يكون ممن بيته معه :من الشرائط السادس :
بل يدورون في البـراري وينزلـون فـي محـل      (١١٧٢)والعجم الذين ال مسكن لهم معينا 

نعـم لـو    ،المـاء لعـدم صـدق المسـافر علـيهم     العشب والكأل ومواضع القطر واجتمـاع  
، ولـو سـافر أحـدهم    (١١٧٣)سافروا لمقصد آخر من حـج أو زيـارة أو نحوهمـا قصـروا     

الختيارمنزل أو لطلب محل القطـر أو العشـب وكـان مسـافة ففـي وجـوب القصـر أو        
 فال يترك االحتياط بالجمع.   ،التمام عليه إشكال

، كالمكـاري  (١١٧٤)ال وشـغال لـه   أن ال يكـون ممـن اتخـذ السـفر عمـ      السابع :
فإن هؤالء يتمون الصالة والصـوم فـي    ،والجمال والمالح والساعي والراعي ونحوهم

ل المكاري متاعه أو أهله من مسفرهم الذي هو عمل لهم وان استعملوه ألنفسهم كح
بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى األمـاكن  وال فرق  ،مكان إلى مكان آخر

                                                 

 االحتياط باالتمام والقضاء. (صح صومه) : ال يترك)(١١٧٠

 (بطل) : البطالن في الصورة الثانية محل تأمل فال يترك مراعاة مقتضى االحتياط في النية.)(١١٧١

(ال مسكن لهم معيناً) : ال دخل لهذا في الحكم بـل الميـزان ان يصـدق علـيهم فـي هـذا الحـال ان        )(١١٧٢
 بيوتهم معهم.

عليهم فـي هـذا الحـال وإال اتمـوا، وهكـذا الكـالم فيمـا         (قصروا) : اذا لم يصدق العنوان المذكور)(١١٧٣
 بعده.

)(عمالً وشغالً له) : عرفاً اما باتخاذ عمل سفري مهنة له أو بتكرر السفر منه خارجـاً، فالمعيـار كثـرة    (١١٧٤
 السفر ولو تقديراً كما في األول.
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وكـذا ال فـرق    ،فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيـدة وغيـره  (١١٧٥)بالده القريبة من 
 ،بأن جعل المنزلين منزال واحدا وبين من لم يكن كـذلك  (١١٧٦)بين من جد في سفره  

والمدار على صدق اتخاذ السفر عمـال لـه عرفـا ولـو كـان فـي سـفرة واحـدة لطولهـا          
 يعتبـر تحقـق الكثـرة بتعـدد     فـال  ،وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكـان آخـر  

يلحـق الحكـم   أيضـاً  فمع الصدق في أثناء السفر الواحد  ،السفر ثالث مرات أو مرتين
 نعم إذا لم يتحقق الصدق إال بالتعدد يعتبر ذلك.  ،وهو وجوب اإلتمام

: إذا سافر المكاري ونحوه ممن شـغله السـفر سـفرا لـيس      ٤٥] مسألة  ٢٢٧٦[  
نعـم لـو حـج أو زار لكـن مـن       ،(١١٧٧)لحـج أو الزيـارة يقصـر    ل من عمله كما إذا سافر

 حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم.

الــذين  (١١٧٨): الظــاهر وجــوب القصــر علــى الحملداريــة  ٤٦] مســألة  ٢٢٧٧[  
يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج بخالف من كان متخذا ذلك عمـالً لـه فـي    

السنة كالذين يكرون دوابهم من األمكنة البعيدة ذهابا وإيابا على وجـه يسـتغرق   تمام 
 ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ.

: مــن كــان شــغله المكــاراة فــي الصــيف دون الشــتاء أو   ٤٧] مســألة  ٢٢٧٨[  
 ولكن األحوط الجمع. ،بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه

                                                 

 (االماكن القريبة من بالده) : بشرط بلوغ المسافة.)(١١٧٥

د في سفره) : اذا جد به السير بان اتعبه واشتد عليه الشـتماله علـى مشـقة زائـدة     (ال فرق بين من ج)(١١٧٦
على المقدار الذي يوجبه السفر عادة فال يبعد ثبوت التقصير في حقه اذا كان ممـن اتخـذ العمـل السـفري     

 مهنة له كالمكاري والجمال.

ة الفعليـة ولـو بـذلك ومنـه يظهـر      (يقصر) : ال يبعد وجوب التمام عليه حينئذ ايضاً مع تحقق الكثـر )(١١٧٧
 الحال فيما بعده.

(الظاهر وجوب القصر على الحلمدارية) : بل الظاهر وجوب التمام عليهم مع استغراق السفر لتمـام  )(١١٧٨
 اشهر الحج أو معظمها، نعم اذا كان زمانه قصيراً كثالثة اسابيع فالظاهر وجوب القصر عليهم.
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ن التردد إلى ما دون المسافة عمالً لـه كالحطـاب   : من كا ٤٨] مسألة  ٢٢٧٩[  
إال إذا كان يصدق عليـه المسـافر عرفـا وإن لـم      ،ونحوه قصر إذا سافر ولو لالحتطاب

بوجـوب التمـام عليـه إذا سـافر      (١١٧٩)يكن بحد المسافة الشرعية فإنه يمكن أن يقـال   
 شغله من االحتطاب مثال.هو بحد المسافة خصوصا فيما 

في استمرار من شغله السفر على التمـام أن ال   (١١٨٠): يعتبر  ٤٩لة ] مسأ ٢٢٨٠[  
وإال انقطع حكم عملية السفر وعاد إلـى القصـر فـي     ،يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام

 ،وإن كـان األحـوط الجمـع فيهمـا     ،السفرة االُولى خاصة دون الثانية فضال عن الثالثـة 
ح والسـاعي وغيـرهم ممـن عملـه     وال فرق في الحكم المزبـور بـين المكـاري والمـال    

وإن كـان األحـوط مـع إقامـة      ،أما إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي علـى التمـام   ،السفر
بـل   ،وال فرق في اإلقامة فـي بلـده عشـرة بـين أن تكـون منويـة أو ال       ،الخمسة الجمع

ولكـن   ،فمجـرد البقـاء عشـرة يوجـب العـود إلـى القصـر        أيضـاً، وكذا فـي غيـر بلـده    
 اإلقامة في غير بلده بال نية الجمع في السفر األول بين القصر والتمام. األحوط مع

: إذا لم يكن شغله وعمله السـفر لكـن عـرض لـه عـارض       ٥٠] مسألة  ٢٢٨١[  
سواء كان كل سـفرة بعـد سـابقها     ،فسافر أسفارا عديدة ال يلحقه حكم وجوب التمام

ان لـه طعـام أو شـيء آخـر فـي      فلو كـ  ،اتفاقيا أو كان من األول قاصدا السفار عديدة
بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلـد فسـافر ثـالث مـرات أو أزيـد      

وكـذا إذا أراد أن ينتقـل مـن مكـان إلـى       ،بدوابه أو بدواب الغير ال يجب عليه التمـام 
 مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله.

                                                 

 الظهر وجوب القصر عليه.(يمكن ان يقال) : ولكنه ضعيف وا)(١١٧٩

(يعتبر) : ال يبعد عدم اعتباره فيبقى على التمـام فـي السـفر االول حتـى فـي المكـاري وان كـان ال        )(١١٨٠
 ينبغي له ترك االحتياط بالجمع بين القصر واالتمام في سفره االول.
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فيمن شغله السفر اتحـاد كيفيـات وخصوصـيات     : ال يعتبر ٥١] مسألة  ٢٢٨٢[  
فلو  ،ومن حيث الحمولة ومن حيث نوع الشغل (١١٨١)أسفاره من حيث الطول والقصر 

كان يسافر إلى األمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة أو كانت دوابه الحمير فبدل بالبغـال  
عـن   ار مالحـا أو بـالعكس يلحقـه الحكـم وإن أعـرض     صأو الجمال أو كان مكاريا ف

نعـم لـو كـان شـغله المكـاراة فـاتفق أنـه         ،أحد النوعين إلى اآلخر أو لفق من النوعين
ألنه سفر في غير عمله بخالف ما ذكرنـا   (١١٨٢)ة أو بالعكس قصر رركب السفينة للزيا

أوال فإنه مشتغل بعمل السفر غاية األمر أنـه تبـدل خصوصـية الشـغل إلـى خصوصـية       
 ر وإن اختلف نوعه.فالمناط هو االشتغال بالسف ،أخرى

ــتم   ٥٢] مســألة  ٢٢٨٣[   ــا منهــا ي  ،: الســائح فــي األرض الــذي لــم يتخــذ وطن
 واألحوط الجمع.

 يتم.(١١٨٣): الراعي الذي ليس له مكان مخصوص ٥٣] مسألة  ٢٢٨٤[  

 : التاجر الذي يدور في تجارته يتم. ٥٤] مسألة  ٢٢٨٥[  

لـم يتخـذ وطنـا غيـره      : من سافر معرضـا عـن وطنـه لكنـه     ٥٥] مسألة  ٢٢٨٦[  
 . (١١٨٤)يقصر 

: من كان في أرض واسعة قـد اتخـذها مقـرا إال أنـه كـل       ٥٦] مسألة  ٢٢٨٧[  
 إذا سافر عن مقر سنته. يقصرسنة مثال في مكان منها 

: إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشـرة أيـام أو    ٥٧] مسألة  ٢٢٨٨[  
 أقل بقي على التمام.

                                                 

 )(من حيث الطول والقصر) : بعد عدم كون السفر اقل من المسافة الشرعية كما مر.(١١٨١

 (قصر) : مر الكالم فيه في التعليق على المسألة الخامسة واالربعين.)(١١٨٢

 (الذي ليس له مكان مخصوص) : بل مطلقاً ما دام يعد السفر عمالً له.)(١١٨٣

 (يقصر) : بشرط ان ال يصدق عليه أحد العناوين الموجبة للتمام ككون بيته معه.)(١١٨٤
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وهو المكـان الـذي يتـوارى عنـه جـدران       ،إلى حد الترخصالوصول  الثامن :
ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقـق   ،(١١٨٥)بيوت البلد ويخفى عنه أذانه 

بل األحوط مراعاة اجتماعهما  ،وأما مع العلم بعدم تحققه فاألحوط اجتماعهما ،اآلخر
مام وإما يـؤخر الصـالة   فلو تحقق أحدهما دون اآلخر إما يجمع بين القصر والت ،مطلقا

ينقطع حكـم القصـر إذا وصـل إلـى     أيضاً وفي العود عن السفر  ،إلى أن يتحقق اآلخر
، وإن كـان األحـوط تـأخير الصـالة إلـى      (١١٨٦)حد الترخص من وطنه أو محل إقامتـه  

 الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد.

خفـاء جـدران البيـوت     (١١٨٧): المناط في خفـاء الجـدران    ٥٨] مسألة  ٢٢٨٩[  
ويكفـي   ،الخفاء االعالم والقباب والمنارات بل وال خفاء سور البلد إذا كان له سـور 

 خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها.

: إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر  ٥٩] مسألة  ٢٢٩٠[  
كما أنه إذا كان فـي موضـع مـنخفض يخفـى بيسـير مـن        ،ستويكونه في الموضع الم

وكـذا   ،السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضـع المسـتوي  
واالنخفاض فإنها ترد إليه لكن أإذا كانت البيوت على خالف المعتاد من حيث العلو 

ط خفاؤهـا  وكـذا إذا كانـت علـى مكـان مرتفـع فـإن األحـو        ،األحوط خفاؤها مطلقـا 
 مطلقا.

                                                 

لحد الترخص او محدديته له اشكال بل منع ومنه (ويخفى عنه اذانه) : في معرفية عدم سماع االذان )(١١٨٥
 ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع االتية.

(من وطنه أو محل اقامته) : اعتبار حد الترخص في الموردين وال سيما في العود الى محل االقامـة  )(١١٨٦
 محل اشكال بل منع واالحتياط في محله.

ط اسـتتار الشـخص عـن أهـل البيـوت فـي حـدود        (المناط في خفاء الجدران) : بل االظهر ان المنا)(١١٨٧
 هم فيها وفي مرافقها ومنه يظهر الحال في بعض الفروع االتية.شتمعي
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نعـم   ،: إذا لم يكن هناك بيوت وال جدران يعتبـر التقـدير   ٦٠] مسألة  ٢٢٩١[  
في بيوت االعراب ونحوهم ممن ال جدران لبيوتهم يكفـي خفاؤهـا وال يحتـاج إلـى     

 تقدير الجدران.

) وإن ٣(: الظاهر في خفاء االذان كفاية عدم تمييز فصوله  ٦١] مسألة  ٢٢٩٢[  
اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونـه أذانـا أو غيـره فضـال     كان األحوط 

 عن المتميز كونه أذانا مع عدم تميز فصوله.

: الظاهر عدم اعتبار كون األذان في آخر البلـد فـي ناحيـة     ٦٢] مسألة  ٢٢٩٣[  
بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد علـى   ،المسافر في البالد الصغيرة والمتوسطة

 نعم في البالد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.  ،أذنة مرتفعةم

: يعتبر كون األذان على مرتفع معتـاد فـي أذان ذلـك البلـد      ٦٣] مسألة  ٢٢٩٤[ 
 ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو.

سـط فـي   : المدار في عين الرائي وأذن السـامع علـى المتو   ٦٤] مسألة  ٢٢٩٥[  
الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانـع عـن الرؤيـة    

كمـا أن الصـوت الخـارق فـي العلـو يـرد إلـى         ،فغير المتوسط يرجـع إليـه   ،أو السماع
 المعتاد المتوسط.

ــدم اختصــاص   ٦٥] مســألة  ٢٢٩٦[   ــوى ع ــرخص   (١١٨٨): األق ــار حــد الت اعتب
بل وفـي المكـان الـذي بقـي فيـه ثالثـين يومـا         أيضاً،قامة بالوطن فيجري في محل اإل

وكما ال فرق في الوطن بين إبتداء السفر والعود عنه في اعتبار حـد التـرخص    ،مترددا
كذلك في محل اإلقامة فلو وصل في سفره إلى حد التـرخص مـن مكـان عـزم علـى      

لتـأخير إلـى   وإن كـان األحـوط ا   ،اإلقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجـب عليـه أن يـتم   
نعم ال يعتبر حد الترخص في غير الثالثة كما إذا  ،الوصول إلى المنزل كما في الوطن

                                                 

 (االقوى عدم اختصاص) : بل ال يبعد االختصاص بالذهاب عن الوطن.)(١١٨٨
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ذهب لطلب الغريم أو األبق بدون قصد المسافة ثم في األثناء قصدها فإنه يكفـي فيـه   
 الضرب في األرض.

: إذا شك في البلوغ إلـى حـد التـرخص بنـى علـى عدمـه        ٦٦] مسألة  ٢٢٩٧[  
 . (١١٨٩)التمام في الذهاب وعلى القصر في اإلياب فيبقى على 

: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصالة قبـل حـد    ٦٧] مسألة  ٢٢٩٨[  
الترخص بنية التمام ثم في األثناء وصل إليه فإن كان قبـل الـدخول فـي قيـام الركعـة      

وإن كان  ،عبل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركو ،الثالثة أتمها قصرا وصحت
لكنـه مشـكل فـال يتـرك      ،بعده فيحتمل وجوب اإلتمام ألن الصالة علـى مـا افتتحـت   

وإذا شرع في الصالة في حال العود قبل الوصول  أيضاً،قصرا  (١١٩٠)االحتياط باالعادة 
واألحـوط ـ    ،(١١٩١)إلى الحد بنية القصر ثم في االثناء وصل إليه أتمها تماما وصـحت  

 م إعادتها تماما.في وجه ـ إتمامها قصرا ث

: إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بـان أنـه لـم     ٦٨] مسألة  ٢٢٩٩[  
وكـذا فـي العـود إذا صـلى تمامـا       ،(١١٩٢)يصل إليـه وجبـت االعـادة أو القضـاء تمامـا      

وفـي عكـس الصـورتين     ،باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت االعادة أو القضاء قصـرا 

                                                 

(وعلى القصر في االياب) : قد مر المنع عن اعتبار حد الترخص في االياب وعلـى القـول باعتبـاره    )(١١٨٩
 المقام تفصيل. ففي

مـن   ٢٩(فال يترك االحتياط باالعادة) : الظاهر جواز القطع واالتيان بها قصراً كما مـر فـي المسـألة    )(١١٩٠
 فصل النية.

يصـليها قصـراً وهـو    تبـار حـد التـرخص فـي االيـاب وإال ف     (اتمها تماماً وصحت) : علـى القـول باع  )(١١٩١
 االظهر.

في االعادة حاله حين العمل وفي القضاء وظيفته حال الفوت (االعادة أو القضاء تماماً) : بل يراعي )(١١٩٢
وكذا االمر في عكسه اذا انكشف الخالف في الوقت وال قضاء لو انشكف خارجه، هذا في الذهاب ومثله 

هـذا  لالحال في االياب على القول باعتبار حد الترخص فيه، واما على المختار من عـدم اعتبـاره فـال محـل     
 الفرع.
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الخـالف يـنعكس الحكـم فيجـب االعـادة قصـرا فـي        بأن اعتقد عـدم الوصـول فبـان    
 األولى وتماما في الثانية.

: إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثـم فـي أثنـاء     ٦٩] مسألة  ٢٣٠٠[  
الطريق وصل إلى ما دونه إما العوجاج الطريـق أو ألمـر آخـر كمـا إذا رجـع لقضـاء       

وإذا جـاز عنـه بعـد ذلـك      ،(١١٩٣)حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليـه التمـام    
وأما إذا سافر مـن محـل اإلقامـة وجـاز      ،(١١٩٤)وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة 

ثم وصل إلى مـا دونـه أو رجـع فـي األثنـاء لقضـاء حاجـة بقـي علـى           (١١٩٥)عن الحد 
وإذا صلى في الصورة األولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل  ،التقصير

وأما إن كان قبل  ،بعد بلوغ المسافة فال إشكال في صحة صالتهإلى ما دونه فإن كان 
له بما لو صلى  (١١٩٦)وإن كان يحتمل األجزاء إلحاقا   ،ذلك فاألحوط وجوب االعادة

 ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

: في المسافة الدورية حول البلـد دون حـد التـرخص فـي      ٧٠] مسألة  ٢٣٠١[  
 مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصالة.  (١١٩٧)تمام الدور أو بعضه  

أو محكماً    قواطع السفر موضوعاً 

  
  

                                                 

ه التمام) : ال يترك االحتياط بالجمع بين االتمام والقصر في صورة اعوجاج الطريق ومـا  (يجب علي)(١١٩٣
 بحكمه من تقارب البيوت الى الطريق مع استقامته.

(اذا كان الباقي مسافة) : بل مطلقاً ما لم يعـدل عـن نيـة السـير الـى المسـافة وفـي صـورة اعوجـاج          )(١١٩٤
 من ثمانية فراسخ بخالفه في غيرها. الطريق وما بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءاً

 (وجاز عن الحد) : أو لم يجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة الى محل االقامة.)(١١٩٥

  (إلحاقاً) : بل على القاعدة.)(١١٩٦
(في تمام الدور أو بعضه) : االظهر لزوم القصر في الصـورة الثانيـة مـع صـدق السـفر عرفـاً وكـون        )(١١٩٧

 ترخص العوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرره.الدخول في حد ال
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 فصل 

 في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً 

 وهي أمور :

وموجب للمتمام ما دام فيه  (١١٩٨)فإن المرور عليه قاطع للسفر  ،أحدها : الوطن 
بعـده إلـى قصـد مسـافة      رقصـ ويحتاج في العود إلى ال ،أو فيما دون حد الترخص منه

والمـراد بـه المكـان الـذي اتخـذه       ،جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عـن حـد التـرخص   
سواء كان مسـكنا ألبيـه وأمـه     ،بلدا كان أو قرية أو غيرهما (١١٩٩)مسكنا ومقرا له دائما 

وال يعتبر فيه بعد االتخاذ المزبور حصول ملك لـه   ،ومسقط رأسه أو غيره مما استجده
والظـاهر أن الصـدق    ،م يعتبر فيه اإلقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنـه نع ،فيه

فربما يصـدق باإلقامـة فيـه بعـد      ،المذكور يختلف بحسب االشخاص والخصوصيات
فقبلـه   ،فال يشترط اإلقامـة سـتة أشـهر وإن كـان أحـوط      ،القصد المزبور شهرا أو أقل

 رة أيام.يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عش

: إذا أعرض عـن وطنـه األصـلي أو المسـتجد وتـوطن فـي        ١] مسألة  ٢٣٠٢[  
أو كان ولم يكن قابال للسكنى كما إذا كان له فيه أصالً غيره فإن لم يكن له فيه ملك 

أو كان قابال له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التـوطن األبـدي    ،نخلة أو نحوها
وأمـا إذا كـان لـه     ،وجب المرور عليه قطع حكم السـفر فال ي ،يزول عنه حكم الوطنية

فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشـهور علـى أنـه بحكـم     
                                                 

(فان المرور عليه قاطع للسفر) : اذا نزل فيه واما المرور عليه اجتيازاً من غير نزول ففي كونـه قاطعـاً   )(١١٩٨
 تأمل.

(ومقراً له دائماً) : ال يعتبر قصد الدوام في الوطن ولو كان مستجداً بل يكفي عده مقراً ومسـكناً لـه   )(١١٩٩
بحيث ال يزول عنه هذا العنوان بمجرد اتخـاذ مسـكن موقـت فـي مكـان آخـر عشـرة ايـام أو نحوهـا           عرفاً

والضابط عدم عده مسافراً فيه، وهذا هو المساوق لمفهوم الوطن لغة وال عبرة بمفهوميه العرفي المستحدث 
 ومنه يظهر الحال فيما ذكره بعده.
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ويسـمونه بـالوطن الشـرعي ويوجبـون عليـه       ،الوطن العرفي وإن أعرض عنه إلى غيره
كـم الـوطن عليـه    لكن األقوى عـدم جريـان ح   ،التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه

وإن كان األحوط الجمع بين إجراء حكـم   ،فالوطن الشرعي غير ثابت ،بعد االعراض
 ،فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام ،الوطن وغيره عليه

بل األحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوهـا ممـا هـو غيـر قابـل للسـكنى وبقـي فيـه         
بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة  ،ة أشهربقصد التوطن ست

 مثال.

: قد عرفت عدم ثبـوت الـوطن الشـرعي وأنـه منحصـر فـي        ٢] مسألة  ٢٣٠٣[  
العرفي فنقول : يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزالن فـي بلـدين أو قـريتين    

مـن السـنة بـأن يكـون لـه      فـي كـل منهمـا مقـدارا      (١٢٠٠)من قصده السكنى فيهما أبدا 
بل  ،زوجتان مثال كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو باالختالف

 أيضاً.بل ال يبعد األزيد أيضاً يمكن الثالثة 

: ال يبعد أن يكون الولد تابعا البويه أو أحدهما فـي الـوطن    ٣] مسألة  ٢٣٠٤[  
بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما وإن لم يلتفت 

عنـه سـواء كـان وطنـا أصـليا لهمـا        (١٢٠١)إال إذا قصد االعـراض  أيضاً وطنهما وطنا له 
ومحال لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا أعرضا عن وطنهما األصلي وأتخذا مكانا 

أو قريـة   وأمـا إذا أتيـا بلـدة    ،(١٢٠٢)آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغـا  
 وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا فال يصدق وطنا له إال مع قصده بنفسه.

: يزول حكم الوطنيـة بـاالعراض والخـروج وإن لـم يتخـذ       ٤] مسألة  ٢٣٠٥[  
 فيمكن إن يكون بال وطن مدة مديدة. ،بعد وطنا آخر

                                                 

 لتأبيد.(السكنى فيها أبداً) : قد عرفت عدم اعتبار ا)(١٢٠٠

 (إال اذا قصد االعراض) : اي خرج عنه معرضاً.)(١٢٠١

 )(ثم صار بالغاً) : المعيار عده عرفاً تبعاً لهما وعدمه فربما يعد مع البلوغ تابعاً وربما ال يعد قبله.(١٢٠٢
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لـو غصـب   ف ،: ال يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيـه  ٥] مسألة  ٢٣٠٦[  
وكذا إذا كان بقاؤه فـي بلـد    ،يكون وطنا له (١٢٠٣)دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا 

أو كـان منهيـا عنـه مـن أحـد       (١٢٠٤)حراما عليه من جهة كونه قاصدا الرتكـاب حـرام   
 والديه أو نحو ذلك.

: إذا تردد بعـد العـزم علـى التـوطن أبـدا فـإن كـان قبـل أن          ٦] مسألة  ٢٣٠٧[  
لوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فـال إشـكال فـي    يصدق عليه ا
بل وكذا إن كان بعد الصـدق   ،وإن لم يتحقق الخروج واالعراض (١٢٠٥)زوال الحكم 

وأما في الوطن األصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففـي   ،(١٢٠٦)في الوطن المستجد 
لوطنية ما لم يعزم علـى  زوال حكمه قبل الخروج واالعراض إشكال الحتمال صدق ا

 العدم فاألحوط الجمع بين الحكمين. 

اعتبـار قصـد    )رضـوان اهللا علـيهم  (: ظاهر كلمـات العلمـاء    ٧] مسألة  ٢٣٠٨[  
فال يكفي العزم على السكنى إلـى مـدة مديـدة     ،التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي

مثــل ذلــك فــال يبعــد الصــدق العرفــي ب  (١٢٠٧)لكنــه مشــكل  ،كثالثــين ســنة أو أزيــد
 إجراء الحكمين بمراعاة االحتياط. هواألحوط في مثل

                                                 

 )) السكنى فيها أبدا) : مر الكالم فيه.(١٢٠٣

البقـاء وكـذا الحـال فـي المثـال      )(من جهة كونه قصداً الرتكاب حرام) : لو قلنا انـه يوجـب حرمـة    (١٢٠٤
 الثاني.

(فال اشكال في زوال الحكم) : التعبيـر ال يخلـو عـن مسـامحة اذ لـم يتحقـق الحكـم لعـدم تحقـق          )(١٢٠٥
 موضوعه.

(في الوطن المستجد) : بل االظهر خالفه فال يزول الحكم بمجرد التـردد وكـذا االمـر فـي الـوطن      )(١٢٠٦
 االصلي.

يات ليس إال بمعنـى أخـذ المكـان مقـراً علـى النحـو       اكور في الرو(لكنه مشكل) : االستيطان المذ)(١٢٠٧
 الذي سبق ذكره فال وجه العتبار قصد التأبيد مطلقاً.



ISXRH@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

: العزم على إقامـة عشـرة أيـام متواليـات فـي مكـان       السفر من قواطع الثاني :  
واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت األعراب أو فالة مـن األرض أو العلـم بـذلك وإن    

الليالي المتوسطة داخلـة  و ،وال يكفي الظن بالبقاء فضال عن الشك ،كان ال عن اختيار
ويكفـي تلفيـق اليـوم     ،فيكفي عشرة أيـام وتسـع ليـال    ،بخالف الليلة األولى واالخيرة

فلو نوى المقام عند الـزوال مـن اليـوم األول إلـى      ،المنكسر من يوم آخر على األصح
 ،وإن كـان األحـوط الجمـع    ،الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه اإلتمـام 

فلو قصد اإلقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطـع   ،محل اإلقامة ويشترط وحدة
أو  ،الكـاظمين وبغـداد   فـي  حكم السفر كأن عزم على اإلقامة في النجف والكوفة أو

عزم على اإلقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عـزم علـى اإلقامـة فـي واحـدة      
الشـط بعـد كـون المجمـوع بلـدا      وال يضر بوحدة المحل فصـل مثـل    ،منها عشرة أيام

ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر  ،واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما
بخالف ما إذا  ،إذا كانت المحالت منفصلة (١٢٠٨)فالالزم قصد اإلقامة في المحلة منه  

وكان كنيـة   (١٢٠٩)كانت متصلة إال إذا كان كبيرا جدا بحيث ال يصدق وحدة المحل 
 ة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطينية ونحوها.اإلقام

: ال يعتبر في نية اإلقامة قصد عدم الخروج عن خطـة سـور    ٨] مسألة  ٢٣٠٩[  
بـل لـو قصـد حـال نيتهـا الخـروج إلـى بعـض بسـاتينها ومزارعهـا            ،البلد على األصـح 

ه حكـم  ونحوها من حدودها مما ال ينافي صدق إسم اإلقامة في البلد عرفا جرى عليـ 
المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد التـرخص بـل إلـى مـا دون األربعـة إذا      

                                                 

 (فالالزم قصد االقامة في المحلة منه) : فيه نظر.)(١٢٠٨

(بحيث ال يصدق وحدة المحل) : بل بحيث يعد االنتقال مـن موضـع منـه الـى آخـر ادامـة لعمليـة        )(١٢٠٩
 لسفر جديد. السفر أو انشاًء



obàØª@ëc@obÇì™ìß@ŠÐ�Ûa@É�aìÓ@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@INSXSH 

 ،كان قاصدا للعود عن قريب بحيث ال يخرج عن صدق اإلقامة في ذلك المكان عرفاً
 والرجوع قبل الليل. (١٢١٠)كما إذا كان من نيته الخروج نهارا 

اء ال يجـب التضـييق فـي    : إذا كان محـل اإلقامـة بريـة قفـر     ٩] مسألة  ٢٣١٠[  
 ،كما ال يجوز التوسيع كثيـرا بحيـث يخـرج عـن صـدق وحـدة المحـل        ،دائرة المقام

وبعد ذلك ال ينافي الخروج عن ذلـك المحـل إلـى     ،فالمدار على صدق الوحدة عرفا
أطرافه بقصد العود إليه وإن كـان إلـى الخـارج عـن حـد التـرخص بـل إلـى مـا دون          

فجواز نية الخروج إلى ما دون األربعـة ال يوجـب جـواز     ،األربعة كما ذكرنا في البلد
بـل يؤخـذ    ،فال يجوز جعل محلها مجموع ما دون األربعـة  ،توسيع محل اإلقامة كثيرا

على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون االربعة علـى وجـه ال يضـر بصـدق     
 اإلقامة فيه.

بل  ،شكوك الحصول ال يكفي: إذا علق اإلقامة على أمر م ١٠] مسألة  ٢٣١١[  
نعـم لـو كـان     ،وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبـر فيهـا  

 حدوث المانع ال يضر. (١٢١١)عازما على البقاء لكن احتمل 

: المجبور على اإلقامة عشـرا والمكـره عليهـا يجـب عليـه       ١١] مسألة  ٢٣١٢[  
لكـن بشـرط أن    ،فـرض رفـع الجبـر واالكـراه    التمام وإن كان من نيته الخـروج علـى   

 يكون عالما بـعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك.

: ال تصح نية االقامة في بيـوت االعـراب ونحـوهم مـا لـم       ١٢] مسألة  ٢٣١٣[  
يطمئن بعدم الرحيـل عشـرة أيـام إال إذا عـزم علـى المكـث بعـد رحلـتهم إلـى تمـام           

 العشرة.

                                                 

(اذا كان من نيته الخروج نهاراً) : اذا لم يكن الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له، فال يضـر  )(١٢١٠
قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل بشرط عدم التكرر بحد تصدق االقامة فـي  

 أزيد من مكان واحد.

 عقالء حتى ال ينافي العزم.)(لكن احتمل) : احماالً ال يعبأ به ال(١٢١١
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زوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار مـا قصـده الـزوج    : ال ١٣] مسألة  ٢٣١٤[  
في تحقق اإلقامـة بالنسـبة    (١٢١٢)والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة ال يبعد كفايته 

نعـم قبـل العلـم     ،إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشـرة 
ن لـم يبـق إال يـومين أو    ويجب عليهما التمـام بعـد االطـالع وإ    ،بذلك عليهما التقصير

 ،يا قصراصلّثالثة فالظاهر وجوب االعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممـا  
فالقصـد   ،وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة

لكن األحوط الجمـع فـي الصـورتين بـل ال يتـرك       ،اإلجمالي كاف في تحقق اإلقامة
 االحتياط.

: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثال وكـان عشـرة كفـى     ١٤] مسألة  ٢٣١٥[  
لكـن األحـوط    ،بل وإن كان عالما بالخالف ،وإن لم يكن عالما به حين القصد (١٢١٣)

الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال الحتمال اعتبار العلم أيضاً في هذه المسألة 
 حين القصد.

إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصـده فـإن كـان    :  ١٥] مسألة  ٢٣١٦[  
وإن لـم   ،صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان

أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شـرع فـي الرباعيـة لكـن لـم يتمهـا وإن       أصالً يصل 
الفريضـة الرباعيـة   وكذا لو أتـى بغيـر    ،دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر

فإنـه يرجـع إلـى القصـر مـع       ،مما ال يجوز فعله للمسافر كالنوافـل والصـوم ونحوهمـا   
وكذا  ،نعم األولى االحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ،العدول

لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثـة بـل بعـد القيـام     
 لم يركع بعد. إليها وإن

                                                 

 (ال يبعد كفايته) : الظاهر عدم كفايته وكذا الحال في التابع لرفقائه.)(١٢١٢

 (وكان عشرة كفى) : في الكافية تأمل بل منع.)(١٢١٣
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العـزم علـى اإلقامـة لكـن مـع      بعـد  : إذا صلى رباعية بتمام  ١٦] مسألة  ٢٣١٧[  
وكذا لو صـالها تمامـا    ،الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام

وإن كـان األحـوط    ،عـن اإلقامـة  (١٢١٤)لشرف البقعة كمواطن التخيير ولـو مـع الغفلـة    
 ل حينئذ وكذا في الصورة األولى. الجمع بعد العدو (١٢١٥)

: ال يشترط في تحقق اإلقامة كونه مكلفا بالصالة فلو نوى  ١٧] مسألة  ٢٣١٨[  
وإذا  ،اإلقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجـب عليـه التمـام فـي بقيـة األيـام      

ا كـان  وكـذا إذا نواهـا وهـو مجنـون إذ     ،أراد التطوع بالصالة قبل البلوغ يصـلي تمامـا  
وكذا إذا كانـت حائضـاً    ،ن ثم أفاقممن يتحقق منه القصد أو نواها حال اإلفاقة ثم ج

حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تمامـا بـل إذا كانـت حائضـاً تمـام      
 العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشىء سفرا.

ى اإلقامة ثم عدل عنها بعد : إذا فاتته الرباعية بعد العزم عل ١٨] مسألة  ٢٣١٩[  
الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتـى بالقضـاء تمامـا ثـم عـدل فالظـاهر كفايتـه        

فالظـاهر العـود إلـى    أيضـاً  وأما إن عدل قبل إتيان قضـائها   ،في البقاء على التمام (١٢١٦)
وإن كان األحوط الجمع حينئذ مـا دام   ،القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً

وان كانت مما ال يجب قضاؤه كما إذا فاتت ألجل الحيض أو النفاس ثـم   ،م يخرجل
عدلت عن النية قبل إتيان صالة تامة رجعت الى القصر فال يكفي مضي وقت الصالة 

 في البقاء على التمام.

                                                 

زائـدة اذ ال يتصـور االتمـام لشـرف البقعـة مـع االلتفـات الـى         » ولـو  « (ولو مع الغفلة) : لعل كلمة )(١٢١٤
 االقامة.

حوط) : ال يترك في الصورة الثانية وكذا في االولى اذ لـم يكـن االتمـام مسـتنداً الـى      (وان كان اال)(١٢١٥
 على نية االقامة االرتكازية.

 (فاظاهر كفايته) : بل الظاهر عدم كفايته.)(١٢١٦
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: العدول عن اإلقامة قبل الصالة تماما قاطع لهـا مـن حينـه     ١٩] مسألة  ٢٣٢٠[  
فلو فاتته حال العزم عليها صالة أو صـلوات   ،تحققها من األول وليس كاشفا عن عدم

وكـذا إذا   ،أيام ثم عدل قبل أن يصلي صالة واحدة بتمام يجـب عليـه قضـاؤها تمامـا    
صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلي صالة واحدة بتمـام فصـيامه   

 ض انقطاع اإلقامة بعده.نعم ال يجوز له الصوم بعد العدول ألن المفرو ،صحيح

: ال فرق في العدول عن قصد اإلقامـة بـين أن يعـزم علـى      ٢٠] مسألة  ٢٣٢١[  
ولـو كـان قبلـه     ،عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصالة تماما بقي على التمـام 

 رجع إلى القصر.  

 : إذا عزم على اإلقامة فنوى الصـوم ثـم عـدل بعـد الـزوال      ٢١] مسألة  ٢٣٢٢[ 
لمـا   (١٢١٧)لكن صوم ذلك اليوم صحيح  ،قبل الصالة تماما رجع إلى القصر في صالته

 فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال. ،عرفت من أن العدول قاطع من حينه ال كاشف

: إذا تمت العشـرة ال يحتـاج فـي البقـاء علـى التمـام إلـى         ٢٢] مسألة  ٢٣٢٣[  
ية تامة كذلك فما دام لم ينشـىء سـفراً   باتيان رباع (١٢١٨)بل إذا تحققت  ،إقامة جديدة

 جديداً يبقى على التمام.

: كما أن اإلقامة موجبة للصالة تمامـا ولوجـوب أو جـواز     ٢٣] مسألة  ٢٣٢٤[  
 (١٢١٩)الصوم كذلك موجبة الستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجـوب الجمعـة   

 ونحو ذلك من أحكام الحاضر.

ــدا للمقــيم   : إذا تحققــت ٢٤] مســألة  ٢٣٢٥[   االقامــة وتمــت العشــرة أوال وب

                                                 

 (لكن صوم ذلك اليوم صحيح) : فيه اشكال فال يترك االحتياط باالتمام والقضاء.)(١٢١٧

رار حكم التمام بذلك ولو قبل اكمال العشرة وهو المراد مـن العبـارة   (بل اذا تحققت) : بمعنى استق)(١٢١٨
 في صدر المسألة الرابعة والعشرين وما بعده.

 (ولوجوب الجمعة) : على االحوط فيه وعلى تأمل في اطالق ما بعده.)(١٢١٩
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 ولو ملفقة فللمسألة صور :   (١٢٢٠)الخروج إلى ما دون المسافة  

أن يكون عازماً على العود الى محل اإلقامـة واسـتئناف إقامـة عشـرة      االولى : 
 ،وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد واإلياب ومحل اإلقامة األولـى  ،أخرى

على اإلقامة في غير محل االقامة االولى مع عدم كون مـا بينهمـا   وكذا إذا كان عازما 
 مسافة.

 أن يكون عازماعلى عدم العود الى محل اإلقامة وحكمه وجوب الثانية :

القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسـافة أو كـان مجمـوع مـا     
ربعة على األقوى مـن  بقي العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ولو كان ما بقي أقل من أ

 ولو كان الذهاب أقل من أربعة. (١٢٢١)كفاية التلفيق 

أن يكـون عازمـاعلى العـود الـى محـل اإلقامـة مـن دون قصـد إقامـة           الثالثة :
وحكمه وجوب القصـر   ،مستأنفة لكن من حيث أنه منزل من منازله في سفره الجديد

 في الذهاب والمقصد ومحل اإلقامة.أيضاً 

ون عازما على العود إليه من حيث أنه محل إقامته بأن ال يكون أن يك الرابعة :
حين الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثم إنشـاء السـفر   

واألقوى في هذه الصورة البقاء على التمـام فـي    ،منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل
شىء سفراً وإن كان األحوط الجمع الذهاب والمقصد واإلياب ومحل اإلقامة ما لم ين

 في الجميع خصوصا في اإلياب ومحل اإلقامة.

أن يكون عازما على العود إلى محـل اإلقامـة لكـن مـع التـردد فـي        الخامسة :
واألحـوط الجمـع كالصـورة     ،وجوب التمامأيضاً وحكمه  ،اإلقامة بعد العود وعدمها

 الرابعة.

                                                 

 صور.(الخروج الى ما دون المسافة) : ال وجه لهذا التقييد مع تعرضه لحكم غيره ايضاً في بعض ال)(١٢٢٠

 (على االقوى من كفاتة التفليق) : في االبتناء عليها نظر بل منع وان كان المبنى صحيحاً كما مر.)(١٢٢١
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 ،(١٢٢٢)ع الـذهول عـن اإلقامـة وعـدمها     السادسة : أن يكون عازما على العود مـ  
 واألحوط الجمع كالسابقة. ،وجوب التمامأيضاً وحكمه 

وال يتـرك   ،(١٢٢٣)السابعة : أن يكـون متـرددا فـي العـود وعدمـه أو ذاهـال عنـه         
االحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد واإلياب ومحل اإلقامة إذا عاد إليه إلى أن 

وال فرق في الصور التي قلنـا فيهـا بوجـوب التمـام      ،سفريعزم على اإلقامة أو ينشىء ال
هـذا كلـه إذا بـدا لـه      ،بين أن يرجع إلى محل اإلقامـة فـي يومـه أو ليلتـه أو بعـد أيـام      

وأما إذا كان  ،الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق االقامة
كان من قصـده الخـروج والعـود     من عزمه الخروج في حال نية اإلقامة فقد مر أنه إن

عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل اإلقامة فـال يضـر بقصـد    
وأمـا إن كـان مـن قصـده      ،فيكون حاله بعد ذلك حال من بـدا لـه   ،إقامته ويتحقق معه

الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشـكل معـه   
، واألحوط الجمع من األول إلى االخر إال إذا نـوى اإلقامـة بـدون    (١٢٢٤)ق اإلقامة تحق

 القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا.

: إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا لـه العـود إلـى محـل اإلقامـة       ٢٥] مسألة  ٢٣٢٦[  
والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصـر فـي الـذهاب والمقصـد     

إلـى   (١٢٢٥)وان كان قبله فيقصرحال الخروج بعـد التجـاوزعن حـد التـرخص      ،والعود
قضـاء مـا صـلى قصـرا      ،حال العزم على العود و يتم عنـد العـزم عليـه وال يجـب عليـه     

                                                 

 (عن االقامة وعدمها) : وكذا عن السفر بعد العود.)(١٢٢٢

 (أو ذاهالً عنه) : االقوى كفاية التمام في جميع الصور ما لم ينشئ السفر.)(١٢٢٣

الشـك فـي    ةهر عدم التحقق فيتعين عليه التقصير وكذا في صـور (فيشكل معه تحقق االقامة) : االظ)(١٢٢٤
 كون خروجه على نحو يضر باالقامة في محل واحد وعدمه.

 (بعد التجاوز عن حد الترخيص) : تقدم عدم اعتباره في محل االقامة.)(١٢٢٥
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وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل االقامـة   ،(١٢٢٦)
دته الريح أو رجـع لقضـاء حاجـة كمـا     وكذا لو ر ،(١٢٢٧)ألن المفروض االعراض عنه 

 مر سابقا.

: لو دخل في الصـالة بنيـة القصـر ثـم بـدا لـه اإلقامـة فـي          ٢٦] مسألة  ٢٣٢٧[  
 ،ولو نوى اإلقامة ودخل في الصالة بنية التمـام فبـدا لـه السـفر     ،أثنائها أتمها وأجزأت

كان بعده بطلـت  وإن  ،فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا وأجتزأ بها
وإن كـان األحــوط إتمامهـا تمامــا    ،(١٢٢٩)ورجـع إلـى القصــر مـا دام لــم يخـرج      (١٢٢٨)

 وإعادتها قصرا والجمع بين القصر واإلتمام مالم يسافر كما مر.

: ال فرق فـي إيجـاب اإلقامـة لقطـع حكـم السـفر وإتمـام         ٢٧] مسألة  ٢٣٢٨[  
مـن   (١٢٣٠)قامـة لغايـة محرمـة    الصالة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصـد اإل 

قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك وكما إذا نهاه عنها والـده أو سـيده أو لـم يـرض     
 بها زوجها.

: إذا كان عليه صوم وواجـب معـين غيـر رمضـان كالنـذر       ٢٨] مسألة  ٢٣٢٩[  
 أو االستئجار أو نحوهما وجب عليه اإلقامة مع اإلمكان. (١٢٣١)

                                                 

 (وال يجب عليه قضاء ما صلى قصراً) : مر االحتياط فيه.)(١٢٢٦

وكون العود اليه من حيث كونه منزالً له فـي سـفره الجديـد كمـا      (الن المفروض االعراض عنه) :)(١٢٢٧
 .٤١سيأتي التصريح به في المسألة 

(وان كان بعده بطلت) : ان كان قبل الدخول فـي الركـوع صـحت وإال فيجـوز لـه قطعهـا ويتعـين        )(١٢٢٨
 حينئذ االتيان بها قصراً.

 (ما دام لم يخرج) : لعله في االصل : وان لم يخرج.)(١٢٢٩

ما اذا قصد االقامة لغاية محرمة) : لو قلنا انه يوجب حرمة االقامة حينئذ وكـذا الحـال فـي نهـي     (ك)(١٢٣٠
 الوالد عنها.

 (كالنذر) : ال تجب االقامة في النذر المعين ولكن يجب عليه القضاء كما مر.)(١٢٣١
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ذا بقي من الوقـت أربـع ركعـات وعليـه الظهـران ففـي       : إ ٢٩] مسألة  ٢٣٣٠[  
جواز اإلقامة إذا كان مسافرا وعدمه مـن حيـث اسـتلزامه تفويـت الظهـر وصـيرورتها       

نعم لو كان حاضرا وكان  ،فاألحوط عدم نية اإلقامة مع عدم الضرورة ،إشكال قضاء
 .(١٢٣٢)الحال كذلك ال يجب عليه السفر إلدراك الصالتين في الوقت 

: إذا نوى اإلقامة ثم عدل عنها وشك فـي أن عدولـه كـان     ٣٠] مسألة  ٢٣٣١[  
 بعد الصالة تماما حتى يبقى على التمام أو ال بنى على عدمها فيرجع إلى القصر. 

: إذا علم بعد نية اإلقامة بصالة أربع ركعات والعدول عـن   ٣١] مسألة  ٢٣٣٢[ 
يخهما رجع إلى القصـر مـع البنـاء    اإلقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتار

ألن الشرط في البقاء على التمام ووقـوع الصـالة تمامـا حـال      (١٢٣٣)على صحة الصالة 
 العزم على اإلقامة وهو مشكوك.

: إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطـالن صـالته رجـع     ٣٢] مسألة  ٢٣٣٣[  
السـالم شـك فـي أنـه     نعم إذا صلى بنية التمام وبعـد   ،إلى القصر وكان كمن لم يصل

ويكفيه فـي   ،سلم على األربع أو على االثنتين أو الثالث بنى على أنه سلم على األربع
 البقاء على حكم التمام إذا عدل عن اإلقامة بعدها.

: إذا نوى اإلقامة ثم عدل عنها بعد خـروج وقـت الصـالة     ٣٣] مسألة  ٢٣٣٤[  
 ،قامـة أم ال بنـى علـى أنـه صـلى     وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على اإل

لكـن فـي كفايتــه فـي البقـاء علــى حكـم التمــام إشـكال وإن كـان ال يخلــو مـن قــوة         
خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفـراغ أو بعـد الوقـت إنمـا هـي مـن بـاب        

 االمارات ال األصول العملية.

                                                 

جـب عقـالً   (ال يجب عليه السفر الدراك الصالتين في الوقت) : إال اذا كان التـأخر عـن عصـيان في   )(١٢٣٢
 فراراً من العقوبة.

 )(مع البناء على صحة الصالة) : بل يعيدها قصراً ويبني على القصر في غيرها من الصلوات.(١٢٣٣
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م الواجـب وقبـل   : إذا عدل عن اإلقامة بعد اإلتيـان بالسـال   ٣٤] مسألة  ٢٣٣٥[  
فالظاهر كفايته فـي البقـاء علـى حكـم      (١٢٣٤)اإلتيان بالسالم االخير الذي هو مستحب 

التمام وفي تحقق اإلقامة وكذا لو كان عدوله قبل اإلتيـان بسـجدتي السـهو إذا كانتـا     
كــان قبــل اإلتيــان بقضــاء األجــزاء المنســية كالســجدة والتشــهد لــو بــل وكــذا  ،عليــه

أو فـي أثنائهـا إذا شـك     (١٢٣٥)إلتيان بصالة االحتياط ال اكان قب بل وكذا لو ،المنسيين
 وإن كان األحوط فيه الجمع بل وفي األجزاء المنسية. ،في الركعات

: إذا اعتقد أن رفقـاءه قصـدوا اإلقامـة فقصـدها ثـم تبـين        ٣٥] مسألة  ٢٣٣٦[  
 :(١٢٣٦)أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو ال فيه صورتان 

 ن يكون قصده مقيدا بقصدهم.: أ أحدهما

أن يكــون اعتقــاده داعيــا لــه إلــى القصــد مــن غيــر أن يكــون مقيــدا   الثانيــة :
واألحـوط   ،يبقـى علـى التمـام    الثانيةوفي  ،يرجع الى التقصيراالولى ففي  ،بقصدهم

 الجمع في الصورتين.

 التردد في البقاء وعدمه ثالثين يومـا إذا كـان بعـد بلـوغ     الثالث من القواطع :
المسافة وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعـه إلـى التـردد فـي     

ففي الصورة األولى إذا بقي في مكان مترددا فـي البقـاء والـذهاب     ،المسافرة وعدمها
إلى ثالثين يومـا ثـم بعـده يـتم مـا دام فـي ذلـك         ريقصّأو في البقاء والعود إلى محله 

وى اإلقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قلـيال أو كثيـرا حتـى    ويكون بمنزلة من ن ،المكان
 إذا كان بمقدار صالة واحدة.

                                                 

(بالسالم االخير الذي هو مستحب) : تقدم ان االحوط عدم تركه وان اتى بالسالم االول فيشكل ما )(١٢٣٤
 ذكره من الكفاية.

 الحتياط) : فيه اشكال فال يترك االحتياط فيه.(وكذا لو كان قبل االتيان بصالة ا)(١٢٣٥

 الثانية. الى ى(فيه صورتان) : بل صورة واحدة ومرجع االول)(١٢٣٦
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: يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخـروج غـدا أو بعـد غـد      ٣٦] مسألة  ٢٣٣٧[  
ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثالثون يوما حتى إذا عزم على اإلقامـة تسـعة أيـام    

إلـى ثالثـين يومـا ثـم      رفيقصّ ،ة أيام أخرى وهكـذا مثال ثم بعدها عزم على إقامة تسع
 يتم ولو لم يبق إال مقدار صالة واحدة.

: في إلحاق الشهر الهاللي إذا كان ناقصا بثالثين يومـا إذا   ٣٧] مسألة  ٢٣٣٨[  
وإن كــان األحـوط عــدم   ،(١٢٣٧)فــي أول الشـهر وجـه ال يخلــو عـن قـوة      هكـان تـردد  

 االكتفاء به. 

في أثناء اليـوم   ،: يكفي في الثالثين التلفيق إذا كان تردده ٣٨] مسألة  ٢٣٣٩[  
 وإن كان األحوط عدم االكتفاء ومراعاة االحتياط. ،كما مر في إقامة العشرة

: ال فرق في مكان التـردد بـين أن يكـون بلـدا أو قريـة أو       ٣٩] مسألة  ٢٣٤٠[  
 مفازة.

ان بعـض الثالثـين فـي    فلو ك ،: يشترط اتحاد مكان التردد ٤٠] مسألة  ٢٣٤١[  
وكذا لو كان مشـتغال بالسـير وهـو     ،مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر

وال يضر بوحدة المكـان إذا خـرج عـن     ،متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة
محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريـب إذا كـان   

كما إذا كان متـرددا   ،أنه كان مترددا في ذلك المكان ثالثين يوماًبحيث يصدق عرفا 
في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصالة ركعتين فـي مسـجد الكوفـة    

 .(١٢٣٨)والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم 
مسـألة   : حكم المتـردد بعـد الثالثـين كحكـم المقـيم فـي       ٤١] مسألة  ٢٣٤٢[  

الخروج إلى ما دون المسافة مـع قصـد العـود إليـه فـي أنـه يـتم ذهابـا وفـي المقصـد           
                                                 

 (وجه ال يخلو عن قوة) : بل عن ضعف.)(١٢٣٧

(أو بعد ذلك اليوم) : فيه اشكال بل منع، وقد تقدم في الخروج عن محل االقامة ما يظهر منه الحال )(١٢٣٨
 في المقام.
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واإلياب ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه محل تردده وفي القصر 
 ،بالخروج إذا أعرض عنه و كان العود إليه من حيث كونه منزالً له في سفره الجديـد 

 رناها.وغير ذلك من الصور التي ذك

: إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يومـا أو أقـل ثـم سـار      ٤٢] مسألة  ٢٣٤٣[  
إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر مـا دام كـذلك إال إذا نـوى    

 اإلقامة في مكان أو بقي مترددا ثالثين يوما في مكان واحد. 

سفرا بقدر المسافة ال يقصـر  : المتردد ثالثين يوماً إذا أنشأ  ٤٣] مسألة  ٢٣٤٤[  
 كالمقيم مما عرفت سابقا. (١٢٣٩)إال بعد الخروج عن حد الترخص 

ر    أحكام صالة المساف

 فصل 

 في أحكام صالة المسافر 

قـد عرفـت أنـه يسـقط بعـد تحقـق        ،مضافا إلى ما مر في طي المسـائل السـابقة  
نهاريـة أي نافلـة   كما أنـه تسـقط النوافـل ال    ،الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان

وكـذا يسـقط الصـوم     ،علـى األقـوى  أيضاً ) ١(الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة 
فيجـب عليـه    ،إال فـي بعـض المواضـع المسـتثناة    أيضـاً  بل المستحب  ،الواجب عزيمة

وال يجوز له اإلتيـان بالنوافـل النهاريـة     ،القصر في الرباعيات فيما عدا األماكن األربعة
يرة إال بعنـوان الرجـاء واحتمـال المطلوبيـة لمكـان الخـالف فـي سـقوطها         بل وال الوت

كما الإشكال في أنه يجوز  ،وال تسقط نافلة الصبح والمغرب وال صالة الليل ،وعدمه
 اإلتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.

                                                 

 الخروج عن حد الترخص) : فيه اشكال بل منع.(إال بعد )(١٢٣٩
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: إذا دخل عليه الوقـت وهـو حاضـر ثـم سـافر قبـل اإلتيـان         ١] مسألة  ٢٣٤٥[  
وإن تركهـا   ،سفرا وإن كـان يصـليهما قصـراً    (١٢٤٠)ن يجوز له اإلتيان بنافلتهما بالظهري

 في الوقت يجوز له قضاؤها.

: ال يبعد جواز اإلتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخـل   ٢] مسألة  ٢٣٤٦[  
عليه الوقت وهو مسافر وترك اإلتيان بالظهر حتى يدخل المنزل مـن الـوطن أو محـل    

إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل ال  وكذا ،اإلقامة
وكذا ال يبعد جواز اإلتيان بالوتيرة في حال  ،يبعد جواز اإلتيان بنافلتها في حال السفر

فإنـه إذا تمـت الفريضـة صـلحت      ،السفر إذا صلى العشاء أربعا فـي الحضـر ثـم سـافر    
 .(١٢٤١)نافلتها 

ى المسافر بعد تحقق شـرائط القصـر تمامـا فأمـا أن     : لو صل ٣] مسألة  ٢٣٤٧[  
يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهال بهما أو بأحدهما أو ناسـيا فـإن كـان عالمـا     
بالحكم والموضوع عامدا في غير األماكن األربعة بطلت صالته ووجب عليه االعـادة  

مسـافر  وان كـان جـاهال بأصـل الحكـم وأن حكـم ال      ،في الوقت والقضاء في خارجه
وأمـا إن كـان عالمـا بأصـل الحكـم       ،التقصير لم يجب عليه االعادة فضال عن القضـاء 

وجاهال بـبعض الخصوصـيات مثـل أن السـفر إلـى أربعـة فراسـخ مـع قصـد الرجـوع           
يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلـده أو غيـره عشـرة    

ـ أن العاصي بسـفره إذا رجـع إلـى الطاعـة     أو  (١٢٤٢)في السفر األول  ريقصّأيام   ريقصّ

                                                 

 (يجوز له االتيان بنافلتهما) : فيه اشكال نعم ال بأس باالتيان بها رجاًء.)(١٢٤٠

(فانه اذا تمت الفريضة صلحت نافلتها) : التعليل ضعيف واالظهر سقوط النوافل في جميـع الصـور   )(١٢٤١
 المذكورة ولكن ال بأس باالتيان بها رجاًء.

 السفر االول) : مر انه ال يبعد البقاء فيه على التمام. (يقصر في)(١٢٤٢
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، وكـذا إذا  (١٢٤٣)ونحو ذلك وأتم وجب عليه االعادة في الوقت والقضاء فـي خارجـه   
كان عالما بالحكم جاهال بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه 

أو أن حكم وأما إذا كان ناسيا لسفره  ،مسافة فإنه لو أتم وجب عليه االعادة أو القضاء
وإن لم يعـد وجـب عليـه     ،السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه االعادة

وأما إذا  ،وإن تذكر بعد خروج الوقت ال يجب عليه القضاء ،القضاء في خارج الوقت
وجـب عليـه االعـادة     (١٢٤٤)لم يكن ناسيا للسفر وال لحكمه ومع ذلك أتم صالته ناسيا 

 والقضاء.  

فيبطـل مـع العلـم     ،: حكم الصوم فيمـا ذكـر حكـم الصـالة     ٤ة ] مسأل ٢٣٤٨[  
ويصح مع الجهل بأصـل الحكـم دون الجهـل بالخصوصـيات ودون الجهـل       ،والعمد

 . (١٢٤٥)بالموضوع 
: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صالته في جميع الموارد  ٥] مسألة  ٢٣٤٩[  

 .(١٢٤٦)للجهل بأن حكمه التمام  رالمقصّإال في المقيم 
فـي الوقـت    يصلّ: إذا كان جاهال بأصل الحكم ولكن لـم   ٦] مسألة  ٢٣٥٠[  

 ،وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتم في الوقـت كـان صـحيحا   
: فال ينافي ما ذكرنا قوله ،فصحة التمام منه ليس ألجل أنه تكليفه بل من باب االغتفار

وكـذا   ،ائـت منـه هـو القصـر ال التمـام     ففـي الحقيقـة الف   »اقض ما فات كما فات « 

                                                 

)(االعادة في الوقت والقضاء في خارجه) : على االحوط فيهما واالظهـر عـدم وجـوب القضـاء فيـه      (١٢٤٣
 وفي الجاهل بالموضوع اذا كان االنشكاف بعد مضي الوقت.

لم يتنبه حتى خرج الوقت ـ مبني   (ومع ذلك اتم صالته ناسياً) : اي ساهياً، ووجوب القضاء فيه ـ لو )(١٢٤٤
 على االحتياط.

ع) : االظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً واالحوط وجوب القضاء و(ودون الجهل بالموض)(١٢٤٥
 مع النسيان كذلك.

 المقصر للجهل بان حكمه التمام) : هذا االستثناء محل نظر.المقيم )(إال في (١٢٤٦
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عصيانا أو لعذر وجب عليـه  أصالً الكالم في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل 
 القضاء قصرا.

فـإن   ،: إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه فـي أثنـاء الصـالة    ٧] مسألة  ٢٣٥١[  
بها وال يضر كونه كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصالة قصرا واجتزأ 

ناويا من األول للتمام النه من باب الداعي واالشتباه فـي المصـداق ال التقييـد فيكفـي     
ووجـب عليـه االعـادة مـع     (١٢٤٧)وإن تذكر بعد ذلك بطلـت   ،والقربة بها ،قصد الصالة
بل وكذا لو تذكر بعـد الصـالة تمامـا     ،ولو بادراك ركعة من الوقت (١٢٤٨)سعة الوقت 

وكـذا الحـال فـي     ،مقدار ركعـة فإنـه يجـب عليـه إعادتهـا قصـرا       وقد بقي من الوقت
أو الجاهـل   ،الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصالة بنية التمام ثـم علـم بـذلك   
بـل الظـاهر    ،بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في االثناء أن حكمـه القصـر  

قصـر جهـال ثـم تـذكر فـي      أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصالة بنية ال
وال يضره أنه نوى من األول ركعتين مـع أن الواجـب عليـه     ،األثناء العدول إلى التمام

 ،أربع ركعات لما ذكرمن كفاية قصد الصالة متقربا وإن تخيل أن الواجب هو القصـر 
فـالمقيم الجاهـل بـأن وظيفتـه      ،ألنه من باب االشتباه في التطبيق والمصداق ال التقييـد 

لكن األحـوط   ،م إذا قصد القصر ثم علم في األثناء يعدل إلى التمام ويجتزىء بهالتما
 االعادة قصرا بعد اإلتمام قصرا.أيضاً بل األحوط في الفرض األول  ،اإلتمام واالعادة

 ،المسافر اتفاقا ال عن قصد فالظاهر صحة صـالته  رقصّ: لو  ٨] مسألة  ٢٣٥٢[  
لو كان جـاهال بـأن وظيفتـه القصـر فنـوى التمـام        بل وكذا ،وإن كان األحوط االعادة

 واالحتياط باالعادة في هذه الصورة أكد وأشد. ،سهوا رقصّلكنه 

: إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصـالة ولـم    ٩] مسألة  ٢٣٥٣[  

                                                 

 ى االحوط وجوباً.(بطلت) وان لم تلزم زيادة ركعة عل)(١٢٤٧

 (مع سعة الوقت) : واما مع الضيق فيقضيها قصراً.)(١٢٤٨



ŠÏb�½a@ñý•@âbØyc@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@INSYWH 

ولو دخل عليه الوقت وهـو مسـافر فلـم يصـل      ،(١٢٤٩)يصل ثم سافر وجب عليه القصر 
 ،أتـم  (١٢٥٠)الـوطن أو محـل اإلقامـة أو حـد التـرخص منهمـا        حتى دخل المنـزل مـن  

 فالمدار على حال األداء ال حال الوجوب و التعلق لكن األحوط في المقامين الجمع.

: إذا فاتت منه الصالة وكان في أول الوقت حاضـرا وفـي    ١٠] مسألة  ٢٣٥٤[  
ألنه فاتـت منـه    ،ماآخره مسافرا أو بالعكس فاألقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تما

الصالة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا فـي بعضـه بالقصـر وفـي بعضـه      
وأحـوط منـه    ،مراعـاة حـال الفـوت وهـو آخـر الوقـت       (١٢٥١)ولكن األحـوط   ،بالتمام

 الجمع بين القصر و التمام.

: األقــوى كــون المســافر مخيــراً بــين القصــر والتمــام فــي  ١١] مســألة  ٢٣٥٥[  
ومسـجد   ،ومسجد النبي ـ صلى اهللا عليه وآلـه ـ    ،وهي مسجد الحرام ،األربعةاألماكن 

وإن كان األحوط هو  ،بل التمام هو األفضل ،والحائر الحسيني ـ عليه السالم ـ   ،الكوفة
وإال فال يبعد كـون المـدار علـى البلـدان األربعـة       ،وماذكرنا هو القدر المتيقن ،القصر

لكـن ال ينبغـي تـرك االحتيـاط خصوصـا فـي        ،الءوهي مكة والمدينة والكوفة وكـرب 
ــرتين  ــاهد   ،(١٢٥٢)األخي ــائر المش ــا س ــق به ــة    ،وال يلح ــاجد الثالث ــي المس ــوط ف واألح

نعـم ال فـرق فيهـا بـين      ،على األصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها االقتصار
كمـا أن األحـوط فـي الحـائر االقتصـار       ،السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها

 .(١٢٥٣)على ما حول الضريح المبارك 
                                                 

 (وجب عليه القصر) : على االحوط وجوباً يحتمل التخيير وكذا الحال في التمام في الصورة الثانية.)(١٢٤٩

 )(أو حد الترخيص منهما) : مر عدم اعتبار حد الترخص في االياب مطلقاً. (١٢٥٠

 بل ال يخلو عن قوة كما مر. (ولكن االحوط) : ال يترك)(١٢٥١

 )(خصوصاً في االخيرتين) : بل ال يترك في االخيرة.(١٢٥٢

(االحوط في الحائر االقتصار على ما حول الضريح المبارك) : وان كان الظاهر ثبـوت التخييـر فيـه    )(١٢٥٣
 جانـب فتـدخل   لمتراً من كـ  ١١½اعاً اي ما يقارب فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذر

 بعض األروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
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: إذا كان بعض بدن المصـلي داخـال فـي أمـاكن التخييـر       ١٢] مسألة  ٢٣٥٦[  
نعم ال بأس بالوقوف منتهى أحـدها إذا كـان يتـأخر     ،وبعضه خارجا ال يجوز له التمام

 حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخال حالهما.

فال يصح له  ،الصوم بالصالة في التخيير المزبور: ال يلحق  ١٣] مسألة  ٢٣٥٧[  
 الصوم فيها إال إذا نوى اإلقامة أو بقي مترددا ثالثين يوما.

: التخيير في هذه األماكن استمراري فيجوز له التمـام مـع    ١٤] مسألة  ٢٣٥٨[  
بل ال بأس بأن  ،شروعه في الصالة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول

بل لو نوى القصـر فـأتم غفلـة أو     ،صالة من غير تعيين أحد األمرين من األولينوي ال
 بالعكس فالظاهر الصحة.

: مقصورة ثالثين مرة: يستحب أن يقول عقيب كل صالة  ١٥] مسألة  ٢٣٥٩[  
وهذا وإن كـان يسـتحب مـن     ،»سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر « 

ــل ف   ــب ك ــب عقي ــث التعقي ــب    حي ــد عقي ــه يتأك ــورة إال أن ــر المقص ــى غي ــة حت ريض
بل األولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب ومرة من حيـث بـدليتها    ،المقصورات

 عن الركعتين الساقطتين.

