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  املقدمة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 أحمدك يا من جعل الصالة بعد المعرفة أفضل األعمال والعبادات الواجبة الموظّفة، ونصلّي على محمد    
  .وعترته الطاهرة المشرفة

ألحكام فإني مجيب إلى ما سئلت عنه من بعض األخوان المفتقرين إلى كسب العلم والمعرفة :  وبعد   
لية التي ظالصالة الواجبة، ولو بالتقليد لمن له أهلية تلك المراتب المحددة والمعرفة، كما في المقبولة الحن

كشفت عن شرائط المقلَّد وما به حدده ووصفه، وذلك ألنه من األمور الحتمية على العباد العارفين بأدلة 
تأليف رسالة في واجبات الصالة وشرائطها وأحكامها األحكام الشرعية من المستدلّة على ذلك والموقفة، ل

به األخبار عن األئمة األطهار، واهللا  الالبدية على وجه اإلختصار، ومن غير تطويل وال اكثار، حسبما وردت
  .الموفق لتحقيق المرام، إنّه ولي اإلنعام وله المرجع في الورود واإلصدار

 -ولو إلى ساحة الجنان واألفكار- ظار، وسميتها بعد بروزها  وقد رتبتها على فصول مفيدة ألولي األن   
  .، وباهللا أستعين إنّه خير موفق ومعين)النفحة القدسية في أحكام الصالة اليومية(بـ

  فصل يف شرائطها املتقدمة عليها

  الطهارة: فأوهلا

طهارة ولو بتقدير مضاف، وكما ورد به الصحيح المأثور، والمراد بالطهور ال حيث ال صالة إال بطهور     
، وهي وضوء وغسل ) بالنية لذاته استعمال الماء والتراب المشروط(والمراد بالطهارة الشرعية وهي 

  .وتيمم

 النية - وهي الطهارة العامة للمكلفين قاطبة لتأني أسبابها قبل التكليف وبعده -فيجب في الوضوء     
كما يرشد إليه خبر )  اهللا تعالى الستباحة العبادة تقرباً إلى اهللا تعالىالقصد إلى فعل العبادة تقرباً إلى:( وهي

  . مقارناً ألول أفعاله مقارنة عرفية، وهو غسل الوجه اآلتي بيانه الدعائم،

وقد رخصوا في مقارنتها لمندوباته كالمضمضة واالستنشاق بل غسل اليدين المستحب فيه الطالق     
في ذلك في غير ) البشرى(ل عليه الوضوء البياني، فتوقّف ابن طاووس في الجزئية عليها، ولهذا اشتم

  .محلّه واإلحتياط ال يخفى

 دون باقي القيود، -وهي موافقة إرادة اهللا تعالى في جميع نيات العبادات-  بالقربة ءوالظاهر اإلكتفا    
نطباقها على جميع الطهارات سوى ما ذكرناه من االستباحة، فال حاجة إلى الفرق بينها وبين الرفع ال

  .المبيحة والرافعة
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     وتجب استدامة حكمها إلى الفراغ، بأنه ال ينوي نية تخالفها، ونية الضمائم التي ال تنافي القربة ال تضر
بها، سواء كانت راجحة أو غير راجحة، وأخبار العلل وكثير من األحكام، كالصوم طلباً للحمية والصحة 

  . من الصحةكاشفة عما قلناه

ويجب بعد النية غسل الوجه، وهو أول أفعاله الواجبة المتمحضة للجزئية ال النية لوقوع الخالف في     
  .شرطيتها وجزئيتها وثمرة هذا الخالف قليلة الجدوى

 مستديراً كما -اإلبهام والوسطى-من قصاص الشعر إلى الذقن طوالً، وما جرت عليه االصبعان : وحده    
  .ه الصحيح الزراري وغيره، والصدغ ليس منه شرعاً كما دل عليه الصحيح وغيرهنطق ب

وال يجب غسل العذار بكماله، أما العارض فالوجوب فيه قوي، واألظهر أيضاً وجوب غسل مواضع     
التحذيف، وال يجب غسل النزعتين، ووجوب االبتداء باألعلى مما ال ريب فيه لخبر الرقاشي وغيره، وال 

تخليل اللحية مطلقاً بل نسبته إلى البدعية أقرب، فما اشتهر من استحبابه مسلوب المستند، وما دّل يجب 
  .على ذلك من األخبار الضعيفة فسبيله التقية

  وثانيها

> من<فيها بمعنى > إلى<، ألن >إلى المرافق< مبتدءاً بهما وجوباً، آلية  غسل اليدين مع المرفقين    
ن ذلك كان نزولها، ولعدة أخبار وردت في غير النزول مضافاً ألخبار البيان، ودخولهما لألخبار الواردة بأ

  .باالصالة ال من باب المقدمة، وهذه األعضاء الثالثة مغسولة عند جميع الفرق وبالكتاب وبالسنّة

 حصل وأقل الغسل ما يحصل معه مسمى الجريان، ولو بمعاون في النسخة األصلية ولو بمعاون إذا    
صحيحة علي بن جعفر،  العذر وال يكفي الدهن اختياراً، وإن أجزأ اضطراراً عند قلّة الماء كما ترشد إليه

  .فأخبار الدهن منزلة على ذلك، أو انها كناية عن أدنى الجريان، وحقيقة الغسل والمسح متباينتان

  وثالثها

 من الناصية في األخبار، لتعذّر أخذ مسح مقدم الرأس، وهو من قمته إلى القصاص، وهو المراد    
الناصية على ظاهرها كما هو محقق ببقية البلل بما يسمى مسحاً، فال يجزي الغسل لفساد عبادته ألنه يغسل 

  .ما أمر اهللا بمسحه كما في المعتبرين

ليه ويجزي المسح في األصح للصحيح المنسوب إلى األخوين زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر ع    
، والتحديد بثالث أصابع سبيله وطريقه  )فإذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك( :السالم حيث قال

االحتياط، وسيما للمختار كما لوحت إليه بعض األخبار، وال بأس بالنّكس للصحيح وغيره وال يجزي على 
  .حائل إال لضرورة

كلّما أحاط به الشعر، فليس على ( موم الصحيحوشعر الناصية قائم مقام البشرة، فال يجب التخليل لع    
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  ).الكشّي(ومورده الوضوء ويؤيده مقطوعة حريز المروية في  ) يبحثوا عنه العباد أن يطلبوه وال

  ورابعها

سوحين ال للمسح كما سيجيء، ولهم في الكعب خالف الختالف ممسح الرجلين إلى الكعبين، تحديداً للم    
، وبه تجتمع األدلّة، )ما ارتفع من قبة القدم إلى مبدء المفصل( غوية، والحق أنهالنصوص وتعدد معانيه الل

وهذا التحديد بداية ونهاية، وربما صار النزاع به لفظياً، وصحيحة األخوين تحتمله وأخبار قطع السارق 
  .المتعلق برجليه وأخبار تحديد الماء المشترك بين سقي الزرع والنخل تشهد بذلك

وز منكوساً للصحيح السابق وغيره، وال يجزي على حائل إال لضرورة أو لتقية بالغة حد االهالك ويج    
كما في -وعدم إمكان العدول إلى الغسل، ويجزي المسمى طوالً وعرضاً، والمسح لجميعه بالكف كلّه 

  . أفضل وأولى-الصحيح

تجزي المعية، بل هي أفضل من الترتيب، ويجب الترتيب بين أعضائه غسالً ومسحاً إال في الرجلين ف    
كما تدل عليه صحيحة الحميري المروية عن الحضرة المهدوية، فإن أراد الترتيب وجب اإلبتداء باليمين، 
وبهذا ينحّل اإلشكال واالختالف في األخبار، وال ينافي ذلك ما ورد في حسنة محمد بن مسلم من تعيين 

الرجلين لكشف خبر االحتجاج عن ذلك، فيجب االبتداء بالوجه بجميع الترتيب بين األيمن واأليسر في 
أجزائه ثم باليد اليمنى ثم باليد اليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين، كما تضمنته الصحاح وإن أبهمت الية أمره 

  .لرجوع القرآن إلى السنّة في ذلك، ومع المخالفة يرجع إلى ما يحصل معه الترتيب

المسح يستأنف من أصله سيما إذا كان ناشئاً عن نفاد الماء، لفوات المواالة اآلتي وعند الجفاف في     
ذكرها، وال تجب اإلعادة لو كان المتروك من العضو السابق قدر الدرهم فما دونه بل يكفي المسح عليه 

حصل معه الترتيب بالبلّة الباقية، أو يستأنف له ماء جديداً وعند الزيادة على ذلك يحتاط باإلعادة على ما ي
  .لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السالم كما في كتاب اإلسكافي

وتجب المواالة في الجملة، ولهم في معناها أقوال أصحها ما ذهب إليه الصدوقان والقدماء من أنها     
واالحتياط مراعاة الجفاف النّاشئ عن نفاد الماء للمعتبرة وسيما خبر الفقه الرضوي، وبه تجتمع األخبار، 

مراعاة مذهب المشهور، فيستأنف للجفاف الواقع على جميع األعضاء وإن لم ينشأ النفاد، أما المتابعة 
  .المحضة فمندوب إليها وليست بواجبة

وتجب فيه المباشرة إال لضرورة كمرض أو قطع أعضاء ونحو ذلك، فتحرم التولية، أما اإلستعانة     
عنه آية ورواية، وال تنافيه الكراهة ألن الشرك مراتب، وفيه الخفي فمكروهة وهي أحد الشرك المنهي 

  .والظاهر ألنه أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء

 وشك في الطهارة الرافعة لخ أو المبيحة أو -وهو المسبب للوضوء-ولو تيقن الحدث اآلتي ذكره     
 كان محدثاً ووجب عليه -ولو بحسب العادة تفد بعد التروي يقيناًتيقنهما وجهل المتأخر منهما ولم يس
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  .الطهور، وقد تضمن األول جملة من الصحاح والثاني خبر الفقه الرضوي وليس في الباب سواه

أما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل على يقينه، واستحب جماعة إعادة الطهارة لو حصل في     
يحة علي بن جعفر وخبره، والحق أنهما ليسا من هذا الباب كما حققناه في األثناء استناداً إلى صح

  .الرواشح، وإنما هو من باب انتقاض اليقين باليقين

أما لو شك في الطهارة بعد الفراغ من الصالة لم يلتفت، كما في صحيح ابن مسلم وصحيح علي بن     
  .جعفر حتى لو كان متيقن الحدث سابقاً

 أو شك في الحدث فإن كان - ولو كان نية أو مواالة أو ترتيباً-يء من أفعاله الواجبة ولو شك في ش    
 والمواالة، أما لو تيقنه أتى  قد انصرف وفرغ لم يلتفت، وقبله يأتي به وبما بعده على وجه يحصل الترتيب

  .به في الحالتين وبما بعده إال أن تفوت المواالة فيستأنف

 العينين والحاجبين، وال يجوز االستيناف إال عند تعذّر  بالبلّة ولو يأخذها من أشفاروال يجوز المسح إال     
  .المسح بالبلّة لجفاف الحر الغالب، وما دل على االستيناف مطلقاً أو عند الضرورة والجفاف فسبيله التقية

جها في الموضع  عند خرو-للصحاح المستفيضة- والحدث الموجب للوضود هو البول والغائط والريح     
الطبيعي، أو ما كان بمنزلته والنوم الغالب على السمع والبصر مطلقاً للصحاح، وفي حكمه اإلغماء لخبر 
الدعائم، أما السكر والجنون فال دليل فيهما،وصحيحة معمر ال تدل على ما سوى اإلغماء والنوم وال أولوية 

ما يوجب الغسل عند األكثر ما عدا الجنابة، والحق هنا، واالستحاضة الصغيرة الدخال الوسطى فيها، وكل 
 واالحتياط اقتران كل غسل -سيما في الجمعة-أن الوضوء معها مندوب، والغسل كاف مطلقاً، وإن استحب 

  .بالوضوء بحيث يكون قبله للمعتبرة، وإن كان حملها على ما قلناه متجهاً

 -غير ما ذكرنا- ة الكبرى وما دل على السببية واألحوط أيضاً ضم الوضوء لكل صالة في االستحاض    
  .سبيله التقية، سيما أخبار المذي الواقع عن الشهوة

  فصل يف الغسل 

وهو الطهارة الكبرى، وسببها الحدث األكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس واالستحاضة السائلة عن     
  .يضةالكرسف والموت ومس الميت بعد برده وقبل غسله للصحاح المستف

وتتحقق الجنابة باإلنزال للمني من الذكر واألنثى والخنثى من الفرجين يقظةً ونوماً، وإيالج الحشفة أو     
 وهو المعبر عنه بالتقاء الختانين في الصحاح وهو في القبل -  فاعالً كان أو مفعوالً-قدرها من مقطوعها 

وبه هنا احتياطي وكذا في دبر الغالم لتعارض قطعي وفي الدبر على المشهور، وإن كان الحق عندنا أن وج
  .األدلة في ذلك وخبر الحضرمي ربما يشهد لوجوب الغسل للوطي في دبر الغالم إال انه ليس بنص

والحيض والنفاس إنما يوجبان الغسل بعد تحققهما وانقطاعهما بالطهر، واالستحاضة السائلة عن     
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لليلة، غسل للغداة وغسل للظهرين تجمع بينهما به وغسل الكرسف موجبة لثالثة أغسال في اليوم وا
  .للعشائين كذلك

وعند اجتماع هذه األسباب يكفي غسل واحد بنية القربة سواء اختلفت في االيجاب واالستحباب أو     
الق اتفقت، وسواء الحظ التداخل في النية أم ال، عين شيئاً منها أم ال، الحظ الجنابة بخصوصه أم ال، الط

الصحاح سيما صحاح زرارة، وكذلك لو كان سبب الغسل الموت، وهذا في الرجل والمرأة كما في الصحيح 
  .والموثق

وكيفية الغسل في جميع األغسال واحدة، وهو الغسل الترتيبي للجنابة، وأصله غسل البشرة جميعاً مع     
ن يرتب بين الرأس والبدن، كما هو المقطوع النية، ولو بالقيام في المطر كما في المعتبرين، لكن بشرط أ
  .به، والرقبة تابعة للرأس كما يشهد به صحيح زرارة وغيره

وغسل الشعر واجب، لظاهر جملة من المعتبرة فيها الصحيح وغيره، وكذلك ما تحت الشعر من البشرة     
ياطاً لظاهر جملة من األخبار ألن الجنابة تبرز من البدن كله، ويجب تقديم الجانب األيمن على األيسر احت

الواردة في علة غسل الميت ألنه غسل جنابة، وهو مرتّب األيمن واأليسر نصاً وفتوى، ويسقط الترتيب 
 إلى العرف،   مرة واحدة للصحيحين وغيرهما، والمرجع في هذه الوحدة مطلقاً في غسل الجنابة بارتماسة

يعتبر تخليله من الشعر ونحوه، وال ترتيب حكمي مع فال ينافيها توقف إيصال الماء على تخليل ما 
اإلرتماس، وتجب المباشرة فيه بالنفس، فال تجوز التولية إال اضطراراً كالوضوء لمعتبر التهذيب، وفيه 

  .ألنه كان مريضاً مدنفاً وتكره االستعانة كما مر) أمرت الغلمان فوضعوني على أخشاب فغسلوني(

القه وكونه غير مغسول به نجاسة خبثية وال حدثية كبرى للخبر وكذلك يلتزم وتجب طهارة الماء واط    
  .في الوضوء

وعند مخالفة الترتيب في المرتب يجب العود على ما يحصل به ، والمواالة هنا غير معتبرة بجميع     
صغر أجزأه معانيها وإن حصل الجفاف بانقطاع الماء ونفاده للصحاح، ولو تجدد له حدث في أثنائه باأل

االتمام من غير وضوء إال أن يكون فرق بين أعضائه، فيعيد من رأس لخبري عرض المجالس والفقه 
  .الرضوي

أما البول أمام غسل الجنابة للقادر عليه واالستبراء به للرجال فليسا بواجبين، فإن وجد بلالً ولم يكن     
  . بقاء األولىاستبرأ فعليه اإلعادة لكونه جنابة جديدة ال لكشفه عن

أما االستبراء بالقطنة للحائض فواجب للصحيح وغيره، وأولى صوره أن تعتمد برجلها اليسرى على     
الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، ويحرم على الجنب والحائض والنفساء والمحدث بالحدث األصغر 

 الثالثة األول يحرم المكث في المساجد  حتى لو كان مقتبساً، وعلى-حيثما كان -أيضاً مس كتابة القرآن 
الموقوفة للعبادة، ال مساجد البيوت ومسجد المرأة وإن ترتبت عليها فضلية المسجدية، ووضع شيء فيها 
ودخول المسجدين، وقراءة العزائم حتى البسملة بقصدها، واألحوط اجتناب مس شيء عليه اسم اهللا تعالى 

  لمستند ضعيف معارض بما هو أقوى، وبه سقط إلحاق الشيخينوإن كان المشهور تحريمه إال ان ا
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  .وجماعة أسماء األنبياء واألئمة عليه السالم، بل معتبر محمد بن مسلم يشهد بالجواز

وتحرم المشاهد المشرفة والضرايح المقدسة دخولهما على الجنب وكذلك الحائض، وكذلك بيوتهم لو     
ن حرمتهم في الحالتين واحدة، ويختص النبي صلى اهللا عليه وآله وأهل  أل-  وأمواتاً  أحياء- كانوا فيها 

بيته بجواز الجنابة في مسجده صلى اهللا عليه وآله أما سائر المساجد فهم كغيرهم فيها كما تضمنته 
  .المعتبرة

فبطل ما والمحتلم في أحد المسجدين يتيمم وجوباً للخروج منهما، وال يجزيه االغتسال وإن قدر عليه،     
  .فرعوا عليه من القيود والشرائط الطالق الصحيح وغيره

  فصل يف التيمم 

وهو الطهارة االضطرارية، وأسبابه فقد التمكن من المائية إما بفقد الماء بقدر ما يكفيه أو فقد الوصلة     
من بقائها  برء يخاف  إليه، أو الخوف من استعماله من تلف أو مرض أو عطش أو قرح أو جرحٍ أو بطو

على النّفس، كما يستفاد من اآلية والصحاح المستفيضة، وتحتّمه الدال عليه بعض األخبار في معتمدي 
  .الجنابة وإن خاف التلف، مردود بالدليلين العقلي والسمعي

 الطالق اآلية وحسنة زرارة، وقدر المساحة التي -  ما دام الوقت -ويجب الطلب إذا لم يتيقن عدمه     
تعليق بالحاشية مفاده أن : غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في السهلة جاء في النسخة األصلية:فيهايطلب 

غلوة السهم تقدر بثالثمائة ذراع أو أربعمائة ذراع، والسهمان ضعف ذلك كما في الخبر، وبهذا التقدير 
  . مطلقاً منزل على ما قلناه يندفع التخالف في األخبار، وما دل منها على النهي عن الطلب وان فيها تغريراً

والثلج إذا بل رأسه وجسده أجزأه، وهو أفضل من التيمم، فإن لم يقدر على استعماله فالتيمم، وال يتيمم     
  . للمعتبرة به في الحالين

 ما لم يضر به للصحيح - وإن زاد عن ثمن المثل أضعافاً مضاعفةً-ولو توقف على الشراء وجب     
  .وغيره

  وكيفيتهحقيقته 

مسح الجبهة بعد النية المقارنة له وظاهر المفّين بباطنهما بالتراب العالق لآلية والصحاح المستفيضة،     
  .والباء في اآلية للتبعيض كما في الصحيح الزراري وغيره

 ويجب مسح الجبينين معها، بل هما الواجبان باألصالة كما في أكثر الصحاح، واألحوط إضافة الحاجبين    
كما في الفقه الرضوي، وما دل على أزيد من ذلك فسبيله التقية، ومسح اليدين إلى موضع القطع كاف، وإن 

كما -كان االستيعاب للكفّين أحوط، وإلى المرفقين للمعتبرة غير معتبر لحملها على التقية والجمع بالتخيير 
  . غير معتبر-وقع للمحقق في المعتبر
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 وبالجص والنورة قبل الرحراق واألقوى المنع في الحجر إال أن يكون عليه  حجروجوز األكثر له بال    
تراب، لخبر الدعائم ولظاهر الصحيح من اشتراط العلوق، ويجزي الجص والنورة قبل الحرقة على كراهة 

 وال  فغير مجزٍ، وال يجزي بمثل الخزف وال بشيء من المعادن- ولو تراباً-جمعاً بين األدلة، أما الرماد 
  .بنداوة الثلج

ويجب الضرب بالكفين معاً على األرض، وهو الوضع باعتماد ألنه األحوط المتيقن، وإن كان القول     
باجزاء مطلق الوضع ليس ببعيد لمجيء الضرب بمعنى الوضع، وحمل مادل عليه على تقدير التغاير على 

  .االستحباب

لصحاح المستفيضة، وحمل ما دل على المرتين فما زاد  كما في ا-غسالً ووضوءاً- ويجب مرة واحدة     
على التقية متعين، ويجب الترتيب فيبدأ بالضرب ثم مسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى للمعتبرة 

 هو -كما هو ظاهر أخبار البيان-المستفيضة سيما رواية زرارة المروية في العياشي، واعتبار المواالة 
  .المبرء للذمة

يجب طهارة التراب العتبار كونه طهوراً في الصحاح وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وكذلك و    
  . المائيتين اإلباحة والمباشرة بالنفس إال لضرورة كما في

وال يجوز التيمم للفريضة قبل دخول وقتها نصاً وفتوى وكذا ال يجوز إال مع ضيق الوقت، لكن المراد     
  . ال األجزاء، وبه تجتمع األخبار وينكشف عنها الغباروقت الفضيلة: بالوقت

مع -ومن صلّى بتيمم مشروع ال تجب عليه اإلعادة مطلقاً، وما دل من األخبار الصحيحة على اإلعادة     
 زحام الجمعة المانع من الخروج، أو مع  بقاء الوقت أو مع تعمد الجنابة وخوف التلف بالغسل، أو مع

 فعلى االستحباب لشهادة الموثق بذلك ولألخبار النافية لإلعادة والقضاء، - الماء لإلزالةالثوب النجس لفاقد
 للصحيح -وإن فقده قبل االستعمال- انتقض تيممه - ولو ظناً-وإذا وجد الماء وتمكن من استعماله 

  .وغيره

يرها، ومن صلّى بتيمم وفي أثناء الصالة يرجع عنها مالم يركع الركعة الثانية جمعاً بين الصحاح وغ    
فأحدث في أثناء الصالة ووجد الماء انصرف وتوضأ وبنى على ما مضى، وفاقاً للقدماء فإن كان جنباً 

وعليه المعتمد، وإن كان ) األحياء(استأنف لطول زمن الغسل وللخبر، وبهذا التفصيل جمع سيخنا في 
  .األحوط االستئناف مع الحدث مطلقاً

ن الغسل ثم أحدث عقيبه باألصغر تيمم بدالً من الوضوء فإن تمكن من الوضوء دون ومن تيمم بدالً م    
الغسل توضأ كما مرتضى المرتضى، وايجاب األكثر اإلعادة بدالً من الغسل مطلقاً مبني على رفع التيمم 

مانعية األصغر للحدث مطلقاً، ألن اإلباحة هنا كافية واالستصحاب فيها ثابت حتى يعلم رفعها، والمعلوم قطعاً 
  .ال عود حكم األكبر، ورفعه إلى وقت معتبر حتى يتمكن من الماء
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  فصل يف إزالة النجاسات 

حيث أنها من شرائط صحة الصالة، فيجب إزالتها عن الثوب والبدن إال ما عفي عنه منهما كما سيجيء     
  .بيانه

 مما له نفس سائلة ماعدا الطير، وال -ولو بحسب العارض-وهي البول والغائط مما ال يؤكل لحمه     
فرق بين الرضيع وغيره، ومثل غير المأكول أبوال الخيل والبغال والحمير للصحاح المستفيضة وما دل على 

  .الطهارة فغير محكوم فيها فال يصلح للمعارضة

اغسل (ثاني ، واطالق الحسن ال)كل شيء يطير ال بأس ببوله وخرئه(واستثناء الطير للحسن الخاص به     
  .ال يعارضه وما دل على نجاسة ذرق الدجاج وبول الخشاف فسبيله التقية) ثوبك من أبوال ما ال يؤكل لحمه

ومنها المني والدم والميتة من ذي النفس سوى الدم المتخلف في المذبوح بعد القذف المعتاد، بشهادة     
  . ألنه ميتةاألخبار بحلّه المستلزم لطهارته، وكذلك ما قطع من الحي

الصوف والشعر والوبر واللبن واللب والبيضة والقرن ؟ والعظم، وكل شيء : ويستثنى من الميتة    
انفصل مما ال تحله الحياة، أما الجلد فهو مما تحله، وما دل من الصحيح وغيره على طهارته منها فسبيله 

 ويطهر بها، وإن منع من   قابل للذكاة-يغير نجس العين واآلدم-التقية ألنه مختارهم قاطبة، وكل حيوان 
  .الصالة في أجزائه وفضالته لمكان التحريم ال للنجاسة، واألنفحة من المستثناة بجميع معانيها

 أما المائي فطاهر وتدل عليه أخبار الخز ألنه كلب الماء كما -غير المائيين-الكلب والخنزير : ومنها    
  .تضمنته تلك المعتبرة

 مطلقاً، وإن انتسب إلى فرق اإلسالم كالخوارج والغالة والنواصب والمجسمة، وفي المخالف والكافر    
كالم، واألظهر نجاسة من شهدت عليه األخبار بالكفر والنصب كما جاء في الزيدية والواقفة، حتى أنهم 

نفكاك الكافر الكالب الممطورة، والقول بكفرهم وطهارتهم جمع صدر من بعض مشايخما إال انه مستلزم ال
  .عن النجاسة وفيه ما فيه، واالحتياط غير خفي، وسعة التقية توجب العفو عن نجاسة هؤالء الفرق

وأما الكتابي فاألقوى فيه ما ذكرناه من النجاسة كما هو المشهور، وما دل على الطهارة من لمعتبرة     
  .>والمشركون نجس<ركهم فسبيلها التقية أو طرحها لظواهر اآليات القرآنية لشهادتها بش

  .المسكر المائع باألصالة لألخبار المستفيضة وظاهر اآلية وإن تطرق لها التأويل: ومنها    

الفقاع لقوة دليله، فهي خمرة استصغرها الناس، أما العصير العنبي إذا غال واشتد فطاهر، : ومنها    
أنه خمر محمول على المبالغة أو في التحريم، والقول بالنجاسة خال عن المستند، وما دل من األخبار على 

أما الزبيبي فهو كالعنبي في التحريم ال في النجاسة في المشهور، والتمري ال يشاركهما في شيء من 
  .الحكمين
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وعرق الجنب من الحرام نجاسته غير بعيدة لتكثر األخبار به، وإن كانت لم يذكرها إال األكثر، وأما باقي     
  .ع خالف، واألخبار الواردة بها محمولة على التنزيه والكراهةالنجاسات فموض

والمعتبر في إزالة النجاسة طهارتها بالعين، فال عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله، وإن استحب     
صبغ دم الحيض بمشق، والمشهور وجوب العصر في الثوب ونحوه مما يمكن عصره فيما غسل بالقليل من 

  . اعتباره في الكثير والجاري أوط وأولى، والقول بعدمه مطلقاً تعارضه األدلةالراكد، وإن كان

ويكفي في مثل الفرش والحشايا والتغمير وإنفاذ الماء إلى الجانب الثاني كما في المعتبرين، وفي بول     
ول الرضيعة الرضيع الذي لم يأكل الطعام أكالً مستنداً إلى شهوته الصب من غير عصر، واعتبار ذلك في ب

حسن كما تشهد له حسنة الحلبي واالحتياط في غسله، ويجب غسل البول في الثوب والبدن مرتين كما 
تضمنته جملة من الصحاح وفي المني االحتياط في التثليث غسالً وعصراً مع الدلك لخبر الدعائم، هذا عند 

حدة لصحيحة محمد بن مسلم وغيرها، غسل البول في القليل من الراكد، أما في الكثير والجاري فمرة وا
  .وينبغي اعتبار الفصل بين الغسلتين والغسالت بالقطع فال يكفي الكثرة مع االتصال

واعتبار التعدد من االستنجاء من البول بالمرتين والثالث أحوط وأفضل، ومن الغائط يكتفي بذهاب عين     
عدمه فتكفي األحجار الثالثة والقطن والكرسف النجاسة وأثرها بالماء مع التعدي لصحيحة زرارة، ومع 

والخزف بل كل قالع للنجاسة غير المطعوم، ولو عند الجن كالعظم والروث وغير المحترم كالترب الحسينية 
وكذلك أوراق المصحف، وما اشتمل على أسماء اهللا تعالى، وماء زمزم والفرات ) على مشرفها السالم(

  .مطهران وإن ثبت لهما االحترام

ويجب في إناء ولوغ الكلب ثالث، أوالهن بتراب طاهر للصحيح وخبر الفقه الرضوي، وال يجب مزج     
ترابه بالماء وإن توهمه من توهمه، واعتبار هذا التعدد حتى في الكثير أحوط كما أن اعتبار السبع فيه 

ه الرضوي، واعتبار التجفيف أحوط وأفضل أوالهن بالتراب أيضاً، وفي حكم الولوغ الوقوع كما في خبر الفق
  .بعد الغسل أحوط كما دل عليه ذلك الخبر

وان اشتهر -ويجب في إناء ولوغ الخنزير سبع غسالت بغير تراب، كما في صحيحة علي بن جعفر     
  .استحبابه لعدم وجود المعارض لها

يهما قوي، وال تكفي المرة وفي نجاسة الفأرة بموتها في اإلناء ثالث، وكذلك الخمر، واستحباب السبع ف    
  .فيهما على األظهر خالفاً للمعتبر، ومطلق األخبار يرجع لما مقيده هنا

  فصل يف املطهرات 

وهو الماء المطلق الطاهر، وهو أقوى المطهرات للحدث والخبث وال عبرة بالمضاف وال بسائر     
النجاسة عليه دون العكس، وإال النتفى المائعات، وقليله يطهر من الراكد وإن نجس بالمالقاة عند ورود 

  .التطهير به
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ومنها الشمس، وتطهر األرض والبواري والحصر وما ال ينقل عادة، مع الجفاف بها، وال تطهر إال     
البول وما ضاهاه من المائعات التي ال جرم لها، وطهارته حقيقية ال عفوية لصحيحة زرارة وغيرها، وسيما 

  .فريات لمساواة الشمس فيها للماءأخبار الدعائم والجع

 بزوال عين النجاسة ولو بالدلك -ولو من خشب-والمشهور بل للنصوص طهارة أسفل القدم والنعل     
والمسح باألرض وأجزائها، واألحوط اشتراط طهارتها أما جفافها فغير معتبر، وكذلك تقدير المسافة في 

 الصحيح المعتبر ألنه تقدير له بحسب األغلب أو انه المشي بخمسة عشر ذراعاً غير معتبر وإن تضمنه
  .مندوب مستحب

والنار تطهر ما أحالته رماداً أو دخاناً أو جصاً، وتطهر النطفة باالستحالة حيواناً طاهراً، والخنزير     
عين، والخمر والكلب بصيرورتهما ملحاً، والعذرة باستحالتها دوداً وترباً، والكافر باإلسالم، والباطن بزوال ال

باالنقالب خالً، والدم بانتقاله إلى مثل البعوض والبرغوث، وغير اآلدمي بزوال العين، وفي اآلدمي بزوال 
  .العين مع الغيبوبة وإال لزم الحرج، والمعتبرة تنادي بهذا كلّه

  فصل فيما يعفى عن جناسته 

ها للصالة، وهي دم الجروح والقروح قد علمت مما سبق ثبوت العفو عن بعض النجاسات فال يجب إزالت    
إذا لم تبرأ، وإن رقّت دماؤها مطلقاً سواء شقت اإلزالة أم ال، وسوآد كانت فترة هناك ينقطع فيها أم لم 
تكن، أمكن تعصيبه أم لم يمكن، انفصل عن محله أم بقي، سمواء كانت من القروح الظاهرة أو الباطنة، 

  .طه نجاسة ال يعفى عنها وجبت إزالته لمكان تلك النجاسةخالطه مائع طاهر أم ال، نعم لو خال

وعما نقص عن سعة درهم من دم اإلنسان نفسه، غير دم الحيض للخبرين، والمراد بالدرهم هم الوافي     
وهو درهم وثلث، وسعته كسعة الدينار كما تضمنه الصحيح، وهذه الدراهم كانت في األعصار السابقة، 

، أما البدن فمقدر بالحمصة كما في الخبرين، ودم الغير ال يعفى عنه كما يدل عليه ومحل هذا العفو الثوب
، وال يكفي في حصول العفو غسل ما زاد عن قدر ما دون الدرهم، ولو )دمك أنظف من دم غيرك(خبر 

  .خالطه مائع طاهر كان العفو باقياً

ر في عدد معين سواء كانت ملبوسة أو وعن نجاسة ما ال تتم الصالة فيه وحده من المالبس والتنحص    
مصحوبة، وسواء كانت في مواضعها أو غير مواضعها، وإلحاق العمامة بها قوي لخبر الفقه الرضوي، 
وكذا عن كل نجاسة يتعذّر زوالها لعدم القدرة على غسلها، ولو بفقد المطهر، نعم يبالغ في صونها في 

البواطن، ولو بأن يصلي ايماء.  

اسة ثوب المربية للمولود ذات الثوب الواحد إذا غسلته في اليوم مرة واحدة، والمقطوع به وعن نج    
الصبي، وعند مجاوزته فاألحوط في اإلزالة، وكذلك لو كانت لنجاسة غير البول ولو من نجاساته، وال 

متعددة عند الحاجة يتناول الحكم المربي لعدم دخوله في الدليل، وال فرق بين المتحد والمتعدد، والثياب ال
 في - لو أخلّت به في باقي النّهار-إليها كالمتحدة، وما تقدم من الصلوات قبل الغسل في النهار مرة 
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  .معرض البطالن، فاألحوط إذاً القضاء

   الصلوات وعدد ركعاا وتقسيمها إىل التامة واملقصورةأعدادفصل يف 

لخمس الواقعة في اليوم والليلة، والجمعة، والعيدان، اليومية ا:  والواجب من أعدادها سبع صلوات   
واآلئية، والطواف، واألموات، والملتزم بنذر وشبهه وال واجب سواها، وما دل على وجوب الوتر والوتيرة 

  .فسبيله تأكيد االستحباب أو التقية وما سواها مندوب، والراتبة منها ضعف الفرائض

 لكٍل من الظهر والعصر والعشاء -مع األمن-شر ركعة في الحضر  وعدد اليومية في الركعات سبع ع   
لمن اجتمعت له الشرائط اآلتية في الجمعة -أربع، وللمغرب ثالث وللصبح اثنتان، إال في يوم الجمعة 

  . فتسقط ركعتان من الظهر وتتبدل بركعتي الجمعة-للوجوب العيني

كذلك في الخوف عند استكمال الشرائط وإن كان  وهي في السفر كلها ركعتان إال المغرب فثالث، و   
  .حاضراً، كل ذلك للنصوص المستفيضة والضرورة من الدين والمذهب

  فصل يف شرطها اللباسي واملكاين
  اللباسي: أوال 

ولو - يعتبر في اللباس أن يكون طاهراً أو معفوا عنه، مباحاً، وأن ال يكون جلد غير مأكول اللحم    
 صوفه أو شعره أو وبره كما استفاضت به األخبار، إال الخز بجميع أقسامه وإن كان  أو-بحسب العارض 

 فاالحتياط في اجتنابه إال - مما اختلفت فيه األدلة وتعارضت-ذا ناب، ومثله السنجاب، وما سواهما 
  .للضرورة أو التقية

العقول، وال في الذّهب للرجل  وال تجوز الصالة في المغصوب لألخبار العامة والخاصة سيما خبر تحف    
ولو كان خاتماً مموهاً به، وال في حرير محض للرجل والنساء إال في الضرورة والحرب والقمل، - للمعتبرة 

  .وأما المحشوة به فالجواز قوي للصحيحتين وتأويل الصدوق لهما بعيد إذ ال قز للمعز

منفرداً من الحرير، ويجوز الركوب عليه وافتراشه،  ويكره في التكّة والقلنسوة وما ال تتم الصالة فيه    
  .ويكره في المكفوف به

 وأن يكون ساتراً للعورة، وهي من الرجل القبل والدبر واألنثيان، وإضافة محل العانة ليس ببعيد، ومن    
مة والصبية المرأة والخنثى جميع البدن عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين، هذا في الحرة البالغة، أما األ

  .فال يجب عليهما تغطية الرأس وال يستحب، بل يكره إذا سترته سترة الحرة

 وجب عليها ستر الرأس ولو في األثناء، وكذلك الصغيرة لو -ولو في بعضها-  ولو عرض لها العتق    
ل به عرض لها البلوغ بغير الحدث وإال استأنفت، وهذا الشرط مع االختيار في صحتها فتبطل مع االخال
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عمداً، فإن لم يصب ولو حشيشاً أو حفيرة يلجها ويصلي فيها، أو طيناً مع عدم الثياب، صلّى مومياً وهو 
قائم إن لم يره أحد وإال فجالساً، جمعاً بين الصحاح المختلفة في ذلك وتفصيل جملة من األخبار، وليست 