 
 

*** 
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  كتاب الصوم

 ]كتاب الصوم [ 
 
وينقسـم إلـى الواجـب     ،وهو اإلمساك عما يأتي مـن المفطـرات بقصـد القربـة     

والواجب منه ثمانية : صـوم شـهر    ،(١)والمكروه بمعنى قلة الثواب  والمندوب والحرام
 ،وصوم بـدل الهـدي فـي الحـج     ،وصوم الكفارة على كثرتها ،وصوم القضاء ،رمضان

 ،وصـوم اإلجـارة ونحوهـا كالشـروط فـي ضـمن العقـد        ،وصوم النذر والعهد واليمين
ووجوبه فـي   ،د أبويهعن أح (٢)وصوم الولد األكبر  ،وصوم الثالث من أيام االعتكاف

ومـن أفطـر فيـه ال     ،يجـب قتلـه   (٣)ومنكـره مرتـد    ،شهر رمضان من ضروريات الدين
 فإن عاد قتـل  ،ثانياً فإن عاد عزر ،(٤)مستحال عالما عامدا يعزر بخمسة وعشرين سوطاً 

وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعـة إذا   ،وإن كان األحوط قتله في الرابعة ،على األقوى(٥)
وإذا ادعـى شـبهة محتملـة فـي حقـه درئ عنـه        ،في كل من المـرتين أو الـثالث   عزر

  الحد. 
  

                                                 

(والمكروه بمعنى قلة الثواب) : بل االعم منه ومما يكون مالزماً المر مرجوح أو مزاحمـاً المـر راجـح،    )(١
 وعلى أي حال ال يكون قسيماً للمندوب.

 )(وصوم الولد االكبر) : سيجيء الكالم فيه.(٢

رجع انكاره الى انكار الرسالة ـ على ما مر في كتاب الطهـارة ـ وفـي وجـوب قتـل        (ومنكره مرتد) : اذا)(٣
 المرتد تفصيل مذكور في محله.

نعم  الحليلة مع(يعزر بخمسة وعشرين سوطاً) : بل تحديده مفوض الى الحاكم مطلقاً حتى في الجماع )(٤
 .البد من بلوغه حد االنتهاك

 عود عندي محل إشكال.(فإن عاد قتل) : ثبوت القتل مع ال)(٥
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  النية 

 فصل 

 في النية 

وال  ،(٦)يجب في الصوم القصـد إليـه مـع القربـة واإلخـالص كسـائر العبـادات        
ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجـب المعـين    ،يجب اإلخطار بل يكفي الداعي

من الكفارة أو القضاء أو النـذر مطلقـا كـان أو مقيـدا بزمـان       (٧)عه القصد إلى نوأيضاً 
يعتبـر تعيـين   أيضـاً  ففي المندوب  ،من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ،معين

فـال يجـزئ    ،نوعه من كونه صوم أيام البيض مـثال أو غيرهـا مـن األيـام المخصوصـة     
غير فرق بين ما إذا كان مـا فـي   من  ،القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع

ويكفـي التعيـين    ،يعتبـر تعيـين النـوع   أيضاً ففي صورة االتحاد  ،ذمته متحدا أو متعددا
اإلجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته وإن لـم يعلـم أنـه مـن أي     

يكفـي  أيضـاً  بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا  أيضاً،نوع وإن كان يمكنه االستعالم 
وأمـا فـي    ،التعيين اإلجمالي كأن ينوي ما اشتغلت ذمته بـه أوال أو ثانيـا أو نحـو ذلـك    

بل لو نوى فيه غيره  ،فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان (٨)شهر رمضان 
كمـا ال   (٩)ه ئـ نعم إذا كان عالما بـه وقصـد غيـره لـم يجز     ،جاهال أو ناسيا له أجزأ عنه

                                                 

(كسائر العبادات) : بمعنى أن يكون تركه للمفطرات مع العزم ـ بتفصيل سيأتي ـ مضـافا إلـى اهللا تعـالى      )(٦
 بإضافة تذللية.

(القصد إلى نوعه) : الظاهر عدم اعتباره إال فيما أخـذ فـي المتعلـق خصوصـية قصـدية كالهوهويـة مـع        )(٧
نب في الكفارة، وأما فيما عدا ذلك كالنذر وشبهه فال حاجة إلـى قصـد   الفائت في القضاء والمقابلة مع الذ

 النوع ومنه يظهر الحال في الصوم المندوب.

(وأما في شهر رمضان) : محل الكالم من يصح منه صوم رمضان، وأما غيره كالمسافر فسيجيء حكمه )(٨
 في المسألة السادسة.

 قربة وإال فالحكم مبني على االحتياط.(لم يجزئه) : إذا أوجب ذلك اإلخالل بقصد ال)(٩
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بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صـحة الغيـر فيـه ثـم علـم       ،أيضاًيجزئ لما قصده 
بل األحوط عـدم اإلجـزاء إذا    ،(١٠)أيضاً ه ئبعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجز

بل قصـد الصـوم فـي الغـد     أيضاً وإن لم يقصد الغير  ،كان جاهال بعدم صحة غيره فيه
أي -أن األحـوط فـي المتـوخي     كمـا  ،مثال فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان (١١)

ذلـك أي اعتبـار   أيضـاً  ـ   (١٢)المحبوس الذي اشتبه عليه شـهر رمضـان وعمـل بـالظن      
 .  (١٣)بل وجوب ذلك ال يخلو عن قوة  ،قصد كونه من رمضان

ــألداء والقضــاء   ١] مســألة  ٢٣٦٠[   وال الوجــوب  ،(١٤): ال يشــترط التعــرض ل
نوى شيئا منها في محل اآلخر صـح إال   بل لو ،وال سائر األوصاف الشخصية ،والندب

فـإن   ،مثال إذا تعلق بـه األمـر األدائـي فتخيـل كونـه قضـائيا       ،(١٥)إذا كان منافيا للتعيين 
وأما إذا لم يقصد  ،قصد األمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءاً صح

وكـذا يبطـل    ،حينئـذ  ألنه مناف للتعيـين  (١٦)األمر الفعلي بل قصد األمر القضائي بطل 
مثالً أو بقيد  (١٧)إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد األمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا 

كونه وجوبيا مثال فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فأنـه حينئـذ مغيـر للنـوع ويرجـع إلـى       
 عدم قصد األمر الخاص. 

                                                 

 (لم يجزئه أيضا) : على األحوط واألقرب اإلجزاء.)(١٠

 (قصد الصوم في الغد) : األقوى فيه اإلجزاء.)(١١

 (وعمل بالظن) : وكذا مع التوخي بغيره كما سيأتي.)(١٢

يتوقـف علـى    (بل وجوب ذلك ال يخلو عن قوة) : بل األقوى أن كونه من رمضان مـع وقوعـه فيـه ال   )(١٣
 قصده نعم وقوعه قضاء عن رمضان إذا كان بعده يتوقف على ذلك.

(والقضاء) : قد مر توقف القضاء على قصده ولكن يكفي القصد اإلجمالي كقصد إتيـان المـأمور بـه    )(١٤
 باألمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.

 قصدي. (إال إذا كان منافيا للتعيين) : مع فرض لزومه بأن أخذ فيه عنوان)(١٥

 (بطل) : بل يصح أداء لوال اإلخالل بنية القربة من جهة التشريع.)(١٦

(لكن بقيد كونه قضائيا) : حيث إن األمر الفعلي جزئي غير قابل للتقييد فمرجعـه إلـى التوصـيف فـال     )(١٧
 يكون مغيرا للنوع ومنه يظهر النظر فيما بعده.
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مضان فبان أنـه اليـوم   : إذا قصد صوم اليوم األول من شهر ر ٢] مسألة  ٢٣٦١[  
وكذا لو قصـد اليـوم األول مـن صـوم الكفـارة أو غيرهـا        ،الثاني مثال أو العكس صح
وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنـه قضـاء    ،فبان الثاني مثال أو العكس

 رمضان السنة السابقة وبالعكس. 

فلو نوى اإلمساك  ،: ال يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ٣] مسألة  ٢٣٦٢[ 
 عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى. 

: لو نوى اإلمساك عـن جميـع المفطـرات ولكـن تخيـل أن       ٤] مسألة  ٢٣٦٣[  
وكـذا إن لـم    ،(١٨)المفطر الفالني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطـل صـومه   

م يالحـظ ذلـك صـح    وأمـا إن لـ   ،ولكنه الحظ في نيته اإلمساك عما عداه (١٩)يرتكبه 
 صومه في األقوى. 

: النائب عن الغير ال يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن  ٥] مسألة  ٢٣٦٤[  
نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم وال يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن  ،كان متحداً

 يقصد ما في الذمة. 

ره واجبـا كـان ذلـك الغيـر     : ال يصلح شهر رمضان لصوم غي ٦] مسألة  ٢٣٦٥[  
فلو نوى صوم غيـره لـم يقـع     ،سواء كان مكلفا بصومه أو ال كالمسافر ونحوه ،أو ندباً

عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهال وسـواء كـان عالمـا بعـدم وقـوع      
إذا كان مكلفـا بـه مـع العلـم والعمـد      أيضاً وال يجزئ عن رمضان  ،غيره فيه أو جاهالً

                                                 

 (بطل صومه) : فيه تفصيل يأتي في الفصل الثالث .)(١٨

(وكذا إن لم يرتكبه) : صحته ال تخلو عن قوة مع القصد إلـى عنـوان الصـوم بمقوماتـه األصـلية ولـو       )(١٩
إجماال كالصوم المأمور به أو المشروع وال يضر قصد عدم اإلمساك عن غيرها إذا كان على نحو االشـتباه  

 في التطبيق .
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ولو نـوى فـي شـهر رمضـان قضـاء       ،نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مر ،(٢٠)
 مع العلم والعمد. أيضاً لم يصح قضاء ولم يجزئ عن رمضان أيضاً رمضان الماضي 

نيـة الصـوم بـدون     (٢١): إذا نـذر صـوم يـوم بعينـه ال تجزئـه       ٧] مسألة  ٢٣٦٦[  
 ،ه فإن كان مع الغفلة عن النذر صـح ولو نوى غير ،تعيين أنه للنذر ولو إجماال كما مر

 وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال. 

: لو كان عليـه قضـاء رمضـان السـنة التـي هـو فيهـا وقضـاء          ٨] مسألة  ٢٣٦٧[  
بـل يكفيـه نيـة الصـوم      ،رمضان السنة الماضية ال يجب عليه تعيين أنـه مـن أي منهمـا   

وكذا إذا كان عليـه   ،كل واحد يوم أو أزيد (٢٣)وكذا إذا كان عليه نذران  ،(٢٢) اًقضاء
 كفارتان غير مختلفتين في اآلثار. 

ونذر صوم يوم معين مـن   ،: إذا نذر صوم يوم خميس معين ٩] مسألة  ٢٣٦٨[  
فـأن   ،فاتفق في ذلك الخميس المعـين يكفيـه صـومه ويسـقط النـذران      (٢٤)شهر معين 

                                                 

 ما بعده في أوائل هذا الفصل .(إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد) : مر الكالم فيه وفي)(٢٠

(ال تجزئه) : بل تجزيه مطلقا إذا كان المنذور غير مقيد بعنوان قصدي وكذا إذا كان مقيدا به وقصده )(٢١
كما إذا كان المنذور هو الصوم قضاء أو كفارة أو شكرا أو زجرا فإنـه مـع حصـول القيـد تجـزي ولـو لـم        

 ظهر صحة ذلك الغير مطلقا وإن لم يتحقق به الوفاء بنذره .يقصد الوفاء بالنذر، وأما إذا لم يقصده فاأل

(بل يكفيه نية الصوم قضاءا) : لكن ال يحسـب مـن قضـاء رمضـان السـنة التـي هـو فيهـا فتجـب عليـه           )(٢٢
 الكفارة إذا أخر قضائه .

ي إال مع (وكذا إذا كان عليه نذران) : مع اتحاد متعلقيهما حتى بلحاظ العناوين القصدية وإال فال يكف)(٢٣
 قصدها المالزم مع التعيين .

(ونذر صوم يوم معين من شهر معين) : كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير )(٢٤
مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلـده دون بلـد آخـر الختالفهمـا فـي      

فهو خارج عن محل كالمه قدس سره وفي مثله ال ينعقد النـذر   أول الشهر، وأما إذا كان االنطباق ضروريا
 الثاني .
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 يه وسقط عنه اآلخر. وإن قصد أحدهما أثيب عل ،(٢٥)قصدهما أثيب عليهما 

: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البـيض   ١٠] مسألة  ٢٣٦٩[  
وإن قصد النذر فقط أثيب  ،فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ،مثال

 أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.  (٢٦)وال يجوز  ،عليه فقط وسقط اآلخر

: إذا تعدد في يوم واحد جهات مـن الوجـوب أو جهـات     ١١] مسألة  ٢٣٧٠[  
وإن قصـد الـبعض    ،من االستحباب أو من األمرين فقصد الجميع أثيب علـى الجميـع  

 دون البعض أثيب على المنوي وسقط األمر بالنسبة إلى البقية. 

: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره  ١٢] مسألة  ٢٣٧١[  
ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الـذي   ،(٢٧)لفجر الصادق عند طلوع ا
ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين اآلخر يجـوز متـى تـذكر     ،يريد صومه

ه إذا تـذكر  ئـ وال يجز ،وأجزأه عـن ذلـك اليـوم    ،إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر
عين فيمتد وقتها اختيارا مـن أول الليـل إلـى    ، وأما في الواجب الغير الم(٢٨)بعد الزوال 

وال فرق في ذلك بين سبق التردد أو العـزم علـى    ،(٢٩)الزوال دون ما بعده على األصح 
وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمـان يمكـن تجديـدها فيـه      ،العدم
 على األقوى.  (٣٠)

                                                 

(فإن قصدهما أثيب عليهما) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر، وأما بدونها وإن قصده فترتب الثواب عليه )(٢٥
 محل إشكال.

 نوانه .(وال يجوز) : بل يجوز تكليفا ووضعا لما مر من إن الوفاء بالنذر ال يتوقف على قصد ع)(٢٦

(عند طلوع الفجر الصادق) : بمعنى أنه البد من حدوث اإلمساك عنده مقرونا بالعزم ولو ارتكـازا ـ ال   )(٢٧
 بمعنى أن لها وقتا محددا شرعا، وهذا الحكم مبني على االحتياط اللزومي .

 (وال يجزئه اذا تذكر بعد الزوال) : على االحوط.)(٢٨

 (على االصح) : بل على االحوط.)(٢٩

 (يمكن تجديدها فيه) : بل إلى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية .)(٣٠
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فطار ثم بدا له الصوم قبـل  : لو نوى الصوم ليال ثم نوى اإل ١٣] مسألة  ٢٣٧٢[  
إال أن يفسـد صـومه    ،(٣١)الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطـر صـح علـى األقـوى     

 فإنه ال يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على األحوط.   ،برياء ونحوه

: إذا نوى الصوم ليال ال يضره اإلتيـان بـالمفطر بعـده قبـل      ١٤] مسألة  ٢٣٧٣[  
 على الصوم.   الفجر مع بقاء العزم

 ،: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة ١٥] مسألة  ٢٣٧٤[  
ويقـوى االجتـزاء بنيـة     ،أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم (٣٢)واألولى

وأمـا فـي غيـر شـهر      ،لكن ال يترك االحتياط بتجديدها لكـل يـوم   ،واحدة للشهر كله
من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشـهر أو أقـل أو   رمضان من الصوم المعين فالبد 

 أكثر. 

: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من  ١٦] مسألة  ٢٣٧٥[  
ولو بـان بعـد ذلـك     ،أو غيرهما ،وإن صام ينويه ندبا أو قضاءاً ،شعبان فال يجب صومه

بـان فـي أثنـاء النهـار ولـو      إن  (٣٣)ووجب عليه تجديد النيـة   ،أنه من رمضان أجزأ عنه
 ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع.  ،كان بعد الزوال

 : صوم يوم الشك يتصور على وجوه :  ١٧] مسألة  ٢٣٧٦[  

                                                 

 )(صح على األقوى) : أي فيما سبق الحكم فيه باإلجزاء مع تأخر النية بمعنى العزم .(٣١

(واألولى) : فيه وفيما بعده نظر ألن العبرة في النية بالعزم على الصوم ووجـوده ـ ولـو ارتكـازا ـ حالـه       )(٣٢
بتفصيل قد مر وال يعتبر فيها االلتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم االرتكـازي علـى   

 صوم جميع األيام، وال فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان وغيره .

(ووجب عليه تجديد النية) : تقدم عدم اعتبار نية رمضان في وقوع الصوم منه، نعم يلزمه رفع اليد عن )(٣٣
 ة السابقة ألن استدامتها تشريع محرم .الني
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وهـذا ال إشـكال فيـه سـواء نـواه نـدبا أو        ،األول : أن يصوم على أنه من شعبان 
ولـو انكشـف بعـد ذلـك أنـه كـان مـن         ،كبنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحـو ذلـ  

 رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك. 

 واألقوى بطالنه  وإن صادف الواقع.  ،الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان 

الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شـعبان كـان نـدبا أو قضـاءاً مـثال وإن       
   أيضاً. (٣٤)واألقوى بطالنه ،كان من رمضان كان واجباً

رابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما ال 
وإن  ،فـاألقوى صـحته   ،من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنـوي ال فـي نيتـه   

 كان األحوط خالفه. 

 ،: لو أصبح يوم الشك بنية اإلفطار ثم بان له أنه من الشـهر  ١٨] مسألة  ٢٣٧٧[  
وكذا لو لم  ،تأدبا (٣٥)وأمسك بقية النهار وجوبا  ،طر وجب عليه القضاءفإن تناول المف

وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النيـة   ،(٣٦)يتناوله ولكن كان بعد الزوال 
 وأجزأ عنه. 

: لو صام يوم الشك بنية أنـه مـن شـعبان نـدبا أو قضـاءاً أو       ١٩] مسألة  ٢٣٧٨[  
وال يضـره   أيضـاً، يانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه نحوهما ثم تناول المفطر نس

 تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين. 

: لو صـام بنيـة شـعبان ثـم أفسـد صـومه بريـاء ونحـوه لـم           ٢٠] مسألة  ٢٣٧٩[  
 .  (٣٧)يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال 

                                                 

 (واألقوى بطالنه) : بل صحته ال يخلو عن وجه .)(٣٤

 )(وجوبا) : على األحوط . (٣٥

 ثم القضاء . )(ولكن كان بعد الزوال) : بل األحوط فيه تجديد النية واإلتمام رجاًء(٣٦

 ال مبني على االحتياط.(قبل الزوال) : عدم االجزاء في فرض تجديد النية ال سيما قبل الزو)(٣٧
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: إذا صام يوم الشك بنيـة شـعبان ثـم نـوى اإلفطـار وتبـين        ٢١] مسألة  ٢٣٨٠[  
وأما إن نوى اإلفطار في  ،كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه

 ،(٣٨)يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تـاب فجـدد النيـة قبـل الـزوال لـم ينعقـد صـومه         
ى اإلفطـار عصـيانا ثـم تـاب     يوم الشك بقصد واجـب معـين ثـم نـو     (٣٩)وكذا لو صام 

 فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال. 

في الصـوم الواجـب المعـين     (٤٠): لو نوى القطع أو القاطع  ٢٢] مسألة  ٢٣٨١[  
نعم لو كان تردده مـن   ،وكذا لو تردد ،بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي

رض لم يبطـل وإن اسـتمر ذلـك إلـى     جهة الشك في بطالن صومه وعدمه لعروض عا
وال فرق في البطالن بنية القطع أو القاطع أو التـردد بـين أن يرجـع إلـى نيـة       ،أن يسأل

لـو رجـع قبـل     (٤٢)، وأما في غيـر الواجـب المعـين فيصـح     (٤١)الصوم قبل الزوال أم ال 
 الزوال. 

نيـة  : ال يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع ال ٢٣] مسألة  ٢٣٨٢[  
 أو كف النفس عنها معها. 

واجبين كانـا أو   (٤٣): ال يجوز العدول من صوم إلى صوم  ٢٤] مسألة  ٢٣٨٣[  
وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشـك بنيـة شـعبان لـيس مـن       ،مستحبين أو مختلفين

 أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.  (٤٤)باب العدول بل من جهة 

                                                 

 (لم ينعقد صومه) : على األحوط .)(٣٨

 أيضاً.(وكذا لو صام) : بل األظهر صحة صومه واألحوط قضاؤه )(٣٩

 (أو القاطع) : أي المفطر مع االلتفات إلى مفطريته .)(٤٠

صـوم مبنـي   (بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم ال) : الحكم بالبطالن فيما إذا رجع إلـى نيـة ال  )(٤١
 على االحتياط مطلقا .

 )(فيصح) : وفي المندوب يصح لو رجع قبل الغروب على ما مر .(٤٢

(ال يجوز العدول من صوم إلى صوم) : إال إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه وال مقيـدا بعـدم   )(٤٣
المندوب المطلق قصد غيره ـ وإن كان مقيدا بعدم وقوعه ـ وذلك كصوم شهر رمضان على األقوى وهكذا 
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نه ن المفطرات  ما يجب اإلمساك ع وم م   في الص

 فصل 

 فيما يجب اإلمساك عنه في الصوم من المفطرات 

 وهو أمور :  

من غير فرق فـي المـأكول والمشـروب بـين      ،األكل والشرب األول والثاني : 
 ،المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة األشجار ونحوهـا 

  شـر حبـة   وال بين الكثيـر والقليـل كع شـر قطـرة مـن المـاء أو غيرهـا مـن       الحنطـة أو ع
حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليـه   ،المائعات

من الرطوبة بطل صومه إال إذا استهلك ما كان عليه مـن الرطوبـة بريقـه علـى وجـه ال      
فمه وكـان عليـه    وكذا لو استاك وأخرج المسواك من ،يصدق عليه الرطوبة الخارجية

فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إال مع االستهالك على الوجه  ،رطوبة ثم رده إلى الفم
 وكذا يبطل بابتالع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.  ،المذكور

: ال يجب التخليل بعد األكل لمن يريد الصوم وإن احتمـل   ١] مسألة  ٢٣٨٤[  
وال يبطل صومه لو دخل بعـد   ،لبقايا بين األسنان في حلقهأن تركه يؤدي إلى دخول ا

وبطـل صـومه علـى     ،نعم لو علم أن تركـه يـؤدي إلـى ذلـك وجـب عليـه       ،ذلك سهوا
 .  (٤٥)فرض الدخول 

                                                                                                                         

فإنه مقيد بعدم وقوع الغير فحسب، فمثال إذا نوى صوم الكفارة ثم عدل عنه إلى المنـدوب المطلـق صـح    
الثاني لفساد األول بالعدول عنه، كما أنه لو نوى المندوب المطلق أوال ثـم عـدل إلـى الكفـارة وقـع األول      

 دون الثاني .

من غير العالم ال تضر بوقوع الصوم من رمضان فيقـع منـه   (بل من جهة) : بل من جهة إن نية الخالف )(٤٤
 أصالً.ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت 

طرا فيحكم ببطالنه ولو مع ف(على فرض الدخول) : بل يشكل عليه نية الصوم مع االلتفات إلى كونه م)(٤٥
خول في وجوب الكفارة إذا عدم الدخول فيما يكون اإلخالل بالنية مبطال له وقد مر تفصيله، نعم يؤثر الد

 كان الصوم مما تجب الكفارة باإلفطار فيه وسيجيء بيانه.
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بل وإن كـان   ،: ال بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا ٢] مسألة  ٢٣٨٥[  
حـوط التـرك فـي صـورة     لكـن األ  ،اجتماعه بفعـل مـا يوجبـه كتـذكر الحـامض مـثال      

 االجتماع خصوصا مع تعمد السبب. 

: ال بأس بابتالع ما يخرج من الصدر من الخلـط ومـا ينـزل     ٣] مسألة  ٢٣٨٦[  
 ،بل األقوى جواز الجر من الـرأس إلـى الحلـق    ،من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم

 (٤٦)الحتيـاط  وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفـم فـال يتـرك ا    ،وإن كان األحوط تركه
 فيه بترك االبتالع. 

ــالنحو الغيــر   ٤] مســألة  ٢٣٨٧[   : المــدار صــدق األكــل والشــرب وإن كــان ب
 ،(٤٧)فال يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق األكل أو الشـرب   ،المتعارف

نعـم إذا   ،في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلـى جوفـه   ،كما إذا صب دواءاً
أنفـه فالظـاهر أنـه موجـب للـبطالن إن كـان متعمـدا لصـدق األكـل           وصل من طريـق 
 والشرب حينئذ. 

: ال يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيـث   ٥] مسألة  ٢٣٨٨[  
 يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا. 

قبال أو دبرا صغيرا كان أو كبيـرا   ،الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر واألنثى 
بـل وكـذا لـو     ،(٤٨)وكـذا لـو كـان الموطـوء بهيمـة       ،ميتا واطئا كان أو موطوءا حيا أو

                                                 

 (فال يترك االحتياط) : ال يبعد جواز تركه.)(٤٦

(إذا لم يصدق األكل والشرب) : وإن كان له مفعول الغذاء ـ كالمغـذي المتـداول فـي عصـرنا الـذي       )(٤٧
تياط فيما يدخل الجهاز الهضمي من غير طريق الحلق إذا يزرق باإلبرة في الوريد ـ نعم ال ينبغي ترك االح  

لم يصدق عليه األكل أو الشرب وأما مع صدقه كما إذا أحدث منفذا إلى الجوف مـن غيـر طريـق الحلـق     
 إليصال الغذاء إليه فال إشكال في تحقق اإلفطار به.

لـوطء دبـر الـذكر للـواطي     )(وكذا لو كان الموطوء بهيمة) : على االحوط فيه وفيما بعـده وكـذا فـي ا   (٤٨
 والموطوء.
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فـال يبطـل    ،(٤٩)ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعهـا   ،كانت هي الواطئة
وإن  (٥٠)بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لـم يبطـل    ،بأقل من ذلك

 كان لو انتشر كان بمقدارها. 

: ال فرق في البطالن بالجماع بـين صـورة قصـد اإلنـزال بـه       ٦مسألة ]  ٢٣٨٩[  
 وعدمه. 

 ،: ال يبطل الصوم باإليالج في غير أحد الفرجين بـال إنـزال   ٧] مسألة  ٢٣٩٠[  
 . (٥١)فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر  ،إال إذا كان قاصدا له

 وه ال بقصد اإلنزال.  : ال يضر إدخال اإلصبع ونح ٨] مسألة  ٢٣٩١[  

أو مكرهـا بحيـث    ،: ال يبطل الصوم بالجماع إذا كـان نائمـا   ٩] مسألة  ٢٣٩٢[  
 كما ال يضر إذا كان سهوا.  ،خرج عن اختياره

 ،: لو قصد التفخيذ مثال فدخل في أحد الفرجين لم يبطـل  ١٠] مسألة  ٢٣٩٣[  
 . (٥٢)إنه نوى المفطر  ولو قصد اإلدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطال من حيث

: إذا دخل الرجل بالخنثى قبال لم يبطل صومه وال صومها  ١١] مسألة  ٢٣٩٤[  
، (٥٤)أما لو وطأ الخنثى دبرا بطل صومهما  ،وكذا لو دخل الخنثى باألنثى ولو دبراً ،(٥٣)

                                                 

 (أو مقدارها من مقطوعها) : بل يكفي فيه صدق اإليالج عرفا.)(٤٩

 (لم يبطل) : فيه إشكال بل منع.)(٥٠

 )(من حيث أنه نوى المفطر) : مر الكالم في اقتضائه البطالن.(٥١

 )(من حيث أنه نوى المفطر) : تقدم الكالم فيه.(٥٢

): اذا فرض كون الخنثى ذا شخصية مزدوجـة بـأن كانـت ذات جهـازين     (لم يبطل صومه وال صومها )(٥٣
تناسلين مختلفين فالظاهر في مثل ذلك بطالن صومها باالدخال في قُبلها وبادخالها في قُبل االنثى وكذا في 
دبرها على االحوط كما يبطل صوم الرجل اذا ادخل فيها قُبالً وكذا دبراً على االحـوط، وامـا اذا لـم تكـن     

فإن قلنا أنها تعد حينئذ طبيعة ثالثة ال هي ذكر وال أنثى فمقتضى القاعـدة عـدم بطـالن صـومها وال      لككذ
صوم غيرها بإدخالها فيه أو إدخالـه فيهـا وإن قلنـا أنهـا ال تخلـو مـن كونهـا ذكـرا أو أنثـى وإن لـم يتيسـر            

أدخلـت هـي فـي األنثـى ولـو       تشخيص ذلك فالبد لها من رعاية االحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبال أو
 دبرا ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المتن.
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ولـو   ،ودخلت الخنثى باألنثى بطل صوم الخنثى دونهمـا  (٥٥)ولو دخل الرجل بالخنثى 
 من الخنثيين األخرى لم يبطل صومهما.  وطأت كل

: إذا جامع نسـيانا أو مـن غيـر اختيـار ثـم تـذكر أو ارتفـع         ١٢] مسألة  ٢٣٩٥[  
 فإن تراخى بطل صومه.   ،الجبر وجب اإلخراج فورا

: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشـفة لـم    ١٣] مسألة  ٢٣٩٦[  
 .  (٥٦)يبطل صومه 

: االستمناء أي إنـزال المنـي متعمـدا بمالمسـة أو قبلـة أو       الرابع من المفطرات 
تفخيذ أو نظـر أو تصـوير صـورة المواقعـة أو تخيـل صـورة امـرأة أو نحـو ذلـك مـن           

وأمـا لـو لـم يكـن      ،فإنه مبطـل للصـوم بجميـع أفـراده     ،األفعال التي يقصد بها حصوله
 م يكن عليه شيء.  ل (٥٧)قاصدا لإلنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه 

: إذا علم مـن نفسـه أنـه لـو نـام فـي نهـار رمضـان يحـتلم           ١٤] مسألة  ٢٣٩٧[  
 وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.  ،فاألحوط  تركه

: يجوز للمحتلم في النهار االسـتبراء بـالبول أو الخرطـات     ١٥] مسألة  ٢٣٩٨[  
وال يجـب عليـه الـتحفظ بعـد اإلنـزال مـن        ،المجـرى وإن علم بخروج بقايا المني في 

 خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع اإلضرار أو الحرج. 

تقـديم   (٥٨): إذا احتلم في النهار وأراد االغتسال فـاألحوط  ١٦] مسألة  ٢٣٩٩[  
 االستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.  

                                                                                                                         

 ا) : على ما تقدم.م(بطل صومه)(٥٤

 (ولو دخل الرجل بالخنثى) : أي قبال.)(٥٥

(لم يبطل صومه) : إذا قصد الجماع المبطل وشك في تحققه لم تجب الكفارة ولكنه يالزم اإلخـالل  )(٥٦
 البطالن، كما مر كفاية صدق االيالج في مقطوع الحشقفة.بالنية وقد مر الكالم في اقتضائه 

 (من دون ايجاد شيء مما يقتضيه) : او ما يكون معرضاً له مما ال يثق مع االتيان به بعدم سبق المني.)(٥٧

 (فاالحوط) : االولى.)(٥٨
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: لو قصد اإلنزال بإتيـان شـيء ممـا ذكـر ولكـن لـم ينـزل         ١٧لة ] مسأ ٢٤٠٠[  
 . (٥٩)إيجاد المفطر نية بطل صومه من باب 

: إذا أوجد بعض هذه األفعال ال بنية اإلنزال لكن كان من  ١٨] مسألة  ٢٤٠١[  
وأمـا إذا أوجـد بعـض هـذه      ،إذا أنزلأيضاً اإلنزال بذلك الفعل بطل صومه  (٦٠)عادته 

 ،(٦١)لإلنزال وال كان من عادته فاتفق أنه أنزل فاألقوى عدم الـبطالن   ولم يكن قاصدا
 وإن كان األحوط القضاء خصوصا في مثل المالعبة والمالمسة والتقبيل. 