  .منحصرة في المرسل

 اإلمام جالساً خاصة، وأما من خلفه فيركعون ويسجدون ويصلي فرادى وجماعة، وفي الجماعة يومي    
  .كما في الموثق المعتبر وينبغي كونهم جلوساً ويتقدمهم اإلمام بركبتيه كما في صحيحة ابن سنان

 حتى لو دبغ سبعين مرة، سواء كان ساتراً للعورة أم ال، - ولو شسع نعل-وال يصلى في جلود الميتة     
نّفس ال إشكال فيه، وفي غيره من باب األحوط النصراف اإلطالق إلى الفرد المتبادر، إال أن ذلك في ذات ال

هذا إذا علم كوننه ميتاً أو وجد في يد كافر، أما مع الشك في التذكية فاألصل التذكية إذا كان في بالد يغلب 
 إال أن يخبر ذو اليد -وإن وجد في من يستحلّها بالدبغ أو يستحل ذباحة أهل الكتاب-على أهلها اإلسالم 

ليس (، وفي بعضها )صّل فيه حتى تعلم أنه ميت(بعدم التذكية، ألصالة البراءة وللصحاح المستفيضة وفيها 
  ).عليكم المسألة إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك

ان، والمنع قوي، ويمكن حمل ما دل أما في التكّة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول فروايت    
على الجواز على التقية وكذلك سائر الفضالت الطاهرة من غير مأكول اللحم، واألحوط المنع، وظاهر 
المعتبر الموثق أن النهي مختص باللباس، وما يالقيه اللباس ويتلطخ به دون أن يستصحبه المصلي من 

  .دون لبس

 دلت عليه األخبار ماهية ولوناً وكيفيةً فسبيله الكراهة، حتى ما يستر وأما باقي منهيات اللباس مما    
ظهر القدم من الخفاف ولم يكن له ساق، إال الشمشك والنعل السندي لمكان النص المخصوص المروي في 

  .الوسيلة وإن كان مرسالً

  املكاين: ثانيا 

فحوى أو شاهد الحال، فال تصح في المغصوب  فيشترط أن يكون مسجداً أو مملوكاً أو مأذوناً فيه ولو بال   
  .مع العلم اختياراً سواء كان في الصحارى أو غيرها لخبر تحف العقول وغيره

 ويشترط خلو المكان عن النّجاسة المتعدية إلى المصلي، ومن النجاسة مطلقاً في محل الجبهة، حتى    
  .المعفو عنها في اللباس

 مكان واحد مع تساوي الموقف أو تقدم المرأة عليه، إال أن يكون بينهما  ويحرم صالة الرجل والمرأة في   
مع المساواة قدر شبر أقله، إلى قدر عظم الذراع إلى الباع، ويستحب أن يكون قدر عشرة أذرع، ومع 
ا الحائل وتقدم عشرة أذرع ينتفي المنع عن تقدمها عليه، هذا كله إذا كانت الصالة بغير مكّة، أما بها فال

يشترط ذلك كما في صحيح ابن يسار المروي في العلل والصحاح بذلك مستفيضة، وما عارضها مؤول بما 
  .يرجع إلى ما قلنا
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 وال يجوز التوجه إلى القبور إال مع بعد عشرة أذرع من كل جانب أو وجود الحائل، إال في قبور النبي    
 فيستحب التوجه إليها، وما دل على المنع في قبر صلى اهللا عليه وآله واألئمة المعصومين عليه السالم

  .النّبي صلى اهللا عليه وآله فسبيله التقية

 وتحرم الصالة في جوف الكعبة إذا كانت الصالة مكتوبة إال مع الضرورة، وسطحها كباطنها، وأما باقي    
  .المنهيات في األخبار فسبيلها الكراهة وإن ذهب إلى التحريم في بعضها

وال يجوز أن تصلى الفريضة على الدابة، إال ما كان فرضياً بالنذر فتبقى على أصلها لصحيحة علي بن     
  .إال لضرورة، للصحاح المستفيضة والضرورة من الدين-جعفر، وال ماشياً سواء في الحضر والسفر 

لى المنع فسبيله  وال بأس بالصالة في السفينة وإن قدر على الشاطئ للصحاح المستفيضة، وما دل ع   
  .التقية، والجمع بالكراهة بعيد تأباه األخبار، كذلك الجمع باالضطرار واالختيار

 ويجب كون موضع الجبهة من المكان في السجود كونه أرضاً أو من نباتها غير المأكول أو الملبوس    
األرض ويستثنى من عادة، وفي حكم األرض أجزاؤها المنفصلة التي لم يعرض لها ما يخرجها عن اسم 

هذه القاعدة القرطاس وإن أخذ من الحرير، فليس في النّفس منه شيء لصحيح ابن فرقد وغيره، وأما 
الجص فال يخرج عن األرضية بالحرق للصحيح، أما اآلجر المطبوخ فال لخبر الفقه الرضوي، أما التربة 

  .لةالمشوية فال بأس بها سيما ما استحجر منها لبقاءه على الفضي

  . وهذه الشرائط مع عدم التقية ومنها تسقط بالكلية، بل في اجتنابها اشكال في الصحة   

 ويجب مساواة موضع الجبهة للموف أو ارتفاع أحدهما على اآلخر بقدر لبنة ال أكثر، والمساواة أفضل،    
  . التي ال تستقر عليهاأو على مثل النبكة المحددة. ؟.ويجب جر الجبهة إذا وضعها على المرتفع بأزيد 

 وال يجوز السجود على الثلج وال على الماء، فإن ابتلي بذلك أومأ إيماء، ويسجد على الثوب ونحوه، أو    
  .على ظهر كفّه عند الضرورة مقدماً له على السجود على الثلج

  فصل يف شرطها االستقبايل

شرط في االختيار، وهو عين الكعبة للقادر عليها  يجب استقبال القبلة في الصالة الواجبة باألصالة، وهو    
سيما من كان بالمسجد وجهتها لغيره، ولو كان خارج المسجد قريباً فال يكفي التوجه للمسجد إال بجعله 
عالمة للجهة، وكذلك من كان في الحرم ال يتوجه إلى المسجد إال بجعله عالمة للجهة، وكذلك من كان 

لدنيا، إنما يتوجه للحرم لكونه عالمة على اتساع الجهة، والظاهر أن هذا مراد خارجاً من الحرم من أهل ا
  .القدماء فيجب تأويل األخبار الدالة على ذلك به

 وتعلم يقيناً بمحراب المعصوم الذي ظاهره عدم التغيير، وبدونه يعول على اإلمارات المنقولة في األخبار    
  .دي خلف المنكب األيمن في غاية ارتفاعه وانخفاضه ألوساط العراقوعلماء الهيئة المطمئن لها، كجعل الج
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 ولو خفيت اإلمارات اجتهد وعول على الظن الحاصل منه كما في الصحاح، ومع فقدها يصلي إلى أي    
جهة أحب للصحاح المستفيضة، واالحتياط في الصالة إلى أربع جهات لخبري اسماعيل بن عباد، ومرسل 

ه، أما القرعة فال مستند لها ولو جهل العالمات أو كان أعمى قلّد العارف باعتبار العدالة مع الفقيه ال بأس ب
  .اإلمكان قوي

 فظهرت المخالفة فإن كان مابين المشرق والمغرب فال إعادة - بعد االجتهاد- ولو صلّى إلى جهة    
من صالته، وإال فعليه اإلعادة في مطلقاً، ولكن في األثناء ينحرف إلى القبلة وليس عليه شيء فيما سبق 

  .الوقت خاصة وإن كان مستدبراً

 وإن صلّى بال اجتهاد أو توجيه في مثل األعمى وجب عليه اإلعادة مع المخالفة اتفاقاً ألنه كالعامد ومع    
  .الموافقة فاشكال، واألحوط اإلعادة وقتاً وخارجاً

ز جزءاً منها، وال يصلي مستلقياً كما دل عليه الخبر وأفتى  والمبتلى بالصالة فوق الكعبة يجزيه أن يبرِ   
به البعض، وكذلك الصالة في باطنها فيصلي إلى أي جهاتها أراد، وال يفرق صالته على الجهات األربع، 

  .والخبر الدال على ذلك منزل على ما قلنا

ها التغيير من العالمات التي يستند  وقبور األئمة عليه السالم وكذلك قبور المسلمين التي لم يتطرق إلي   
  .إليها في القبلة

  فصل يف الشرط الوقيت

 حيث أن الصالة اليومية موقتة بأوقات معلومة، كما هو المعلوم من الضرورة من الدين، ومن الكتاب    
والسنة المتواترة فأول وقت الظهر زوال الشمس، ويعرف بزيادة الظل بعد نقصه كما في األخبار 

فيضة، أو بحدوثه بعد عدمه كما في بعض المواضع عند محاذاة الشمس رؤوس أهلها، وبميل الشمس المست
إلى الجانب األيمن لمن استقبل نقطة الجنوب للخبرين المسند أحدهما وبميل الظل عن خط نصف النّهار إلى 

ي الوقت االختياري جهة المشرق للدائرة الهندية والطريقة الحسابية إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص ف
والفضيلة وثاني الوقتين لها إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر كما تضمنته الصحاح، واألول لصالة 

  . إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص والثاني إلى الغروب-ولو تقديراً-العصر الفراغ من الظهر 

 والثاني إلى أن يبقى إلى االنتصاف  واألول لصالة المغرب غروب الشمس إلى ذهاب الشفق المغربي،   
الليلي مقدار أداء العاء، ويعرف الغروب باستتار القرص وغيبته عن النظر المدلول عليه بزوال الحمرة 
المشرقية ومجاوزتها قمة الرأس، ال بغيبوبة القرص وحده وال باقبال الفحمة السوداء، وال بظهور ثالثة 

 وال بظهور كوكب وإن دل عليه الخبر ألن هذه عالمات لمن احتجب أنجم للصائم وإن تضمنه الصحيحان،
 وإن صح -عن األفق الشرقي والغربي ولم يمكنه االطالع، وما دل على استتار القرص من األخبار 

  . محمول على التقية ألنه مختار العامة-طريقه



 
16

 الليل والثاني إلى نصفه، وليس أول  في القوت األول إلى ثلث-ولو تقديراً- وللعشاء الفراغ من المغرب    
 ألنهما محموالن على الفضيلة، وكذلك ما -وإن تضمنه الصحيحان-العشاء ذهاب الشفق المغربي للمختار 

جاء فيه من التحديد لآلخر بثلث الليل من الخبرين منزل على الفضيلة، وكذلك ما دل على أن آخر المغرب 
الفضيلة جمعاً، وما دل على امتداد وقت العشائين إلى طلوع ذهاب الشفق من الصحاح فهو منزل على 

  .الفجر الثاني من الصحيحين والموثق محمول على التقية، وال نحمله على حالة االضطرار كما وقع للمعتبر

الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء من األول إلى - وما دل من النصوص على اشتراك الصالتين    
التوزيع األول لألخبار المفصلة، وظاهر الصدوق عمله عليها لكن في األول ال في اآلخر، محمول على 

اآلخر، وأول الوقتين للفضيلة وآخرهما لالجزاء عند األكثر لجملة من الصحاح، وعندنا أن األول للمختار 
ألن ما واآلخر للمضطر كما كشفت عنه الصحاح االخر، وال ينافيه كون األول أفضل وكون الثاني وقتاً، 

يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر أبداً، والوقت الثاني أداء في حق المضطر بل في حق المختار على 
  .المختار، والمستفاد من المعتبرة أن أدنى عذرٍ كاف للتأخير

 واألول للصبح طلوع الفجر الثاني المستطيل في األفق إلى إسفار الصبح، والثاني إلى طلوع الشمس،    
  .الخالف في الفضيلة واالختيار واالجزاء واالضطرار جارٍ فيه، وال اشتراك هناو

  . أما مواقيت باقي الصلوات من الجمعة والعيدين واآليات فسيجيء الكالم عليها في فصولها   

 ومن صلّى قبل دخول الوقت عامداً وجب عليه اإلعادة وإن دخل عليه الوقت في الصالة نصاً وفتوى،    
كان ظاناً أو ناسياً فإن دخل عليه الوقت وهو في الصالة صحت صلته، وإال وجبت عليه اإلعادة، ومن 

  .واطالق األخبار الموجبة لإلعادة منزل على هذا التفصيل وإن ضعف المفصل

 وال يجوز التعويل على الظن في دخول الوقت مع التمكن من العلم إال إذا كان الطريق المحصل له أذان    
قة، للمعتبرة والجمع بينهما، ويجوز مع عدمه التعويل على االمارات لظواهر جملة من الصحاح، خالفاً الث

لالسكافي، والخبر المتمسك به في وجوب تحصيل اليقين المروي في كتاب تفسير النعماني للزتضوي 
  .محمول على االستحباب وتحصالً لالحتياط

ك الصالة تامة للنصوص وإن ضعف طريقها الشتهار العمل بها  ومن أدرك ركعة من آخر الوقت فقد أدر   
بين قدماء الطائفة ومتأخريها، فلو أدرك قبل الغروب أو االنتصاف مقدار خمس لزمته الفريضتان، وال يكفي 
ذلك في أول الوقت، فال تستقر الصالة في الذمة حتى يمضي من الوقت مقدار الطهارة وأدائها، والفارق بين 

اآلخر استتباع النص، وتظهر هذه األحكام في الحائض إذا فجأها الدم أو انقطع دخوالً وخروجاً، فال األول و
يجب عليها القضاء إال مع التفريط، وال يكفي مضي أكثر وقت الصالة إال في المغرب أو فجأها الدم في 

ا أحوط لوقوع الحدث في أثنائها، فإنها تقضي الركعة الثالثة بعد فراغها وطهرها، وقضاء جميع صلواته
  .أثنائها ولعدم مشروعية قضاء الركعة على اإلنفراد

 ولو اشتغل بالعصر أو العشاء أوالً فإن ذكر وهو في صالته عدل بنيته بال خالف للصحاح المستفيضة    
لوجوب الترتيب، وإن فرغ أجزأته إن لم يصلّها في وقتها المختص بها كما هو المشهور والمذهب 
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  .ور، وعلى قول الصدوق من االشتراك يجزيه مطلقاً وله اطالق كثير من الروايات الشاهدة باالشتراكالمنص

إنما هي : ( ويحتمل في صالة الظهر إجزاؤها وإن فرغ كما يدل عليه الصحيح الزراري وغيره، لقوله   
  .وتأويل الشيخ لها بعيد) أربع مكان أربع

  ها املتقدمة عليها واملقارنة هلافصل يف أفعال الصالة اليومية وأذكار
  يف األذان واإلقامة املتقدمني عليها  

وإنّما ذكرناهما في واجباتها المتقدمة عليها لثبوت الوجوب في اإلقامة عندنا وإن ان األذان مندوباً،     
وألن جماعة أوجبوهما في الصبح والمغرب وفي الجمعة وفي الجماعة، والحق استحبابه في جميع 

  .وات وإن تأكد في الصبح والمغرب وفي صالة الجماعة وهذا مقتضى الجمع بين األخبارالصل

ويسقطان عن السامع سيما إذا لم يتكلّم للنصوص والظاهر أن السقوط هنا رخصة، وعمن جاء المسجد ولم 
 اإلمام في يتفرق الصف إذا فرغ القوم من صالتهم ولما يتفرقوا والسقوط هنا عزيمة ال رخصة، هذا إن بقي

محلّه ولم تتفرق الصفوف فإن لم يكن في محلّه ولم تتفرق الصفوف فإن لم يكن في محلّه سقط األذان 
  .وحده، كما يدل عليه الخبر المعتبر

 للصحيح وغيره وسيما في عصر عرفة وعشاء  وعن الجامع بين الفرضين في الصالة الثنائية    
  .المستفيضة وسيما في الموضعين المذكورينالمزدلفة، والسقوط هنا عزيمة للصحاح 

 وعن القاضي في غير األولى من ورده، للصحاح المستفيضة أيضاً، والسقوط مثل ما تقدمه وموثقة    
  .عمار ال تنافيه ألن موردها اإلعادة ال القضاء

في خبر زريق  أما عصر يوم الجمعة فكسائر األيام، فإن فصل بالنافلة انتفى الجمع وأذن للعصر كما    
  .، وإال سقط لمكان الجمع ال لخصوص الجمعة كما اشتهر بين الطائفة)المجالس(المروي في 

 هو ما زاده الثالث وهو األذان الذي أوقعه عند - لكونه ثالثاً في يوم الجمعة- واألذان المحكوم ببدعيته    
  .ارتفاع النّهار قبل الزوال أو المعاد بعد صعود اإلمام المنبر

  أما فصوهلماو

  : فاألذان ثمانية عشر كما هو األشهر فتوى ورواية   

 التكبير في أوله أربعاً، والشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم الحيعالت الثالث ثم التكبير ثم التهليل كل    
كما نطق  -منهما مرتان، وال بأس بتربيع التكبير في اآلخر كاألول للخبرين، والتهليل ال يقع مرة في آخرة 

) حي على خير العمل( إال للتقية، وإن اشتمل الخبر المشهور على ما ينافيها، وهو وجود -به معتبر المعتبر
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  .الشتهار هذا الفصل بين االمامية فربما تركت فيه التقية

خرها  سبعة عشر لمعتبر الجعفي، كلّها مثنى مثنى إال التهليل في آ- نصاً وفتوى- واإلقامة في األشهر    
بعد الحيعالت مرتين، وعلى ) قد قامت الصالة(فإنه مرة كما في خبر الدعائم والفقه الرضوي، ويزاد فيها 

، وسيما أخبار المعراج، والجمع )مثنى مثنى(هذا ينبغي العمل ولو ثنّى بالتهليل في آخرها فال بأس ألخبار 
  .بالتخيير كما عليه غائص البحار وشيخنا في الحدائق حسن

 ولو اقتصر في أول األذان على تكبيرين جاز أيضاً كما في الصحاح المستفيضة، كما لو ربع التكبير في    
  . فال بأس-للخبرين المذكورين في األذان-أول اإلقامة وفي آخرها 

 ويشترط فيهما الترتيب كما في المعتبرة، ولو أخل به أعاد ما يحصل معه ذلك الترتيب، والشك في شيء    
  .ا يوجب اإلعادة إن بقي محلّهمنهم

 ويجوز إفراد الفصول في السفر، وعند العذر كالمرض واالستعجال كما في النصوص، إال أن اإلقامة    
  .تامة أفضل منهما منفردين كما في الخبر

 ويجب فيها الطهارة دون األذان، وكذلك القيام واالستقبال واالحتياط في لزوم الستر أيضاً، واألذان    
  .بخالف ذلك فإن الجميع مندوب

 كما يدل -نفالً كان أو فرضاً- وال يؤذن وال يقام إال للفرائض اليومية والجمعة، وهما في غيرهما بدعة    
  .عليه خبر الفقه الرضوي وخبر الدعائم والصحاح والمانعة من األذان واإلقامة لصالة العيدين