على اهللا تعـالى أو رسـوله أو األئمـة ـ صـلوات اهللا       (٦٢): تعمد الكذب  الخامس
ان بنحـو اإلخبـار أو بنحـو    وسـواء كـ   ،عليهم ـ سواء كان متعلقا بأمور الـدين أو الـدنيا   

من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابـة   ،بالعربي أو بغيره من اللغات ،(٦٣)الفتوى 
أو اإلشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ومن غيـر فـرق بـين أن    
يكون الكذب مجعوال له أو جعله غيره وهو أخبـر بـه مسـندا إليـه ال علـى وجـه نقـل        

 ول وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فال يكون مبطال. الق

صـلى  (باقي األنبيـاء واألوصـياء بنبينـا     (٦٤): األقوى إلحاق  ١٩] مسألة  ٢٤٠٢[  
بـل األحـوط إلحـاق     ،موجبا للبطالنأيضاً فيكون الكذب عليهم  )وسلم اهللا عليه وآله

   أيضاً.فاطمة الزهراء ـ سالم اهللا عليها ـ بهم 
: إذا تكلم بالخبر غير موجـه خطابـه إلـى أحـد أو موجهـا       ٢٠] مسألة  ٢٤٠٣[  

                                                 

 (من باب نية ايجاد المفطر) : تقدم الكالم فيها.)(٥٩

 إليها.(لكن كان من عادته) : مع التفاته )(٦٠

 (فاألقوى عدم البطالن) : مع االطمئنان بعدم سبق المني وإال فاألقوى خالفه.)(٦١

 (تعمد الكذب) : على األحوط، وعليه تبتني التفريعات اآلتية.)(٦٢

 (بنحو الفتوى) : على نحو االستناد إليهم ال اإلخبار عن نظره ورأيه.)(٦٣

 وفيما بعده.(األقوى إلحاق) : بل األقوى عدم اإللحاق فيه )(٦٤
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 وإن كان األحوط القضاء.  ،(٦٥)إلى من ال يفهم معناه فالظاهر عدم البطالن 

 )وسـلم  صلى اهللا عليه وآله(: إذا سأله سائل هل قال النبي  ٢١] مسألة  ٢٤٠٤[  
 بطل صومه.  » نعم « ي مقام ف» ال «  وأ» ال « في مقام » نعم « كذا فأشار 

 صلى اهللا عليه وآلـه (: إذا أخبر صادقا عن اهللا أو عن النبي  ٢٢] مسألة  ٢٤٠٥[  
، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قـال فـي   (٦٦)مثال ثم قال : كذبت ؛ بطل صومه  )وسلم

 النهار : ما أخبرت به البارحة صدق. 

ع عنه بال فصل لم يرتفع عنه األثـر  : إذا أخبر كاذبا ثم رج ٢٣] مسألة  ٢٤٠٦[  
بـل وكـذا إذا تـاب بعـد ذلـك فإنـه ال تنفعـه توبتـه فـي رفـع            ،فيكون صومه باطال (٦٧)

 البطالن. 

: ال فــرق فــي الــبطالن بــين أن يكــون الخبــر المكــذوب   ٢٤] مســألة  ٢٤٠٧[  
 فمع العلم بكذبـه ال يجـوز اإلخبـار بـه وإن     ،مكتوبا في كتاب من كتب األخبار أو ال

أسنده إلى ذلك الكتاب إال أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون اإلخبـار بـل ال   
بل وكذا مـع احتمـال كذبـه إال     (٦٨)يجوز اإلخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه 

فاألحوط لناقل األخبار في شـهر رمضـان مـع عـدم العلـم       ،على سبيل النقل والحكاية
 أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية. بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب 

: الكــذب علــى الفقهــاء والمجتهــدين والــرواة وإن كــان  ٢٥] مســألة  ٢٤٠٨[  
صـلى اهللا  (حراما ال يوجب بطالن الصوم إال إذا رجع إلى الكـذب علـى اهللا ورسـوله    

                                                 

(فالظاهر عدم البطالن) : إذا سمعه من يفهم معناه أو كان في معـرض سـماعه ـ كمـا إذا سـجل بآلـة ـ        )(٦٥
 جرى فيه االحتياط المتقدم.

 (بطل صومه) : إذا كان المقصود اإلخبار عن حال خبره لم يضر بصحة صومه.)(٦٦

عـن الكـذب علـيهم وإال فيـدخل فـي نيـة        )(لم يرتفع عنه األثر) : إذا لم يكن الرجوع بضم ما يخرجه(٦٧
 المفطر بناء على مفطرية الكذب.

 (مع الظن بكذبه) : إذا لم يكن معتمدا على حجة شرعية وكذا الحال في محتمل الكذب.)(٦٨
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 . )وسلم عليه وآله
اهللا عليـه  صـلى  (: إذا اضطر إلى الكذب على اهللا ورسـوله   ٢٦] مسألة  ٢٤٠٩[  

كما أنه ال يبطل مع السهو أو الجهـل   ،في مقام التقية من ظالم ال يبطل صومه به )وآله
 المركب. 

: إذا قصــد الكــذب فبــان صــدقا دخــل فــي عنــوان قصــد  ٢٧] مســألة  ٢٤١٠[  
 بشرط العلم بكونه مفطرا.  (٦٩)المفطر

 إليه.  : إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير ٢٨] مسألة  ٢٤١١[  

أصـالً   (٧٠): إذا أخبر بالكذب هزال بأن لم يقصـد المعنـى    ٢٩] مسألة  ٢٤١٢[  
 لم يبطل صومه.  

، بل وغيـر الغلـيظ علـى األحـوط     (٧١)إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه  السادس :
وسـواء كـان    ،سواء كان من الحالل كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ،(٧٢)

مـع التمكـين منـه     (٧٣)نس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثـارة الهـواء   بإثارته بنفسه بك
، وال بأس (٧٥)ودخان التنباك ونحوه   (٧٤)واألقوى إلحاق البخار الغليظ  ،وعدم تحفظه

بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مـع تـرك الـتحفظ بظـن عـدم الوصـول       
 ونحو ذلك. 

                                                 

 على االحتياط المتقدم. (دخل في عنوان قصد المفطر) : بناًء)(٦٩

 قع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم ال.(بأن لم يقصد المعنى) : إذا لم يقصد الحكاية عن الوا)(٧٠

(إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه) : بأن تجتمع األجزاء الترابية ـ مثال ـ ويدخل في حلقه بحيث يصـدق    )(٧١
 عليه األكل عرفا وإال فعلى األحوط وجوبا.

 (على األحوط) : ال بأس بتركه.)(٧٢

 نه عادة.(أو بإثارة الهواء) : إال فيما يتعسر االجتناب ع)(٧٣

)(واألقوى إلحاق البخار الغليظ) : مع اجتماع األجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيـث يصـدق عليـه    (٧٤
 الشرب عرفا، وإال فعلى األحوط األولى.

 (ودخان التنباك ونحوه) : على األحوط وجوبا.)(٧٥
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، ويكفي فيه رمس الرأس فيـه وإن كـان سـائر    (٧٦)االرتماس في الماء  السابع :
من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكـون   ،البدن خارجا عنه

وأما لو غمسه على التعاقب ال علـى هـذا الوجـه فـال بـأس بـه        ،تمامه تحت الماء زمانا
المنافـذ  والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فال يكفي غمس خصوص  ،وإن استغرقه

 وخروج الشعر ال ينافي صدق الغمس.  ،في البطالن وإن كان هو األحوط

: ال بأس برمس الرأس أو تمام البـدن فـي غيـر المـاء مـن       ٣٠] مسألة  ٢٤١٣[  
وإن كــان األحــوط االجتنــاب  ،بــل وال رمســه فــي المــاء المضــاف  ،ســائر المائعــات

 خصوصا في الماء المضاف. 

لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في : لو  ٣١] مسألة  ٢٤١٤[  
نعـم لـو أدخـل رأسـه فـي إنـاء كالشيشـة         ،الماء فاألحوط بـل األقـوى بطـالن صـومه    

 ونحوها ورمس اإلناء في الماء فالظاهر عدم البطالن. 

: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكـان مـا    ٣٢] مسألة  ٢٤١٥[  
 ،أسه خارجا عن الماء كال أو بعضـا لـم يبطـل صـومه علـى األقـوى      فوق المنافذ من ر

 وإن كان األحوط البطالن برمس خصوص المنافذ كما مر. 

: ال بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعـه   ٣٣] مسألة  ٢٤١٦[  
نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من  ،ما لم يصدق الرمس في الماء

وكـذا فـي    ،إلى السافل ولو على وجه التسـنيم فالظـاهر الـبطالن لصـدق الـرمس     عال 
 الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثال.  

                                                 

و مكروه كراهة شديدة (االرتماس في الماء) : على المشهور، واألظهر أنه ال يضر بصحة الصوم بل ه)(٧٦
 ومنه يظهر حال الفروع اآلتية.
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 ،: في ذي الرأسين إذا تميز األصـلي منهمـا فالمـدار عليـه     ٣٤] مسألة  ٢٤١٧[  
الن لكـن ال يحكـم بـبط    ،ومع عدم التميز يجب عليه االجتناب عن رمس كـل منهمـا  

 الصوم إال برمسهما ولو متعاقبا. 

: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب االجتنـاب   ٣٥] مسألة  ٢٤١٨[  
 ولكن الحكم بالبطالن يتوقف على الرمس فيهما.  ،عنهما

: ال يبطل الصوم باالرتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فـي   ٣٦] مسألة  ٢٤١٩[  
 الماء من غير اختيار.  

: إذا ألقى نفسه من شاهق فـي المـاء بتخيـل عـدم الـرمس       ٣٧] مسألة  ٢٤٢٠[  
 فحصل لم يبطل صومه. 

أو مـاء مطلـق أو    ،: إذا كان مائع ال يعلم أنـه مـاء أو غيـره    ٣٨] مسألة  ٢٤٢١[  
 مضاف لم يجب االجتناب عنه. 

: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب  ٣٩] مسألة  ٢٤٢٢[  
 عليه المبادرة إلى الخروج وإال بطل صومه.  

: إذا كان مكرها في االرتماس لم يصح صومه بخالف ما  ٤٠] مسألة  ٢٤٢٣[  
 إذا كان مقهورا. 

: إذا ارتمـس إلنقـاذ غريـق بطـل صـومه وإن كـان واجبـا         ٤١] مسألة  ٢٤٢٤[  
 عليه. 

انتقـل إلـى    : إذا كان جنبا وتوقف غسـله علـى االرتمـاس    ٤٢] مسألة  ٢٤٢٥[  
وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجـب عليـه    ،التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا

 الغسل وبطل صومه.  

: إذا ارتمس بقصد االغتسال في الصـوم الواجـب المعـين     ٤٣] مسألة  ٢٤٢٦[  
وأمـا إذا كـان    ،وإن كان ناسيا لصومه صـحا معـاً   ،إذا كان متعمدا ،بطل صومه وغسله

 ستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله. الصوم م
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: إذا أبطل صومه باالرتمـاس العمـدي فـإن لـم يكـن مـن        ٤٤] مسألة  ٢٤٢٧[  
شهر رمضان وال من الواجب المعين غير رمضان يصـح لـه الغسـل حـال المكـث فـي       

وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب  ،الماء أو حال الخروج
أيضـاً  بل يشكل صحته حـال الخـروج    أيضاً،فطرات فيه بعد البطالن اإلمساك عن الم

ومـن هنـا يشـكل     ،لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلهـا عامـدا  
سـواء كـان فـي حـال المكـث أو حـال       أيضاً صحة الغسل في الصوم الواجب المعين 

 الخروج. 

المغصـوب فـإن كـان ناسـيا     : لو ارتمس الصائم في المـاء   ٤٥] مسألة  ٢٤٢٨[  
وكـذا إن كـان    ،وإن كان عالمـا بهمـا بطـال معـاً     ،للصوم وللغصب صح صومه وغسله

وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صـح الصـوم دون    ،متذكرا للصوم ناسيا للغصب
 الغسل. 

: ال فرق في بطالن الصوم باالرتماس بين أن يكون عالمـا   ٤٦] مسألة  ٢٤٢٩[  
 و جاهال. بكونه مفطرا أ

: ال يبطل الصوم باالرتماس في الوحل وال باالرتماس في  ٤٧] مسألة  ٢٤٣٠[  
 الثلج.  

 : إذا شك في تحقق االرتماس بنى على عدمه.  ٤٨] مسألة  ٢٤٣١[  

البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجـر الصـادق فـي صـوم شـهر رمضـان        الثامن :
وإن كـان   ،بـة والمندوبـة علـى األقـوى    أو قضائه دون غيرهمـا مـن الصـيام الواج    ،(٧٧)

 ،خصوصا في الصيام الواجـب موسـعا كـان أو مضـيقا    أيضاً األحوط تركه في غيرهما 
وأما اإلصباح جنبا من غير تعمد فال يوجب البطالن إال في قضاء شـهر رمضـان علـى    

                                                 

ولكـن فـي كـون     أيضـاً، (في صوم شهر رمضان) : ال إشكال في وجوب إتمامـه كمـا يجـب قضـاؤه     )(٧٧
 القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فال يترك مراعاة ما يقتضيه االحتياط في النية.
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وأمـا   ،، وإن كان األحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين بـه فـي ذلـك   (٧٨)األقوى 
كمـا ال يبطـل مطلـق الصـوم      ،ب المعين رمضانا كان أو غيـره فـال يبطـل بـذلك    الواج

وال فـرق فـي بطـالن الصـوم      ،واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره باالحتالم فـي النهـار  
وال بـين أن   ،باإلصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو االحـتالم 

ومـن   ،(٧٩)علم بالجنابة مـع العـزم علـى تـرك الغسـل      يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد ال
البقاء على الجنابة عمـدا اإلجنـاب قبـل الفجـر متعمـدا فـي زمـان ال يسـع الغسـل وال          

وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صـح صـومه وإن كـان عاصـيا فـي اإلجنـاب        ،التيمم
لـى حـدث   وكما يبطل الصوم بالبقاء علـى الجنابـة متعمـدا كـذا يبطـل بالبقـاء ع       ،(٨٠)

فـإذا طهـرت منهمـا قبـل الفجـر وجـب عليهـا         ،إلى طلوع الفجـر (٨١)الحيض والنفاس 
والظـاهر اختصـاص الـبطالن     ،ومع تركهمـا عمـدا يبطـل صـومها     ،االغتسال أو التيمم

بل إلحاق مطلق الواجـب   أيضاً،به  (٨٢)وإن كان األحوط إلحاق قضائه  ،بصوم رمضان
الفجر في زمان ال يسع الغسل وال التيمم أو لم وأما لو طهرت قبل  ،أيضاًبل المندوب 

تعلم بطهرها في الليل حتـى دخـل النهـار فصـومها صـحيح واجبـا كـان أو نـدبا علـى          
 األقوى. 

 (٨٣): يشترط في صحة صـوم المستحاضـة علـى األحـوط      ٤٩] مسألة  ٢٤٣٢[  
ان بصـالة  فلو استحاضت قبل اإلتيـ  ،األغسال النهارية التي للصالة دون ما ال يكون لها

الصبح أو الظهرين بمـا يوجـب الغسـل كالمتوسـطة أو الكثيـرة فتركـت الغسـل بطـل         
                                                 

 أيضاً.ى عدم البطالن فيه (قضاء شهر رمضان على األقوى) : بل األقو)(٧٨

 )(مع العزم على ترك الغسل) : أو مع التردد فيه على ما سيجيء .(٧٩

 (وإن كان عاصيا في اإلجناب) : فيه تأمل .)(٨٠

(كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس) : الكالم المتقدم في تعمد البقـاء علـى الجنابـة يـأتي     )(٨١
 فيه أيضا .

 ) : ال يترك هذا االحتياط .(األحوط إلحاق قضائه)(٨٢

 (يشترط في صحة صوم المستحاضة على األحوط) : األولى، ومنه يظهر الحال فيما بعده .)(٨٣
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وأما لو استحاضت بعد اإلتيان بصالة الفجر أو بعد اإلتيان بـالظهرين فتركـت    ،صومها
وال يشترط فيها اإلتيان بأغسال الليلـة المسـتقبلة    ،الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها

يعتبر فيها اإلتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنها لو تركـت  وكذا ال  ،وإن كان أحوط
نعـم يجـب عليهـا الغسـل حينئـذ       ،الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها ألجل ذلـك 
وكذا ال يعتبر فيها ما عدا الغسـل   ،لصالة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة

ا من األغسال والوضـوءات  وإن كان األحوط اعتبار جميع ما يجب عليه ،من األعمال
وال يجب تقديم غسـل المتوسـطة والكثيـرة علـى الفجـر وإن       ،وتغيير الخرقة والقطنة

 كان هو األحوط.  

بنســيان غســل  (٨٤): األقــوى بطــالن صــوم شــهر رمضــان   ٥٠] مســألة  ٢٤٣٣[  
واألحـوط إلحـاق غيـر شـهر      ،(٨٥)الجنابة ليال قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيـام  

كمـا أن األقـوى عـدم     ،من النذر المعين ونحـوه بـه وإن كـان األقـوى عدمـه     رمضان 
 إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط.  

: إذا كان المجنب ممن ال يتمكن من الغسـل لفقـد المـاء     ٥١] مسألة  ٢٤٣٤[  
وكـذا لـو كـان     ،مهفإن تركه بطـل صـو   ،أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم
 .  (٨٦)متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت 

: ال يجب على من تيمم بدال عن الغسل أن يبقى مستيقظا  ٥٢] مسألة  ٢٤٣٥[  
وإن كـان   ،حتى يطلـع الفجـر فيجـوز لـه النـوم بعـد التـيمم قبـل الفجـر علـى األقـوى           

القول بـأن التـيمم بـدال    األحوط البقاء مستيقظا الحتمال بطالن تيممه بالنوم كما على 
 عن الغسل يبطل بالحدث األصغر. 

                                                 

(األقوى بطالن صوم شهر رمضان) : بمعنى وجوب قضائه، فلو نسي االغتسال ليال وتذكره بعد طلوع )(٨٤
 الفجر أتم صومه ـ بنية القربة المطلقة على األحوط ـ وقضاه .

 )(يوم أو أيام) : ما لم يتحقق منه غسل شرعي بأي عنوان أو التيمم ألحد مسوغاته مع استمراره .(٨٥

 (حتى ضاق الوقت) : ولم يتيمم .)(٨٦
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: ال يجب على من أجنـب فـي النهـار بـاالحتالم أو نحـوه       ٥٣] مسألة  ٢٤٣٦[  
 من األعذار أن يبادر إلى الغسل فورا وإن كان هو األحوط.  

: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطـل   ٥٤] مسألة  ٢٤٣٧[  
ألنـه لـو كـان     ،ء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقـي علـى الشـك   سوا ،صومه

ولو كان بعـد الفجـر كـان مـن االحـتالم       ،سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد
نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منـه صـوم قضـاء رمضـان مـع كونـه        ،في النهار

 به وبعوضه. وأما مع ضيق وقته فاألحوط اإلتيان  ،(٨٧)موسعا 

: من كان جنبا في شهر رمضان فـي الليـل ال يجـوز لـه أن      ٥٥] مسألة  ٢٤٣٨[  
ولو نام واستمر إلى  ،قبل االغتسال إذا علم أنه ال يستيقظ قبل الفجر لالغتسال (٨٨)ينام 

وأمــا إن احتمــل  ،الفجــر لحقــه حكــم البقــاء متعمــدا فيجــب عليــه القضــاء والكفــارة 
وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو األزيد فـال يكـون نومـه     االستيقاظ جاز له النوم

حراما وإن كان األحوط ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر غايـة  
 األمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين.  

ال : نــوم الجنــب فــي شــهر رمضــان فــي الليــل مــع احتمــ  ٥٦] مســألة  ٢٤٣٩[  
فإنـه إمـا أن    ،االستيقاظ أو العلم به إذا اتفق اسـتمراره إلـى طلـوع الفجـر علـى أقسـام      

يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسـل وعدمـه وإمـا أن    
يكون مع الذهول والغفلة عن الغسـل وإمـا أن يكـون مـع البنـاء علـى االغتسـال حـين         

فإن كان مع العزم على ترك الغسـل أو مـع التـردد فيـه      ،االستيقاظ مع اتفاق االستمرار

                                                 

(لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا) : مر أنه يصح مطلقا من غير فرق بـين سـعة الوقـت    )(٨٧
 وضيقه .

وات الواجب بناء على فساد الصوم بتعمد البقاء على الجنابـة، وأمـا   (ال يجوز له أن ينام) : حذرا عن ف)(٨٨
 على كون القضاء فيه عقوبة فالحكم مبني على االحتياط اللزومي . بناًء
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 أيضـاً، بل األحوط ذلك إن كان مع الغفلة والـذهول   ،لحقه حكم تعمد البقاء جنباً (٨٩)
وإن كان مع البنـاء علـى االغتسـال أو مـع      ،(٩٠)وإن كان األقوى لحوقه بالقسم األخير 

 (٩١)لم بالجنابة فال شـيء عليـه   الذهول على ما قوينا فإن كان في النومة األولى بعد الع
وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع  ،وصح صومه

 ،احتمال االنتباه فاتفق االستمرار وجب عليه القضاء فقـط دون الكفـارة علـى األقـوى    
المشهور من وإن كان األحوط ما هو  ،وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على األقوى

بل  أيضاً،بل األحوط وجوبها في النومة الثانية  ،في هذه الصورةأيضاً وجوب الكفارة 
وال يعد النوم الذي احـتلم   ،(٩٢)إذا لم يكن معتاد االنتباه أيضاً وكذا في النومة األولى 

 بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم مـن  (٩٣)فيه من النوم األول 
 نومه ثم نام كان من النوم األول ال الثاني. 

غير شهر رمضان من الصـوم المعـين    (٩٤): األحوط إلحاق  ٥٧] مسألة  ٢٤٤٠[  
به في حكم استمرار النوم األول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث 

 إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه. 

إذا اسـتمر النـوم الرابـع أو الخـامس فالظـاهر أن حكمـه       :  ٥٨] مسألة  ٢٤٤١[  
 حكم النوم الثالث. 

 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في األحكام المذكورة.  ٥٩] مسألة  ٢٤٤٢[  

                                                 

 (أو مع التردد فيه) : الحكم في المتردد مبني على االحتياط الوجوبي .)(٨٩

رة وأما القضاء فالظاهر وجوبه نعم لو (وإن كان األقوى لحوقه بالقسم األخير) : في عدم وجوب الكفا)(٩٠
 ام ولم يستيقظ إلى الفجر لم يجب القضاء أيضا .نذهل عن وجوب صوم الغد ف

 (فال شيء عليه) : إذا كان واثقا باالنتباه وإال فاألحوط وجوب القضاء .)(٩١

 (إذا لم يكن معتاد االنتباه) : أو واثقا به من جهة أخرى كتوقيت الساعة المنبهة .)(٩٢

 (وال يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم األول) : بل يعد منه على األحوط بل ال يخلو من قوة .)(٩٣

 (األحوط إلحاق) : واألظهر عدمه .)(٩٤
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: ألحــق بعضــهم الحــائض والنفســاء بالجنــب فــي حكــم   ٦٠] مســألة  ٢٤٤٣[  
اني في االغتسال فمعه واألقوى عدم اإللحاق وكون المناط فيهما صدق التو ،النومات

 يبطل وإن كان في النوم األول ومع عدمه ال يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث. 

 : إذا شك في عدد النومات بنى على األقل.  ٦١] مسألة  ٢٤٤٤[  

: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها  ٦٢] مسألة  ٢٤٤٥[  
وإن كـان األحـوط تحصـيل اليقـين      ،على القدر المتيقن يجوز له االقتصار في القضاء

 بالفراغ. 

وإن أتى به فـي أول   (٩٥): يجوز قصد الوجوب في الغسل  ٦٣] مسألة  ٢٤٤٦[  
لكن األولى مع اإلتيان به قبل آخر الوقت أن ال يقصـد الوجـوب بـل يـأتي بـه       ،الليل

 بقصد القربة. 

نه اشتراط رفـع الحـدث للصـوم    : فاقد الطهورين يسقط ع ٦٤] مسألة  ٢٤٤٧[  
 فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. 

: ال يشترط في صحة الصوم الغسل لمـس الميـت كمـا ال     ٦٥] مسألة  ٢٤٤٨[  
 يضر مسه في أثناء النهار. 

فـي شـهر رمضـان إذا ضـاق      (٩٦): ال يجـوز إجنـاب نفسـه     ٦٦] مسألة  ٢٤٤٩[  
ولـو   ،(٩٧)بل إذا لم يسع لالغتسال ولكن وسـع للتـيمم    ،يممالوقت عن االغتسال أو الت

فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مـع تـرك    (٩٨)ظن سعة الوقت فتبين ضيقه 
 .  (٩٩)الفحص فعليه القضاء على األحوط 

                                                 

 (يجوز قصد الوجوب في الغسل) : األحوط اإلتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في آخر الوقت .)(٩٥

 . ٥٥فيه مما تقدم في المسألة (ال يجوز إجناب نفسه) : قد ظهر الحال )(٩٦
 الثامن) .( (ولكن وسع للتيمم) : تقدم الكالم فيه في)(٩٧

 (فتبين ضيقه) : حتى عن التيمم .)(٩٨

 (على األحوط) : ال بأس بتركه .)(٩٩
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وال  ،من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع االضطرار إليها لرفع المرض التاسع
   أيضاً.وط اجتنابه بأس بالجامد وإن كان األح

: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلـى الجـوف بـل كـان      ٦٧] مسألة  ٢٤٥٠[  
 بمجرد الدخول في الدبر فال يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان األحوط تركه. 

: الظـاهر جـواز االحتقـان بمـا يشـك فـي كونـه جامـدا أو          ٦٨] مسألة  ٢٤٥١[  
 وإن كان األحوط تركه.  ،مائعا

شر : تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحـوه وال بـأس بمـا    العا 
والمدار علـى الصـدق العرفـي فخـروج مثـل النـوات أو        ،كان سهوا أو من غير اختيار

 الدود ال يعد منه.  

: لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غيـر اختيـار لـم يكـن      ٦٩] مسألة  ٢٤٥٢[  
وعليــه القضــاء  (١٠٠)اختيــارا بطــل صــومه  ولــو وصــل إلــى فضــاء الفــم فبلعــه  ،مــبطال

 إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها.  (١٠١)بل تجب كفارة الجمع  ،والكفارة

: لو ابتلع فـي الليـل مـا يجـب عليـه قيـؤه فـي النهـار فسـد           ٧٠] مسألة  ٢٤٥٣[  
وإن لم يكن منحصرا فيـه لـم يبطـل     ،إن كان اإلخراج منحصرا في القيء (١٠٢)صومه 
ويشـترط أن يكـون ممـا يصـدق القـيء       ،اختار القيء مع إمكان اإلخراج بغيرهإال إذا 

على إخراجه وأما لو كان مثل درة أو بقـة أو درهـم أو نحوهـا ممـا ال يصـدق معـه       ند
 القيء لم يكن مبطال.  

                                                 

 (بطل صومه) : بطالنه ما لم يخرج خارج الفم مبني على االحتياط ومنه يظهر حكم الكفارة .)(١٠٠

 : سيأتي عدم ثبوتها في اإلفطار بالمحرم .(تجب كفارة الجمع) )(١٠١

)(فسد صومه) : إن تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيء ـ مع االلتفات الى كونـه مانعـاً عـن صـحة      (١٠٢
 الصوم ـ في وقت ال يجوز تأخير النية اليه اختياراً المختلف باختالف انحاء الصوم.
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: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من  ٧١] مسألة  ٢٤٥٤[  
 . (١٠٣)ط القضاء غير اختيار فاألحو

إذا  (١٠٤): إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب  ٧٢] مسألة  ٢٤٥٥[  
 لم يكن حرج وضرر. 

مــع  (١٠٥): إذا دخــل الــذباب فــي حلقــه وجــب إخراجــه   ٧٣] مســألة  ٢٤٥٦[  
ولو توقـف إخراجـه علـى القـيء سـقط وجوبـه وصـح         ،وال يكون من القيء ،إمكانه
 .  (١٠٦)صومه 
: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمـل خـروج شـيء     ٧٤ألة ] مس ٢٤٥٧[  

 . (١٠٧)وأما إذا علم بذلك فال يجوز  ،من الطعام معه
: إذا ابتلــع شــيئا ســهوا فتــذكر قبــل أن يصــل إلــى الحلــق  ٧٥] مســألة  ٢٤٥٨[  

بـل ال   ،(١٠٨)وأما إن تذكر بعد الوصول إليـه فـال يجـب     ،وجب إخراجه وصح صومه
مـع  أيضـاً  وإن شك في ذلـك فالظـاهر وجـوب إخراجـه      ،ه القيءيجوز إذا صدق علي

 .  (١٠٩)إمكانه عمال بأصالة عدم الدخول في الحلق 

                                                 

 (فاألحوط القضاء) : واألظهر عدم وجوبه.)(١٠٣

وجب) : األظهر عدم وجوبه وعدم البطالن بتركه فيما إذا كان القيء حادثا باقتضاء الطبع إياه على ()(١٠٤
 نحو ال يصدق أنه أكره نفسه عليه.

(وجب إخراجه) : وجوبه فيما إذا وصل إلى حد ال يعد إنزالـه إلـى الجـوف أكـال غيـر واضـح بـل        )(١٠٥
 ممنوع.

يسقط فيما إذا لـم يصـل إلـى الحـد المتقـدم وإن       (سقط وجوبه وصح صومه) : وجوب اإلخراج ال)(١٠٦
 توقف على القيء ـ إال إذا كان حرجيا أو ضرريا ـ وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء.

 عليه. أ(فال يجوز) : مع صدق التقي)(١٠٧

 (فال يجب) : المناط في عدم الوجوب وصوله إلى الحد الذي ال يعد إنزاله إلى الجوف أكال.)(١٠٨

 (عمال بأصالة عدم الدخول في الحلق) : بل لوجه آخر.)(١٠٩
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: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغال بالصالة الواجبة  ٧٦] مسألة  ٢٤٥٩[  
فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شـيء مـن بقايـا الطعـام الـذي بـين أسـنانه        

فـإن أمكـن    ،أو بغيـر ذلـك   (١١٠)»  أخ « على إبطال الصالة بالتكلم بــ   وتوقف إخراجه
وإن لم يمكن ذلـك ودار األمـر    ،(١١١)التحفظ واإلمساك إلى الفراغ من الصالة وجب 

 (١١٢)فإن لم يصل إلـى الحـد مـن الحلـق      ،بين إبطال الصوم بالبلع أو الصالة باإلخراج
لذباب ونحوه وجب قطع الصالة كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كا

وإن كـان ممـا يحـل بلعـه فـي ذاتـه كبقايـا         ،(١١٣)بإخراجه ولو في ضيق وقت الصالة 
وفـي   ،الطعام ففي سعة الوقت للصالة ولو بإدراك ركعة منه يجـب القطـع واإلخـراج   

وإن وصـل إلـى    ،الضيق يجب البلع وإبطال الصـوم تقـديما لجانـب الصـالة ألهميتهـا     
نـه ممـا يحـرم بلعـه وجـب إخراجـه بقطـع الصـالة وإبطالهـا علـى           فمـع كو  (١١٤)الحد 

وصـح صـومه علـى     ،وإن كان مثل بقايـا الطعـام لـم يجـب وصـحت صـالته       ،إشكال
 في العرف.  التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئاً

: قيل : يجوز للصائم أن يدخل اصبعه في حلقه ويخرجـه   ٧٧] مسألة  ٢٤٦٠[  
 صول إلى الحد فاألحوط الترك. مع الو(١١٥)وهو مشكل  ،عمداً

                                                 

(بالتكلم بـ أخ) : التلفظ بالحرفين وإن كان مبطال للصالة على األحوط ولكن نفـس الصـوت الـذي    )(١١٠
 قد يتوقف عليه إخراج ما دخل في الحلق غير مبطل لها.

 (وجب) : إن لم يكن حرجيا أو ضرريا .)(١١١

 لحلق) : ال اعتبار هنا بالوصول إلى الحلق كما مر .(فإن لم يصل إلى الحد من ا)(١١٢

(ولو في ضيق وقت الصالة) : في ضيق الوقت ال وجه لتعين قطع الصالة المفروضـة كاليوميـة التـي    )(١١٣
 .ظاهراً هي محل كالمه 

(وإن وصل إلى الحد) : إذا وصل إلى الحـد الـذي تقـدم بيانـه فـي التعليـق علـى المسـألة الخامسـة          )(١١٤
 لم يجب إخراجه مطلقا ويصح كل من صومه وصالته . والسبعين

 (وهو مشكل) : ال إشكال فيه .)(١١٥
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وإن وصل معه الطعام إلـى   (١١٦): ال بأس بالتجشؤ القهري  ٧٨] مسألة  ٢٤٦١[  
بل ال بأس بتعمـد التجشـؤ مـا لـم يعلـم أنـه يخـرج معـه شـيء مـن            ،فضاء الفم ورجع

ولـو سـبقه الرجـوع إلـى الحلـق لـم يبطـل         ،وإن خرج بعد ذلك وجب إلقـاؤه  ،الطعام
 وط القضاء. صومه وإن كان األح

طرية المفطرات  في مف   ما يعتبر 

 فصل

 في ما يعتبر في مفطرية المفطرات 

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكالم فيه تفصيال إنما 
وأمـا مـع السـهو وعـدم      ،توجب بطالن الصوم إذا وقعت على وجـه العمـد واالختيـار   

ن أقسام الصوم مـن الواجـب المعـين والموسـع     من غير فرق بي ،(١١٧)القصد فال توجبه 
والعـالم وال بـين    (١١٨)وال فرق في البطالن مع العمد بين الجاهل بقسـميه    ،والمندوب

فلو أكره على اإلفطار فأفطر مباشرة فـرارا عـن الضـرر المترتـب علـى       ،المكره وغيره
ه لـم  نعم لو وجـر فـي حلقـه مـن غيـر مباشـرة منـ        ،(١١٩)تركه بطل صومه على األقوى 

 يبطل. 

                                                 

 (ال بأس بالتجشؤ القهري) : تقدم الكالم في هذه المسألة .)(١١٦

(وأما مع السهو وعدم القصد فال توجبه) : إال في بعض الموارد التي سيجيء بيانها في أواخر الفصل )(١١٧
 .السابع
: األظهـر عـدم الـبطالن فـي الجاهـل القاصـر غيـر المتـردد باإلضـافة إلـى جميـع            (الجاهل بقسـميه)  )(١١٨

المفطرات سوى األكل والشرب ويلحق بهما الجماع في وجه، وفي حكم الجاهل المـذكور المعتمـد فـي    
 عدم مفطريتها على حجة شرعية .

جمـاع مبنـي علـى    (بطل صومه على األقوى) : البطالن في اإلكراه على ما سوى األكل والشـرب وال )(١١٩
 االحتياط .
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: إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامـدا بطـل صـومه     ١] مسألة  ٢٤٦٢[  
 وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.  ،(١٢٠)

 .  (١٢١): إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه  ٢] مسألة  ٢٤٦٣[  
ا لنسيان الصوم فتـذكر  : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعه ٣] مسألة  ٢٤٦٤[  

 أيضـاً، وإن بلعها مع إمكـان إلقائهـا بطـل صـومه بـل تجـب الكفـارة         ،وجب إخراجها
 وكذا لو كان مشغوال باألكل فتبين طلوع الفجر. 

: إذا دخل الذباب أو البق أو الـدخان الغلـيظ أو الغبـار فـي      ٤] مسألة  ٢٤٦٥[  
ولـو وصـل إلـى    (١٢٢)اجه وجب وإن أمكن إخر ،حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه

 مخرج الخاء. 

: إذا غلب على الصائم العطـش بحيـث خـاف مـن الهـالك       ٥] مسألة  ٢٤٦٦[  
ولكـن يفسـد صـومه     ،أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة (١٢٤)يجوز له  (١٢٣)

وأمـا فـي غيـره مـن      ،بذلك ويجب عليه اإلمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضـان 
 وإن كان أحوط في الواجب المعين.  ،ع والمعين فال يجب اإلمساكالواجب الموس

ــم    ٦] مســألة  ٢٤٦٧[   ــذي يعل ــى المكــان ال ــذهب إل : ال يجــوز للصــائم أن ي
ويبطـل صـومه لـو     ،اضطراره فيه إلى اإلفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحـو ذلـك  

                                                 

 (بطل صومه) : الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعا ببطالن صومه يجري فيه التفصيل المتقدم.)(١٢٠

 (بطل صومه) : بل الظاهر أنه كالمكره فيجري فيه الكالم المتقدم .)(١٢١

حكـم فـي المثـالين    ، وال٧٣(وإن أمكن إخراجه وجب) : مر الكالم في المثالين األولين في المسـألة  )(١٢٢
 األخيرين مبني على االحتياط .

 (خاف من الهالك) : أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي ال يتحمله .)(١٢٣

(يجوز له) : بل يجب عليه في فرض خوف الهالك ونحوه، واالقتصار على المقدار المذكور وكـذا  )(١٢٤
 اإلمساك بقية النهار مبني على االحتياط .
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بمجرد القصد إلى بل ال يبعد بطالنه  ،(١٢٥)ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو اإليجار 
 . (١٢٦)ذلك فإنه كالقصد لإلفطار 

وإن تـذكر فـي األثنـاء     ،: إذا نسى فجامع لـم يبطـل صـومه    ٧] مسألة  ٢٤٦٨[  
 وإال وجب عليه القضاء والكفارة.  ،وجب المبادرة إلى اإلخراج

  ما يجوز ارتكابه للصائم 

 فصل 

 [ في ما يجوز ارتكابه للصائم ] 

م أو الحصـى وال بمضـغ الطعـام للصـبي وال بـزق      ال بأس للصائم بمص الخـات  
وال يبطـل صـومه إذا    ،الطائر وال بذوق المرق ونحو ذلـك ممـا ال يتعـدى إلـى الحلـق     

أمـا مـع العلـم     ،اتفق التعدي إذا كان من غير قصد وال علم بأنه يتعدى قهـرا أو نسـيانا  
ال ببلع ريقه وكذا ال بأس بمضغ العلك و ،بذلك من األول فيدخل في اإلفطار العمدي

بـل كـان ألجـل     (١٢٧)بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكـن ذلـك بتفتـت أجـزاء منـه      
رجـال كـان أو امـرأة وإن     (**)وكذا ال بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس ،المجاورة

وال بالسـواك باليـابس بـل     ،وال ببل الثـوب ووضـعه علـى الجسـد     ،كان يكره لها ذلك
ج المسـواك مـن فمـه ال يـرده وعليـه رطوبـة وإال كانـت        لكن إذا أخـر أيضاً بالرطب 

وكذا ال بـأس بمـص    ،كالرطوبة الخارجية ال يجوز بلعها إال بعد االستهالك في الريق

                                                 

  و اإليجار) : ال يخلو عن تأمل .)(ولو كان بنح(١٢٥
 (فإنه كالقصد لإلفطار) : مر الكالم فيه .)(١٢٦

 (بتفتت أجزاء منه) : إال إذا كانت مستهلكة في الريق .)(١٢٧

 لم يرتمس): مر حكم االرتماس. (ما (**)
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وال بتقبيلهـا أو ضـمها أو نحـو     (١٢٨)لسان الصبي أو الزوجة إذا لـم يكـن عليـه رطوبـة     
 ذلك. 

 ،جوز بلعه على األقـوى : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه ي ١] مسألة  ٢٤٦٩[  
والظــاهر عــدم جــواز تعمــد المــزج   ،وكــذا غيــر الــدم مــن المحرمــات والمحلــالت 

سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحـوه مـن    (١٢٩)واالستهالك للبلع 
 فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه االتفاق.  ،المحلالت

  ما يكره للصائم 

 فصل

 يكره للصائم ]  [ في ما

 يكره للصائم أمور :  

مباشرة النساء لمسا وتقبيال ومالعبـة خصوصـا لمـن تتحـرك شـهوته       أحدها : 
إذا كان فـي   (١٣١)وإال حرم  ،(١٣٠)بشرط أن ال يقصد اإلنزال وال كان من عادته  ،بذلك

 . (١٣٢)الصوم الواجب المعين 
يصل طعمه أو رائحتـه  االكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما  الثاني : 

 وكذا ذر مثل ذلك في العين.  ،إلى الحلق

 دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.  الثالث : 

                                                 

(إذا لم يكن عليه رطوبـة) : بـل مـع وجودهـا أيضـا فـي كـل مـن الـزوج والزوجـة ولكـن ال يتـرك             )(١٢٨
 ط بعدم بلع الريق مع عدم استهالكها فيه .االحتيا

(والظاهر عدم جواز تعمد المزج واالستهالك للبلع) : فيه تأمل إال إذا عـد بسـبب تكـرره نحـوا مـن      )(١٢٩
 األكل والشرب عرفا .

 (وال كان من عادته) : بحيث كان واثقا بعدمه .)(١٣٠

 يها .(وإال حرم) : بناء على مفطرية قصد المفطر وقد مر الكالم ف)(١٣١

 (في صوم الواجب المعين) : وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.)(١٣٢
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وإذا علم بأدائه إلى اإلغمـاء   ،إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرهاالرابع :  
 بل ال يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة.  ،(١٣٣)المبطل للصوم حرم 

وإال فـال يجـوز علـى     ،لسعوط مع عدم العلـم بوصـوله إلـى الحلـق    ا :الخامس 
 األقوى. 

 والمراد بها كل نبت طيب الريح.   ،شم الرياحين خصوصا النرجس السادس : 

 بل الثوب على الجسد.  السابع : 

 بل األحوط لها تركه.  ،جلوس المرأة في الماء الثامن : 

 الحقنة بالجامد.  التاسع : 

 بل مطلق إدماء الفم.  ،الضرسقلع  العاشر : 

 السواك بالعود الرطب.  الحادي عشر : 

وكـذا إدخـال شـيء آخـر فـي الفـم ال لغـرض         ،المضمضة عبثا الثاني عشر : 
 صحيح.  

وال يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل علـى   ،إنشاد الشعر الثالث عشر : 
وإن كـان يظهـر مـن     )سـالم علـيهم ال (المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح األئمة 

 بعض األخبار التعميم. 

الجدال والمـراء وأذى الخـادم والمسـارعة إلـى الحلـف ونحـو        الرابع عشر : 
فإنه يشتد حرمتها أو كراهتهـا   ،ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم

 حاله. 

                                                 

(وإذا علم بأدائه إلى اإلغماء المبطل للصوم حرم) : مبطلية اإلغماء فيما لم يكن مفوتا للنية ـ كما في )(١٣٣
 المقام ـ محل إشكال.
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وم    كفارة الص

 فصل 

 في كفارة الصوم 

ة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت المفطرات المذكورة كما أنها موجب
حتـى   (١٣٤)مـن غيـر فـرق بـين الجميـع       ،مع العمد واالختيار مـن غيـر كـره وال إجبـار    

بـل والحقنـة    )وسـلم  صلى اهللا عليـه وآلـه  (االرتماس والكذب على اهللا وعلى رسوله 
اه نعم األقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعـد االنتبـ   ،والقيء على األقوى

فـي   أيضـاً وال فـرق   ،ذلـك خصوصـا الثالـث   أيضـاً  بل والثالث وإن كان األحوط فيها 
وإن كـان األقـوى عـدم     ،وجوبها بين العالم والجاهل المقصر والقاصر علـى األحـوط  

نعـم   ،(١٣٥)وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصر الغير الملتفت حين اإلفطار 
لمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب علـى  إذا كان جاهال بكون الشيء مفطرا مع ع

من المفطرات فارتكبه حال الصـوم فالظـاهر لحوقـه     )صلى اهللا عليه وآله(اهللا ورسوله 
 . (١٣٦)بالعالم في وجوب الكفارة 

 : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :  ١] مسألة  ٢٤٧٠[  

يام شهرين متتـابعين  وكفارته مخيرة بين العتق وص ،صوم شهر رمضان األول : 
وإن كـان األحـوط الترتيـب فيختـار العتـق مـع        ،وإطعام سـتين مسـكينا علـى األقـوى    

بـين   (١٣٧)ويجـب الجمـع    ،اإلمكان ومع العجز عنه فالصيام ومـع العجـز عنـه فاإلطعـام    

                                                 

طار فيه باألكل أو الشرب (من غير فرق بين الجميع) : إنما تجب الكفارة في صوم شهر رمضان باإلف)(١٣٤
أو الجماع أو االستمناء أو البقاء على الجنابة متعمدا وفي قضائه بعد الزوال بأحد األربعـة األول وال تجـب   

 المعين مطلقا. المنذور باإلفطار فيهما بغير ذلك على األظهر، نعم تجب الكفارة باإلفطار في الصوم

 ك االحتياط في حق الملتفت المتردد في المفطرية.)(الغير الملتفت حين اإلفطار) : وال يتر(١٣٥

 (فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة) : فيه إشكال بل منع.)(١٣٦

 (ويجب الجمع) ال يجب وإن كان أحوط، ومنه يظهر الحال في التفريعات اآلتية.)(١٣٧
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الخصــال إن كــان اإلفطــار علــى محــرم كأكــل المغصــوب وشــرب الخمــر والجمــاع 
 المحرم ونحو ذلك. 

وكفارتـه إطعـام عشـرة     ،قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال صوم الثاني : 
واألحـوط إطعـام سـتين     ،فإن لم يتمكن فصـوم ثالثـة أيـام    ،مساكين لكل مسكين مد

 مسكينا.  

 . (١٣٨)وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان  ،صوم النذر المعين الثالث : 
بــين  وكفارتــه مثــل كفــارة شــهر رمضــان مخيــرة ،صــوم االعتكــاف الرابــع : 
هذا وكفارة االعتكاف مختصـة بالجمـاع    ،ولكن األحوط الترتيب المذكور ،الخصال

والظـاهر أنهـا ألجـل االعتكـاف ال للصـوم ولـذا تجـب فـي          ،فال تعم سائر المفطرات
  أيضاً.الجماع ليال 

و أما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فال كفارة فـي إفطـاره واجبـا كـان كالنـذر       
 مندوبا فإنه ال كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال. المطلق والكفارة أو 

: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم  ٢] مسألة  ٢٤٧١[  
وال تتكرر بتكرره في يوم واحد فـي غيـر الجمـاع وإن تخلـل التكفيـر بـين        ،له كفارة

ع أحد وإن كان األحوط التكرار م ،الموجبين أو اختلف جنس الموجب على األقوى
وأمـا الجمـاع فـاألحوط بـل األقـوى تكريرهـا        ،بل األحـوط التكـرار مطلقـا    ،األمرين
 . (١٣٩)بتكرره 

                                                 

 )(وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان) : األظهر إجزاء كفارة اليمين.(١٣٨

وط بل األقوى تكريرها بتكرره) : بل األقوى عدم التكرار ولكن االحتياط فيه وفي االستمناء (فاألح)(١٣٩
 في محله.
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: ال فرق في اإلفطار بالمحرم الموجب لكفـارة الجمـع بـين     ٣] مسألة  ٢٤٧٢[  
أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمـر أو عارضـية كـالوطء حـال الحـيض أو      

 .  (١٤٠)تناول ما يضره 
صـلى  (: من اإلفطار بالمحرم الكذب على اهللا وعلى رسوله  ٤] مسألة  ٢٤٧٣[  

بل ابتالع النخامة إذا قلنا بحرمتهـا مـن حيـث دخولهـا فـي       ،(١٤١) )اهللا عليه وآله وسلم
 .  (١٤٢)الخبائث لكنه مشكل 

: إذا تعذر بعـض الخصـال فـي كفـارة الجمـع وجـب عليـه         ٥] مسألة  ٢٤٧٤[  
 الباقي. 

: إذا جــامع فــي يــوم واحــد مــرات وجــب عليــه كفــارات   ٦] مســألة  ٢٤٧٥[  
 وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها.  ،(١٤٣)بعددها 

: الظاهر أن األكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحـدا وإن   ٧] مسألة  ٢٤٧٦[  
وكـذا   ،فلو قلنا بالتكرار مع التكـرر فـي يـوم واحـد ال تتكـرر بتعـددها       ،تعددت اللقم

 لشرب إذا كان جرعة فجرعة. ا

: في الجمـاع الواحـد إذا أدخـل وأخـرج مـرات ال تتكـرر        ٨] مسألة  ٢٤٧٧[  
 الكفارة وإن كان أحوط.  

: إذا أفطر بغير الجماع ثم جـامع بعـد ذلـك يكفيـه التكفيـر       ٩] مسألة  ٢٤٧٨[  
  .(١٤٤)وكذا إذا أفطر أوال بالحالل ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع  ،مرة

                                                 

(أو تناول ما يضره) : ال دليل على حرمة مطلق اإلضـرار بـالنفس بـل المحـرم خصـوص البـالغ حـد        )(١٤٠
 اإلتالف وما يلحق به كفساد عضو من األعضاء.

هللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم) : ال تجب الكفارة بـه وإن  (من اإلفطار بالمحرم الكذب على ا)(١٤١
 كان مفطرا على األحوط كما تقدم.

 (لكنه مشكل) : بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم.)(١٤٢

 (وجب عليه كفارات بعددها) : مر أن األقوى عدم التكرر مطلقا.)(١٤٣

 أيضاً.ل (تكفيه كفارة الجمع) : بل يكفيه التكفير بإحدى الخصا)(١٤٤
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: لو علم أنه أتى بما يوجـب فسـاد الصـوم وتـردد بـين مـا        ١٠] مسألة  ٢٤٧٩[  
وإذا علـم أنـه أفطـر أيامـا      ،لم تجب عليهأيضاً يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة 

وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل  ،ولم يدر عددها يجوز له االقتصار على القدر المعلوم
شك في أن اليوم الـذي أفطـره كـان مـن شـهر       وإذا ،أو المحرم كفاه إحدى الخصال

وإن كـان قـد    ،رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفـارة 
 .  (١٤٥)بل له االكتفاء بعشرة مساكين  ،أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً

: إذا أفطـر متعمـدا ثـم سـافر بعـد الـزوال لـم تسـقط عنـه           ١١] مسألة  ٢٤٨٠[  
بل وكذا لو بدا له السفر ال  ،وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ،لكفارة بال إشكالا

وأمـا   ،وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد التـرخص  ،بقصد الفرار على األقوى
لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مـرض أو جنـون أو   

 (١٤٦)عدمه وجهـان بـل قـوالن أحوطهمـا الثـاني      نحو ذلك من األعذار ففي السقوط و
 وأقواهما األول. 

: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه مـن شـوال    ١٢] مسألة  ٢٤٨١[  
وكذا لو اعتقد أنه مـن رمضـان ثـم     ،فاألقوى سقوط الكفارة وإن كان األحوط عدمه

الشهر أنه من رمضـان   أو اعتقد في يوم الشك في أول ،أفطر متعمدا فبان أنه من شوال
 فبان أنه من شعبان. 

: قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كـان   ١٣] مسألة  ٢٤٨٢[  
وإن لـم يكـن    ،بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مسـتحال لـه   ،(١٤٧)مستحال فهو مرتد  

                                                 

  (بل له االكتفاء بعشرة مساكين) : األحوط لزوما عدم االكتفاء بها .)(١٤٥
(أحوطهما الثاني) : ال ينبغي ترك هذا االحتياط فيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه ال سيما إذا )(١٤٦

 إذا كان بقصد سقوط الكفارة.

 (فهو مرتد) : مر الكالم فيه وفيما بعده في أول كتاب الصوم.)(١٤٧
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فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيـا فـإن عـاد كـذلك      ،مستحال عزر بخمسة وعشرين سوطاً
 واألحوط قتله في الرابعة.  ،قتل في الثالثة

: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صـائمان مكرهـا    ١٤] مسألة  ٢٤٨٣[  
فيتحمـل عنهـا الكفـارة     ،(١٤٩)وتعزيـران خمسـون سـوطا     (١٤٨)لها كان عليـه كفارتـان   

ا وإن أكرههـ  ،وأما إذا طاوعته في االبتداء فعلى كل منهما كفارتـه وتعزيـره   ،والتعزير
وإن كان األحوط كفارة منهـا   ،في االبتداء ثم طاوعته في األثناء فكذلك على األقوى

 وال فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.  ،وكفارتين منه

: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النـوم ال يتحمـل    ١٥] مسألة  ٢٤٨٤[  
وكـذا ال   ،يبطل صـومها بـذلك   كما أنه ليس عليها شيء وال ،عنها الكفارة وال التعزير

يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتـى مقـدمات الجمـاع وإن    
 أوجبت إنزالها. 

 : إذا أكرهت الزوجة زوجها ال تتحمل عنه شيئا.  ١٦] مسألة  ٢٤٨٥[  

: ال تلحق بالزوجة األمـة إذا أكرههـا علـى الجمـاع وهمـا       ١٧] مسألة  ٢٤٨٦[  
وكذا ال تلحق بها األجنبيـة إذا أكرههـا عليـه     ،يس عليه إال كفارته وتعزيرهصائمان فل

وإن كان األحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرههـا   ،على األقوى
 عليه. 

: إذا كان الزوج مفطرا بسـبب كونـه مسـافرا أو مريضـا أو      ١٨] مسألة  ٢٤٨٧[  
وإن فعـل ال   ،إكراههـا علـى الجمـاع    نحو ذلـك وكانـت زوجتـه صـائمة ال يجـوز لـه      

 .  (١٥٠)وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال  ،يتحمل عنها الكفارة وال التعزير

                                                 

 (كان عليه كفارتان) : على األحوط.)(١٤٨

 (تعزيران خمسون سوطا) : بل يعزر بما يراه الحاكم كما مر.)(١٤٩

 (وهي نائمة إشكال) : ال يبعد الجواز من هذه الجهة .)(١٥٠
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: مـن عجـز عــن الخصـال الـثالث فــي كفـارة مثـل شــهر        ١٩] مسـألة   ٢٤٨٨[  
ولو عجـز أتـى    ،(١٥١)رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق 

 ،وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اهللا ولو مرة بدال عـن الكفـارة   ،بالممكن منهما
 .  (١٥٢)وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها 

 ،: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صـوما كانـت أو غيـره    ٢٠] مسألة  ٢٤٨٩[  
 واألحوط العدم خصوصا في الصوم.   ،وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال

: من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لـم   ٢١] مسألة  ٢٤٩٠[  
 تتكرر. 

: الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فال تجب المبادرة إليها  ٢٢] مسألة  ٢٤٩١[  
 نعم ال يجوز التأخير إلى حد التهاون. 

: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب  ٢٣] مسألة  ٢٤٩٢[  
 لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.  الخمر أو نحو ذلك

ــا     ٢٤] مســألة  ٢٤٩٣[   ــا بإشــباعهم وإم ــراء إم ــام الفق ــارة اإلطع : مصــرف كف
ان مـن حنطـة أو شـعير أو أرز أو خبـز أو     واألحوط مـد  ،بالتسليم إليهم كل واحد مدا

د أو في كفارة واحدة إشباع شـخص واحـد مـرتين أو أزيـ     (١٥٣)وال يكفي  ،نحو ذلك
نعم إذا كان للفقير عيال متعـددون ولـو    ،إعطاؤه مدين أو أزيد بل البد من ستين نفسا

 بعدد الجميع لكل واحد مدا.  (١٥٤)كانوا أطفاال صغارا يجوز إعطاؤه 

                                                 

في كفارة االفطار في شهر رمضان كمـا يتعـين صـيام ثمانيـة     (أو يتصدق بما يطيق) : بل هو المتعين )(١٥١
 يتعين عليه االستغفار.موارد الكفارة المتخيرة ومع تعذرهما  عشر يوماً في سائر

 (أتى بها) : على األحوط.)(١٥٢

(وال يكفي) : إال مع تعذر استيفاء تمام العدد فكيفي حينئذ في وجه ال يخلو من إشـكال فـال يتـرك    )(١٥٣
 مراعاة مقتضى االحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.

 م بالتسليم إلى وكيلهم أو وليهم سواء كان هو المعيل الفقير أم غيره.(يجوز إعطاؤه) : بل إعطاؤه)(١٥٤
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بـل ولـو    ،: يجوز السفر في شهر رمضان ال لعـذر وحاجـة   ٢٥] مسألة  ٢٤٩٤[  
 .  (١٥٥)لكنه مكروه  ،كان للفرار من الصوم

وأربعـة عشـر    (١٥٦)وهـو سـتمائة مثقـال     ،: المد ربع الصاع ٢٦] مسألة  ٢٤٩٥[  
وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقاال وثالثة مثاقيل ونصف مثقال  ،مثقاال وربع مثقال

وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثالثة أرباع الوقية مـن حقـة النجـف فقـد زاد أزيـد مـن       
 ة مائة وخمسة وسبعون مثقاال.  إذ ثالثة أرباع الوقي ،واحد وعشرين مثقاال

رة  ن الكفا ء دو   موارد وجوب القضا

 فصل 

 [ في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ] 

 . (١٥٧)يجب القضاء دون الكفارة في موارد 
وإن كـان األحـوط فيهمـا الكفـارة      ،ما مر من النوم الثاني بـل الثالـث   :أحدها  

 خصوصا الثالث. أيضاً 

 ،باإلخالل بالنية مع عدم اإلتيان بشـيء مـن المفطـرات   إذا أبطل صومه  :الثاني 
 أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك. 

 إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.   الثالث : 

من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنـه كـان فـي     الرابع : 
ة أو عاجزا عنها لعمـى أو حـبس أو نحـو ذلـك أو     سواء كان قادرا على المراعا ،النهار

                                                 

 (لكنه مكروه) : إال في موارد يأتي بيانها في المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم.)(١٥٥

(وهو ستمائة مثقال) : تحديد المد والصاع بالوزن محل إشكال كما مر في مستحبات الوضوء ولكن )(١٥٦
 ساب المد ثالثة أرباع الكيلو.يكفي في المقام احت

 )(في موارد) : وله موارد أخرى كما ظهر مما علقناه على المسائل السابقة. (١٥٧
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بـأن شـك فـي     (١٥٨)وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل  ،كان غير عارف بالفجر
وال  ،بل األحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ،الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه

 ،والمنـدوب فرق في بطالن الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب 
 بل األقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل. 

األكل تعويال على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه  الخامس : 
 طالعا. 

األكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم  السادس : 
 .  (١٥٩)العلم بصدقه 

ا لمن أخبر بدخول الليـل وإن كـان جـائزا لـه لعمـى أو      اإلفطار تقليد السابع : 
أيضـاً  بل االقـوى وجـوب الكفـارة     ،بل عدالن (١٦١)وكذا إذا اخبره عدل   ،(١٦٠)نحوه 

 إذا لم يجز له التقليد.

اإلفطار لظلمة قطـع بحصـول الليـل منهـا فبـان خطـأه ولـم يكـن فـي           الثامن : 
أيضـاً  تجه في األخيـرين الكفـارة   بل الم ،وكذا لو شك أو ظن بذلك منها ،السماء علة

 ،ولو كان جاهال بعدم جواز اإلفطار فاألقوى عدم الكفـارة  ،لعدم جواز اإلفطار حينئذ
نعم لـو كانـت فـي السـماء علـة فظـن دخـول الليـل          ،(١٦٢)وإن كان األحوط إعطاؤها 

 فضال عن الكفارة.  (١٦٣)فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء 

                                                 

(وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل) : على األحوط وإن كـان األظهـر عـدم وجـوب القضـاء      )(١٥٨
 في ذلك بين جميع أقسام الصوم.عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بال فرق 

 (أو لعدم العلم بصدقه) : مع عدم مراعاته بنفسه.)(١٥٩

 (وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه) : على القول بجواز التقليد لمثله.)(١٦٠

(وكذا إذا أخبره عدل) : فيما إذا أوجب االطمئنان أو اعتقد حجية خبره وإن لم يوجـب االطمئنـان   )(١٦١
 يضاً.أوإال فتجب الكفارة 

 (وإن كان األحوط إعطاؤها) : ال يترك في المتردد كما سبق في أوائل الفصل السابق.)(١٦٢

 (لم يكن عليه قضاء) : فيه إشكال فال يترك االحتياط.)(١٦٣
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ن فعـل المفطـر بتخيـل عـدم طلـوع الفجـر أو بتخيـل        ومحصل المطلـب أن مـ   
ظـن دخـول الليـل مـع      (١٦٤)دخول الليل بطل صومه في جميع الصـور إال فـي صـورة    

وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلـك مـن غيـر فـرق بـين شـهر       
وفي الصور التـي لـيس معـذورا شـرعا      ،رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب

فطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شـك  في اإل
فيمـا فيـه   أيضـاً  في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلـك أفطـر يجـب الكفـارة     

 الكفارة. 

: إذا أكل أو شرب مـثال مـع الشـك فـي طلـوع الفجـر ولـم         ١] مسألة  ٢٤٩٦[  
نعم لو شهد عدالن بالطلوع ومـع ذلـك تنـاول     ،يتبين أحد األمرين لم يكن عليه شيء
ولو شـهد   ،وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلكأيضاً المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة 

 .  (١٦٥)عدل واحد بذلك فكذلك على األحوط 
: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص مـا لـم يعلـم طلـوع      ٢] مسألة  ٢٤٩٧[  

عمال باالستصحاب  ،ز له ذلك إذا شك في الغروبوال يجو ،الفجر ولم يشهد به البينة
 (١٦٦)ولو شهد عدل واحـد بـالطلوع أو الغـروب فـاألحوط تـرك المفطـر        ،في الطرفين

إال أن االحتياط  ،عمال باالحتياط لإلشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته
 في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا لالستصحاب.  

                                                 

(إال في صورة) : مر أن هذا االستثناء غير ثابت، نعم ال يجب القضاء مـع مراعـاة الفجـر والشـك فـي      )(١٦٤
 بقاء الليل كما سبق.

 لى األحوط) : بل على األقوى مع حصول االطمئنان من قوله وإال فال.(ع)(١٦٥

)(فاألحوط ترك المفطر) : واألقوى أن مع حصـول االطمئنـان ال يجـري االستصـحاب فـي الطـرفين       (١٦٦
 وبدونه يجري فيهما وال أثر للخبر.



ITTPH@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

بمضمضـة أو غيرهـا فسـبقه ودخـل      (١٦٧)ال الماء في الفم للتبـرد  إدخ التاسع : 
وأمـا لـو نسـي     ،(١٦٨)وكذا لو أدخلـه عبثـا فسـبقه     ،الجوف فإنه يقضي وال كفارة عليه

وال يلحق بالماء غيـره علـى األقـوى وإن     ،وإن كان أحوطأيضاً فابتلعه فال قضاء عليه 
 ،األنـف لالستنشـاق أو غيـره    كما ال يلحق باإلدخال في الفم اإلدخـال فـي   ،كان عبثا

 وإن كان أحوط في األمرين.  

: لو تمضمض لوضوء الصالة فسـبقه المـاء لـم يجـب عليـه       ٣] مسألة  ٢٤٩٨[  
بـل لمطلـق الطهـارة وإن     ،القضاء سواء كانـت الصـالة فريضـة أو نافلـة علـى األقـوى      
ط القضاء وإن كان األحو ،كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل

 فيما عدا ما كان لصالة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصالة من الغايات.  

وينبغـي لـه أن ال يبلـع     ،: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا ٤] مسألة  ٢٤٩٩[  
 ريقه حتى يبزق ثالث مرات.  

: ال يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسـبقه المـاء إلـى     ٥] مسألة  ٢٥٠٠[  
 . (١٦٩)أو ينسى فيبلعه  الحلق

سبق المني بالمالعبة أو بالمالمسة إذا لم يكـن ذلـك مـن قصـده وال      العاشر : 
 .  (١٧٠)أيضاً وإن كان األقوى عدم وجوب القضاء  ،عادته على األحوط

 
 

                                                 

 (إدخال الماء في الفم للتبرد) : أي لعطش.)(١٦٧

 لى األحوط واألظهر عدم وجوب القضاء عليه.(وكذا لو أدخله عبثا فسبقه) : ع)(١٦٨

 مبني على االحتياط.ولكن لو تنضنض ولم يحصل ذلك فالحكم بالبطالن  (أو ينسى فيبلعه) :)(١٦٩

)(وإن كان األقوى عدم وجوب القضاء أيضا) : بل األقوى وجوبه إذا لم يكن واثقا من عدم خروجه (١٧٠
ن سبق المني بالمالعبة ونحوهما ـ كما فرضه في المـتن ـ    كما تقدم، بل وجوب الكفارة عندئذ فيما إذا كا

ال يخلو من قوة نعم إذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المـرأة ممـا يثيـر الشـهوة فـاألظهر عـدم ثبـوت        
 الكفارة.
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وم  صح فيه الص ن الذي ي   الزما

 فصل

 في الزمان الذي يصح فيه الصوم 

الفجر الثاني ووقـت اإلفطـار ذهـاب    ومبدأه طلوع  ،وهو النهار من غير العيدين
ويجب اإلمساك من باب المقدمـة فـي جـزء مـن الليـل فـي        ،(١٧١)الحمرة من المشرق 

ويستحب تأخير اإلفطار حتى  ،ليحصل العلم بإمساك تمام النهار (١٧٢)كل من الطرفين 
إال أن يكون هناك مـن ينتظـره لإلفطـار     ،يصلي العشائين لتكتب صالته صالة الصائم

عه نفسه على وجـه يسـلبه الخضـوع واإلقبـال ولـو كـان ألجـل القهـوة والتـتن          أو تناز
والترياك فإن األفضل حينئذ اإلفطار ثم الصالة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقـدر  

 اإلمكان.  

 ،وال صوم مجموع الليل والنهـار  ،: ال يشرع الصوم في الليل ١] مسألة  ٢٥٠١[ 
  بقصد المقدمية. بل وال إدخال جزء من الليل فيه إال

                                                 

(ووقت اإلفطار ذهاب الحمرة من المشرق) : عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال )(١٧١
أو األشجار ونحوها وأمـا مـع عـدم الشـك فعـدم تقـديم اإلفطـار علـى زوال الحمـرة مبنـي علـى            أو األبنية 

 االحتياط اللزومي

، كمـا ال يجـب    (في كل من الطرفين) : ال يجب اإلمساك على المراعي بنفسه قبـل تبـين الفجـر لـه    )(١٧٢
بحكمـه، نعـم يلزمـه    االمساك على غيره وان لزمه القضاء على تقدير تبين الخالف فـي شـهر رمضـان ومـا     

 . بعد طلوع الفجر ولو في بعض االيام –مثال  –رعاية االحتياط لو علم انه لوالها لوقع االكل 
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  شرائط صحة الصوم 

 فصل 

 (١٧٣)في شرائط صحة الصوم 

 وهي أمور : 

، فال يصح من غيـر المـؤمن ولـو فـي جـزء مـن       (١٧٤)اإلسالم واإليمان  األول : 
وكـذا لـو    ،(١٧٥)فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه  ،النهار

إن كان الصوم معينا وجـدد النيـة قبـل الـزوال علـى      ارتد ثم عاد إلى اإلسالم بالتوبة و
 األقوى. 