ة الغداة فيجوز تقديمه على الصبح للتأهب، إال إنه يعاد مع  وال يؤذن إال بعد دخول الوقت إال في صال   
الصبح كما في الصحاح، ولو تركهما حتى دخل في الصالة فإن تعمد فليمض وإن أثم، وإن نسي فليرجع ما 

  .لم يركع بل ما لم يفرغ، حتى لو كان المتروك اإلقامة وحدها في الصحيح

  فصل يف النية وتكبرية اإلحرام

ار الصالة والقصد إليها دائماً والتقرب بها كما مر في الطهارة، إذ لم يقم لنا دليل على وجوب  يجب احض   
  .ما سوى ذلك من اعتبار الوجه واألداء والقضاء

 وهي أمر قلبي فال عبرة باللفظ، مع أن التلفظ بها مع لمقارنة لتكبير اإلحرام إما مفوت لجزء واجب أو    
مفتاحها التكبير وتحليلها (البطالن، واألقوى كما تقدم شرطيتها، الخبار معرض للحن الذي هو مظنّة 

 إال أن الوجوب أعم من الشطر - وإن شهد بوجوبها بخصوصها في الصالة-وخبر الدعائم ) التسليم
  .والشرط

  ويجب استدامتها حكماً إلى الفراغ، وهي أن ال ينوي نية تنافيها، والبقاء على حكمها والعزم على   
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، ويجب النطق >اهللا أكبر<مقتضاها حيثما ذكرها، ويجب مقارنتها لتكبيرة اإلحرام مقارنة عرفية، وصورتها 
بها على الوجه المذكور قاطعاً همزتي الجالة وأكبر، وهي من أركان الصالة وأجزائها كما في النصوص 

 متأولة بحمل النسيان على -مما دل على الصحة عند نسيانها-واالجماع، وصحيحة الحلبي وما ضاهاها 
  .الشك، أو على إحدى تكبيرات اإلحرام غير األولى

 وال تجزي تكبيرة الركوع عنها، وصحيحة البزنطي وما ماثلها محمولة على من أدرك اإلمام راكعاً وكبر    
  .لالفتتاح والركوع معاً، ألنه تجزيه تكبيرة واحدة

 كما في الصالة على الموتى لو تفرقت الصالة على المصلّي  واشتراك الفرض والندب غير ممنوع منه،   
  .عليها بالفرض والندب

 ومع الشك فيها يمضي إن جاوز المحل بالشروع في القراءة وإال أتى بها، وال تجزي إال مع القيام إال    
ساباطي، ولو عند سقوطه كالمرض وصالة العاري والراكب، فلو كبر ساهياً جالساً أعاد كما في الموثق ال

، واألخرس يأتي بها )قرب االسناد(تعذّر أو ضاق الوقت أحرم بترجمتها كما في خبر مسعدة المروي في 
-بحركة لسانه ويعقد عليها بقلبه ويحرك أصابعه كما في الروايات المتعددة فيه، وزيادتها مبطلة كنقصانها 

  .بوت هذا الحكم نظر كما هو شأن األركان، وإن كان في ث-عمداً كانت أو سهواً

  فصل يف القراءة

 تجب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية، في الركعتين معاً وأوليي غيرها، ويتخير في األخيرتين من    
الرباعية واألخيرة من الثالثية بين الفاتحة والتسبيحات، أربعاً أو تسعاً أو اثنتي عشرة أو ثالث صغريات 

ضم االستغفار إلى جميع هذه الصور أحوط، وكذلك الصالة على محمد وآله كما تضمنته الصحاح وغيرها، و
  .صلى اهللا عليه وآله 

والتسبيح أفضل مطلقاً، وال تتيقن الحمد فيها لناسيها في األولتين، وإن كانت القراءة هنا أفضل، استثناءاً 
ملة بعد الفاتحة في األولتين، من تلك القاعدة الشاهدة بأفضلية التسبيح، واألفضل واألحوط قراءة سورة كا

وما دل على الوجوب فيها من األخبار منزل على تأكد االستحباب جمعاً بين األخبار، ويجب الترتيب بين 
الفاتحة والسورة، فيقدم الفاتحة بجميع آيها ولو قدم السورة عليها ساهياً أعاد بعد الحمد، ولو كان عامداً 

  .كع، وإال أجزأته تلك القراءةعلى األظهر، هذا كلّه إذا لم ير

 إال لتقية، فإن قرأها - وإن لم يبلغ محل السجود فيها- وال يجوز قراءة سورة العزيمة في المكتوبة    
ساهياً حتى بلغ موضع السجود سجد ثم قام وقرأ الباقي وركع به، وإن كان السجود في آخرها قرأ شيئاً من 

  .القرآن وركع به

ران وليس بواجب، وفاعله مخل بالفضيلة ال غير، ويجب أن تكون القراءة عن ظهر واألحوط اجتناب الق
القلب للناسي فال يجزي في المصحف ونحوه اختياراً كما في صحيحة علي بن جعفر وخبر الصيقل الشاهد 
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  .بالجواز منزل على الضرورة أو التقية

بع أو من العشر أو من الشواذ، والمسوغ  وأن تكون مطابقة إلحدى قراءات الناس سواء كانت من الس   
لذلك الهدنة والتقية ال ثبوت تلك القراءات لداللة األخبار على نفيها ألن القرآن واحد نزل من عند الواحد، 
ويجب الجهر واإلخفات بها مواضعهما، فيجب الجهر بها في الصبح وأوليي العشائين واإلخفات في البواقي 

 الجهرية، وتبطل الصالة بمخالفة ذلك عمداً السهواً وال جهالً للصحيح وصحيحة حتى األخيرتين من الصالة
علي بن جعفر الدالة على استحبابه مؤولة أو محمولة على التقية، وهذا الحكم مختص بالرجال، أما النساء 

 كتاب والخناثى فمخيرات بين الجهر واالخفات، سمع األجنبي ألصواتهن أم لم يسمع، للصحيح المروي في
  .علي بن جعقر وقرب االسناد وهن في الصالة اإلخفاتية كالرجال في الوجوب

 وال يجزي من القرادة إال ما أسمع نفسه، وكذلك في األذكار والدعاء، إال في حال الضرورة والتقية    
  .فيجزي مثل حديث النفس وتحريك اللسان وإن لم يسمع كما في الصحاح والحسان

ا يفوت الوقت بقراءته، ويجوز العدول من سورة إلى أخرى إال من التوحيد والجحد  ويحرم قراءة م   
فيحرم إال منهما إلى الجمعتين في الجمعتين وموضع الجواز في العدول قبل مجاوزة النصف وإن بلغه 

ي لخبري الدعائم وفقه الرضا، وعليهما يحمل الموثق المرخص ببينه وبين أن يقرأ ثلثيها، والخبر المرو
  .في الذكرى يشهد بجواز الرجوع وإن بلغ النصف

 وكذلك ال يجوز العدول عن الجمعتين في الجمعة كما في خبر الدعائم وإن لم يتعرض له األصحاب    
  .لتوجه ذلك بالنص وسيما على القول بااليجاب كما سيأتي إن شاء اهللا تعالى في صالة الجمعة بيانه

كما هو معرض البحث والكالم بين علماء هذا -إلى التسبيح في األخيرتين وأما الجهر واالخفات بالنسبة 
 فاألقوى أنه كسائر األذكار وصاحبها بالخيار، ويترجح الجهر لالمام -العصر وعلماء ما قاربهم من األعوام

كلما بل يتعين على األحوط كما يترجح االخفات، بل يتعين للمأموم ألنه ينبغي لإلمام أن يسمع من خلفه 
  .يقول، وال ينبغي لمن خلف اإلمام أن يسمعه شيئاً

 واألحوط للمنفرد أن يخفت بها، خروجاً من خالف من أوجبه، وبدليته عن القراءة غير ثابته لشهادة    
الصحاح المستفيضة بأصالته في األخيرة للفرق بين ما فرضه اهللا من نفسه وبين ما فرضه نبيه صلى اهللا 

  ).السوانح( أشبعنا الكالم في ذلك في رسالة مفردة وفي كتاب عليه وآله ، وقد

   

  فصل يف القيام

 يجب في الفرائض مع االختيار للكتاب والسنّة، وهو في تكبيرة اإلحرام ركن كما تضمنه الموثق    
لبه في الساباطي صريحاً، وباقي األدلّة إنما تثبت ركنيته في الجملة، سيما إذا لم يقم صلبه، فإن من يقم ص

صالته فال صالة، فالقول بركنيته مطلقاً إفراط، والقول بتبعيته لغيره تفريط، والمتصل بالركوع ركنيته ال 
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  .تظهر لها ثمرة ألنه ال يتحقق إال بالركوع، وعند انتفائه ال يتحقق البطالن من جهته بل من جهة الركوع

في الموثق وغيره فال يخّل به اإلطراق، نعم يخل  وحده االنتصاب عرفاً، ويتحقق بنصب فقار الظهر كما    
به الميل كما في الوثق وغيره، فال يخل به االطراق، نعم يخل به الميل إلى أحد الجانبين، وال بأس بالتحامل 
عند انتصاب فقار الظهر إال أن يؤدي إلى زواله فال يجوز على رجل واحدة، وإن كان على الرجلين أفضل 

  .العياشي والمجمعوأكمل لظاهر خبري 

 ويشترط فيه االستقرار إال لضرورة أو إلدراك صالة اإلمام وااللتحاق بالصف، إال أنه يكف عن القراءة    
  .حالة المشي على األحوط للخبر

 ويجب االستقالل مع االختيار، بمعنى عدم االعتماد على شيء بحيث لو رفع السناد سقط، وكذلك حال    
حيح وغيره، والمعتبرة الدالة على العكس كما هي مستند الحلبي، محمولة على عدم األخذ في القيام للص

  .االستناد الحقيقي أو على التقية، والجمع بالكراهة بعيد

 وإذا عجز عن القيام واالستقالل انتقل رليه مع االستناد، فإن تعذّر صلّى ماشياً، فإن تعذّر جميع ذلك    
 مقدماً للجانب األيمن على األيسر طلباً لالحتياط فإن عجز فمستلقياً، وفي صلّى جالساً، فإن عجز فمضجعاً

  .هذا ترتيب الجمع بين األخبار

 ومعرفة العجز موكولة إليه، فإن االنسان على نفسه بصيرة كما تضمنه الصحيح وغيره، وفي الصحيح    
  ).إن الرجل ليوعك ويخرج، ولكنه أعلم بنفسه فإذا قوي فليقم(هنا 

  : ويسقط مع القدرة عليه في مسائل   

معالجة األطباء لو توقّف العالج على الجلوس أو االضطجاع كقدح العين من الماء للصحيح ) منها (   
  .وغيره

  .الصالة عارياً مع وجود المطَّلع) ومنها(

  .صالة الراكب إذا كان يضر به النزول ولو من خوف سبع أو غيره) ومنها (   

 صالة الخوف عند تالحم القتال، وأمثال ذلك من المسائل المنصوص عليها في الفتوى واألخبار )ومنها (   
  .ألن المدار على النصوص، فال عبرة إذاً هنا بالقدرة على القيام

 ولو عرض للعاجز الخف والبرء في األثناء قام، وبالعكس يجلس، وليس عليه القراءة حالة االنتقال    
عند االنتقال إلى الجلوس ألحد األسباب الشرعية تجزيه كل هيأتها منه وإن كان أفضله سواء خفّ أو ثقل و

  .التربع

أما الصالة الواجبة بالنذر وشبهه فيجزيه الجلوس فيهما اختياراً كأصلها قبله لصحيحة علي بن جعفر، وقد 
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  .تقدمت اإلشارة إليها

  فصل يف الركوع

الدين والكتاب والسنّة، إال في صالت اآليات فخمس مرات إن  يجب في كل ركعة مرة بالضرورة من    
جعلناها ثنائية، وإال لم تخرج عن هذه القاعدة الكلية، وهو الحقّ لدي لصحيحة الفضل بن شاذان وخبر 
محمد بن سنان وظواهر كثير من المعتبرة وهو ركن في الصالة، تبطل الصالة به ولو سهواً للصحاح 

عنه حتى سجد بطلت، وما دّل على صحة الصالة مع فواته حتى سجد بإلغاء السجود المستفيضة، فإن سها 
والعود إليه كما في الصحيح وغيره فمحمول على التقية أو على كونه في صالة النافلة أما لو ذكر قبل 

  .السجود قام فركع ثم سجد للصحيح وغيره

هو رال في الصالة خلف الرمام لو تقدم عليه ألنه  فاألحوط اإلعادة مع الس-ولو سهواً- ولو زاد ركوعاً    
  .يرجع فيركع معه اتفاقاً واالغتفار مجمع عليه

 وحقيقته هو االنحناء، وقدره الواجب مايمكن معه وضع اليدين على الركبتين للصحاح، والعاجز يأتي    
 المريض إذا أراد الركوع صالة(بما أمكن فإن عجز أصالً أومأ بالرأس وإال فبالعينين، وفي خبر الكرخي 

  ).غمض عينيه ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع

 ويجب فيه التسبيح والطمأنينة بقدر أداءه مع القدرة، وقدر ذلك التسبيح إما واحدة كبرى، وهي    
ي مطلق الذكر ثالثاً، وهي التسبيحات الصغريات وال يجز> سبحان اهللا<أو > سبحان ربي العظيم وبحمده<

  .إال للتقية أو الضرورة، واألخبار الصحاح الدالة على ذلك اختياراً منزلة على إحدى الحالتين المذكورتين

 ويجب االنتصاب منه برفع رأسه، والطمأنينة في اإلنتصاب كل ذلك للمعتبرة المستفيضة، وليس شيء    
  .من ذلك ركناً للصحيح وغيره

 فلو كان عن انتصاب لم يلتفت ألنه دخل في واجب آخر، وللصحيح وغيره، وإال  ولو شك فيه وهو قائم،   
  .ركع والشك فيه بعد الهوي للسجود ال يوجب الرجوع إليه على األصح للصحيح

  فصل يف السجود

 يجب في كل ركعة سجدتان للضرورة من الدين، وهما معاً ركن تبطل الصالة ولو سهواً للصحيح، أما    
ما فال للصحاح المستفيضة ألنه تعاد الصالة من سجدة سواء كان من األولتين أو األخيرتين كما ترك إحديه

يستفاد من جميعها، وصحيحة البزنطي التي هي مستند الفرق متشابهة فال يحكم بها على المحكم وما دّل 
  .على وجوب اإلعادة من السجدة الواحدة محمول على االستحباب

ناء حتى يساوي موضع جبهته موقفه، إال أن يكون علواً يسيراً بقدر اللبنة كما تقدم،  والسجود هو االنح   
وال يعتبر ذلك في بقية المساجد وإن كان اعتباره أحوط وأفضل، والعاجز يرفع له موضع السجود بقدر ما 
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 بالرأس إن يحصل له اإلمكان، ويسجد على ما يصح السجود عليه مما تقدم ذكره إن أمكن، وإال فيومي
أمكن وإال فبالعينين، وورد في سجود المريض مثل ما ورد في ركوعه، وال ينتقل إلى اإليماء بمجرد عجزه 

  .عن السجود الحقيقي

 كما يسقط الركوع، ويتعين عليه اإليمادفيهما، -وإن أمكنه- ويسقط السجود الحقيقي عن المصلي عارياً    
ة جماعة العراة خلف الرمام، فإنهم يركعون ويسجدون كما تقدم لكن مع أمن المطلع أم لم يأمن، إال في صال

  .أمن المطلع

 ومن بجبهته دمل أو جراحة غير مستوعبة يحفر حفيرة ليقع السليم على األرض وججوباً من باب    
أليسر المقدمة، للخبرين ومع االستيعاب يسجد على الجانب األيمن ثم األيسر أو على الحاجب الزيمن ثم ا

لخبر اسحاق بن عمار وخبر فقه الرضا، فإن تعذّر فالذقن، وإال أومأ، وأما الخبر الدال على أنه يضع ذقنه 
  . فمنزل على ذلك->ويخرون لألذقان<آلية -على األرض ابتداءاً من غير ترتيب وتفصيل 

الرجلين للصحاح الجبهة، الكفّين، الركبتين وابهامي :  ويجب فيه وضع سبعة أعظم على األرض   
ويكفي فيها المسمى، حتى في الجبهة للصحاح > وأن المساجد هللا<المستفيضة وسيما المفسرة آلية 

، )إذا مس شيء من جبهته األرض فما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه(المستفيضة، ألن منها 
  .أة محمولة على األفضليةوصحيحة علي بن جعفر الدالة على وجوب استيعاب الجبهة في السجود المر

 ومستند تحديده بمقدار الدرهم خبر الفقه الرضوي وخبر الدعائم ال غير، أما صحيحة زرارة فال    
الشتمالها على قدر األنملة كاشتمالها الدرهم في االجزاء، وبالجملة فاألحوط أن ال ينقص عنه، جميعاً بين 

  .تلك األدلة من جهة االحتياط

ذكر والطمأنينة بقدره، وذكره هو التسبيح كما في الركوع، وأقلّه أقلّه، وكيفيته كيفيته إال  ويجب فيه ال   
أنه يبدل العظيم باألعلى كما في النصوص المستفيضة، أما السجود على الزنف فمندوب إليه وليس بواجب، 

ستوي جالساً مطمئناً، والخبر لدال على وجوبه منزل على تأكد االستحباب، ويجب رفع الرأس منه إلى أن ي
وليس شيء منها ركناً، وال فرق بين السجدتين في ذلك فجلسة االستراحة بعد الثانية واجبة على األصح 

  .والنصوص المسقطة لها صدرت تقية كما يدل عليه بعضها

  فصل يف القنوت

لثانية والثالة من  القنوت راجح في كل ثنائية من كل صالة، وفي األولى من الجمعة والعيدين، وفي ا   
الوتر، وفي وجوبه واستحبابه خالف، واألقوى االستحباب، وما دل على الوجوب مطلقاً أو فيما جهِر فيه 
محمول على تأكد االستحباب، ومن هنا عبر عنه في خبر العيون والخصال بأنه سنّة واجبة بعد الحكم على 

  .غيره بأنه فريضة

نية الجمعة فبعد الركوع كما سيجيء، ولو نسيه إتى به بعد الركوع  ومحله قبل الركوع إال في ثا   



 
24

  .للنصوص، وإن لم يفعل فبعد الفراغ للمعتبرين وهو وجالس

  فصل يف التشهد وما يتبعه من الصالة على النيب

 يجب التشهد في كل ثنائية مرة، وفي الثالثية والرباعية مرتين، والجلوس بقدره مطمئناً للنصوص، ؤال    
في حال التقية فجاء التشهد قائماً وعند الصالة عارياً وصالة الموتحل والغريق، وصالة المحارب والخائف، 