فال يصح مـن المجنـون ولـو أدوارا وإن كـان جنونـه فـي        ،(١٧٦)العقل  الثاني : 
جزء من النهار وال من السكران وال من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سـبقت  

 منه النية على األصح.  

الحـيض والنفـاس بعـد النقـاء مـن       عدم اإلصباح جنبا أو على حـدث  الثالث : 
 الدم على التفصيل المتقدم. 

                                                 

(في شرائط صحة الصوم) : بالمعنى الجامع بين شرط المتعلق وشرط األمر وشرط عدم لزوم القضاء )(١٧٣
 عقوبة.

نـى موافقـة التكليـف ـ وإن كـان معتبـرا فـي        (اإليمان) : األظهر عدم اعتبار اإليمان في الصـحة ـ بمع  )(١٧٤
 استحقاق الثواب.

(لم يصح صومه) : فيه إشكال فاألحوط للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطـر قبـل   )(١٧٥
إسالمه أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك وللمرتـد الجمـع بـين اإلتمـام     

 كذلك والقضاء.

عقل) : إذا أوجب فقده اإلخالل بالنية المعتبرة في الصوم وإال ـ كما إذا كان مسبوقا بها ـ فللصحة   (ال)(١٧٦
وجه فال يترك االحتياط في مثل ذلـك بـالجمع بـين اإلتمـام والقضـاء للسـكران، وباإلتمـام فـإن لـم يفعـل           

 فالقضاء للمجنون والمغمى عليه.
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فال يصح من الحـائض   ،الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار الرابع : 
 ،والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجـر بلحظـة  

 . (١٧٧)ية ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من األغسال النهار
أن ال يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصالة مع العلم بالحكم فـي   الخامس : 

 الصوم الواجب إال في ثالثة مواضع :

 صوم ثالثة أيام بدل هدي التمتع.  أحدها : 

صوم بدل البدنة ممن أفـاض مـن عرفـات قبـل الغـروب عامـدا وهـو         الثاني : 
 ثمانية عشر يوما.  

المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر  (١٧٨)صوم النذر  الثالث : 
إال ثالثة أيام للحاجـة  أيضاً بل األقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر  ،المطلق

وأمـا المسـافر    ،إتيانهـا فـي األربعـاء والخمـيس والجمعـة      (١٧٩)واألفضـل   ،في المدينة
ل حكـم الصـالة   الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاه

لكن يشترط أن يبقى على جهله إلـى   ،إذ اإلفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصالة
 (**)وأما الناسي فال يلحـق  ،وأما لو علم بالحكم في األثناء فال يصح صومه ،آخر النهار

كمـا أنـه    ،بالجاهل في الصحة وكذا يصح الصـوم مـن المسـافر إذا سـافر بعـد الـزوال      
م يقصر في صالته كناوي اإلقامة عشرة أيام والمتـردد ثالثـين يومـا    يصح صومه إذا ل

 وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيال في كتاب الصالة.  

                                                 

 : على األحوط األولى كما تقدم. (إذا أتت بما عليها من األغسال النهارية))(١٧٧

 (صوم النذر) : أي في اليوم المعين.)(١٧٨

 (واألفضل) : بل األحوط وال يترك.)(١٧٩

 (فال يلحق): على االحوط. (**)
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عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصـوم إليجابـه شـدته أو طـول      السادس : 
أو  ســواء حصــل اليقــين بــذلك أو الظــن بــل  ،أو نحــو ذلــك (١٨٠)برئــه أو شــدة ألمــه 

بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصـح   ،(١٨١)االحتمال الموجب للخوف 
وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مـال   ،منه

وكـذا إذا زاحمـه    ،يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصـوم 
 ،مفرطا مـا دام يتحمـل عـادة   وال يكفي الضعف وإن كان  ،(١٨٢)واجب آخر أهم منه  

ولـو صـام بـزعم عـدم الضـرر فبـان        ،نعم لو كـان ممـا ال يتحمـل عـادة جـاز اإلفطـار      
وإذا  ،الخالف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فال يترك االحتيـاط بالقضـاء  

حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صـومه وإذا  
وال يصـح   (١٨٣)م المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه حكم بعدم ضرره وعل

 منه. 

: يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهـار إذا سـبقت منـه     ١] مسألة  ٢٥٠٢[  
 ،(١٨٤)وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صـومه   ،النية في الليل

كمـا أنـه لـو كـان      ،بله نـوى وصـح  وإن استيقظ ق ،ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا
 مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى. 

                                                 

 (أو شدة ألمه) : كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله.)(١٨٠

 اشئ العقالئية.(أو االحتمال الموجب للخوف) : المستند إلى المن)(١٨١

(وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه) : الظاهر عدم بطالن الصوم بـذلك فـإن حكـم العقـل بلـزوم      )(١٨٢
 صرف القدرة في غيره ال يقتضي انتفاء األمر به مطلقا ومنه يظهر الحال في بعض الصور المتقدمة.

الصوم رجاء ويصح لو كـان   )(وجب عليه تركه) : إذا كان الضرر المظنون بحد محرم وإال فيجوز له(١٨٣
 مخطئا في اعتقاده.

 (بطل صومه) : بل األحوط اإلتمام رجاء ثم القضاء.)(١٨٤
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: يصــح الصـوم وســائر العبـادات مــن الصـبي المميــز علــى     ٢] مسـألة   ٢٥٠٣[  
مـن   ،بل التشـديد عليـه لسـبع    ،(١٨٥)ويستحب تمرينه عليها  ،األقوى من شرعية عباداته

 غير فرق بين الذكر واألنثى في ذلك كله.  

: يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى مـا ذكـر أن    ٣مسألة  ] ٢٥٠٤[  
من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مـع الـتمكن مـن     (١٨٦)ال يكون عليه صوم واجب 

وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المنـدوب فـي    ،أدائه
، وكـذا  (١٨٧)حاجة فـاألقوى صـحته   السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثالثة أيام لل

وأمـا إذا   ،إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن األقوى صحته إذا تـذكر بعـد الفـراغ   
تذكر في األثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كمـا إذا كـان   

فيجوز أن يأتي  ،ولو نذر التطوع على اإلطالق صح وإن كان عليه واجب ،قبل الزوال
بعد ما صار واجبا وكذا لو نـذر أيامـا معينـة يمكـن إتيـان الواجـب        (١٨٨)المنذور قبله ب

من  (١٨٩)وأما لو نذر أياما معينة ال يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال  ،قبلها
وال  ،أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فـال يصـح نـذره   

وز بوصف التطوع وبالنـذر يخـرج عـن الوصـف ويكفـي فـي       يبعد أن يقال أنه ال يج

                                                 

(يستحب تمرينه عليها) : بمعنى أن الصبي إذا كان قد بلغ سـبع سـنين يـؤمر بالصـيام بمـا يطيـق مـن        )(١٨٥
األمـر بالصـوم تمـام    اإلمساك إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل حتى يتعـود الصـوم ويطيقـه، وأمـا     

النهار وإن لم يكن يطيقه خصوصا مع التشديد عليه فغير ثابت، هذا بالنسبة إلى الذكر وأما األنثى فيستحب 
 أيضا تمرينها على النحو المتقدم ولكن لم يثبت لذلك سن معين.

 ) على االحوط ااالولى في غير قضاء شهر رمضان.عليه صوم واجب(أن ال يكون )(١٨٦

 ى صحته) : فيه إشكال.(فاألقو)(١٨٧

(فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله) : بل ال يجوز إذا كان الواجب قضاء شهر رمضان وكذا الحـال فيمـا   )(١٨٨
 بعده.

 (ففي صحته إشكال) : بل منع كما مر وجهه في كتاب الصالة.)(١٨٩



ITTVH@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@N@xO@óÔqìÛa@ñëŠÈÛaR 

وبعبـارة أخـرى المـانع هـو وصـف النـدب        ،رجحان متعلق النذر رجحانه ولـو بالنـذر  
 وبالنذر يرتفع المانع.

: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان مـا عليـه مـن الصـوم      ٤] مسألة  ٢٥٠٥[  
   وإن كان األحوط تقديم الواجب.  ،الواجب استئجاريا

وم    شرائط وجوب الص

 فصل 

 في شرائط وجوب الصوم 

 وهي أمور : 

فال يجب على الصبي والمجنون إال أن يكمال  ،البلوغ والعقل األول والثاني : 
دون ما إذا كمال بعده فإنه ال يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بـل   ،قبل طلوع الفجر

يـان المفطـر اإلتمـام والقضـاء     لكن األحوط مـع عـدم إت   ،وإن نوى الصبي الصوم ندبا
ــا   (١٩٠) ــين اإلطبــاقي  (١٩١)وال فــرق فــي الجنــون وجــود إذا كــان الصــوم واجبــا معين ب

وأما لـو كـان دور جنونـه فـي      ،واألدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه
 الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه. 

 ،ل فـي جـزء مـن النهـار    فال يجب معه الصوم ولو حص ،عدم اإلغماء الثالث : 
 نعم لو كان نوى الصوم قبل اإلغماء فاألحوط إتمامه. 

ولو برئ بعد الزوال ولم يفطـر   ،عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم الرابع : 
أن (١٩٢)وأما لـو بـرئ قبلـه ولـم يتنـاول مفطـرا فـاألحوط         ،لم يجب عليه النية واإلتمام

 ينوي ويصوم وإن كان األقوى عدم وجوبه .  

                                                 

 (والقضاء) : على تقدير عدم اإلتمام.)(١٩٠

خالل بالنية المعتبرة وإال ـ كما إذا كان مسـبوقا بالنيـة ـ      (وال فرق في الجنون) : إذا أوجب جنونه اإل)(١٩١
 فقد مر لزوم االحتياط لمثله باإلتمام فإن لم يفعل فالقضاء وهكذا الحال في المغمى عليه.

 (فاألحوط) : وال يترك.)(١٩٢
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فال يجب معهمـا وإن كـان حصـولهما     ،الخلو من الحيض والنفاس الخامس : 
 في جزء من النهار. 

فال يجب علـى المسـافر الـذي يجـب عليـه قصـر الصـالة         ،رضَالح السادس : 
بخالف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا والمتردد ثالثين يوما والمكاري ونحوه 

ام إذ المـدار فـي تقصـير الصـوم علـى تقصـير       فإنه يجـب عليـه التمـ    ،والعاصي بسفره
 فكل سفر يوجب قصر الصالة يوجب قصر الصوم وبالعكس.   ،الصالة

: إذا كان حاضرا فخرج إلـى السـفر فـإن كـان قبـل الـزوال        ١] مسألة  ٢٥٠٦[  
وإذا كـان   ،على صومه (١٩٤)وإن كان بعده وجب عليه البقاء  ،(١٩٣)وجب عليه اإلفطار 

بلدا يعزم على اإلقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبـل الـزوال ولـم     مسافرا وحضر بلده أو
وإن اسـتحب لـه    (***)وإن كان بعده أو تناول فـال  ،(**)يتناول المفطر وجب عليه الصوم

والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعـده ال   ،اإلمساك بقية النهار
لكـن ال يتـرك    ،لمنـاط دخـول البلـد   وكـذا فـي الرجـوع ا    ،الخروج عن حد الترخص

وكذا  ،االحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده
 في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده. 

وقصـرها   ،: قد عرفـت الـتالزم بـين إتمـام الصـالة والصـوم       ٢] مسألة  ٢٥٠٧[  
 كن يستثنى من ذلك موارد :واإلفطار ل

األمـاكن األربعـة فـإن المسـافر يتخيـر فيهـا بـين القصـر والتمـام فـي            أحدها : 
 الصالة وفي الصوم يتعين اإلفطار. 

                                                 

 (وجب عليه اإلفطار) : على األحوط لزوما خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل.)(١٩٣

 البقاء) : على األحوط لزوما سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل ويجتزئ به.(وجب عليه )(١٩٤

 (وجب عليه الصوم): على االحوط ويجتزئ به. (**)

 (وان كان بعده او تناول فال): عدم االجتزاء باكمال الصوم في الصورة االولى مبني على االحتياط. (***)
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فإنـه يتعـين عليـه البقـاء      ،مـا مـر مـن الخـارج إلـى السـفر بعـد الـزوال         الثاني : 
 على الصوم مع أنه يقصر في الصالة. (١٩٥)

فإنـه إن رجـع بعـد الـزوال يجـب عليـه        ،راجـع مـن سـفره   ما مر من ال الثالث : 
 اإلتمام مع أنه يتعين عليه اإلفطار. 

: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان ال يجـوز لـه اإلفطـار     ٣] مسألة  ٢٥٠٨[  
 وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله.  ،إال بعد الوصول إلى حد الترخص

بل ولو كـان للفـرار    ،فر اختيارا في شهر رمضان: يجوز الس ٤] مسألة  ٢٥٠٩[  
إال مـع   (١٩٦)وأما غيره من الواجب المعـين فـاألقوى عـدم جـوازه      ،من الصوم كما مر

 الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه اإلقامة إلتيانه مع اإلمكان.  

: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثالثـة   ٥] مسألة  ٢٥١٠[  
 إال في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هالكه.  (١٩٧)شرون يوما وع

بـل كـل مـن يجـوز لـه       ،: يكره للمسافر فـي شـهر رمضـان    ٦] مسألة  ٢٥١١[  
بـل األحـوط    ،وكذا يكره لـه الجمـاع فـي النهـار     ،اإلفطار التملي من الطعام والشراب

 تركه وإن كان األقوى جوازه. 

                                                 

 .(يتعين عليه البقاء) : على ما مر آنفا)(١٩٥
(فاألقوى عدم جوازه) : إذا كان واجبا بإيجار ونحـوه وكـذا الثالـث مـن أيـام االعتكـاف، واألظهـر        )(١٩٦

جوازه فيما كان واجبا بالنذر وفي إلحاق اليمين والعهد به إشـكال، ومنـه يظهـر الحـال فـي وجـوب قصـد        
 اإلقامة.

 تبر.(قبل أن يمضي ثالثة وعشرون يوما) : هذا التحديد لم يثبت بدليل مع)(١٩٧
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طار    موارد جواز اإلف

 فصل

 [ في موارد جواز اإلفطار ] 

 بل قد يجب : ،وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان ألشخاص

أو كــان حرجــا  ،الشــيخ والشــيخة إذا تعــذر عليهمــا الصــوم األول والثــاني : 
فيجوز لهما اإلفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر  ،ومشقة
واألفضل كونهما مـن   ،واألحوط مدان ،ن طعامالتكفير بدل كل يوم بمد م (١٩٨)أيضاً 
 عليهما لو تمكنا بعد ذلك.  (١٩٩)واألقوى وجوب القضاء  ،حنطة

فإنه يفطر سواء كان بحيث ال يقدر على الصبر أو  ،من به داء العطش الثالث : 
من غير فـرق بـين مـا     ،واألحوط مدان ،(٢٠٠)ويجب عليه التصدق بمد  ،كان فيه مشقة

عليه إذا تمكـن   (٢٠١)واألحوط بل األقوى وجوب القضاء  ،وال أم الإذا كان مرجو الز
 أن يقتصر على مقدار الضرورة.  (٢٠٢)كما أن األحوط  ،بعد ذلك

فتفطـر وتتصـدق    ،قرب التي يضرها الصوم أو يضر حملهـا الحامل الم الرابع : 
 من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك. 

وال فـرق   ،إذا أضر بها الصوم أو أضـر بالولـد   المرضعة القليلة اللبن الخامس : 
ويجب عليها التصدق بالمد أو  ،بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة

االقتصـار علـى    (٢٠٣)واألحـوط بـل األقـوى     ،من مالها والقضاء بعد ذلكأيضاً المدين 

                                                 

 )(بل في صورة التعذر أيضا) : األظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر.(١٩٨

 (واألقوى وجوب القضاء) : بل األقوى عدم الوجوب.)(١٩٩

 (ويجب عليه التصدق بمد) : األقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه.)(٢٠٠

 (بل األقوى وجوب القضاء) : بل األقوى عدم وجوبه.)(٢٠١

 ألحوط) : ال بأس بتركه.(كما أن ا)(٢٠٢

 )(بل األقوى) : األقوائية ممنوعة.(٢٠٣
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بيه أو منهـا أو  تبرعا أو بأجرة من أ (٢٠٤)صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع 
 من متبرع.  

طار  وم واإلف   طرق ثبوت هالل رمضان وشوال للص

 فصل 

 طرق ثبوت هالل رمضان وشوال للصوم واإلفطارفي 

 وهي أمور :

 رؤية المكلف نفسه.  األول : 

 التواتر.   الثاني : 

وفـي حكمـه كـل مـا يفيـد العلـم ولـو بمعاونـة          ،الشياع المفيد للعلم الثالث : 
بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم (٢٠٥)ن حصل له العلم فم ،القرائن

 بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته.  ،يوافقه أحد

 ،مضي ثالثين يوما من هالل شعبان أو ثالثين يوما من هـالل رمضـان   الرابع : 
 فإنه يجب الصوم معه في األول واإلفطار في الثاني. 

وهـي خبـر عـدلين سـواء شـهدا عنـد الحـاكم         ،(٢٠٦)البينة الشرعية  الخامس : 
فكـل مـن شـهد عنـده      ،وقبل شهادتهما أو لـم يشـهدا عنـده أو شـهدا ورد شـهادتهما     

                                                 

(االقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع) : وكذا عدم وجـود مـا يقـوم مقامهـا     )(٢٠٤
 في ذلك كالرضاعة الصناعية.

العلـم  (فمن حصل له العلم) : أي بالرؤية في بلده أو فيما يلحقه حكمـا ـ كمـا سـيأتي ـ وفـي حكـم        )(٢٠٥
 االطمئنان الناشئ من المبادئ العقالئية.

)(البينة الشرعية) : مع عدم العلم أو االطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حكمـا كمـا إذا   (٢٠٦
استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدالن فقـط أو اسـتهل جمـع ولـم يـدع الرؤيـة إال       

هم عدالن يماثالنهما في معرفة مكان الهـالل وحـدة النظـر مـع فـرض صـفاء       عدالن ولم يره اآلخرون وفي
 الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعا عن رؤيتهما ففي مثل ذلك ال عبرة بشهادة العدلين.
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وال فرق بـين أن   ،عدالن عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب األثر من الصوم أو اإلفطار
ترط نعم يش ،وبين وجود العلة في السماء وعدمها ،تكون البينة من البلد أو من خارجه

نعـم لـو أطلقـا أو وصـف      ،(٢٠٧)توافقهما في األوصاف فلـو اختلفـا فيهـا ال اعتبـار بهـا      
وال يعتبر اتحادهما في زمـان الرؤيـة مـع توافقهمـا علـى       ،أحدهما وأطلق اآلخر كفى

 وال بعدل واحد ولو مع ضم اليمين.  ،وال يثبت بشهادة النساء ،الرؤية في الليل

لم يعلم خطأوه وال خطأ مسـتنده كمـا إذا   الذي  (٢٠٨)حكم الحاكم  السادس :
 استند إلى الشياع الظني. 

وال برؤيتـه   (٢٠٩)وال يثبت بقول المنجمين وال بغيبوبة الشفق في الليلة األخرى  
وال بغيـر ذلـك    ،فال يحكم بكون ذلك اليـوم أول الشـهر   (٢١٠)يوم الثالثين قبل الزوال  

 .  (٢١١)بوس  مما يفيد الظن ولو كان قويا إال لألسير والمح
بـل شـهدا    ،: ال يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشـهدا بالرؤيـة   ١] مسألة  ٢٥١٢[  

 شهادة علمية. 

: إذا لم يثبت الهالل وترك الصوم ثم شـهد عـدالن برؤيتـه     ٢] مسألة  ٢٥١٣[  
وكذا إذا قامت البينة على هالل شوال ليلـة التاسـع والعشـرين     ،يجب قضاء ذلك اليوم

 ن أو رآه في تلك الليلة بنفسه. من هالل رمضا

                                                 

(فلو اختلفا فيها ال اعتبار بها) : إذا أدى ذلك إلى عدم شـهادتهما علـى أمـر واحـد دون مـا إذا كـان       )(٢٠٧
 ا إلى الجهات الخارجية ككونه مطوقا أو مرتفعا أو قلة ضوئه ونحو ذلك.االختالف راجع

(حكم الحاكم) : كونه من طرق ثبوت الهالل محل إشكال بل منع نعـم إذا أفـاد حكمـه أو الثبـوت     )(٢٠٨
 عتمد عليه، ومنه يظهر الحال في جملة من المسائل اآلتية.عنده االطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اُ

(وال بغيبوبة الشفق في الليلة األخرى) : في العبارة قصور فإنه يشير بها إلى ما في روايـة ضـعيفة : إذا   )(٢٠٩
 غاب الهالل قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.

 (وال برؤيته يوم الثالثين قبل الزوال) : وال بتطوقه ليدل على إنه لليلة السابقة.)(٢١٠

 ر والمحبوس) : األظهر أن حكمهما في ذلك حكم من غمت عليه الشهور.(إال لألسي)(٢١١
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بـل هـو نافــذ    ،: ال يخـتص اعتبـار حكـم الحــاكم بمقلديـه     ٣] مسـألة   ٢٥١٤[  
 إذا لم يثبت عنده خالفه. أيضاً بالنسبة إلى الحاكم اآلخر 

: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت فـي بلـده فـإن كانـا      ٤] مسألة  ٢٥١٥[  
 وإن كانا متباعدين.   (٢١٢)لم توافق أفقهما وإال فال إال إذا ع ،متقاربين كفى

: ال يجوز االعتماد على البريد البرقي ـ المسمى بـالتلگراف    ٥] مسألة  ٢٥١٦[  
ـ في اإلخبار عن الرؤية إال إذا حصل منـه العلـم بـأن كـان البلـدان متقـاربين وتحقـق        

 حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك. 

وم الشـك فـي أنـه مـن رمضـان أو شـوال يجـب أن        : فـي يـ   ٦] مسألة  ٢٥١٧[  
وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز اإلفطـار ويجـوز أن يصـوم     ،يصوم

ولو تبـين فـي الصـورة     ،لكن ال بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكالم فيه
ي ولـو تبـين فـ    ،األولى كونه من شوال وجب اإلفطار سواء كان قبـل الـزوال أو بعـده   

وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى  (٢١٣)الصورة الثانية كونه من رمضان وجب اإلمساك 
 .  (٢١٤)ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال  ،قبل الزوال

: لو غمت الشـهور ولـم يـر الهـالل فـي جملـة منهـا أو فـي          ٧] مسألة  ١٢١٨[  
 تمامها حسب كل شهر ثالثين ما لم يعلم النقصان عادة.  

                                                 

(إال إذا علم توافق أفقهما) : بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد األول مالزما للرؤية في البلد الثـاني  )(٢١٢
 لو ال المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.

ة الصـوم كمـا إذا أفطـر قبـل التبـين مبنـي علـى        (وجب اإلمساك) : إطالقه لمـا إذا لـم يحكـم بصـح    )(٢١٣
 االحتياط.

(ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال) : بل ال يترك االحتياط فيه مع عدم اإلفطار بالجمع بين اإلمساك )(٢١٤
 بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك.
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: األسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشـهر   ٨ ] مسألة ٢٥١٩[  
ويجـب   ،ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شـهرا لـه   ،(٢١٥)عمال بالظن 

ولو بان بعـد   ،مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا
سبقه كفـاه ألنـه حينئـذ يكـون مـا      ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين 

 (٢١٦)ويجوز لـه   ،وإن لم يمض أتى به ،وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه ،أتى به قضاًء
 ،في صورة عدم حصول الظن أن ال يصوم حتى يتيقن أنه كان سـابقا فيـأتي بـه قضـاء    

إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه مـن الكفـارة والمتابعـة والفطـرة     (٢١٧)واألحوط 
 وإن بان الخالف عمل بمقتضاه.  ،لعيد وحرمة صومه ما دام االشتباه باقياوصالة ا

: إذا اشتبه شـهر رمضـان بـين شـهرين أو ثالثـة أشـهر مـثال         ٩] مسألة  ٢٥٢٠[  
وإن كان ال يبعـد إجـراء حكـم األسـير والمحبـوس وأمـا إن        ،فاألحوط صوم الجميع

مـا لـم    (٢١٨)هر وجوب االحتياط اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثالثة فالظا
 ومع عدمه يتخير.   (٢١٩)ومعه يعمل بالظن  ،يستلزم الحرج

                                                 

ألقوى حسب اإلمكان (عمال بالظن) : ال يترك االحتياط لهما بالجد في التحري وتحصيل االحتمال ا)(٢١٥
وال يبعد أن تكون القرعة ـ فيما إذا أوجبت قوة االحتمال ـ من وسائل التحري فـي المرتبـة المتـأخرة عـن       
غيرها، ومع تساوي االحتماالت يختار شهرا فيصومه، ويجب عليه ـ على أي تقدير ـ أن يحفظ الشهر الذي 

 مضان وعدمه.يصومه ليتسنى له ـ من بعده ـ العلم بتطابقه مع شهر ر

 (ويجوز له) : فيه تأمل بل منع.)(٢١٦

 (واألحوط) : بل هو األقوى في المتابعة.)(٢١٧

(فالظاهر وجوب االحتياط) : بل هو األحوط، وقد مر منا جواز السفر في المنذور المعين اختيارا فله )(٢١٨
 التهرب من االحتياط بذلك.

مـا يسـتلزم الحـرج وهـو المتـأخر زمانـا ـ فـي          (ومعه يعمل بالظن) : بل يحتاط بما يتيسر لـه ويسـقط  )(٢١٩
الغالب ـ نعم إذا كان هو األقوى احتماال من غيره صامه وترك ما يوجب كون صومه حرجيا عليه وإن كان 

 متقدما زمانا.
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: إذا فرض كون المكلـف فـي المكـان الـذي نهـاره سـتة        ١٠] مسألة  ٢٥٢١[  
كون المـدار   (٢٢٠)أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثالثة وليله ستة أو نحو ذلك فال يبعد 

وأمـا   ،رفة المتوسطة مخيرا بـين أفـراد المتوسـط   في صومه وصالته على البلدان المتعا
كاحتمال سـقوط الصـوم وكـون الواجـب صـالة       ،احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد

ويحتمل كون المدار بلـده الـذي كـان متوطنـا فيـه سـابقا إن        ،يوم واحد وليلة واحدة
 كان له بلد سابق.  

  أحكام القضاء 

 فصل

 في أحكام القضاء 

فـال   ،واإلسـالم  ،والعقـل  ،: البلـوغ  بشروط وهيفاتـه   يجب قضاء الصوم ممن
نعم يجب قضـاء اليـوم الـذي بلـغ فيـه قبـل طلـوع         ،يجب على البالغ ما فاته أيام صباه

وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثنـاء النهـار فـال     ،فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه
قبل الفجر أو بعـده فمـع   ولو شك في كون البلوغ  ،(٢٢١)يجب قضاؤه وإن كان أحوط 

وأمـا مـع الجهـل     ،وكذا مع الجهل بتأريخ البلـوغ  ،الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء
بتأريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثال ولم يعلم أنه كـان قـد طلـع الفجـر أم ال     

                                                 

(فال يبعد) : األحوط له في الصالة مالحظة أقرب األماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين )(٢٢٠
على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة، وأما في الصوم فيجب عليه االنتقال إلى بلـد   ساعة فيصلي الخمس

يتمكن فيه من الصيام أما في شهر رمضان أو من بعده وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية. وإذا كـان فـي   
أو العكس ـ  بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار ـ ولو كان نهاره ثالث وعشرين ساعة وليله ساعة

فحكم الصالة يدور مدار األوقات الخاصة فيه، وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مـع الـتمكن منـه    
 ويسقط مع عدم التمكن، فإن تمكن من قضائه وجب وإال فعليه الفدية.

وم (وإن كان أحوط) : مورد هذا االحتياط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترك تجديد النية وإتمام ص)(٢٢١
 ذلك اليوم.
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وكـذا ال يجـب علـى المجنـون مـا       ،(٢٢٢)ولكن في وجوبه إشـكال   ،فاألحوط القضاء
جنونه من غير فرق بين ما كان من اهللا أو من فعله علـى وجـه الحرمـة أو     فات منه أيام

وكذا ال يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل اإلغمـاء أم   ،على وجه الجواز
وكذا ال يجب على من أسلم عن كفـر إال إذا أسـلم قبـل الفجـر ولـم يصـم ذلـك         ،ال

لنهار لم يجـب عليـه صـومه وإن لـم     ولو أسلم في أثناء ا ،اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه
وال عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسـلم قبـل الـزوال أو بعـده      ،(٢٢٣)يأت بالمفطر 

 وإن كان األحوط القضاء إذا كان قبل الزوال.  

: يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سـواء كـان عـن     ١] مسألة  ٢٥٢٢[  
 ملة أو فطرة.  

ب القضاء على ما فاته لسكر من غير فرق بين مـا كـان   : يج ٢] مسألة  ٢٥٢٣[  
 للتداوي أو على وجه الحرام. 

: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض  ٣] مسألة  ٢٥٢٤[  
 وإذا فات منها فالقضاء.  ،وأما المستحاضة فيجب عليها األداء ،والنفاس

وأمـا مـا    ،ليـه قضـاء مـا فاتـه    : المخالف إذا استبصر يجب ع ٤] مسألة  ٢٥٢٥[  
 فال قضاء عليه.  (٢٢٤)أتى به على وفق مذهبه  

: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل  ٥] مسألة  ٢٥٢٦[  
 وكذا من فاته للغفلة كذلك.  ،من غير سبق نية(٢٢٥)الفجر إلى الغروب 

                                                 

 (ولكن في وجوبه إشكال) : واألظهر عدمه.)(٢٢٢

(لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر) : مر أن األحوط لزوما للكـافر إذا أسـلم فـي نهـار شـهر      )(٢٢٣
 رمضان ولم يأت بمفطر أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.

 مع تمشي قصد القربة منه. (على وفق مذهبه) : أو مذهبنا)(٢٢٤

(إلى الغروب) : وأما إذا استمر إلى الزوال فاألحوط الجمع بين اإلتمام والقضـاء وكـذا الحـال فيمـا     )(٢٢٥
 بعده.
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ان ودار بـين األقـل   : إذا علم أنـه فاتـه أيـام مـن شـهر رمضـ       ٦] مسألة  ٢٥٢٧[  
ولكـن األحـوط قضـاء األكثـر خصوصـا إذا كـان        ،واألكثر يجوز له االكتفـاء باألقـل  

كـأن يشـك    ،الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمـان زوالـه  
 في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثال من شهر رمضان.  

نعم يسـتحب التتـابع    ،الفور في القضاء وال التتابع: ال يجب  ٧] مسألة  ٢٥٢٨[  
 فيه وإن كان أكثر من ستة ال التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة. 

فلـو كـان عليـه أيـام فصـام بعـددها        ،: ال يجب تعيين األيام ٨] مسألة  ٢٥٢٩[  
الوسـط   فلـو نـوى  أيضاً بل ال يجب الترتيب  ،كفى وإن لم يعين األول والثاني وهكذا

 أو األخير تعين ويترتب عليه أثره.  

: لو كـان عليـه قضـاء مـن رمضـانين فصـاعدا يجـوز قضـاء          ٩] مسألة  ٢٥٣٠[  
بـل إذا تضـيق الالحـق بـأن صـار قريبـا مـن رمضـان آخـر كـان            ،الالحق قبـل السـابق  

 .  (٢٢٦)وكذا في األيام  ،ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ،األحوط تقديم الالحق
: ال ترتيـب بـين صـوم القضـاء وغيـره مـن أقسـام الصـوم          ١٠] مسألة  ٢٥٣١[  

نعم ال يجوز التطوع بشيء لمن عليـه صـوم    ،ونحوهما (٢٢٧)الواجب كالكفارة والنذر  
 .  (٢٢٨)واجب كما مر 

فنواه ثم تبـين بعـد الفـراغ فـراغ      : إذا اعتقد أن عليه قضاًء ١١] مسألة  ٢٥٣٢[  
لـو ظهـر لـه فـي األثنـاء فـإن كـان بعـد الـزوال ال يجـوز            ، وأما(٢٢٩)ذمته لم يقع لغيره 

                                                 

 (وكذا في االيام) : اذا فرض اختصاص الالحق بأثر.)(٢٢٦

 (والنذر) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان.)(٢٢٧

 د مر منع إطالقه.(كما مر) : وق)(٢٢٨

 كما يعلم مما مر في التعليق على المسألة األولى من فصل النية. بل يقع مندوباً)(لم يقع لغيره) : (٢٢٩
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وإن كـان   ،وإن كان قبلـه فـاألقوى جـواز تجديـد النيـة لغيـره       ،(٢٣٠)العدول إلى غيره 
 األحوط عدمه. 