  .ونحو ذلك ممن يلزمه القيام في جميع ذلك

وليس ركناً فإن نسي التشهد األول وذكر قبل تجاوز محله بالدخول في الركن أتى به وإال مضى وسجد 
 بالقضاء للصحاح المستفيضة، الطالق بعضها وإن كان الصحيح الثاني سجدتي الشهو بعد الفراغ واحتاط

ظاهراً في قضاء الثاني وإن نسي األخير قضاه بعد الفراغ وسجد للسهو احتياطاً، فهما في القضاء وسجود 
  .السهو متعاكسان

شهادة األولى ويضيف إلى ال> أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله< والواجب فيه    
للثانية على األحوط للصحيح، وتجب الصالة على محمد > عبده ورسوله<كما أضاف > وحده ال شريك له<

صلى اهللا عليه وآله بعد الشهادتين، وما دّل على االجزاء فيه بحمد اهللا والثناء عليه محمول على مستحبات 
  .أذكاره السابقة عليه أو على التقية

  فصل يف التسليم

 التسليم في آخرها واجب، وهو تحليلها كما أن التكبير تحريمها والطهور مفتاحها كما في المستفيضة،    
  .وهو داخل غير خارج إال أن يأتي مع التشهد بالسالم علينا قبله فيكون واجباً خارجاً

سلم استأنف  وإذا أحدث قبل التشهد األخير سهواً وقد سلّم توضأ وجلس حيث ما شاء وتشهد، وإن لم ي   
الصالة، وما دل على البناء بعد رفع رأسه من السجدة األخيرة أو بعد الشهادتين لو أحدث سهواً محمول 

  .على التقية

لحسنة ابن أذينة > ورحمة اهللا وبركاته<، واألحوط أن يضم إليه >السالم عليكم< وصيغته الواجبة    
السالم عليك أيها <باب عليها الئحاً، وليس صيغة وصحيحته ومعتبرة علي بن جعفر، وإن كان في االستح

كافيتين، وإن أوجبت الثانية الخروج ألن الموثق شاهد بذلك وعليه يحمل > السالم علينا<وصيغة > النبي
  .اطالق الرايات

 وال تجب نية الخروج بالصيغة الواجبة وال بالمندوبة، بل يحصل بهما الخروج لخبري الخصال والتهذيب    
تعالى جد ربنا والسالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، فإنه : شيئان يفسدان على الناس صالتهم(ما وفيه

  ).إذا قالهما الرجل فقد انقطعت صالته
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  فصل يف صالة اجلمعة

 على كّل مكلف ذكر -عند اجتماع شرئطها اآلتية- وهي من الفرائض الثابتة بالكتاب والسنّة واالجماع    
، حاضر، سالم من المرض ونحوه مما يؤدي إلى التكليف معه إلى الحرج كالسالمة من الهمم أو خنثى، حر

  .والعرج واالشتغال بواجب التجهيز عليه أو التمريض أو وقوع المطر الشديد

بشرط وجود إمام ذكر بالغ مؤمن عدل فقيه جامع لشرائط الفتوى قادر على اإلتيان بالخطبتين، سالم من     
اهر المولد، واألحوط اعتبار سالمته من الجذام والبرص والحد الشرعي والسفر، ووجود أربعة الرقية، ط

  .نفر ذكور غيره من المكلفين الحاضرين األحرار غير بعيدين بفرسخين

  -:فتجزي حينئذ عن فرض الظهر بشروط ثالثة    

  :تقدم الخطبتين

العجز عنهما، واشتمال كل منهما على حمد اهللا والثناء ويعتبر فيهما الطهارة، والقيام، والستر إال مع     
 وعلى األئمة عليه السالم في الثانية، ومع التقية  عليه والشهادتين والصالة على النبي صلى اهللا عليه وآله

إن اهللا يأمر بالعدل <تكفي الصالة عليهم اجماالً، والوعظ والقراءة ولتكن في األولى سورة وفي الثانية 
  .ولتكن السورة خفيفة كالعصر والتكاثر والقدر والتوحيد> اآلية…حسانواإل

 عليه السالم واألئمة عليه السالم، وما  واألولى مراعاة ما اشتملت عليه الخطب المروية عن علي    
تضمنه خبر سماعة وخبر محمد بن مسلم الوارد فيهما، وتراعى عربيتهما، ويحتاط برفع الصوت فيهما 

  .العدد وكذلك الفصل بينهما بجلسة خفيفةحتى يسمع 

  .ويجب اإلصغاء لهما وترك الكالم في أثنائهما، بل يجب اجتناب كلما يجتنب في الصالة    

وتشترط الجماعة فيها ابتداءاً، وعدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ وهو ثالثة أميال، والميال ثالثة     
 - كما في الفقيه -ر، أما الخبر الدال على األلف وخمسمائة ذراع آالف ذراع وخمسمائة ذراع للخبر المعتب
  .فهو أقرب شيء إلى التوهم من الراوي

ويشترط في تعيين وجوبها وجود سبعة أحدهم اإلمام، وما قدمنا من الخمسة شرط في إجزائها فيكون     
كصحيحة عمر بن يزيد -الوجوب هناك تخييرياً كما جمع به الشيخ بين ما دلّت على اعتبار السبعة 

 وبين ما دل على اعتبار الخمسة، كصحيحة منصور بن حازم -وصحيحة زرارة ورواية محمد بن مسلم
  .وحسنة زرارة وصحيحة أبي العباس البقاق وغيرها

 عليه السالم أو نائبه الخاص خاصة، بل يكفي النائب العام  وال يشترط في وجوبها العيني حضور اإلمام    
يه الجامع لشرائط الفتوى كما دل عليه صحيحة الفضل بن شاذان المروية في العيون والعلل، وهو الفق

وخبر الجعفريات وخبر دعائم اإلسالم، وال تنافيها هذه الفقرة من الدعاء المأثور في الصحيفة السجادية 
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، وما روي مرسالً >الى آخره…اللهم إن هذا المقام لخلفائك<المستحب قراءته في الجمعة والعيدين، وهي 
لنا الخمس : ( عليه السالم ، وكذلك ما روي عنهم)إن الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا: (عنهم عليه السالم

وكذلك خبر محمد بن مسلم المروي في التهذيب الدال على أن ) ولنا األنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال
ه اإلمام وقاضيه والمدعي حقاً والمدعى عليه الجمعة ال تقام إال في مصر يقام فيه الحدود ويحضر

 عليه السالم، ألن هذه تنادي بأن هذا المقام أصالة لهم وال  والشاهدان وضارب الحدود بين يدي اإلمام
يجوز ألحد إال لنوابهم والفقيه الجامع من نوابهم عليه السالم لمقولة ابن حنظلة والتوقيع الصحيح اليعقوبي 

  .الظاهرة فيما قلناه، مع ان صحيحة الفض بن شاذان المتقدمة كاشفة عن ذلك> خلفائياللهم ارحم <وخبر 

وحيث أن هذا الفرد عزيز الوجود، سيما في أعصارنا هذه النحسار أكثر الناس عن هذه المراتب     
 لتقاصر هممهم عن االستنباط واكتفاء أكثرهم بمجرد التصدر والجلوس في هذه المناصب، وهذه الطامة

الكبرى التي أدخلت على الناس البالء والنوائب في عباداتهم وأحكامهم وقضائهم وفتاويهم لغيبة أولئك 
  .األطائب، صار منصب الجمعة والعيدين من أجل تلك المناصب

كما -فال يقطع على سقوط الظهر إال بحصوله، وعند حصوله فالوجوب عيني، والقول بالتخيير معه     
  . من التحكمات الباردة بعدما سمعت ما أوقفناك عليه من األدلّة-نا دون زمن حضورهموقع لمتأخري أصحاب

ويسقط وجوب الجمعة العيني عمن ذكرنا وأشرنا له إجماالً في بيان الشرائط من الصغير والكبير والعبد     
أكثر من فرسخين والمرأة والمسافر واألعرج والمشتغل بأحد لك الشواغل التي أشرنا إليها، ومن كان على 

  .سقوط رخصة ال عزيمة

فمتى حضروها وكانوا مكلفين بالعبادة لزمهم الدخول فيها للنص، وهو خبر حفص، ولصحيحة علي بن     
جعفر الواردة في المرأة وإن كانت معارضة بصحيحة اسماعيل بن همام الدالة على مرجوحيتها لها عند 

هراً ولعل ذلك من جهة السعي والبروز للرجال مع كون مسجدها إيقاعها لها في المسجد، حتى لو أوقعتها ظ
بيتها وأنه أفضل مساجدها، واألقوى في الباقي من األفراد االجتزاء بها، بل قد نقل غير واحد عليه 
االجماع، وقد نقلوه أيضاً على احتسابهم من العدد فيما سوى المرأة والمسافر والعبد، كما نقلوه في عدم 

  .احتسابهما

ومن كان على رأس فرسخين تجب عليه مع الحضور قطعاً، وفي موثقة سماعة المروية في األمالي     
  .وغيره استحباب إيقاعها للمسافر وانها أفضل من أجر مائة جمعة للمقيم

والعدالة المشترط في إمامها وإمام كل جماعة وإن لم تكن واجبة، بلى في الشهادة والقضاء والفتوى     
لى مالزمة التقوى والمروءة، واالكتفاء بمجرد م واختالف واشتراط الملكة فيها بحيث تبعث عموضع كال

اإلسالم مع عدم ظهور الفسق إفراط أو تفريط واألقوى أوسطها وهوما تضمنه الصحيح اليعفوري، وال 
ينافيه ما جاء في المعتبرة من االكتفاء بمجرد ظهور االسالم حتى لو كان ناصبياً كما في صحيح البزنطي 

  .وغيره ألنه جاء تقية

أما المروءة على ما فسروها من اتباع محاسن العادات واجتناب مساويها وما ينفر عنه من المباحات     
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ويؤذن بخسة النفس، فمما ال دليل على ثبوتها بل وال على تفسيرها بذلك، نعم جاء في خبر هشام بن الحكم 
وءة له، وال مروءة من ال عقل ال دين من ال مر( عليه السالم كما في الكافي والمحاسن  المروي عن الكاظم

بتفاسير ) معاني األخبار(وهو ال يدل على ما قالوا ألن المروءة مفسرة في األخبار المروية في كتاب ) له
  :متعددة

  . أن يصل الرجل اخوانه وأن يكون زاده مبذوالً بفناء داره-واهللا-أن المروءة ) منهــا(    

عليه السالم حيث قال في بيان المروءة حين خرج على أصحابه   ما روي عن أمير المؤمنين) ومنها(    
إن <: في قوله تعالى: (في أي موضع عو؟، فقال: فقالوا) أين أنتم هن كتاب اهللا؟: (وهم يتذاكرونها، فقال

  ).فالعدل اإلنصاف واإلحسان التفضل> اهللا يأمر بالعدل واإلحسان

هي شح : ( عليه السالم م لما سأله معاوية عنها، فقال عليه السال ما روي فيه عن الحسن) ومنها(    
حفظ الرجل دينه، : ( عليه السالم ، وفي رواية أخرى عنه)الرجل على دينه واصالح ماله ،قيامه بالحقوق

، وفي )وقيامه في صالح ضيعته وحسن منازعته، وإفشاء السالم ولين الكالم والكف والتحبب إلى النّاس
العفاف في الدين وحسن التدبير في المعيشة والصبر على : (، وفي بعضها)ح المالالعفاف وإصال: (بعضها
  ).النائبة

مروءة الحضر ومروءة السفر، فأما مروءة الحضر فتالوة القرآن وحضور : المروءة مروءتان) ومنها(    
غير ما يسخط اهللا المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه، وأما مروءة السفر فبذل الزاد والمزاح في 

، وليس في شيء منها كما ترى شيء )وقلّة الخالف على من صحبك، وترك الرواية عنهم إذا أنت فارقتهم
  .مما ذكروا فيحمل خبر هشام على شيء من هذه المعاني

 ولهم في تفسير الكبائر -فعالً أو حكماً-وأما التقوى فهو اجتناب الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر     
  .اختالف كثير وأقوال منتشرة، إال أن أصحها ما توعد اهللا عليه النار بخصوصه، كما في المعتبرة

وال بد من ثبوتها من المعاشرة أو شهادة عدلين أو السؤال عنه في محلّته أهل قبيلته، كما تضمنه     
  .الصحيح اليعفوري المتقدم ذكره، وعند حصوله يحرم ما وراء ذلك من التفتيش

وحيث تستكمل الشرائط كلها يجب أن يصلي ركعتين بعد الخطبتين، وال تجزي األربع عنهما إال إذا كان     
  .العدد خمسة

ويجب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة الجمعة في األولى والمنافقين في الثانية، ويجب العدول إليهما ولو من     
ورة وعدم المعرفة لقراءتهما مع العجز عن التعلم، التوحيد والجحد، وال يجوز العدول عنهما إال مع الضر
  .والقنوت فيهما في األولى قبل الركوع وفي الثانية بعده

  :الوقت: ومن شرائطها الثابتة    
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وهي جزء من اثني عشر جزءاً من النهار، وفاقاً للصدوق (ومبدؤه الزوال إلى مضي ساعة مستقيماً،     
 وال بامتداد وقت االجزاء كما عليه -كما عليه المشهور-د فضيلة الظهر والجعفي للصحاح، وال يمتد بامتدا
  .الحلبي لعدم مستندهما في األخبار

وال بأس بإيقاع الخطبتين قبل الزوال لصحيح عبداهللا بن سنان، واألحوط إيقاعهما بعد الزوال، وبعد     
اع الخطبتين قبل الزوال كما مر، كل ، بعد خروجها تتعين الظهر، وال بأس بإيق)مضي ساعة يتعين الظهر
  .ذلك للصحاح المستفيضة

ويحرم السفر بعد الفجر يوم الجمعة عند استكمال شرائط وجوبها العيني، وال يتوقف التحريم على     
 عليه السالم، وكذلك الصحيحة الواردة  النداء كما هو المشهور لخبر نهج البالغة فيما كتب إلى األشتر علي

إذا انفجر الفجر في يوم عيد وأنت في البلد فال (وإن كان ظاهرها في صالة العيد إال أن فيها -ب في التهذي
، واألخبار المرسلة الدالة على المنع من السفر قبل الصالة، وأن قوماً سافروا كذلك )تخرج حتى تشهد العيد

  .فأضرمت النار عليهم من غير نار

  .ة، كما في الخبر واآلية، أما بقية المعامالت فاجتنابها أحوطوكذلك البيع بعد النداء وقبل الصال    

  فصل يف صالة العيدين

تجب تلك الصالة على األعيان بشروط الجمعة في االمام والعدد والجماعة، واألحوط التزام الخطبتين     
مثل كيفية بعدها لخبر الفضل اين شاذان ومحمد بن سنان، وال ينافيه عدم وجوب استماعها وكيفيتهما 

خطبة الجمعة غير أن اإلمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلّق بزكاة الفطرة من الشرائط والقدر والوقت، وفي 
  .األضحى ما يتعلّق باألضحية

  .وتسقط عن المريض والمرأة والصبي والمسافر والمجنون    

ي االتيان بها جماعة حيث كانت وعند اختالل الشرائط يستحب االتيان بهم فرادى وجماعة، واالحتياط ف    
  ).ال صالة إال في جماعة(للصحاح المعتبرة 

وقد ادعي هنا االجماع أيضاً على اشتراط حضور المعصوم أو نائبه الخاص في الوجوب، فبدونه     
  .تستحب كما في زمن الغيبة ولم يثبت، نعم شرطها الفقيه الجامع لشرائط الفتوى كالجمعة

 االتحاد إال أن يكون بينهما فرسخ ألنه ال مستند له وإن كان مشهوراً، وصحيحة محمد وال يعتبر فيها    
أال :  عليه السالم لما قال الناس ألمير المؤمنين) ال أخالف السنّة(بن مسلم ال تدل على شيء منه ألنه فيها 

   الجعفريات عن عليتخلف رجالً يصلي في العيدين؟، والظاهر أنه أراد بها سنة االصحار، مع أن في خبر
  .عليه السالم أنه خلف لهم من يصلي بهم في المسجد

  .ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال    
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وهي ركعتان كغيرها من الصلوات الثنائية، لكن يزيد خمس تكبيرات بعد القراءة في الركعة األولى     
بعد كل تكبيره منها في األولى والثانية قوي، وأربعاً كذلك في الثانية، والتزام وجوب هذه التكبيرات والقنوت 

  .وال يتعين لفظ مخصوص غير أن المأثور أفضل

ورذا اجتمع عيد وجمعة وكملت شرائطهما تخير وصلّى العيد في حضور الجمعة وعدمه للصحيح،     
 فعليه الحضور، واألحوط لغير القاضي الحضور والتخيير للقاضي وحده لألخبار المفصلة المتعددة، أما اإلمام

  .فإن حضروا صالها جمعة وإال سقط عنه فرض الجمعة وصالها ظهراً

وال يجب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أو ست صلوات أولها المغرب ليلة الفطر، وال في     
األضحى عقيب خمس وعشر أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى، وعشرة لغيره لصحيحة علي بن جعفر 

دة باالستحباب، وأمر اآليتين به، وما دل من األخبار على الوجوب مأولة بتأكد االستحباب وليس في الشاه
هذا شيء موقت من الكالم كما في الصحيح، نعم يستحب احدى الكيفيات المنصوصة إال أنها مختلفة فتوى 

اهللا أكبر اهللا أكبر ال إله <ورواية، وأوضحها متناً وأصحها سنداً ما تضمنه الصحيح من أنه يقول في الفطر 
اهللا أكبر على ما رزقنا <، وفي األضحى مثل ذلك بزيادة >إال هللا واهللا أكبر وهللا الحمد اهللا أكبر على ما هدانا

  .، وينبغي أن يحرك أصابعه حالة التكبير، أو يرفع يديه لصحيحة علي بن جعفر>من بهيمة األنعام

  فصل يف صالة اآليات

عينياً بكسوف أحد النيرين، والزلزلة، والرياح المظلمة، واألخاويف السماوية، لظواهر كثير تجب وجوباً     
من الصحاح كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما، وهي ركعتان بعشر ركوعات وأربع سجدات، 

  .واألقوى أنها عشر ركعات بأربع سجدات كما مر تقريره ودليله

  .ترط في اليومية العلم بالسبب الستحالة تكليف الغافلويشترط فيها زيادة على ما اش    

ووقتها في الكسوفين من ابتدائه إلى األخذ في اإلنجالء، واالتيان بها إلى تمام االنجالء أحوط، وفي     
غيرهما مدة السبب وإن قصر أكمل العمل، وفي الزلزلة مدة العمر، مع أن وجوبها فوري، وأما ما جاء في 

فال يدل على التوقيت الحتمال التعليل واحتمال السكون فيما يستقبل وحينئذ ) ا حتى تسكنصل له(الصحيح 
  .فاالحتياط فيما ذكرناه عند نقصان مدة السبب عن أداء الفرض