: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس  ١٢] مسألة  ٢٥٣٣[  
واألولـى أن   ،عنه في أدائـه  (٢٣١)ولكن يستحب النيابة  ،ومات فيه لم يجب القضاء عنه

 يكون بقصد إهداء الثواب.  

: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضـان   ١٣] مسألة  ٢٥٣٤[  
آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على األصـح وكفّـر عـن كـل يـوم بمـد       

كـان   وإن ،وال يجزئ القضاء عن التكفير نعم األحوط الجمع بينهمـا  ،واألحوط مدان
وإن كان األحوط الجمـع   ،العذر غير المرض كالسفر ونحوه فاألقوى وجوب القضاء

وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العـذر فـي التـأخير     ،(٢٣٢)بينه وبين المد 
فـي  أيضـاً  فإنه يجب القضـاء   ،غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس

 الجمع خصوصا في الثانية. هاتين الصورتين على األقوى واألحوط 

: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه ال لعـذر بـل كـان متعمـدا      ١٤] مسألة  ٢٥٣٥[  
 (٢٣٣)في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخـر وجـب عليـه الجمـع بـين الكفـارة       

وكذا إن فاته لعذر ولم يسـتمر ذلـك العـذر بـل ارتفـع فـي أثنـاء         ،والقضاء بعد الشهر
إلى رمضـان آخـر متعمـدا وعازمـا علـى التـرك أو متسـامحا واتفـق          السنة ولم يأت به

                                                 

مما اخذ فيه عنوان قصدي يصوم الكفارة زاما الصزم المندوب فيجوز (ال يجوز العدول إلى غيره) : )(٢٣٠
يعلم مما مر، وال فرق فيما ذكر بين ماقبل الـزوال   العدول اليه يقع بال حاجة الى العدول وتجديد النية كما

 وما بعده.

 (ولكن يستحب النيابة) : الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء.)(٢٣١

 (وإن كان األحوط الجمع بينه وبين المد) : ال يترك االحتياط بالجمع فيه وفيما بعده من الصورتين.)(٢٣٢

ي كفارة التأخير المعبر عنها بالفديـة وثبوتهـا حينئـذ مبنـي علـى      (وجب عليه الجمع بين الكفارة) : أ)(٢٣٣
االحتياط، نعم ال إشكال في ثبوت كفارة اإلفطار العمدي لو فرض كون الفوت مع اإلفطـار علـى تفصـيل    

 تقدم في محله.
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وأمـا إن كـان عازمـا علـى القضـاء بعـد        ،فإنه يجـب حينئـذ الجمـع    ،العذر عند الضيق
لكـن ال يتـرك    (٢٣٤)ارتفاع العذر فـاتفق العـذر عنـد الضـيق فـال يبعـد كفايـة القضـاء         

 و المرض أو غيره. وال فرق فيما ذكر بين كون العذر ه أيضاً،االحتياط بالجمع 

فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر  
وإمـا   ،إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة األولـى المـذكورة فـي المسـألة السـابقة     

وإما يوجب الجمـع بينهمـا    ،وهي بقية الصور المذكورة فيها (٢٣٥)يوجب القضاء فقط 
ذه المسألة. نعم األحوط الجمع في الصور المذكورة في وهي الصور المذكورة في ه

 كما عرفت. أيضاً السابقة 

: إذا استمر المرض إلى ثالث سنين يعني الرمضان الثالث  ١٥] مسألة  ٢٥٣٦[  
ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلـى   ،وجبت كفارة لألولى وكفارة أخرى للثانية

ويقضـي للرابعـة إذا   أيضـاً  ع سـنين وجبـت للثالثـة    وإذا استمر إلى أرب ،آخرها ثم برئ
وأمـا إذا أخـر قضـاء السـنة األولـى إلـى سـنين         ،استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع

 عديدة فال تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة. 

: يجوز إعطاء كفـارة أيـام عديـدة مـن رمضـان واحـد أو        ١٦] مسألة  ٢٥٣٧[  
 فال يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.  ،أزيد لفقير واحد

: ال تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفـارة   ١٧] مسألة  ٢٥٣٨[  
أعطـى مـن    (٢٣٦)ففي األولى إن كان لـه مـال وأذن لـه السـيد      ،التأخير وكفارة اإلفطار

شـهرين مـع   وفي كفارة اإلفطار يجب عليـه اختيـار صـوم     ،ماله وإال استغفر بدال عنها

                                                 

، سيما اذا لـم يكـن لـه عـذر عرفـي فـي التـأخير، بـل         (فال يبعد كفاية القضاء) : كفايته محل إشكال)(٢٣٤
 .بعد وجوب الكفارة عليه في هذه الصورةالي

 (وأما يوجب القضاء فقط) : مر اإلشكال في كفايته في الصور المشار إليها.)(٢٣٥

 (وأذن له السيد) : اعتبار إذنه غير واضح.)(٢٣٦
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، وإن عجــز (٢٣٧)عــدم المــال واإلذن مــن الســيد وإن عجــز فصــوم ثمانيــة عشــر يومــا  
 فاالستغفار. 

: األحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن  ١٨] مسألة  ٢٥٣٩[  
 عمدا وإن كان ال دليل على حرمته . 

م على ولـي الميـت قضـاء مـا فاتـه مـن الصـو        (٢٣٨): يجب  ١٩] مسألة  ٢٥٤٠[  
ال ما تركه عمدا أو أتى به وكان بـاطال مـن جهـة     ،لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما

وإن كان األحوط قضاء جميع ما عليه وإن كـان مـن جهـة     ،التقصير في أخذ المسائل
أن يكـون قـد تمكـن    (٢٣٩)الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بـالمرض  

لسقوط القضـاء حينئـذ كمـا عرفـت      في حال حياته من القضاء وأهمل وإال فال يجب
وكذا ال فرق بـين مـا إذا    ،(٢٤٠)وال فرق في الميت بين األب واألم على األقوى  ،سابقا

وإن كـان األحـوط فـي األول الصـدقة      ،ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمـه 
أو  (٢٤١)والمراد بالولي هو الولد األكبر وإن كان طفـال   ،عنه برضاء الوارث مع القضاء

 بل وإن كان حمال.  ،مجنونا حين الموت

: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضـاء علـى أحـد مـن      ٢٠] مسألة  ٢٥٤١[  
 عنه.  (٢٤٢)وإن كان األحوط قضاء أكبر الذكور من األقارب  ،الورثة

وإن تحمـل أحـدهما كفـى     ،(٢٤٣): لو تعدد الولي اشـتركا   ٢١] مسألة  ٢٥٤٢[  

                                                 

 )(فصوم ثمانية عشر يوما) : تقدم عدم بدليته عن الخصال الثالث عند العجز عنها.(٢٣٧

كفاية التصدق بدال عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ـ ولـو مـن    )(يجب) : على األحوط، وفي (٢٣٨
 تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول ال يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات اآلتية.

 .، بناء على تعميم الحكم بالنسبة الى االم(ما فات بالمرض) : أو الحيض أو النفاس)(٢٣٩
 األقوى عدم وجوب القضاء عن األم. (على األقوى) : بل)(٢٤٠

 (وإن كان طفال) : فيه وفيما بعده إشكال بل منع.)(٢٤١

 (أكبر الذكور من األقارب) : على ترتيب طبقات اإلرث.)(٢٤٢

 (اشتركا) : بل األظهر أنه على نحو الوجوب الكفائي.)(٢٤٣
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 أجنبي سقط عن الولي. كما أنه لو تبرع  ،عن األخر

: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميـت وأن يـأتي    ٢٢] مسألة  ٢٥٤٣[  
 جر أو أتى به باطال لم يسقط عن الولي. ؤوإذا استأجر ولم يأت به الم ،به مباشرة

: إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمـه لـم يجـب     ٢٣] مسألة  ٢٥٤٤[  
 اال وتردد بين األقل واألكثر جاز له االقتصار على األقل. ولو علم به إجم ،عليه شيء

: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصـالة   ٢٤] مسألة  ٢٥٤٥[  
 وإال وجب عليه.  (٢٤٤)سقط عن الولي بشرط أداء األجير صحيحا 

: إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به  ٢٥] مسألة  ٢٥٤٦[  
وأما لو علم أنه كـان عليـه القضـاء وشـك      ،(٢٤٥)أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته 

باستصـحاب   (٢٤٦)في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجـوب عليـه   
نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى االستصحاب أو قاعدة الشغل ولـم يـأت    ،بقائه

 لي. به حتى مات فالظاهر وجوبه على الو

: في اختصاص ما وجب على الولي بقضـاء شـهر رمضـان     ٢٦] مسألة  ٢٥٤٧[  
مقتضى إطالق بعض اإلخبار الثاني وهو األحوط  ،أو عمومه لكل صوم واجب قوالن

(٢٤٧)  . 
لصائم قضاء شهر رمضـان إذا كـان عـن نفسـه     ل: ال يجوز  ٢٧] مسألة  ٢٥٤٨[  

وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكـل  بل تجب عليه الكفارة به  ،اإلفطار بعد الزوال
وأما إذا كان عـن غيـره بإجـارة أو تبـرع      ،ومع العجز عنه صيام ثالثة أيام ،مسكين مد

                                                 

شـيء علـى الـولي مطلقـا     (سقط عن الولي بشرط أداء األجير صحيحا) : إذا كانت الوصية نافذة فال )(٢٤٤
 على األظهر.

 )(أو أقر به عند موته) : في نفوذ إقراره إشكال بل منع.(٢٤٥

 (فالظاهر عدم الوجوب عليه) : بل هو غير ظاهر.)(٢٤٦

 (وهو األحوط) : ولكن األظهر هو األول .)(٢٤٧
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كمـا أن األقـوى الجـواز فـي سـائر أقسـام        ،فاألقوى جوازه وإن كان األحـوط التـرك  
ل وأما اإلفطـار قبـل الـزوا    أيضاً،الصوم الواجب الموسع وإن كان األحوط الترك فيها 

فال مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إال مع التعـين بالنـذر أو اإلجـارة أو    
أو التضيق بمجيء رمضان آخـر إن قلنـا بعـدم جـواز التـأخير إليـه كمـا هـو          ،نحوهما

 المشهور . 
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رة    صوم الكفا

 فصل 

 في صوم الكفارة 

 وهو أقسام :

وكفارة مـن أفطـر    ،تل العمدوهي كفارة ق ،ما يجب فيه الصوم مع غيره منها : 
 . (٢٤٨)فإنه تجب فيها الخصال الثالث  ،على محرم في شهر رمضان

وكفـارة   ،وهي كفارة الظهـار  ،ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ومنها : 
وكفارة اإلفطار فـي قضـاء    ،فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ،قتل الخطأ

وكفارة اليمين وهي عتق  ،جز عن اإلطعام كما عرفتفإن الصوم فيها بعد الع ،رمضان
وكفـارة   ،رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثالثة أيام

فـإن األول تجـب فيـه     ،وكفارة صيد الغزال ،وكفارة صيد البقر الوحشي ،صيد النعامة
فيـه ذبـح بقـرة ومـع     ، والثـاني يجـب   (٢٤٩)بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يومـا  

 ،العجز عنها صوم تسعة أيام والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنهـا صـوم ثالثـة أيـام    
وهـي بدنـة وبعـد العجـز عنهـا صـيام        ،وكفارة اإلفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا

وجهها في المصـاب حتـى أدمتـه ونتفهـا      (٢٥٠)وكفارة خدش المرأة  ،ثمانية عشر يوما
 ق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين. وكفارة ش ،رأسها فيه

                                                 

 )(فإنه تجب فيها الخصال الثالث) : على األحوط األولى في الثاني كما مر.(٢٤٨

مانية عشر يوما) : في العبارة قصور فإنه ال إشكال في عدم تعين الصـيام بمجـرد العجـز عـن     (صيام ث)(٢٤٩
األنعام الثالثة بل هنا أمر آخر وهو اإلطعام، والمختـار أن وجـوب الصـيام مترتـب علـى العجـز عنـه أيضـا         

 وتفصيل ذلك مذكور في رسالة مناسك الحج.

 ا الحال فيما بعده.(وكفارة خدش المرأة) : لم يثبت وجوبها وكذ)(٢٥٠
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وهـي كفـارة اإلفطـار فـي      ،ما يجب فيه الصوم مخيرا بينـه وبـين غيـره    ومنها : 
وكفـارة جـز المـرأة     ،والعهـد  (٢٥١)وكفـارة النـذر    ،وكفـارة االعتكـاف   ،شهر رمضان

 ،وىفإن كـل هـذه مخيـرة بـين الخصـال الـثالث علـى األقـ         ،في المصاب (٢٥٢)شعرها
، وهي دم شـاة أو صـيام ثالثـة أيـام أو التصـدق      (٢٥٣)وكفارة حلق الرأس في اإلحرام 

 على ستة مساكين لكل واحد مدان. 

وهي كفـارة   ،ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره ومنها : 
ثـة  ومـع العجـز فشـاة أو صـيام ثال     (٢٥٤)فإنها بدنـة أو بقـرة    ،الواطئ أمته المحرمة بإذنه

 أيام. 

: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفـارة   ١] مسألة  ٢٥٤٩[  
 ،ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر األول ويوم من الشـهر الثـاني   ،(**)التخيير

في صـيام   (٢٥٦)بل هو األحوط  ،بدل الشهرين (٢٥٥)وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر 
 في وجوبه فيها تأمل وإشكال.   وإن كان ،سائر الكفارات

: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتـابع إال مـع    ٢] مسألة  ٢٥٥٠[  
 أو اشتراط التتابع فيه.  (٢٥٧)االنصراف 

                                                 

 (وكفارة النذر) : مر أنه تجزي فيها كفارة اليمين.)(٢٥١

 )(وكفارة جز المرأة شعرها) : لم يثبت وجوبها.(٢٥٢

 (وكفارة حلق الرأس في اإلحرام) : لضرورة، وأما بدونها فاألظهر أن كفارته معينة وهي شاة.)(٢٥٣

سراً فشاة أو صيام واالحوط لزوماً ان يكون ثالثة (بدنة أو بقرة) : أو شاة ان كان موسراً، وان كان مع)(٢٥٤
 أيام.

 .(كفارة التخيير): او الترتيب (**)
 (وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر) : ال يجب فيها وإن كان األحوط.)(٢٥٥

 (بل هو األحوط) : ال بأس بتركه في غير كفارة اليمين فإن األقوى فيها لزوم التتابع.)(٢٥٦

 ف) : على وجه يرجع إلى التقييد.(إال مع االنصرا)(٢٥٧
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: إذا فاته النـذر المعـين أو المشـروط فيـه التتـابع فـاألحوط        ٣] مسألة  ٢٥٥١[  
   أيضاً.في قضائه التتابع  (٢٥٨)

: من وجب عليه الصوم الالزم فيه التتابع ال يجوز أن يشـرع   ٤ ] مسألة ٢٥٥٢[  
فيه في زمان يعلم أنه ال يسلم له بتخلل العيد  أو تخلل يوم يجب فيه صـوم آخـر مـن    

فمن وجب عليه شهران متتابعان ال يجوز له أن يبتـدئ   ،نذر أو إجارة أو شهر رمضان
وكـذا ال يجـوز أن يقتصـر     ،بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيـد مـن رجـب   

أو على ذي الحجة مـع يـوم مـن المحـرم لنقصـان       ،على شوال مع يوم من ذي القعدة
نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السالمة فاتفق فال بأس علـى   ،الشهرين بالعيدين

مـن عـدم    (٢٦٠)ويسـتثنى ممـا ذكرنـا     ،وإن كـان األحـوط عـدم اإلجـزاء     ،(٢٥٩)األصح 
 ،هو صوم ثالثة أيام بدل هدي التمتع إذا شـرع فيـه يـوم الترويـة    الجواز مورد واحد و

فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بال فصل أو بعد أيـام التشـريق   
وأما لو شـرع فيـه يـوم عرفـة أو صـام يـوم السـابع والترويـة          ،بال فصل لمن كان بمنى

 موارد وجوب التتابع.  وتركه في عرفة لم يصح ووجب االستئناف كسائر 

: كل صوم يشترط فيـه التتـابع إذا أفطـر فـي أثنائـه ال لعـذر        ٥] مسألة  ٢٥٥٣[  
وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجـب آخـر مـن     ،اختيارا يجب استئنافه

وأما ما لم يشـترط فيـه التتـابع وإن وجـب فيـه بنـذر أو نحـوه فـال يجـب           ،نذر ونحوه
كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به  ،باإلفطاراستئنافه وإن أثم 

 متفرقا صح وإن عصى من جهة خلف النذر. 

: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتـابع لعـذر مـن األعـذار      ٦] مسألة  ٢٥٥٤[  

                                                 

 أيضاً.(فاألحوط) : ال يعتبر في األول بل األقوى عدم اعتباره في الثاني )(٢٥٨

 (فال بأس على األصح) : في الغافل عن الموضوع والجاهل المركب القاصر دون المقصر والمتردد.)(٢٥٩

الموردين المتقـدمين فـي التعليـق     )(ويستثنى مما ذكرنا) : في االستثناء تأمل، نعم يحكم باإلجزاء في(٢٦٠
 السابق.
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والســفر االضــطراري دون االختيــاري لــم يجــب  (٢٦١)كــالمرض والحــيض والنفــاس 
ي على ما مضى ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بـأن تـذكر   استئنافه بل يبن

 ،ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولـم يتـذكر إال بعـد الـزوال    أيضاً ومنه  ،(٢٦٢)بعد الزوال 
ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فإن تخلله في أثناء التتـابع ال  أيضاً ومنه 

لى غير الصوم من الخصـال فـي صـوم الشـهرين     وال يجب عليه االنتقال إ (٢٦٣)يضر به 
نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه االنتقال إلى  ،ألجل هذا التعذر

 سائر الخصال.  

: كل من وجب عليه شـهران متتابعـان مـن كفـارة معينـة أو       ٧] مسألة  ٢٥٥٥[  
 ،(٢٦٤)ية ولو اختيارا ال لعذر مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البق

وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع األيـام جميعهـا ولـم يكـن المنسـاق      
وألحق المشـهور بالشـهرين الشـهر المنـذور فيـه التتـابع فقـالوا إذا تـابع فـي           ،منه ذلك

فـال يتـرك    ،(٢٦٥)خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيـارا وهـو مشـكل    
كما ال إشكال فـي   ،الحتياط فيه باالستئناف مع تخلل اإلفطار عمدا وإن بقي منه يوما

 عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.  

                                                 

(كالمرض والحيض والنفاس) : إذا كان عروضها بالطبع وإن تمكن من المنع عـن حـدوثها بعـالج،    )(٢٦١
 وأما إذا كان هو السبب في طروها فيحتمل وجوب االستئناف بل ال يخلو عن وجه.

 (بان تذكر بعد الزوال) : على كالم تقدم فيه وفيما بعده.)(٢٦٢

فيه نظـر فانـه ان كانـت الكفـارة معينـة فالظـاهر انحـالل النـذر المـذكور بطـر وسـبب            (ال يضر به) : )(٢٦٣
وجوبها، وان كانت مخيرة فعدم االضرار بالتتابع بتخلـل الصـوم المنـذور غيـر واضـح، وعلـى كـل تقـدير         

كراً هللا تعـالى  فمورد الكالم مالو كان الصوم المنذور معنوياً بعنوان خاص كما لو نذر صوم كل خميس ش
 يتحقق التخلل لو نذر أن يكون صائما فيه على نحو اإلطالق ومنه يظهر الحال في صوم الدهر. فال

 (ال لعذر) : إطالقه بالنسبة إلى ما إذا لم يكن لعروض عارض يعد عذرا عرفا محل تأمل.)(٢٦٤

 (وهو مشكل) : في غير الصورة المشار إليها في التعليقة السابقة.)(٢٦٥
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: إذا بطل التتـابع فـي األثنـاء ال يكشـف عـن بطـالن األيـام         ٨] مسألة  ٢٥٥٦[  
لألمر الوجـوبي وال النـدبي لكونهـا محبوبـة     السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثاال 

وكذلك الحال فـي الصـالة إذا بطلـت فـي األثنـاء       ،في حد نفسها من حيث أنها صوم
 فإن األذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها. 

  أقسام الصوم 

 فصل 

 [ في أقسام الصوم ] 

 أقسام الصوم أربعة : 

 ومحظور.  ،اهة عبادةومكروه كر ،وندب ،واجب 

وصـوم   ،وصـوم القضـاء   ،وصوم الكفارة ،والواجب أقسام : صوم شهر رمضان 
 ،والملتـزم بشـرط أو إجـارة    ،وصوم النذر والعهد واليمين ،بدل الهدي في حج التمتع

 أما الواجب فقد مر جملة منه.  ،وصوم اليوم الثالث من أيام االعتكاف

 وأما المندوب منه فأقسام :  

ا : ما ال يختص بسبب مخصوص وال زمان معين كصوم أيام السنة عـدا مـا   منه 
فقـد وردت األخبـار الكثيـرة فـي      ،استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كـان بمنـى  

القدسـي :  ويكفـي فيـه مـا ورد فـي الحـديث       ،فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده
أن نـوم  « و <نة من النـار أن الصوم ج« وما ورد من  »الصوم لي وأنا أجازي به «

ونعـم مـا قـال     ،»ه مستجاب ءودعا ،وعمله متقبل ،وصمته تسبيح ،الصائم عبادة
بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إال االرتقاء عـن حضـيض حظـوظ الـنفس     

 البهيمية إلى ذروة التشبه بالمالئكة الروحانية لكفى به فضال ومنقبة وشرفا.  

 وهي كثيرة مذكورة في كتب األدعية.  ،مخصوص ومنها : ما يختص بسبب 

 وهو في مواضع : ،ومنها : ما يختص بوقت معين 
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فقـد ورد أنـه يعـادل صـوم      ،: صوم ثالثة أيام من كل شـهر  آكدهامنها : وهو  
وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليـه جملـة مـن     ،حر الصدروويذهب ب ،الدهر

الشـهر وآخـر خمـيس منـه وأول أربعـاء فـي       األخبار وهو أن يصوم أول خميس مـن  
ومـع العجـز عـن صـومه لكبـر ونحـوه        ،ومن تركـه يسـتحب لـه قضـاؤه     ،العشر الثاني

 يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم. 

وهـي الثالـث عشـر والرابـع عشـر       ،صـوم أيـام البـيض مـن كـل شـهر       ومنها : 
 أنها الثالثة المتقدمة. وعن العماني  ،والخامس عشر على األصح المشهور

وهو السابع عشر مـن   )صلى اهللا عليه وآله وسلم(صوم يوم مولد النبي  ومنها : 
 وعن الكليني ـ رحمه اهللا ـ أنه الثاني عشر منه.  ،ربيع األول على األصح

 وهو الثامن عشر من ذي الحجة.  ،صوم يوم الغدير ومنها :

وهــو الســابع  )وســلم ليــه وآلــهصــلى اهللا ع(صــوم يــوم مبعــث النبــي  ومنهــا :
 والعشرون من رجب. 

وهو اليوم الخامس والعشـرون مـن    ،يوم دحو األرض من تحت الكعبة ومنها :
 ذي القعدة. 

 يوم عرفة لمن ال يضعفه الصوم عن الدعاء.  ومنها :

 يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.  : ومنها

 لجمعة فقط. أو ا ،كل خميس وجمعة معا ومنها :

 بل كل يوم من التسع فيه.  ،أول ذي الحجة ومنها :

 يوم النيروز.  ومنها :

 ولو يوما من كل منهما.  ،صوم رجب وشعبان كال أو بعضا ومنها :

 أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.  ومنها :

 التاسع والعشرون من ذي القعدة.  ومنها :
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 بثالثة أيام أحدها العيد.  ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر 

 ومنها : يوم النصف من جمادي األولى.  

: ال يجب إتمـام صـوم التطـوع بالشـروع فيـه بـل يجـوز لـه          ١] مسألة  ٢٥٥٧[  
 وإن كان يكره بعد الزوال.  ،اإلفطار إلى الغروب

: يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن  ٢] مسألة  ٢٥٥٨[  
 بل قيل بكراهته حينئذ.  ،مإلى الطعا

   أيضاً.ففي مواضع (٢٦٦)و أما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب  
 صوم عاشورا.   منها : 

: صوم عرفة لمن خـاف أن يضـعفه عـن الـدعاء الـذي هـو أفضـل مـن          ومنها 
 وكذا مع الشك في هالل ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.  ،الصوم

بـل   ،واألحـوط تركـه مـع نهيـه     ،(٢٦٧)إذن مضـيفه  صوم الضيف بدون  ومنها : 
   أيضاً.األحوط تركه مع عدم إذنه 

بـل األحـوط تركـه خصوصـا مـع       ،(٢٦٨)صوم الولـد بـدون إذن والـده     ومنها : 
والظـاهر جريـان الحكـم فـي      ،له من حيث شفقته عليه بل يحرم إذا كان إيذاًء ،النهي

لهـا يحـرم    ومع كونـه إيـذاءً   ،الوالدة واألولى مراعاة إذن ،ولد الولد بالنسبة إلى الجد
 كما في الوالد. 

 :  أيضاً منه : ففي مواضع  (٢٦٩)وأما المحظور  

                                                 

 عنى قلة الثواب) : مر الكالم فيه.)(بم(٢٦٦

)(صوم الضيف بدون إذن مضيفه) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعين، وعلى أي تقـدير  (٢٦٧
 يحسن بالضيف إعالم مضيفه بصومه إذا كان لواله في معرض الوقوع في الحرج ونحوه.

 ط اآلتي يعم الواجب غير المعين.(صوم الولد بدون إذن والده) : هذا في صوم التطوع، نعم االحتيا)(٢٦٨

)(وأما المحظور) : بالمعنى األعم مـن المحظـور ذاتـا أو تشـريعا، وكـذا المحظـور بـالعرض النطبـاق         (٢٦٩
 عنوان محرم عليه أو مالزمته له اتفاقا والفساد في الشق األخير محل تأمل.
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وإن كان عن كفارة القتل فـي أشـهر    ،صوم العيدين الفطر واألضحى أحدها :
 . (٢٧٠)والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا وداللة  ،الحرم

تشريق وهي الحادي عشر والثـاني عشـر والثالـث عشـر مـن      صوم أيام ال :الثاني
 وال فرق على األقوى بين الناسك وغيره.  ،ذي الحجة لمن كان بمنى

وأما  ،صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان الثالث :
 بنية أنه من شعبان فال مانع منه كما مر.  

نذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفالني بأن ي ،صوم وفاء نذر المعصية الرابع :
وأمـا إذا كـان بقصـد     ،أو إذا ترك الواجب الفالني يقصـد بـذلك الشـكر علـى تيسـره     

نعم يلحق باألول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعـة   ،الزجر عنه فال بأس به
 صدرت منه أو عن معصية تركها. 

وت عن الكـالم فـي تمـام    بأن ينوي في صومه السك ،صوم الصمت الخامس :
وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صـمت فـال    ،النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه

وإن كـان فــي حــال النيـة بانيــا علــى ذلـك إذا لــم يجعــل الكـالم جــزء مــن      ،بـأس بــه 
 المفطرات وتركه قيدا في صومه.  

ومين بـال  أو صوم يـ  ،وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ،صوم الوصال السادس :
إفطار في البين وأما لو أخر اإلفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل 

 وإن كان األحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.  ،من الصوم فال بأس به تركه جزءاً

واألحوط تركه بـال إذن   ،مع المزاحمة لحق الزوج (٢٧١)صوم الزوجة  السابع :
 تياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه. بل ال يترك االح ،منه

                                                 

اضـطراب فـي المـتن     (ضعيفة سـندا وداللـة) : بـل هـي معتبـرة بـبعض طرقهـا ولكنهـا ال تخلـو عـن          )(٢٧٠
 وغموض في المراد.

)(صوم الزوجة) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعين وحرمته من الشق األخير الذي أشـير  (٢٧١
 إليه في التعليق األسبق وكذا الحال في المملوك.
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واألحـوط تركـه مـن دون     ،صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى الثامن : 
 بل ال يترك االحتياط مع نهيه.  ،إذنه

 صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما.  التاسع : 

 صوم المريض ومن كان يضره الصوم.  العاشر : 

 صوم المسافر إال في الصور المستثناة على ما مر.   ر :الحادي عش 

وإن كان يمكن أن  ،صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر الثاني عشر : 
 يكون من حيث اشتماله عليهما ال لكونه صوم الدهر من حيث هو.  

: يستحب اإلمسـاك تأدبـا فـي شـهر رمضـان وإن لـم يكـن         ٣] مسألة  ١٢٥٩[  
   صوما في مواضع.

المسافر إذا ورد أهله أو محل اإلقامة بعد الـزوال مطلقـا أو قبلـه وقـد      أحدها : 
 وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.   ،أفطر

وكذا لو لم يفطـر إذا كـان    ،المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر الثاني : 
 (٢٧٢)وإن كـان األحـوط    ،حة صـومه على ما مر من عـدم صـ  أيضاً بل قبله  ،بعد الزوال

 تجديد النية واإلتمام ثم القضاء.  

 الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.  الثالث : 

 أتى بالمفطر أم ال.  (٢٧٣)الكافر إذا أسلم في أثناء النهار  الرابع : 

 الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.  الخامس : 

 ا أفاقا في أثنائه. المجنون والمغمى عليه إذ السادس : 

 

                                                 

  (وإن كان األحوط) : ال يترك إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما مر.)(٢٧٢
 ذا أسلم في اثناء النهار) : مر الكالم فيه وفي المجنون والمغمى عليه.(الكافر إ)(٢٧٣
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  كتاب االعتكاف

 ]كتاب االعتكاف [
 

بـل ال يبعـد كفايـة قصـد التعبـد بـنفس        ،وهو اللبث في المسجد بقصد العبـادة 
 ،(١)لكـن األحـوط األول    ،اللبث وإن لم يضم إليـه قصـد عبـادة أخـرى خارجـة عنـه      

العشـر  وأفضـله   ،وأفضل أوقاتـه شـهر رمضـان    ،ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم
والواجب منه مـا وجـب بنـذر أو عهـد أو      ،وينقسم إلى واجب ومندوب ،األواخر منه

 ،وإال ففي أصل الشرع مستحب ،يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك
وفي جـوازه نيابـة عـن الحـي قـوالن ال       ،ويجوز اإلتيان به عن نفسه وعن غيره الميت

فهو كالصالة في  ،اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي وال يضر ،بل هو األقوى ،(٢)يبعد ذلك 
 الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي. 

 :  (٣)ويشترط في صحته أمور 
 فال يصح من غيره.  ،اإليمان األول :

وال مـن السـكران    ،فال يصح من المجنون ولو أدوارا فـي دوره  ،العقل الثاني :
 وغيره من فاقدي العقل. 

                                                 

 أيضاً.(لكن األحوط األول) : بل األحوط قصد التعبد بنفس اللبث )(١

 (ال يبعد ذلك) : فيه إشكال نعم ال بأس بالنيابة عنه رجاء.)(٢

 الصوم.(ويشترط في صحته أمور) : يجري في الشرطين األولين ما تقدم في كتاب )(٣
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إذا تعـدد ولـو    (٤)والتعيـين   ،ة كمـا فـي غيـره مـن العبـادات     نيـة القربـ   الثالث :
وإن أراد أن ينـوي   ،وال يعتبر فيه قصـد الوجـه كمـا فـي غيـره مـن العبـادات        ،إجماال

وال يقـدح فـي ذلـك     ،الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب وفي المنـدوب النـدب  
و نظيـر النافلـة إذا   ، فهـ (٥)كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا النه مـن أحكامـه   

ولكـن األولـى مالحظـة ذلـك حـين الشـروع فيـه بـل          ،قلنا بوجوبها بعد الشـروع فيهـا  
وفي كفاية النيـة فـي    ،(٦)ووقت النية قبل الفجر  ،تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث

نعم لو كان الشروع فيـه فـي أول الليـل     ،أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال
ولـو نـوى الوجـوب فـي المنـدوب أو النـدب فـي         ،وى في ذلك الوقتأو في أثنائه ن

 ال االشتباه في التطبيق.  (٧)الواجب اشتباها لم يضر إال إذا كان على وجه التقييد 

وعلى هذا فال يصح وقوعـه مـن المسـافر فـي      ،فال يصح بدونه ،الصوم الرابع :
 ،وال في العيـدين  (٨)نفساء وال من الحائض وال ،غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها

نعم لـو نـوى    ،بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافال حين الدخول
اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منـه العيـد فـإن كـان علـى وجـه التقييـد        

                                                 

(والتعيين) : فيما إذا توقف تطبيق ما في الذمة عليه كالواجب باإليجار ونحوه، دون الواجب بالنذر فإنه )(٤
إذا كان بشرط ال عن غيره من الواجبات يكفي فيه عدم قصـد الغيـر وإن كـان ال بشـرط عنـه ينطبـق علـى        

  المأتي به وإن قصد الغير.
، والظاهر كفاية نية الوجوب في الطالب كما ان االقوى كفاية نية ظر)(ألنه من أحكامه) : التعليل محل ن(٥

 .كل من الوجوب والندب في الواجب بالعرض
 (ووقت النية قبل الفجر) : تقدم في نية الصوم ما هو األظهر واإلشكال اآلتي ضعيف.)(٦

 ر في نظائر المقام.(لم يضر إال إذا كان على وجه التقييد) : بل ال يضر حتى في هذه الصورة كما م)(٧

ا نفس اللبـث فـي المسـجد ذاتـا وبقصـد التعبـد تشـريعا        م(وال من الحائض والنفساء) : كما ال يجوز له)(٨
  أيضاً.
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بـين  أصـالً  وإن كان على وجه اإلطالق ال يبعد صحته فيكون العيد ف ،بالتتابع لم يصح
 .  (٩)االعتكاف  أيام

وأمـا األزيـد    ،فلو نواه كـذلك بطـل   ،أن ال يكون أقل من ثالثة أيام الخامس :
نعـم لـو    ،وال حـد ألكثـره   ،فال بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضـها 

اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث 
مـن طلـوع   (١٠)واليـوم   ،وفيـه تأمـل   ،وجب اليوم التاسع وهكذا فلو اعتكف ثمانية أيام

الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فال يشترط إدخـال الليلـة األولـى وال الرابعـة وإن     
وفـي كفايـة الثالثـة التلفيقيـة      ،ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان ،جاز ذلك كما عرفت

 .  (١١)إشكال 
فال يكفي فـي غيـر المسـجد وال     ،(١٢)أن يكون في المسجد الجامع  السادس :

ولكـن األحـوط مـع اإلمكـان      ،ولو تعدد الجامع تخير بينها ،في مسجد القبيلة والسوق
صـلى اهللا عليـه وآلـه    (كونه في أحد المساجد األربعة : مسجد الحرام ومسـجد النبـي   

 ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.   )وسلم

واء كان قنـا أو مـدبرا أو أم ولـد    س (١٣)إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه  السابع :
وأما إذا كان اكتسابا فال مـانع   ،أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتسابا

كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مـواله مـن دون إذن بـل مـع      ،منه

                                                 

بين أيام االعتكاف) : ويعتبر ما بعد العيد اعتكافا مستقال فال بد وإن ال يكون أقـل  أصالً (فيكون العيد ف)(٩
 من ثالثة أيام.

 م الصومي فيجري فيه ما تقدم في تحديده.(واليوم) : أي اليو)(١٠

 (إشكال) : بل منع.)(١١

 (أن يكون في المسجد الجامع) : إال إذا اختص بإمامته غير العادل على األحوط.)(١٢

(إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه) : الظاهر في فرض كون مكثه جائزا صحة اعتكافـه وصـومه ـ إذا لـم     )(١٣
 ـ وال يتوقف على أذنه له فيهما.يكن منافيا لحق المولى كما مر 
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وإذن  ،(١٤)  وكـذا يعتبـر إذن المسـتأجر بالنسـبة إلـى أجيـره الخـاص        أيضـاً، المنع منه 
وإذن الوالد والوالـدة بالنسـبة إلـى     ،(١٥)الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه 

وأما مع عدم المنافاة وعدم اإليـذاء فـال يعتبـر     ،(١٦)ولدهما إذا كان مستلزما إليذائهما 
 وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.  ،إذنهم

فلـو خـرج عمـدا اختيـارا لغيـر األسـباب        ،المسـجد  استدامة اللبث في الثامن :
أو  (١٧)وأما لـو خـرج ناسـيا     ،المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به

وكذا لو خرج لضرورة عقال أو شرعا أو عادة كقضـاء الحاجـة مـن     ،مكرها فال يبطل
جـب االغتسـال   وال ي ،بول أو غائط أو لالغتسال من الجنابة أو االستحاضة ونحو ذلك

في المسجد وإن أمكن مـن دون تلويـث وإن كـان أحـوط والمـدار علـى صـدق         (١٨)
 اللبث فال ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما. 

: لو ارتد المعتكـف فـي أثنـاء اعتكافـه بطـل وإن تـاب بعـد         ١] مسألة  ٢٥٦٠[ 
 حوط. ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على األ

                                                 

(إلى أجيره الخاص) : أي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكـون جميـع تصـرفاته للمسـتأجر كالعبـد      )(١٤
 وحينئذ فلو كان مجازا في نفس المكث ولم يكن اعتكافه لالكتساب يصح ولو من دون أذنه.

مكثهـا فـي المسـجد بـدون أذنـه حرامـا بطـل        (إذا كان منافيا لحقه) : إطالقه محل نظر. نعـم إذا كـان   )(١٥
 اعتكافها.

 (إليذائهما) : شفقة عليه.)(١٦

 (وأما لو خرج ناسيا) : ال يبعد البطالن به.)(١٧

)(وال يجب االغتسال) : إذا تمكن من االغتسال في المسجد من غير مكث ـ ولم يسـتلزم محرمـا آخـر     (١٨
كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، هـذا فـي   كالتلويث ـ وجب على األحوط وإال لم يجز مطلقا وإن  

غير المسجدين وأما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخـروج وجـب   
الغسل في المسجد ـ ما لم يستلزم محرما ـ وإال وجـب الغسـل خارجـه، هـذا باإلضـافة إلـى االغتسـال مـن           

حاضة وكذلك األغسال المندوبة فاألحوط اإلتيان بها في المسجد مـع  الجنابة ونحوها وأما االغتسال لالست
 اإلمكان. 
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: ال يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلـى غيـره وإن اتحـدا     ٢] مسألة  ٢٥٦١[  
أو عن نيابة غيـره إلـى    ،وال عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي ،في الوجوب والندب

 نفسه أو العكس. 

: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فـي اعتكـاف    ٣] مسألة  ٢٥٦٢[  
أو  ك بعنوان إهـداء الثـواب فيصـح إهدائـه إلـى متعـددين أحيـاءً       نعم يجوز ذل ،واحد
 أو مختلفين.   أمواتاً

بل يعتبر فيه  ،: ال يعتبر في صوم االعتكاف أن يكون ألجله ٤] مسألة  ٢٥٦٣[  
فيجـوز االعتكـاف مـع كـون الصـوم اسـتئجاريا أو        ،أن يكون صـائما أي صـوم كـان   

عتكاف يجوز له بعد ذلـك أن يـؤجر نفسـه    بل لو نذر اال ،واجبا من جهة النذر ونحوه
للصوم ويعتكف في ذلك الصوم وال يضره وجوب الصوم عليـه بعـد نـذر االعتكـاف     

بـل ال بـأس    ،فإن الذي يجب ألجله هو الصـوم األعـم مـن كونـه لـه أو بعنـوان آخـر       
فإن لم يقطعه تم  ،باالعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه

 وإن قطعه انقطع ووجب عليه االستئناف.  ،اعتكافه

ومـع   ،: يجوز قطع االعتكاف المندوب في اليومين األولين ٥] مسألة  ٢٥٦٤[  
وإال  ،وأمـا المنـذور فـإن كـان معينـا فـال يجـوز قطعـه مطلقـا          ،تمامهما يجـب الثالـث  

 فكالمندوب. 

م منـذور  : لو نذر االعتكاف في أيام معينة وكان عليـه صـو   ٦] مسألة  ٢٥٦٥[  
 ،عن النذر أو اإلجارة وفاًءأو واجب ألجل اإلجارة يجوز له أن يصوم في تلك األيام 

عـن النـذر   لم يجزئ  نعم لو نذر االعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له وألجلـه 
 أو اإلجارة.  (١٩)

                                                 

 (لم يجزئ عن النذر) : الظاهر اإلجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائما.)(١٩
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: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعـدم الزيـادة بطـل     ٧] مسألة  ٢٥٦٦[  
 وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.   ،(٢٠)نذره 

معينـة أو أزيـد فـاتفق كـون      اعتكاف ثالثة أيـام : لو نـذر   ٨] مسألة  ٢٥٦٧[  
 وال يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.  ،الثالث عيدا بطل من أصله

: لـو نـذر اعتكـاف يـوم قـدوم زيـد بطـل إال أن يعلـم يـوم           ٩] مسألة  ٢٥٦٨[  
ووجـب عليـه ضـم     ،ولو نذر اعتكـاف ثـاني يـوم قدومـه صـح      ،(٢١)بل الفجر قدومه ق

 يومين آخرين.  

: لو نذر اعتكاف ثالثة أيام من دون الليلتـين المتوسـطتين    ١٠] مسألة  ٢٥٦٩[  
 لم ينعقد. 

: لو نذر اعتكاف ثالثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة  ١١] مسألة  ٢٥٧٠[  
 . (٢٢)نذر اعتكاف شهر فإن الليلة األولى جزء من الشهر  فيه بخالف ما إذا األولى
: لو نذر اعتكاف شهر يجزئـه مـا بـين الهاللـين وإن كـان       ١٢] مسألة  ٢٥٧١[  

 ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثالثون يوما.   ،ناقصا

وأمـا لـو نـذر مقـدار      ،: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتـابع  ١٣] مسألة  ٢٥٧٢[ 
بل ال يبعد جواز التفريق يوما  ،فريق ثالثة ثالثة إلى أن يكمل ثالثونالشهر جاز له الت

بل األمر كذلك في كل مورد لم يكـن   ،ويضم إلى كل واحد يومين آخرين(٢٣)فيوما 
 المنساق منه هو التتابع.  

                                                 

 (بطل نذره) : إذا قصد االعتكاف المعهود وإال صح.)(٢٠

ان له طريق إلى االستعالم وحينئذ ال (إال أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر) : وكذا على األحوط ما إذا ك)(٢١
 بد من الوفاء بالنذر ولو باالحتياط.

 (جزء من الشهر) : إال إذا كان المقصود منه ثالثين يوما ال ما بين الهاللين.)(٢٢

(يوما فيوما) : ال يتحقق التفريق المذكور وما يشبهه إال أن يكون لمتعلق النذر خصوصية ال ينطبق إال )(٢٣
ول مثال، كما إذا كان المنذور االعتكاف مع كون صومه ألجله فصـام فـي اليـوم األول بهـذا     على اليوم األ
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: لو نذر االعتكاف شهرا أو زمانا على وجـه التتـابع سـواء     ١٤] مسألة  ٢٥٧٣[  
اق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثالثة شرطه لفظا أو كان المنس

وإن كان معينا وقـد أخـل بيـوم أو أزيـد      ،فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه
وإن بقي شيء من ذلـك الزمـان المعـين     أيضاً،واألحوط التتابع فيه  ،(٢٤)وجب قضاؤه 

 بعد اإلبطال باإلخالل فاألحوط ابتداء القضاء منه. 

: لو نذر اعتكـاف أربعـة أيـام فأخـل بـالرابع ولـم يشـترط         ١٥] مسألة  ٢٥٧٤[  
واألولـى   ،التتابع وال كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين

 وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء.   (٢٥)جعل المقضي أول الثالثة 

أن يضم إليهـا سادسـا    : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ١٦] مسألة  ٢٥٧٥[  
 سواء تابع أو فرق بين الثالثتين.   (٢٦)

: لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركـه نسـيانا أو عصـيانا     ١٧] مسألة  ٢٥٧٦[  
ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلـك المعـين عمـل     ،(٢٧)أو اضطرارا وجب قضاؤه 

 ومع عدمه يتخير بين موارد االحتمال.  ،(٢٨)بالظن 

                                                                                                                         

العنوان وأتى باليومين األخيرين بعنوان اإليجار وشبهه وإال فـال محالـة ينطبـق متعلـق النـذر علـى مجمـوع        
  الثالثة.

 ن.ي(وجب قضاؤه) : على األحوط لزوما، وال بأس بترك االحتياطين اآلتي)(٢٤
 (واألولى جعل المقضي أول الثالثة) : األظهر أنه ال أثر للجعل في تعيينه بل ينطبق عليه قهرا.)(٢٥

(وجب أن يضم إليها سادسا) : هذا إذا نواها ال بشرط من جهة الزيادة وإن نواها بشرط ال بالنسبة إليها )(٢٦
بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة بطـل   وال بشرط بالنسبة إلى النقيصة وجب الثالثة فقط وأما إذا نواها بشرط ال

 النذر.

 (وجب قضاؤه) : على األحوط.)(٢٧

 (عمل بالظن) : بل يحسب كل شهر ثالثين يوما ما لم يعلم النقصان عادة.)(٢٨
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فـال يجـوز    ،: يعتبر في االعتكاف الواحد وحدة المسـجد  ١٨] مسألة  ٢٥٧٧[  
نعـم لـو كانـا متصـلين علـى       ،أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصـلين أو منفصـلين  

 وجه يعد مسجدا واحدا فال مانع.  

: لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مـانع مـن إتمامـه فيـه مـن       ١٩] مسألة  ٢٥٧٨[  
إن كـان واجبـا فـي     (٢٩)ووجب اسـتئنافه أو قضـاؤه    ،طلخوف أو هدم أو نحو ذلك ب

ولـيس لـه البنـاء سـواء كـان فـي        ،مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنـه المـانع  
 مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع. 

: سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها  ٢٠] مسألة  ٢٥٧٩[  
 منه كما لو وسع فيه.  اًلت جزء، وكذا مضافاته إذا جع(٣٠)

: إذا عين موضعا خاصا مـن المسـجد محـال العتكافـه لـم       ٢١] مسألة  ٢٥٨٠[  
 يتعين وكان قصده لغوا. 

: قبر مسـلم وهـاني لـيس جـزءا مـن مسـجد الكوفـة علـى          ٢٢] مسألة  ٢٥٨١[  
 الظاهر. 

 : إذا شك فـي موضـع مـن المسـجد أنـه جـزء منـه أو مـن         ٢٣] مسألة  ٢٥٨٢[  
 . (٣١)مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد 

: ال بد من ثبوت كونه مسجدا أو جامعـا بـالعلم الوجـداني     ٢٤] مسألة  ٢٥٨٣[ 
وفي كفايـة خبـر العـدل الواحـد إشـكال       ،أو البينة الشرعية (٣٢)أو الشياع المفيد للعلم 

 . (٣٤)والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي  ،(٣٣)

                                                 

 (أو قضاؤه) : على األحوط.)(٢٩

 (ما لم يعلم خروجها) : مع وجود أمارة على دخولها.)(٣٠

 كن أمارة على جزئيته ولو كانت يد المسلمين.(لم يجر عليه حكم المسجد) : إذا لم ت)(٣١

  (أو الشياع المفيد للعلم) : أو االطمئنان وكذا إذا حصال من غيره من المناشئ العقالئية.)(٣٢
 (وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال) : بل منع ما لم يفد االطمئنان.)(٣٣
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كف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان : لو اعت ٢٥] مسألة  ٢٥٨٤[  
 الخالف تبين البطالن. 

: ال فرق في وجوب كون االعتكاف في المسجد الجـامع   ٢٦] مسألة  ٢٥٨٥[  
فليس لها االعتكاف في المكان الذي أعدته للصالة في بيتها بـل   ،بين الرجل والمرأة

 وال في مسجد القبيلة ونحوها.  

: األقوى صحة اعتكـاف الصـبي المميـز فـال يشـترط فيـه        ٢٧] مسألة  ٢٥٨٦[  
 البلوغ. 

عتـق  ولـو أُ  ،(٣٥): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطـل   ٢٨] مسألة  ٢٥٨٧[  
عتـق فـي األثنـاء فـإن     ولو شرع فيه بإذن المـولى ثـم أُ   ،في أثنائه لم يجب عليه إتمامه

إال أن يكـون مـن االعتكـاف    كان في اليـوم األول أو الثـاني لـم يجـب عليـه اإلتمـام       
وإن كان بعـد تمـام الخمسـة     ،وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ،الواجب

 وجب السادس.  

: إذا أذن المولى لعبده في االعتكاف جاز له الرجوع عـن   ٢٩] مسألة  ٢٥٨٨[  
وكـذا ال   ،وليس له الرجوع بعـدهما لوجـوب إتمامـه حينئـذ     ،إذنه ما لم يمض يومان

 . (٣٦)وز له الرجوع إذا كان االعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد يج
: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلقامة الشـهادة أو   ٣٠] مسألة  ٢٥٨٩[  

وكذا في سائر  ،أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه األمور (٣٧)لحضور الجماعة 

                                                                                                                         

 (والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي) : مع الترافع عنده.)(٣٤

 (بطل) : على تفصيل تقدم.)(٣٥

(إذا كان االعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد) : إال إذا كان واجبا من ناحية النذر وشبهه فيـؤثر  )(٣٦
 رجوع المولى.

(لحضور الجماعة) : في صالة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكة والصـالة حيـث شـاء فيهـا     )(٣٧
 جماعة أو فرادى.
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سـواء كانـت متعلقـة بـأمور      (٣٨)اجحـة  الضرورات العرفيـة أو الشـرعية الواجبـة أو الر   
وال يجـوز الخـروج اختيـارا     ،الدنيا أو اآلخرة مما يرجع مصـلحته إلـى نفسـه أو غيـره    

 بدون أمثال هذه المذكورات. 

فيـه   (٣٩): لـو أجنـب فـي المسـجد ولـم يمكـن االغتسـال         ٣١] مسألة  ٢٥٩٠[  
 يه. لحرمة لبثه ف (٤٠)ولو لم يخرج بطل اعتكافه  ،وجب عليه الخروج

: إذا غصب مكانا من المسجد سـبق إليـه غيـره بـأن أزالـه       ٣٢] مسألة  ٢٥٩١[  
بـل   ،، وكـذا إذا جلـس علـى فـراش مغصـوب     (٤١)وجلس فيه فاألقوى بطالن اعتكافه 

األحوط االجتناب عن الجلوس علـى أرض المسـجد المفـروش بتـراب مغصـوب أو      
روج خـرج علــى  وإن توقـف علــى الخـ   ،آجـر مغصـوب علـى وجــه ال يمكـن إزالتـه     

 وأما إذا كان البسا لثوب مغصوب أو حامال له فالظاهر عدم البطالن.  ،األحوط

: إذا جلس على المغصوب ناسـيا أو جـاهال أو مكرهـا أو     ٣٣] مسألة  ٢٥٩٢[  
 مضطرا لم يبطل اعتكافه. 

: إذا وجب عليه الخروج ألداء دين واجب األداء عليـه أو   ٣٤] مسألة  ٢٥٩٣[  
ولكن ال يبطل اعتكافه على  ،جب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثمإلتيان وا
 األقوى. 

: إذا خرج عن المسجد لضرورة فـاألحوط مراعـاة أقـرب     ٣٥] مسألة  ٢٥٩٤[  
أن ال أيضــاً ويجــب  ،ويجــب عــدم المكــث إال بمقــدار الحاجــة والضــرورة  ،الطــرق

                                                 

 فيه نظر إال إذا كانت حاجة ال بد منها.(أو الراجحة) : )(٣٨

 )(ولم يمكن االغتسال) : تقدم حكم االغتسال. (٣٩

 (بطل اعتكافه) : فيه تفصيل.)(٤٠

 (فاألقوى بطالن اعتكافه) : بل األظهر الصحة وكذا فيما بعده.)(٤١
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بــل  أيضـاً،  (٤٢)تــه بــل األحـوط أن ال يمشـي تح   ،يجلـس تحـت الظــالل مـع اإلمكـان    
 إال مع الضرورة. (٤٣)األحوط عدم الجلوس مطلقا 

: لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيـث انمحـت صـورة     ٣٦] مسألة  ٢٥٩٥[  
 االعتكاف بطل. 

: ال فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام  ٣٧] مسألة  ٢٥٩٦[  
 كان.  ما فيه بأي نحو فالالزم الكون ،والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك

: إذا طلقــت المــرأة المعتكفــة فــي أثنــاء اعتكافهــا طالقــا  ٣٨] مســألة  ٢٥٩٧[  
ويجـب اسـتئنافه    ،وبطل اعتكافها (٤٤)رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها لالعتداد 

وأما إذا كان واجبا معينا فال يبعد التخيير  ،إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة
مامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين وال أهمية معلومة فـي  بين إت
 فال إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة. (٤٥)وأما إذا طلقت بائنا  ،البين

: قـد عرفـت أن االعتكـاف إمـا واجـب معـين أو واجـب         ٣٩] مسألة  ٢٥٩٨[  
وأما  ،ع بل قبله وال يجوز الرجوع عنهفاألول يجب بمجرد الشرو ،موسع وإما مندوب

وأمـا بعـده فيجـب اليـوم      ،األخيران فاألقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمـال اليـومين  
 وجوب اإلتمام بالشروع خصوصا األول منهما. أيضاً لكن األحوط فيهما  ،الثالث

: يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في  ٤٠] مسألة  ٢٥٩٩[  
بـل يشـترط الرجـوع     ،(٤٦)وم الثالث سواء علق الرجوع على عـروض عـارض أو ال   الي

                                                 

 (بل األحوط أن ال يمشي تحته) : األظهر جوازه.)(٤٢

 ل بعد قضاء الحاجة.(بل األحوط عدم الجلوس مطلقا) : ب)(٤٣

(لالعتداد) : إذا لم يأذن الزوج لها بإتمام اعتكافها، هذا فيما إذا لم يكن اإلتمام واجبا عليها أو وجب )(٤٤
شترط الرجوع في اعتكافها وإال جاز تبسبب النذر فقط وإال فال بد لها من إتمام اعتكافها مطلقا فيما إذا لم 

 ليها الخروج إلى منزلها فلو أتمته فالحكم ببطالن اعتكافها مشكل.لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذا وجب ع

 (وأما إذا طلقت بائنا) : ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة.)(٤٥

 (على عروض عارض أو ال) : فيه إشكال نعم يكفي في العارض العذر العرفي.)(٤٦
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وال يجـوز لـه اشـتراط جـواز المنافيـات كالجمـاع        ،متى شاء حتى بـال سـبب عـارض   
ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيـة فـال    ،ونحوه مع بقاء االعتكاف على حاله

ولـو   ،قبل الـدخول فـي اليـوم الثالـث     اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان
وإن كـان   ،شرط حين النية ثم بعد ذلـك أسـقط حكـم شـرطه فالظـاهر عـدم سـقوطه       

 األحوط ترتيب آثار السقوط من اإلتمام بعد إكمال اليومين.  

: كما يجوز اشتراط الرجوع في االعتكاف حين عقد نيته  ٤١] مسألة  ٢٦٠٠[  
هللا علـي أن اعتكـف بشـرط أن    « أن يقـول :  كـ  ،(٤٧)كذلك يجـوز اشـتراطه فـي نـذره     

وحينئذ فيجوز له الرجـوع وإن لـم    (٤٨)» يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا 
 حال النذر في جواز  (٤٩)يشترط حين الشروع في االعتكاف فيكفي االشتراط 

وال فـرق فـي كـون     أيضـاً، لكن األحوط ذكـر الشـرط حـال الشـروع      ،الرجوع
فيجـوز الرجـوع فـي     ،معينـة أو غيـر معينـة متتابعـة أو غيـر متتابعـة       النذر اعتكاف أيام

وال يجب القضـاء بعـد الرجـوع مـع التعـين وال       ،الجميع مع الشرط المذكور في النذر
 االستئناف مع اإلطالق. 

: ال يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في  ٤٢] مسألة  ٢٦٠١[  
وكـذا ال يصـح أن يشـترط فـي اعتكافـه       ،ط فيـه اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشر

 جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي. 

فلـو علقـه بطـل إال إذا     ،: ال يجوز التعليـق فـي االعتكـاف    ٤٣] مسألة  ٢٦٠٢[  
  علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة ال يكون من التعليق.  

  

                                                 

 مشروطا .(يجوز اشتراطه في نذره) : بأن يكون المنذور ـ أي االعتكاف ـ )(٤٧

 (أو مطلقا) : مر اإلشكال فيه.)(٤٨

 (فيكفي االشتراط) : مع إتيان االعتكاف وفاء بنذره فيكون من االعتكاف المشروط بالرجوع إجماال.)(٤٩
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  أحكام االعتكاف 

   فصل
 في أحكام االعتكاف 

 يحرم على المعتكف أمور :

ــدها : ــل      أح ــاللمس والتقبي ــدبر وب ــل أو ال ــي القب ــاع ف ــاء بالجم ــرة النس مباش
الجمـاع واللمـس   أيضـاً  فيحرم علـى المعتكفـة    ،وال فرق في ذلك بين الرجل والمرأة

إليـه وإن كـان   واألقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظـر   ،والتقبيل بشهوة
   أيضاً.األحوط اجتنابه 
االستمناء علـى األحـوط وإن كـان علـى الوجـه الحـالل كـالنظر إلـى          الثاني :

 حليلته الموجب له. 

وأما مع عدم التلـذذ كمـا إذا    ،(٥١)شم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان  الثالث :
 كان فاقدا لحاسة الشم مثال فال بأس به. 

وال  ،بل مطلق التجارة مع عـدم الضـرورة علـى األحـوط     ،البيع والشراء الرابع :
وإن  ،بأس باالشتغال باألمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهمـا 

بــل ال بـأس بــالبيع والشـراء إذا مســت    ،كـان األحـوط التــرك إال مـع االضــطرار إليهـا    
 .  (٥٢)لبيع الحاجة إليهما لألكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير ا

                                                 

(وباللمس والتقبيل بشهوة) : على األحوط فيهما وأولى منهما باالحتياط ما يصدق عليه المباشـرة بمـا   )(٥٠
 دون الفرج من التفخيذ ونحوه.

راء وال ت(شم الطيب مع التلذذ وكـذا الرحيـان) : ال يعتبـر فـي االول االحسـاس فلـيس لـه شـمه لالشـ         )(٥١
 للتداوي إال لضرورة نعم يعتبر التلذذ في الريحان وهو كل نبت طيب الرائحة.

ل يحصـ ت(بغير البيع) : أي بالمعنى األعم الشامل لمطلق التجـارة كمـا سـبق منـه وفـي حكـم التوكيـل        )(٥٢
 ا بالتصرف ونحوه.الرض
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المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهـار   الخامس :
وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فال بأس به بل هو من أفضـل   ،الفضيلة

واألقـوى   ،فالمدار على القصد والنية فلكل امرىء ما نوى مـن خيـر أو شـر    ،الطاعات
ى المحرم من الصـيد وإزالـة الشـعر ولـبس المخـيط      عدم وجوب اجتناب ما يحرم عل

 .  (٥٣)ونحو ذلك وإن كان أحوط 
: ال فرق في حرمة المذكورات علـى المعتكـف بـين الليـل      ١] مسألة  ٢٦٠٣[  
ونحوهـا   (٥٤)نعم المحرمات من حيث الصوم كاألكـل والشـرب واالرتمـاس     ،والنهار

 مختصة بالنهار. 

والنظر في معاشه مع  ،الخوض في المباح : يجوز للمعتكف ٢] مسألة  ٢٦٠٤[  
 الحاجة وعدمها. 

: كل ما يفسد الصوم يفسد االعتكـاف إذا وقـع فـي النهـار      ٣] مسألة  ٢٦٠٥[  
وكذا يفسده الجماع سـواء كـان    ،فبطالنه يوجب بطالنه ،من حيث اشتراط الصوم فيه

بطالنه بسائر ما ذكر بل األحوط  ،(٥٥)وكذا اللمس والتقبيل بشهوة  ،في الليل أو النهار
بـل ال يخلـو عـن قـوة      ،من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكـر 

وعلى هـذا فلـو أتمـه واسـتأنفه أو قضـاه بعـد        أيضاً،وإن كان ال يخلو عن إشكال  (٥٦)
 ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في االعتكاف الواجب كان أحسن وأولى. 

                                                 

 (وإن كان أحوط) : الظاهر أنه ال محل لالحتياط أيضا في بعض المذكورات.)(٥٣

 (واالرتماس) : على كالم تقدم.)(٥٤

 (وكذا اللمس والتقبيل بشهوة) : مر الكالم في حرمتهما.)(٥٥

 يه إتمامه.(بل ال يخلو عن قوة) : بل حرمتها التكليفية بسبب االعتكاف محل تأمل إال إذا وجب عل)(٥٦
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ا صدر منه أحـد المحرمـات المـذكورة سـهوا فالظـاهر      : إذ ٤] مسألة  ٢٦٠٦[  
فـاألحوط فـي الواجـب    أيضـاً  فإنه لو جامع سهوا  ،(٥٧)عدم بطالن اعتكافه إال الجماع 

 االستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب اإلتمام. 

ا : إذا فسد االعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبـا معينـ   ٥] مسألة  ٢٦٠٧[  
وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إال إذا كـان مشـروطا فيـه     ،(٥٨)وجب قضاؤه 

إذا (٦٠)وكـذا يجـب قضـاؤه     ،الرجوع فإنه ال يجب قضاؤه أو اسـتئنافه  (٥٩)أو في نذره 
بـل فـي    ،وأما إذا كان قبلهمـا فـال شـيء عليـه     ،كان مندوبا وكان اإلفساد بعد اليومين

 .  (٦١)مشروعية قضائه حينئذ إشكال 
 وإن كان أحوط. (٦٢): ال يجب الفور في القضاء  ٦] مسألة  ٢٦٠٨[  

: إذا مات في أثنـاء االعتكـاف الواجـب بنـذر أو نحـوه لـم        ٧] مسألة  ٢٦٠٩[  
نعـم لـو كـان المنـذور الصـوم معتكفـا        ،(٦٣)يجب على وليه القضاء وإن كـان أحـوط   

وم ويكـون االعتكـاف   ألن الواجب حينئذ عليه هـو الصـ   (٦٤)وجب على الولي قضاؤه 
فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما  ،واجبا من باب المقدمة بخالف ما لو نذر االعتكاف

والمفروض أن الواجب على الولي قضـاء الصـالة والصـوم عـن      ،هو شرط في صحته
 الميت ال جميع ما فاته من العبادات. 

                                                 

 (إال الجماع) : ال يبعد إلحاقه بغيره.)(٥٧

 (وجب قضاءه) : على األحوط كما مر.)(٥٨

 (أو في نذره) : على النحو الذي تقدم بيانه.)(٥٩

 (يجب قضاؤه) : على إشكال.)(٦٠

 (إشكال) : بل ال معنى لقضاء المندوب المطلق.)(٦١

 عد تهاونا موجبا لتفويته.(ال يجب الفور في القضاء) : ولكن ال يؤخره بحيث ي)(٦٢

(وإن كان أحوط) : مورد االحتيـاط مـا إذا لـم يكـن الفـوت كاشـفا عـن بطـالن النـذر كالمضـيق أو           )(٦٣
 الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة اإلمكان.

 (وجب على الولي قضاؤه) : على تفصيل تقدم في كتاب الصوم.)(٦٤
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طــل بيعــه : إذا بــاع أو اشــترى فــي حــال االعتكــاف لــم يب  ٨] مســألة  ٢٦١٠[  
 وشراؤه وإن قلنا ببطالن اعتكافه. 

: إذا أفسد االعتكـاف الواجـب بالجمـاع ولـو لـيال وجبـت        ٩] مسألة  ٢٦١١[  
واألقـوى عدمـه وإن كـان     ،وفي وجوبهـا فـي سـائر المحرمـات إشـكال      ،(٦٥)الكفارة 

وكفارتـه   ،بل األحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليـومين  ،األحوط ثبوتها
 ة شهر رمضان على األقوى وإن كان األحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار. ككفار

: إذا كان االعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده  ١٠] مسألة  ٢٦١٢[  
بالجماع في النهـار فعليـه كفارتـان : إحـداهما لالعتكـاف والثانيـة لإلفطـار فـي نهـار          

فانـه   ،طر بالجماع بعـد الـزوال  وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأف ،رمضان
وإذا نذر االعتكاف في شهر  ،يجب عليه كفارة االعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان

رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثـالث كفـارات : إحـداها لالعتكـاف     
وإذا جامع امرأته المعتكفـة   ،والثالثة لإلفطار في شهر رمضان (٦٦)والثانية لخلف النذر 

وإن كـان ال يبعـد كفايـة     ،عتكـف فـي نهـار رمضـان فـاألحوط أربـع كفـارات       وهو م
الــثالث إحــداها العتكافــه واثنتــان لإلفطــار فــي شــهر رمضــان إحــداهما عــن نفســه   

ولذا لو  ،، وال دليل على تحمل كفارة االعتكاف عنها(٦٧)واألخرى تحمال عن امرأته 
هـذا ولـو    ،وال يتحمـل عنهـا  أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إال كفارتـه  

كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في 
 الليل. 

 

                                                 

ع المسبوق بالخروج المحـرم وإن بطـل اعتكافـه بـه     (وجبت الكفارة) : ويلحق به على األحوط الجما)(٦٥
 بشرط عدم رفع يده عنه.

 (لخلف النذر) : إذا استلزمه إبطال االعتكاف.)(٦٦

 (واألخرى تحمال عن امرأته) : على األحوط كما مر.) (٦٧
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 *** 

 
هذا ما قصدنا ايراده في القسم االول من تعليقة العروة الوثقى والحمـد هللا أوالً   

 وآخراً وصلّى اهللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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