وال تجب اإلعادة لو فرغ قبل اإلنجالء وجوباً عينياً، نعم تجب وجوباً تخييراً بينها وبين الدعاء، كما هو     
ين تلك الصحاح، وحمل ما دل على اإلعادة أو الدعاء على االستحباب ليس ببعيد إال أن ما مقتضى الجمع ب

  .قلناه أحوط وأظهر

وإذا جامعتها الحاضرة من الفرائض قدمت المضيقة منا ومن الحاضرة، فإن تضيقتا وجبت الحاضرة،     
لم، ومقتضاها البناء على ما ولو تبين الضيق في أثنائها قطعها واشتغل بالحاضرة لصحيحة محمد بن مس

  .صلّى ومع سعتها يتخير، واألفضل تقديم صاحبة الوقت
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سألنا أبا جعفر عن صالة الكسوف كم هي : (وكيفيتها ما تضمنته صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال    
 إال هي عشر ركعات وأربع سجدات، يفتتح الصالة بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة: ركعة وكيف نصليها؟ قال

ولعلها سهو من الكاتب ، ) سمع اهللا لمن حمده(اهللا لمن حمده المشهور: في الخامسة التي تسجد فيها تقول
إن قرأت في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السورة شيئاً : وكيف القراءة فيها، فقال: قلنا

:  عليه السالم قال ن أبي عبداهللا، وفي صحيحة الحلبي ع)فاقرأ من حيث نقصت وال تقرأ فاتحة الكتاب
عشر ركعات وأربع سجدات، تركع خمساً ثم :  قال- كسوف الشمس والقمر-سألته عن صالة الكسوف 

تسجد في الخامسة ثم تركع خمساً ثم تسجد في العاشرة، وإن شئت رأت سورة واحدة في كل ركعة، وإن 
كعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ر

  ).سورة أجزاك أن تقرأ النصف الثاني من غير فاتحة الكتاب

ومقتضاهما والفتوى أنه إن قرأ الحمد وسورة في كل ركعة وجب عليه االتيان بالحمد، وان بعض أجزاه     
  .تفريق السورة على بقية الركعات

مد في كل ركعة بعد الركعة األولى إال بكمال السورة، وخالف ابن إنه ال يجب عليه قراءة الح: وبالجملة    
  ادريس فلم يوجب إعادة الحمد بكمال السورة لرواية عبداهللا بن سنان المروية في الذكرى عن الصادق

عليه السالم لخلوها عن إعادة الفاتحة، وإال انها قابلة للتأويل باحتمال أن الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به، 
  .الحمل على االستحباب لإلعادة في تلك األخبار المعتبرة المتعددة المشهورة العمل بين الطائفة بعيدة جداًو

أما إذا سجد فالبد من إعادة الحمد في الثانية، سواء كان سجد عن كمال سورة أم ال، كما دل عليه     
 يفرقها على الركعات الخمس النصوص والفتوى، واحتمل شهيد الذكرى انحصار المجزي في سورة واحدة

أو خمس سور لكل ركعة سورة، ألنها إن كانت ركعة واحدة تعين األول، أو ركعات تعين الثاني، وليس بين 
ذلك واسطة، وأجيب عن ذلك بأنها ركعة واحدة قطعاً خرجت عن حكم الواحدة في أمور دل عليها الدليل 

يمكن الجواب عن الثاني بأن السورة غير واجبة في كل كتعدد الركوع والتكبير وتعدد الفاتحة ونحوها، و
ركعة، وإن استحب كما هو المختار فيجزي التبعيض، نعم سقوط الحمد للدليل وإال فحقها أن تكون لكل ركعة 

  .فاتحة

إن شاء اهللا - فالمتبع هو النص، ويأتي أحكام قضائها في الفصل المعقود له ولقضاء اليومية : وبالجملة    
  .تعالى

وال تجب فيها الجماعة وإن استوعب القرص ووقعت الحيلولة بكمالها قضاء كان أو أداء، والخبر الدال     
على وجوب الجماعة مع االستيعاب مطلقاً، أو إذا ما فاتت كما في غوالي اللئالي مرسالً فمنزالن على تأكّد 

  .االستحباب
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  فصل يف الصالة على امليت

ت من أولى الناس به، وهو أوالهم بميراثه مباشرة، أو يأمر من يحب تجب الصالة على المي    
لألخبارالكثيرة، وال يخص ذلك األمر والصالة من الولي بالجماعة، بناء على أنه المتبادر وليس كذلك، 
وظاهر األصحاب واطالق األخبار هو ذلك االطالق، نعم ال يجوز تقدم أحد إال بإذنه حتى لو أوصى إليه 

  .ةبالصال

وتجب على النّاس وجوباً كفائياً إذا لم يكن هناك ولي، أو لعدم صلوحه لذلك أو عند اخالله بهذا الواجب     
  .العيني

وهي خمس تكبيرات إذا كان المصلي عليه مؤمناً معتقداً العقائد الخمس، ألن لكل تكبيرة عقيدة، وفي     
صل هو اإليمان لمكان الفطرة وللصحاح المستفيضة حكم المؤمن المجهول والمستضعف وغير البالغ ألن األ

  .والواردة باألربع من ألخبار متأولة وأحسن محاملها التقية

واألكثر على وجوب الدعاء بينهن لظواهر تلك الصحاح وال يتعين فيه لفظ مخصوص، وإن كان األفضل     
ليس في الصالة على الميت قراءة وال (هو المأثور ألن اختالف األخبار فيه شاهد صدق على ذلك، وللحسنة 

  ).دعاء موقت تدعو بما بدا لك

 حيث جعلت الشهادتين عقيب األولى، والصالة على النبي - واألخبار المفرقة والفارقة بين التكبيرات     
  عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة ال داللة وآله صلى اهللا عليه وآله

فيها على الوجوب والمحقق جعله األفضل وهذا هو األظهر، وسيما اشتمال بعضها على مداومته صلى اهللا 
  . على ذلك فإنه يشعر بالرجحان عليه وآله

 لم يكن بعيداً من الفضل، -لمجيء بعض األخبار بها-ولو جمع هذه األذكار والدعاء عقيب كل تكبيرة     
د وحسني الحلبي وزرارة، فيكرر الدعاء عقيب كل تكبيرة، بل يكرر وأوالها أن يعمل بصحيح أبي وال

  . أيضاً كما في المعتبرين األولين الشهادة والصالة على النبي صلى اهللا عليه وآله

وأما الصالة على المخالف فكالصالة على المنافقين، فالتكبيرات فيها أربع كما هو مقتضى مذهبه، وجاء     
أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق (تعبير عنه بالمنافق إلعالن كثير منها في األخبار الصحاح ال

اللهم امالً : إن كان جاحداً للحق فقل( عقيب الرابعة للحسن وغيره، وفيه -ولو سراً-، ويدعو عليه )فأربع
للهم اغفر ا: (، والظاهر أن الدعاء غير واجب لخلو كثير من األخبار عنه، ويقول للمستضعف)جوفه ناراً

للصحيحين ) احشره مع من يتواله(وللمجهول كذلك أو ) للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
 حيث أن األقوى عند ال تشرع الصالة على ما دون الست -إذا كان ابن ست سنين-وغيرهما، وللطفل 

  ).اللهم اجعله ألبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً(

والستر، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي في غير المأموم، وكون الميت مستلقياً وتجب فيها النية     
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بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة، وعدم التباعد الكثير عرفاً، وأن يكون ظاهراً غير مدفون 
ية على الصالة وال غائب إال المرأة فإنه ال بأس بالصالة عليها من خلف النعش كما جاء في األخبار الحاك

، وإال العاري من الكفن وما يستر العورة فإنه يوضع في قبره )صلوات اهللا عليها(على فاطمة الزهراء 
  .ويستر باللبن ونحوها ويصلّى عليه

ولو صلّي على الجنازة مقلوبة وجب عودها إلى الحالة المأمور بها وإعادة الصالة عليها ما لم تدفن،     
  .اطي وخبر الفقه الرضويكما في الموثق الساب

  .وأن تكون بعد التغسيل والتكفين أو ما قام مقامهما    

أما الطهارة فمستحبة، سواء كان من الحدث أو الخبث، ويكفي الطهور االضطراري ولو مع التمكن من     
  .اآلخر

 وسطهن للنصوص  إال إذا كان امرأة فتقوم- ولو كان المأموم واحداً للخبرين-ويتقدم اإلمام هنا     
  .الصحيحة المستفيضة

واألحوط التزام رفع اليدين في كل تكبيرة، والموثق المخصص له باألولى وغيره قد صدرا تقية كما في     
التهذيبين، وكذا مراعاة موقف اإلمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، أو عند صدره ورأسها تخييراً بين 

  .مستنده ووحدة الثانياألمرين، واألول أفضل وأحوط لتعدد 

ومن أدرك اإلمام في األثناء تابعه وأتم بعد فراغه متتابعاً للصحيحين وغيرهما، وتكفي الصالة الواحدة     
 للصحاح المستفيضة، ويجوز العكس للصالة على أهل -ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً-على الجنائز المتعددة 

  . يحرمالمزية والفضيلة دون غيرهم فيكره أو

     ر بين االستيناف عليهما ولو شاء شرك فيما بقي من التكبيرات ثم أتمولو حضرت في األثناء أخرى تخي
الصالة على األخيرة كما في الفقه الرضوي وصحيحة علي بن جعفر، وال يضر القطع هنا للدليل، كما ال 

  .ار بل هو جمع بين األقواليضر تجديد النية في األثناء له، وما قلناه وجه جامع بين األخب

وينبغي مراعاة الترتيب بين الجنائز في الوضع، فتجعل جنازة المرأة تجاه القبلة والرجل خلفها ليلية     
  .االمام، إذ الفضيلة هنا باالمام ال بالقبلة

لة على وا تجب الصالة إال على البالغ وفاقاً للحسن للخبرين وأخبار من عقل الصالة أو ابن ست الدا    
اإليجاب فيهما محمولة على تأكّد االستحباب جمعاً، وما كان دون ست فسبيله التقية كما يشعر بها 

  .المعتبران
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  فصل يف صالة الطواف

وهي ركعتان يوجبهما الطواف الواجب في حج أو عمرة، طواف الزيارة أو طواف النساء، وتجب بعدد     
واتخذوا من مقام إبراهيم <: واألخبارالواردة في تفسير قوله تعالىالطواف، والقول باستحبابها بعده شاذ 

صريحة في إيجابها وتعيين مكانها، فعلى هذا يجب فعلهت خلف المقام، ولو فعلها عند أحد جانبيه > مصلّى
بحيث تصدق العندية بالحضور والقرب منه أجزأ ولكن األول أوحوط وأولى، والصحيح المجوز لها قرب 

  .د سبيله التقيةظالل المسج

ومن نسيهما وجب عليه الرجوع، فإن شق عليه قضاهما حيث ذكره، ويتخير هنا بين االستنابة وبين     
  .صالته لها في موضع ذكره لصحيحة عمر بن يزيد وغيرها

والجاهل كالناسي لصحيحة جميل بن دراج، ولو مات قضاهما الولي أو غيره كما في صحيحة عمر بن     
  .اًيزيد أيض

  وشبهه فصل يف الصالة امللتزمة بالنذر

 للصحاح الدالة على وجوب -وإن كانت في األصل نافلة- تجب على من التزمها بنذر أو عهد أو يمين     
لوفاء بالنذر إذا كانت صالة أو صياماً أو صدقة، ولخصوص صحيحة علي بن جعفر التي تقدمت اإلشارة 

  .إليها

 ما لم تكن الشروط منافية للمشروع، وال -كماً وكيفاً وزماناً ومكاناً-طه ويجب الوفاء به حسبما شر    
يتوقف ذلك على رجحان المكان وال الزمان، فينعقد النذر فيهما، والعجب من األصحاب حيث التزموه في 

  .الزمان دون المكان إال مع المزية

وب الفصل بين كل ركعتين منهما بتسليم إال ولو عين عدداً في الزمان تعين، فيسلّم بعد كل ركعتين لوج    
  .ما أخرجه الدليل كما دل عليه الصحيحان المرويان في مستطرفات السرائر وكتاب قرب االسناد

ولو قيد أربعاً بتسليمة ولم يالحظ الفريضة الرباعية، ففي انعقاد النذر لدي اشكال، وكذا عند اطالق     
  .الوحدة ولم يالحظ الوتر في مفردته

ومن الملتزم شرعاً صالة التحمل عن الغير للوالية أو االجارة كما تضمنته األخبار الكثيرة في األول     
وعمومات أخبار االجارة في الثاني، وكذلك أخبار االستيجار في الحج مع اشتماله على الصالة الواجبة، 

ته بنقصان صفته، كالعاجز عن القيام ومراعاة العدالة فيه أحوط وأولى، وكذلك يشترط فيه عدم نقصان صال
أو عن القراءة، نعم لور تجدد العجز فاألقوى اجزاء صالته إن كانت فورية وإال راعى زوال العذر، وأما 

بعروض العجز وبطالن عقد االجارة، ألن اطالق االجارة -احتمال تسلّط المستأجر على الفسخ أو االنفصاخ 
فكلها ال تالئم لزوم االجارة -لّط على الفسخ إذا كان الزمان بطياً عادة محمول على الهيئة الكاملة أو التس
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  . وما قلناه أليق بها

  فصل يف قضاء الفوائت

من ترك صالة فريضة مع استكمال شرائطها أو أخل بها لنوم أو نسيان لزمه القضاء إال الجمعة فتقضى     
 بعد الزوال، فيجب الخروج لها من الغد وتصلّى قضاء ظهراً، وإال العيدين فال قضاء لها إال إذا ثبت الهالل

كما تصلّى أداء لصحيحة محمد بن قيس وغيرها، وما فات في الصغر أو الجنون أو الكفر األصلي ولو كان 
مخالفاً للخبرين المرويين في كتاب الرحمة لسعد بن عبداهللا وفي كتاب الكشي من طريق عمار ألن ما هو 

  .من تركه للصالةعليه من الكفر أعظم 

وكذلك ما ترك في الحيض والنفاس من اليومية، أما غيرها فاألحوط القضاء، ويستثنى من اليومية ما     
  .أدركنا وقته طاهرتين ثم فاتهما قبل الدم أو بعده للصحاح المعتبرة المستفيضة

 للصحيحين، وكذلك ما فات أما ما فات لفقد الطهورين فال، إال أن يكون صلّى بغير طهور فيجب القضاء    
  .باالغماء، وكلما غلب اهللا على العقل من األمراض فإنه أولى بالعذر كما في الصحاح

وما فعله المخالف ال يجب قضاؤه وإن كان غير صحيح عندنا تفضالً من اهللا تعالى كما تضمنته     
  .الصحاح، وإن كان الحق بطالن عبادته لألخبار الصحيحة

له بالمسكر ونحوه وجب القضاء إذ ال مستند لسقوطه هنا، وفي متعمدة الحيض أو الوضع ولو زال عق    
شرب الدواء لهما والشارب للمسكر خطا، وكذلك المرقد إشكال واألقوى عدم القضاء للحائض والنفساء 

  .والقضاء لغيرهما

 فاألحوط وجوب القضاء ويجب قضاء صالة الكسوفين مع استيعاب القرص مطلقاً، ومع عدم االستيعاب    
  .على العامد والناسي

ولألخبار المفسرة لها، واألقوى وجوبه على > أقم الصالة لذكري<ووقت القضاء حين يذكر، آلية     
الفورية، ويزاحم بها الحاضرة ما لم يتضيق وقتها، وهذا أقوى األقوال السبعة الواردة في المسألة لما في 

  ).السوانح(و) الرواشح(ناقشات، وقد حققنا المسألة في كتابينا أدلّتها من االيرادات والم

ويجب الترتيب بين الفوائت مع العلم به للصحاح لمستفيضة ويسقط مع الجهل، وال يجب تحصيله     
 فلم نقف في - مع العلم -بالتكرار ونحوه، أما الترتيب بين الفوائت غير اليرمية وبينها وبين اليومية 

  .ما يدل على شيء منهااألخبار على 

واالعتبار في التمام والقصر بحال الفوات، إال مع الدخول في السفر فاالعتبار بحال الوجوب كما هو     
  .مرتضى المرتضى لخبر زرارة
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 قضى صبحاً ومغرباً وأربعاً مطلقاً -ولو بفوات طهارتها-ومن فاتته فريضة من الخمس غير معينة     
يه في الخالف الوفاق، والقول بقضاء الخمس كمالً شاذاً ال مستند له وإن كانت لألخبار، ووقد ادعى عل

الفائتة مقصورة صلى الخمس كلها احتياطاً لعدم المستند هنا في التداخل قصراً للنصوص على محالها وبعداً 
  .عن ساحة القياس

إن خرج الوقت أو صلّى فريضة ولو شك في فعل الفريضة وجب عليه االتيان بها ما دام الوقت باقياً، ف    
أخرى بعدها انتفت اإلعادة والقضاء للصحيحين المنسوبين إلى زرارة، ولو لم يعلم قدر الفائت قضى ما 

الطالق -تيقن فواته وسقط الزائد للشك في فواته وقد خرج الوقت، وإن احتاط لقضاء ما يغلب على ظنّه 
  .ن بعيداً من الصواب لم يك-خبر اسماعيل بن جابر كما عليه المشهور

  فصل يف الصالة املقصورة للسفر وشروطها وأحكامها

  .أما المقصورة فال تكون إال رباعية من اليومية    

  ):شروطها(وأما     

فقصد المسافة وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ ثالثة أميال، كل ميل ثالثة آالف وخمسمائة ذراع أو     
 وهو بياض يوم من طلوع فجره إلى غروب الشمس في األيام القصار أو مسيرة يوم معتدل لالبل القطار،

  .الطويلة أو المعتدلة

ويتخير المسافر بين اعتبارها بكل من الطريقين، سواء كان هذا المقدار في الذهاب فقط أو مع اإلياب،     
ما دّل على الثمانية أو على -  في يومه أم ال مالم ينفصل بأحد القواطع اآلتية، وعلى هذا تنطبق األخبار كلّها

 وصحاح األخبار الواردة في عرفات وصحيحة أبي والد وصحيحة الفضل بن شاذان المروية في -األربعة
العلل والعيون وخبر محمد بن سنان المروي فيهما، أيضاً شواهد صدق على ذلك، بل جاء في خبر المقنعة 

اي واهللا، : أهو سفر؟ فقال: فات؟ أما يخافون اهللا؟ فقلتوما لهؤالء الذين يتمون الصالة في عر(المرسل 
 كأنّهم لم يحجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه -أو ويلهم-ويحهم (، وفي تلك الصحاح )وأي سفر أشد منه؟

  ).وآله 

فقد شغل (وبهذا سقط اشتراط الرجوع ليومه، وصحيحة محمد ابن مسلم ال تدل على ذلك، وإن كان فيها     
 ألن المراد به اليوم الذي جعل طريقاً ثانياً إلى معرفة المسافة، نعم يستفاد من خبر الفقه الرضوي )يومه

جواز القصر تخييراً في األربعة وإن لم يقصد الرجوع، وربما أمكن جعله وسيلة إلى جمع آخر في األخبار 
  .ة تخييراً وفيالواردة باألربعة مطلقاً واألخبار الواردة بالثمانية بجعله في األربع

وبقية األقوال في هذه المسألة مرجع دليلها الجمع، إال أنّه غير تام، فمن هنا أعرضنا عن ذكرها لمكان     
  .االختصار ولئال تتشعب األنظار

وأن ال يقطع السفر بمروره على منزله الذي يقيم فيه في كل سنة ستة أشهر كما في صحيحة ابن     
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زل عليها لصحتها وسراحتها، واطالق أخبار الضيعة الدالة على التمام منزلة على بزيغ، وإطالق غيرها من
وجود المنزل فيها بهذه الشرائط، أو من باب الرخصة كما جمع به المحدث الكاشاني ويرشد إليه خبر ابن 

عين متردداً، عمران المروي في التهذيب، أو نية إقامة عشرة أيام متوالية، أو مضي ثالثين يوماً في مكان م
  .أو بالوصول إلى وطنه المستلزم النقطاع سفره به عرفاً بدخوله له

الكري، والمكري، والجمال، والجابي الذي يدور في : وأن ال يكون السفر عمله، مع كونه أحد التسعة    
ر في جبايته، والراعي، والبدوي، والمالح، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق، واألمير يدو

إمارته، ويستثنى من هذا المكاري والمالح إذا جد بهما السير كما في الصحيحين وغيرهما، وجد السير أن 
  .يجعل المنزلين منزالً

: وأن يكون السفر سائغاً غير عاص به ولو بطلب الصيد للهو أو التجارة مع طلب الفضول، وبالجملة    
  .كل سفر يكون معصية أو غايته معصية

أن يكون مستمراً على قصد المسافة بحيث ال يعدل عن قصدها في األثناء وال يتردد كما في خبري و    
  .اسحاق بن عمار المرويين في الكافي والعلل والمحاسن

وأن يتوارى عن جدران البلد، أو يخفى عليه أذانه للصحيحين، وأما الخبران الداالن على التقدير     
 والخبر الدال على أنه بمجرد الخروج فسبيل الجميع التقية وربما جمع بالخروج من احتالم البيوت،

  .بالرخصة وهو بعيد

مكة والمدينة جميعهما، ومسجد : ومع اجتماع هذه الفرائض يتحتّم القصر، إال في أحد المواطن األربعة    
ذكره ابن ادريس في  دون بلديهما، وتحديد الحائر ما -على مشرفه السالم-الكوفة، والحائر الحسيني 

السرائر واختاره شهيد الذكرى، فيتخير فيها بين القصر والتمام مع أفضلية التمام وسيما في مسجد الكوفة 
  .والحائر الحسيني، إذ لم يجيء بالقصر إال خبر ضعيف في الثاني أورده ابن قولويه في الكامل

 الرضوي، وفي مسجد براثا لعدة روايات وإن وال بأس بالتمام في المشاهد كلّها كما في خبر الفقه    
  .ضعف طريقها

ولو أتم من فرضه القصر جاهالً بالحكم أجزأه وليس عليه إعادة للصحاح صوماً وصالةً وقتاً وخارجاً،     
وصحيحة العيص الدالة على اإلعادة مطلقاً، أو في الوقت خاصة كما عليه االسكافي والحلبي محمولة على 

  .ل، والناسي إن ذكر من يومه أعاد وإال فالغير الجاه

ولو قصر المتم جاهالً بالحكم، فإن كان التمام ناشئاً عن اإلقامة عشراً أو مثل صالة المغرب أجزأه     
  .للموثق والصحيح، وفي غيرهما يعيد وقتاً وخارجاً

فاالعتبار بحال األداء ولو دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق، أو حضر بعد السفر كذلك،     
  .للصحيح وغيره وما عارضه من األخبار الصحاح وغيرها مؤولة أو محولة على التقية
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وقد اشترط األصحاب في وجوب االتمام على أولئك األفراد الذين السفر عملهم أن ال يقيم في بلدة عشرة     
ه من أثر وال خبر فالحق إذاً ما ذهب إليه أيام، فلو أقامها ثم أنشأ سفراً قصر، وفيه نظر إذ ال مستند ل

الصدوق من اختصاص الحكم المذكور للمكاري والجمال إذا أقاما في بلديهما عشرة أيام، وفي البلدة التي 
يذهبان إليها عشرة أيام أيضاً أو أكثر، قصرا في سفرهما وأفطرا وربما يكتفي بإقامة العشرة في أحد 

في صحيحة عبداهللا بن سنان المذكورة، ولمرسلة يونس بن ) أو(معنى على ) الواو(البلدين، بحمل 
عبدالرحمن، نعم إن كان قد أقام خمسة أيام ال غير قصر في سفره بالنّهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر 

  .رمضان

سافروا وكذلك المكاري الذي يختلف في كل األيام، كلّما جاءهم شيء اختلفوا له، فإن عليهم التقصير إذا     
  .لصحيحة اسحاق بن عمار وروايته

أما باقي األفراد ففرضهم التمام في جميع الحاالت في الصالة والصيام، إال أن يخرجوا عن كون السفر     
  .عملهم وصدق هذه األسماء عليهم

،  إلى ما دون المسافة وبلغ حد الترخّص-بعد رجوعه عن نية اإلقامة-ولو خرج ناوي المقام عشراً     
فإن كان قد صلّى صالة واحدة بتمام بقي على التمام إلى أن يخرج مسافراً، كما في صحيحة أبي والد، وإن 

 - وقد تجاوز محل القصر-لم يصل صالة واحدة بتمام رجع إلى التقصير، أما لو كان في أثناء الصالة 
 بتمام، أما لو دخلها بنية استمر عليه، وإن لم يبلغ محل التمام صالها مقصورة إن لم يصل صالة واحدة

  .القصر فنوى اإلقامة في أثنائها صالها تماماً للخبر معتبراً، وفي المسألة األولى خالف والثانية إجماعية

والمسافر يبقى على التقصير في رجوعة إلى أن يدخل منزله إن كان ذا منزل للمعتبرة المستفيضة     
بل منينته اإلقامة أتم بحيث يسمع األذان، أو تراه أهل البيوت وأكثرها من الصحاح، وإن لم يكن ذا منزل، 

كما في صحيحة ابن سنان، وبهذا تجتمع األخبار في الحقيقة، ولم يسبقني إليه سابق على ما بلغني من 
  .الجامع بين األخبار

  .ويجب على المسافر إجبار صالته المقصورة بثالثين تسبيحه وفاقاً للصدوق    

   املقصورة للخوففصل يف الصالة

وهي مقصورة رذا كانت رباعية يومية، ولها قصران، كمية وكيفية، إال ان الكمية من خوف العدو،     
  .والكيفية مشتركة بين خوف العدو وغيره وسيجيء اإلشارة إليه

وهي مقصورة سفراً وحضراً جماعة وفرادى على األصح للصحيح وغيره، وهي أنواع أشهرها ذات     
اع، وهي مورد اآلية النازلة فيه كما في الصحاح، ويشترط فيها أن يكون العدو في غير جهة القبلة الرق

  .ويخاف هجومه، وكونه ذا قوة، وإمكان االفتراق فرقتين وعدم االحتياج إلى الزيادة

رقونه في فيصلي اإلمام بفرقة ثم يتمون، ثم تأتي الفرقة األخرى فتدخل معه في الركعة الثانية ويفا    
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  .التشهد فيتمون، ويطول التشهد ليتم بهم، هذا في الثنائية لقصرها ولكونها ثنائية باالصالة

وفي المغرب يصلي باألولى ركعة، وبالثانية ركعتين أو بالعكس للصحيحتين، وربما قيل أن األول أفضل     
  . األركان والقراءةليلة الهرير، وليتقاربا في إدراك )صلوات اهللا عليه( تأسياً بعلي

ويجب على المصلّين أخذ السالح، لظاهر اآلية واألخبار المفسرة لها، وما ورد في قضية الطف من     
 عليه السالم بأصحابه كما رواه ابن طاووس في كتاب اللهوف، ولو ترك أخذ السالح في  صنع الحسين

  .موضع وجوبه لم تبطل صالتهم

إلمكان ويومون إيماء مع تعذّر الركوع والسجود، وهنا تقصر كيفية أيضاً ومع الشدة يصلّون بحسب ا    
صالة الزحف على : ( عليه السالم قال كما أشرنا له فيما تقدم، وجاء في صحيحة الحلبي عن أبي عبداهللا

ذا ، هك)الظهر ايماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع إيماء، والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله
ولعله هو الصواب، وفي خبر محمد بن غدافر عن أبي ) المسايفة تكبير بغير إيماء(في التهذيب، وفي الفقيه 

) إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزاه تكبيرتان: ( قال-كما في الكافي والتهذيب- عليه السالم  عبداهللا
  .يعني عن كل ركعة وهنا يسقط االستقبال أيضاً

 والسبع واألسير تأسره المشركون فال تقصير في العدد على األصح، وإنما التقصير في أما خائف اللص    
الكيفية، فينتقل األسير إلى اإليماء، وأما خائف السبع واللص فيكبر لإلحرام أو يومي برأسه إيماء للركوع 

الذي يخاف (ه  عليه السالم كما في الفقي والسجود لصحيحتي البصري، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر
ويسقط االستقبال أيضاً هنا، وربما أدى الخوف ) اللصوص والسبع يصلي صالة الموافقة إيماء على دابته

من السبع واللص إلى سقوط اإليماء فيقتصر على التكبير وال يومي برأسه، كما في خبر محمد بن مسلم 
  .عن أحدهما

مروي في التهذيب وخبر العياشي ومرسلة الفقيه وفي صحيح زرارة المروي في الفقيه وخبره ال    
وصحيحة حريز المروية فيه داللة على أن تقصير الخوف تعود الركعتان إلى ركعة أيضاً، وال بأس بالعمل 

  .بها وال حاجة إلى ارتكاب التأويل وإن احتملته وفاقاً لالسكافي

القصر بالسفر ووجب عليه التمام، أما ولو كان الخوف مسبباً عن المعصية سقط القصر به كما يسقط     
صالة الموتحل والغريق والخايض في الماء فال تقصر كمية بل كيفية بعودها إلى اإليماء وكذلك لو لم يجد 

  .ما يسجد عليه

ومن استمر به الرعاف وشدة البطن، وفاقد األرض، والمنقطعة به األرض عن بالد اإلسالم بحيث يخاف     
 عليه  ول، إنتقل إلى اإليماء، وفي صحيحة ليث المرادي كما في الفقيه عن أبي عبداهللاعلى نفسه من السي

يومي برأسه : سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه إلى زوال الشمس وحتى يذهب الليل، قال: (السالم قال
  ).يومي برأسه: وعن رجل استفرغه بطنه؟، قال -عند كل صالة 
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  فصل يف صالة اجلماعة

بل بكفره -سنة أكيدة في الفرائض كلها سيما اليومية، واألخبار بفضيلتها متواترة، وبذم تاركها وهي     
 متكثّرة متناصرة، وال تجب إال في الجمعة والعيدين عند استكمال شرائطهما، -وفسقه وخروجه عن االسالم

  .بل هي من شرائطهما وال دور لقيام الدليل باالستقالل على كل من األمرين

وقد تجب بالنذر والعهد واليمين، وربما أوجبها جماعة من متأخري المتأخرين على من ال يحسن قراءة     
الفاتحة ألنه ال صالة إال بها، واإلمام يتحمل القراءة، وال بأس باتباعهم لتوقف صحة الصالة عليها مع داللة 

  .كثير من األخبار على ايجابها كل حال

لنوافل مطلقاً، وإن كانت راتبة أو نوافل شهر رمضان، لعدة من ا ألخبار وال تجوز في شيء من ا    
 عليه السالم للمأمون،  كصحيحة الفضل بن شاذان المروي في العيون، وهو حديث شرائع الدين الذي كتبه

وخبر الخصال، وخبر تحف العقول، ورواية الكافي المروية في الروضة منه، وهي مصرحة بالبدعية وكل 
  .ضاللة، وما جاء من األخبار الصحاح وغيرها مما تضمن جواز الجماعة فيها فسبيله التقيةبدعة 

نعم يستثنى من هذه القاعدة صالة االستسقاء، والعيدين مع اختالل شرائط الوجوب كما قدمنا، والصالة     
إما لترك غسل : ولىالمعادة في جماعة لتدارك فضيلتها، وكذلك كل إعادة لطلب كماٍل وفضيلة لنقصان األ

 أو للقراءة بغير سورة الجمعة والمنافقين إلى غير ذلك من - ولو لزحام الجمعة - الجمعة أو للصالة للتيمم 
المواضع المنصوص عليها في محلّها، ومنها صالة الجنازة المندوبة أو إذ كان اإلمام امرأة قد أمت مثلها، 

  .ه عن قريبكما دلت عليه الصحاح وغيرها، وسيجيء بيان

ولم نقف عليه، إال ) الكافي(وأما صالة الغدير فمستندها المرسل الذي رواه أبو الصالح الحلبي في كتابه     
) المصباح(والشيخ في ) اإلقبال(أنه ثقة فيما نقل وقد روى الخطبة أيضاً، وقد أورد ابن طاووس في كتاب 

  .خبراً مسنداً يدل على الخطبة أيضاً

 اثنان أحدهما االمام مستكمل لشرائط الرمامة، -في غير الجمعة والعيدين-نعقد به الجماعة وأقل ما ت    
والثاني المأموم ولو كان صبياً مميزاً أو امرأة أو مريضاً جالساً بال خالف، للمعتبرة وغيرها، ويشترط أن 

ال انها معارضة بأخبار أخر، يكون اإلمام مكلفاً على المشهور، الخبار دلّت على نفي الجماعة خلف الصبي، إ
فاالحتياط إذا في المنع وأن يكون ذكراً إذا كان المأموم ذكراناً وإناثاً أو خناثى، أما إذا كن جميعاً إناثاً ففي 
جواز إمامة المرأة لهن خالف، فاألقوى المنع إال في النافلة أو صالة الجنازة وهذا من المواضع المستثناة 

  . في النافلة كما سمعت لداللة جملة من األخبار المعتبرة على ذلكفي المنع من الجماعة

أما الخنثى فال تؤمها المرأة، وفي إمامة الخنثى للخنثى كالم واألقوى المنع الحتمال األنوثية في اإلمام     
  .وقد دل خبر الدعائم على إمامة الخنثى للمرأة دون العكس

مولد، واألحوط اعتبار سالمته من الجذام والبرص والحد الشرعي وأن يكون مؤمناً، عدالً، طاهر ال    
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واالعرابية للمعتبرة وإن كانت الكراهة ليست ببعيدة لتعارض األخبار في ذلك، فالجمع بالكراهة ممكن، نعم 
يكون   تجوز إمامتهم لمثلهم وسيما في االعرابي لداللة النصوص عليها بالخصوص، والمراد بااليمان أن

  . اثني عشرياً، وبالعدالة ما مر في صالة الجمعة وبطهارة المولد أن ال يكون ابن زناإمامياً

وأن يكون محسناً للقراءة، وأن ال يكون قاعداً والمأموم قائماً للخبرين، فإنه من خواصه صلى اهللا عليه     
موم إمرأة واالمام رجالً وآله ، وأن ال يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة للصحيح وغيره، إال إذا كان المأ

  .للموثق الساباطي، ويغتفر فضل األساطين وإن منع المشاهدة كما في الصحيح

وأن ال يكون المأموم بعيداً عن اإلمام والصف الذي يتقدم بما يزيد على قدر التخطي على األحوط، أو     
لمأموم مسبوقاً وخشي أن يرفع بما ال يزيد على مربض فرس كما في الصحيح، ويغتفر من ذلك ما لو كان ا

اإلمام رأسه من الركوع فإنه يكبر من بعيد ثم يتخطّى إلى أن يلحق بالصفوف كما دلّت عليه المغتبرة اآلتي 
  .ذكرها، واألخبار المانعة من الصالة خلف المقصورة التي فيها اإلمام من حيث الحيلولة ال من حيث البعد

ن اإلمام أعلى من المأموم بما يعتد به في مثل األبنية دون االنحدار ومن الشرائط أيضاً أن ال يكو    
الموثق، بخالف العكس لذلك الموثق وصحيحة علي بن جعفر، وإن كان التساوي في الموقف أفضل، حتى 

  .جاء كراهة االرتفاع للمأموم أيضاً بل المنع إال أن ذلك قضية المنع

تأسي والنصوص المستفيضة وسيما خبر اإلحتجاج والتهذيب المانع وأن ال يقف المأموم قدام اإلمام لل    
من الصالة أمام قبورهم عليه السالم للتعليل فيه بأن اإلمام ال يتقدم، أما التساوي في الموقف فيتعين إذا 

 امرأة  مع الذكورية، أما المرأة والخنثى فيأخران حتماً إال إذا كان اإلمام-ولو صبياً-كان المأموم واحداً 
فيصلين في صف واحد عن يمينها ويسارها، أما إذا كان اثنين فصاعداً تعنيت الخليفة في األصح للصحاح 

 كما في الخبر، واألكمل أن يكون بين اإلمام وبين -ولو كان بشبر-المستفيضة، نعم يكفي مطلق التأخر 
خبر الدعائم، حتى جاء فيه أن الصف األول مربض عنز أو مسقط جسد، ويكره أقل من ذلك كما يدل عليه 

الصالة ليست بصالة، وصحيحة عبداهللا بن سنان المتقدمة قد دلّت أيضاً على التقدير بمربض العنز، هذا في 
  .صالة الجماعة غير الجنازة، أما فيها فيتأخر ولو كان واحداً وقد تقدمت اإلشارة إليه للخبرين

ب ذلك على الرمام إال أن تكون الجماعة واجبة كما في الجمعة وأن ينوي اإلئتمام ويعين اإلمام، وال يج    
والعيدين، نعم هي شرط في حصول الفضيلة، ولو نوى كل منهما اإلمامة صحت الصالة، وإن نوى 

  .المأمومية فسدت، للخبر ولصدق كل منهما على اآلخر

ل إما أن يتأخّر عنه أو يقارنه، إال أن وإن يتابعه في الزفعال إذا كان مرضياً، بمعنى عدم تقدمه عليه، ب    
في المقارنة فوات فضيلة الجماعة، كما تضمنه الخبر المرسل النبوي المروي في جامع األخبار، وفي 

  ).إنما جعل اإلمام إماماً ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا(النبوي اآلخر 

اً فيما سوى التكبير، وسيما تكبير االفتتاح كما دل عليه وأما المتابعة في األقوال فال مستند له صريح    
  خبر وهب بن وهب المروي في قرب االسناد واطالق خبر المجالس وهو أحوط،
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 وجب عليه الود -قبل اإلمام-ولو رفع رأسه من الركوع أو السجود، أو هوى إليهما ناسياً أو ظانّاً     
زيادة هنا ولو ركناً، والموثق الناهي عن اإلعادة معه منزل على وفعل ذلك الذي فعله مع اإلمام، واغتفرت ال

عدم اإلدراك أو على التقية، أما العامد فيعيد الصالة للخبر المشار إليه في الجامع لصراحته في بطالن 
الصالة وإن كان المشهور الصحة واالستمرار حمالً للموثق على ذلك، والستلزام اإلعادة بزيادة الركن، 

  .اإلعادة على االستحباب في تلك األخبار بعيد من ظاهرهاوحمل 

 -جهرية كانت أو إخفاتية-ومن الشراذط أن ال يقرأ خلف اإلمام المرضي للصحاح المستفيضة وغيرها     
فإن قرأ من خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة إال إذا كانت الصالة جهرية ولم يسمع وال همهمة، 

ينئذ للمستفيضة المعتبرة، وإنما حملت على االستحباب لكونها آمرة لورود الصحيح في فتستحب القراءة ح
أو كان مسبوقاً وكانت الركعة له من األوليين ولإلمام من األخيرتين ) ال بأس إن صحت وإن قرأ(ذلك، وفيه 

ب القراءة لصحيحة زرارة فعليه القراءة أيضاً وجوباً، واألحوط تقييد ذلك بما إذا لم يكن قارئاً فيهما فيجتن
  .وغيرها، واألخبار الدالة على القراءة في الصالة اإلخفاتية سبيلها التقية الستحباب ذلك عندهم

أما غير المرضي فال تسقط القراءة خلفه، بل يجب االتيان بها ولو بمثل حديث النفس، ويجوز االقتصار     
تفاد من المعتبرة، واألحوط أن يجمع بين القراءة على الفاتحة، بل يكفي بعضها لو لم يمهله كما يس

  .واالنصات مهما أمكن لألخبار اآلمرة باالنصات معن، وكان القراءة راً عندهم ال تنافي

ومن الشرائط أيضاً أن يتوافق نظم الصالتين في األفعال والهيئة، فال يقتدي في اليومية بمصلّي     
المتابعة، أما في عدد الركعات فال يشترط للصحاح المستفيضة، الكسوف والعيدين وال العكس لعدم تأتي 

وفي كل من : وكذا فب النوع والصنف، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل وبالعكس، وفي كل من الجنسخ 
للصحاح إال في ائتمام المتم للمقصر وبالعكس فيكره كراهة مغلظة في األول وإنما ] لخمس مع األخرى

  .لصحاح الصراح الواردة بالجواز فيحمل على نهي الموثقحكمنا بالكراهة ل

واألحوط أن ال يؤم صاحب الفالج األصحاء، وال المتيمم المتوضيين إال إذا كان هو أعلمهم، وصاحب     
الراتبة وال األعمى في الصحراء إال أن يوجه إلى القبلة، وال العبد إال ألهله رذا كان أفقههم وأعلمهم 

  . حملت هذه األخبار على الكراهة لضعفها مع معارضتها للعمومات والصحاح المستفيضةبالسنّة، وإنما

وأن ال يتنفل حال اإلقامة وأخذه فيها للصحيح، وأن يسمع من خلفه كلما يقول، وال يسمعه من خلفه     
ية كما في شيئاً للموثق ويتأكد في التشهد للصحيحين، وأن يقرأ المأموم مع عدم سماع الهمهمة في الجهر

المستفيضة التي مرت اإلشارة إليها وأن بيبح في االخفاتية ويضيف إلى التسبيح الصالة على محمد وآل 
محمد، لصحيحتي أبي خديجة وعلي بن جعفر، وأن يسبح في نفسه مع االنصات للقراءة كما في صحيحة 

  .زرارة

 المستفيضة، وأن يسبح إذا أكمل قراءته قبل وأن ينبه اإلمام إذا أخطأ في القراءة أو تعايا للمعتبرة    
  .الرمام للموثق وغيره، أو أن يمسك آية ويمجد اهللا ويثني عليه، فإذا فرغ قرأ اآلية وركع بها كما في آخر

فإن قالها فسدت > آمين<، ويحرم أن يقول >الحمد هللا رب العالمين<وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة     
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-  اآلدميين للصحاح المستفيضة وكذا عند سمعلته، وإن جمع بين السمعلة والتحميد صالته ألنها من كالم
 كان أفضل، وأن يصلي اإلمام صالة أضعف من خلفه للمعتبرة المستفيضة، -كما جمعها المنفرد واإلمام

  .وهو مؤكّد ألنه يكون فتاناً لكن هذا في غير صالة اآليات أو محبتهم التطويل

مام من مصالة إال أن يتم المأمومون المسبوقون صالتهم للصحاح، وأن ال يتكلّم وال وأن ال يقوم اإل    
يلتفت أيضاً وقد أوجبه الموثق وإليه ذهب السيد، وأن ال يصلي في مقامه ذلك ركعتين حتى ينحرف من 

  .مقامه ذلك للصحيح وغيره

مشاهدة التكبير، وبإذراك اإلمام راكعاً وإنما تدرك الركعة خلف الرمام وفضيلة الجماعة بإدراك الركوع و    
وإن لم يشاهد التكبير على األصح للمعتبرة الصحيحة المستفيضة، وأما األخبار الدالة على مشاهدة التكبير 
فمحمولة على الفضيلة والكمال، وال يشترط إدراك الذكر في الركوع بل بمجرد االجتماع فيه، وخبر 

  .وم إال ان الصريح يدفعهاالحتجاج وإن دل على ذلك بالمفه

وإذا وجد اإلمام راكعاً وخشي رفع رأسه ان لحق بالصف كبر وركع مكانه كما سمعت، ثم لحقهم وهو     
راكع أو بعد أن يقوم من السجدتين للصحاح، والزحوط أنه إذا قام يجر رجليه جراً وال يتخطّى لمرسل 

  .القراءة الواجبة عليه للخبرالصدوق، وأن يكف عن القراءة حالة مشيه إن لم تفت 

 فال يحصل بها انعقاد القدوة وإن حصل بها فضيلة -إذا لم يدرك الركوع-أما المتابعة في السجدتين     
الجماعة، ولهذا ال يعتد بما صنع منهما، وهل يستأنف النية والتحريمة بعدها لو فعهلهما قبلهما أو يبني 

االستئناف وعدم االعتدا بما سبق، ويؤيده خبر الفقيه ومقطوعة عليهما؟ قوالن، بل أقوال األقوى منها 
منصور بن حازم، وأدنى الفضيلة أن يدرك اإلمام في السجدة األخيرة كما في الصحيح، فيجلس معه ثم يقوم 

  .فيصلي

ه وإذا أدرك مع الرما شيئاً من الركعات جعله أول صالته ثم يتم ما بقي عليه، وقد سمعت أنه يجب علي    
القراءة بقدر ما أدرك هنا، فإن ركع اإلمام قطع القراءة وركع معه كما في الصحاح وغيرها، ولهم في هذه 
القراءة خالف مشهور، واألقوى وجوبها كما هو مرتضى المرتضى، واألحوط له إذا لم يمهله بقدر القراءة 

  .الواجبة أن يفعل القراءة في األخيرتين أو في األخيرة للمعتبر

وإذا أجلس اإلمام المأموم للتشهد وليس بمحل تشهده جلس مقعياً متجافياً ولم يتمكن من القعود كما في     
الصحيح وغيره، ويتابعه في التشهد استحباباً ألنه بركة كما في الموثق وغيره، فإذا جاء محله جلس قليالً 

  .بقدر التشهد ثم يلحق اإلمام كما في الصحيح وغيره

 صالة الجمعة إذا زوحم عن الركوع والمتابعة فيه أو عن السجود أو عنهما معاً، يتالحق والمأموم في    
به إذا أمكن ولو في الركعة الثانية، فإن لم يتمكّن حتى ركع اإلمام في الركعة الثانية من الجمعة ركع معه 

فإن ركع بقصد الثانية  وحده كما هو شأن المسبوق، - وهي الركعة الثانية-ونوى بها األولى ثم أتم صالته 
ألغى ما صنع وسجد سجدتين أخريين بنية األولى، وأكمل صالته وال شيء عليه للخبر، ويغتفر هنا زيادة 

 صحيحة عبدالرحمن ابن الحجاج - أعني التدارك مع اإلمكان-الركن للدليل، وقد دّل على الحكم األول 
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  .وخبره

  .كه ولو قبل التسليم وصحت صالته للخبرينولو غفل عن المتابعة فعل ما فاته معه وأدر    

ومنم لم يدرك الخطبة يوم الجمعة أجزأته الركعتان معه للصحيح وغيره، فإن فاتته الصالة فلم يدركها     
  .فليصل أربعاً ومثله ما لو هرب اإلمام قبل الصالة

خالف وإشكال ألن الصحيح وإذا أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصالة، وإن أدركه راكعاً فهو موضع     
  .هنا متشابه واالحتياط أن يتمها جمعة ثم يستأنفها ظهراً

وإذا عرض لإلمام عارض يوجب انفساخ القدوة له، جاز أن يستنيب لهم من يتم بهم الصالة إن أمكن،     
 مع فإن لم يستنب استناب المأمومون للصحاح المستفيضة، وإذا كانت الصالة واجبة وجبت االستنابة

  .االمكان

     ويكره استنابة المسبوق ومن لم يشهد اإلقامة للصحيح وغيره، فإن فعل فعلى ذلك المسبوق بعد أن يتم
بهم صالته أن يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيديه إليهم يميناً وشماالً أن يسلموا ثم يستكمل هو ما 

لّى اإلمام قبله سدده من خلفه، كما في الصحيح فاته من صالته كما في الصحيحين، فإن لم يدر ما ص
وغيره، وفي الخبر أنه يقدم رجالً منهم يسلّم بهم، وينبغي المحافظة عند عروض هذه األسباب على اتمامها 
في جماعة بحيث ال يصلّونها فراءى إال من ضرورة ألنهم دخلوها في جماعة فليتموها كذلك كما في 

  .الصحيح وغيره

 إال لضرورة، -ولو بالتشهد والتسليم ألخير- أن يتقدم المأموم على اإلمام للخروج من الصالة وال يجوز    
كأن يأخذه البول كما في الصحيحين، فيتشهد ويسلّم قبله، وكذلك عند عروض الحاجة كما في صحيحة 

  .زرارة

غير طهارة أو على غير وإذا انكشف للمأموم عدم استكمال شرائط اإلمامة بظهور فسق أو كفر أو على     
القبلة أو ال ينوي صالة أو نحو ذلك من المبطالت لم تبطل صالة المأموم إال أن تكون الجماعة شرطاً في 
صحتها كالجمعة والعيدين عند استكمال الشرائط فتكون اإلعادة أحوط، ولم تبطل صالة المأمومين إذا كانوا 

 وليس عليه أن يعلمها أيضاً، وما دل من األخبار على فيما سبق غير عالمين للصحاح المستفيضة جداً،
اإلعادة في تلك الحال سبيله لتقية، وال فرق بين بقاء الوقت وال خروجه، وال بين الصالة الجهرية وال 

  .االخفاتية

ولو علم في األثناء أجزأه االتمام وانفرد، وإن احتاط باستيناف الصالة كان أولى لمجيء الصحيح بكل     
  .امنه

واعلم أنه إذا كان المأموم واحداً كانا في صف واحد كما سمعت فيما سبق، ويجب أن يكون عن يمين     
اإلمام، فإن كان عن يساره حوله إلى يمينه لألخبار المعتبرة المستفيضة وفاقاً لالسكافي، فتبطل الصالة مع 
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  .المخالفة عمداً

سمعت، ويحتاط بكونها عن يمين اإلمام للصحيحين، ولو كان وأما المرأة الواحدة ففرضها التأخّر كما     
معها أجنبي كان عن يمين اإلمام في صفّه وتأخرت المرأة عنهما حتى لو كان عبداً، وكذلك لو كانت خنثى 

  .مشكالً تأخرت عن الصبي وتقدمت على المرأة

ان امرأة كما تقدم، ويستثنى من  فهن في صف واحد مع اإلمام إذا ك-مع االتحاد والتعدد-أما النساء     
جماعة العراة إذا صلوا جماعة، حيث انهم -قاعدة الرجال من وجوب التأخر عليهم إذا كانوا أكثر من واحد 

  .يكونون معهم في صف واحد ويتقدمهم بركبتيه استحباباً وقد تقدمت اإلشارة إليه

ن يقدمه المأمومون ويتفقون عليه، فإن اختلفوا وينبغي عند التشاح في اإلمام من المأمومين أن يقدم م    
 وفيهم من هو أعلم منه لم يزالوا - أو صلّى بقوم- من أم قوماً (قدم األعلم بالسنّة واألفقه في الدين لخبري 

، ثم األقرأ وهو أكثرهم قراءة للخبرين، ثم األقدم هجرة ولو بالسبق إلى طلب )في سفال إلى يوم القيامة
  .، ثم األكبر سناً، ثم األصبح وجهاً لمرسل العلل وخبر الفقه الرضويالعلم والوالية

وال يجوز التقدم على األمير في إمارته وال على صاحب المنزل في منزله وصاحل الراتبة أحق بمسجده     
  .كما في الخبرين

م بها في األثناء وال يجوز االقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه، وهو موضع خالف بينهم، نعم لو عل    
  .استمر، وال يؤذنه حتى ينصرف، سيما في جاهل النجاسة الطالق الخبرين

ولو علمت الحرة بعتق من تصلي مكشوفة الرأس لم يبعد جواز االقتداء بها كما جزم به العالمة في     
إنه ليس مذهبنا، وقد القواعد مع توقفه في مسألة النجاسة، وقد طالبه الشهيد األول في البيان بالفرق وقال 

  .يوجه بما ال يخلو من خدش، والمسألة غير منصوصة بخصوصها

وإذا أحرم اإلمام لو دخل المسجد للصالة، قطع المأموم النافلة التي تلبس بها، وإن قلنا بتحريم القطع     
له، بل اطالق األخبار فيها الدليل ولو كان فرضاً نقل النية إلى النافلة وأتم ركعتين، هكذا قالوه وال مستند 

يدل على قطعها من غير نقل إلى النفل أما إذا لم يمكن نقلها إلى التفل لضيق الوقت فال ريب في جواز 
  .القطع

وفرق األكثر بين األصل وسائر األئمة، فجوزوا القطع المام األصل مطلقاً، ولم نقف لهذا التفصيل على     
  .دليل سوى االعتبار

صلي اإلنسان وحده في صف على اإلنفراد اختياراً، وإن كان على كراهة لخبري الكناني وال بأسبأن ي    
وموسى بن بكر، أما إذا لم يجد موضعاً في الصف فال كراهة لخبر األعرج وغيره، ويستحب له أن يقوم 

ير بحذاء اإلمام ولو كان في صف واحد، أما ما تضمنه خبر السكوني وخبر الدعائم والجعفريات عن أم
وما العثكل؟ :  ال تكونن في العثكل، قلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله:  عليه السالم قال المؤمنين
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أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف وقام حذاء اإلمام أجزأه، فإن هو عاند : قال
  .لبعد المفرطفهو متشابه، ويمكن حمل المعاندة فيه على ا) الصف أفسد عليه صالته

وينبغي للمأمومين أن يسدوا الفرج ولو بالمشي إليها، كما تضمنته الصحاح وغيرها، وفي صحيحة     
، وال يضرك أن تتأخّر )أتموا الصفوف إذا وجدتم خلالً: ( عليه السالم قال الفضيل بن يسار عن أبي عبداهللا

وكما يجوز له التقدم يجوز له التأخر أيضاً، كما إذا وجدت ضيقاً في الصف وتمشي منحرفاً حتى تتم الصف، 
  .دل عليه هذا الصحيح وموثقة سماعة

وال بأس بأن يدخل المأموم في صالة الرمام رذا أدركه في التشهد الدراك فضيلة الجماعة كما دل عليه     
ك اإلمام وهو قاعد سألته عن الرجل يدر( عليه السالم قال  الخبر، وفي الموثقة الساباطية عن أبي عبداهللا

ال يتقدم الرمام وال يتأخّر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل : يتشهد وليس خلفه إال رجل واحد عن يمينه، قال
  ).معه خلف اإلمام، فإذا سلّم اإلمام قام الرجل فأتم الصالة

حيح، وقد عرفت ويكره للمأموم في الصالة اإلخفاتية حال القراءة السكوت كأنه حمار كما تضمنه الص    
فيما سبق أنه يسبح وال يغتفر للمأموم اسماع اإلمام قنوته، وإن تأكد الجهر به لخبر أبي بصير الموثق عن 

، ويستثنى له اإلنصات عند جبر اإلمام بالقراءة الدعاء )ال تسمعن اإلمام دعائك خلفه: (قال^ أحدهما 
ذلك الدعاء بسؤال الجنّة والتعوذ من النار عند ذكر والتعوذ، ولو كان أدعية التوجه والتعود للقراءة، وك

  .آيتيهما للخبر الصحيح، فهو مستثنى من وجوب اإلنصات

وإذا صلى المأموم خلف المخالف الجمعة قام بعد فواغ الركعتين وأضاف إليها ركعتين بعد تمهل وإطالة     
 عليه  قلت ألبي جعفر: حته قالفي التشهد والذكر كما في خبر حمران وموثقة زرارة، وجاء في صحي

 عليه السالم أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن  السالم إن أناساً رووا عن أمير المؤمنين
 عليه السالم صلّى خلف فاسق، فلما سلم وانصرف قام أمير  يا زرارة إن أمير المؤمنين: بتسليم، فقال

يا أبا الحسن : عات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه عليه السالم فصلّى أربع رك المؤمنين
 عليه  ، وكأنه)الحديث-إنهن أربع ركعات متشابهات: صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم؟ فقال

  .السالم لم يعتد بالصالة معهم بالكلية، وهذه إحدى الصور المسوغة هنا

صنع معهم كذلك كما في خبر الحضرمي، وكأن هذا حيث ال يمكن وكذلك لو قدم الصالة قبل أن يأتيهم،     
 أو  استيفاء األفعال على وجهها وتمامها، وإال فالصالة معهم كالصالة خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

كالمجاهد بسيفه في الصف األول خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، بل في الخبر المروي في تفسير 
عليه السالم المنع من أن يصلي وحده من غير أن يحضر جماعتهم، وال تسقط عنه االقامة وال   العسكري

> قد قامت الصالة<األذان إال لضيق الوقت، فإن كان هناك ضيق اقتصر على بعض اإلقامة، وهو من قوله 
عند > ملحي على خير الع<إلى آخر اإلقامة كما دل عليه الخبر المعتبر، وعليه أن يضيف إلى ذلك 

  .المضايق المختصة لتركهم لهذا الفصل

 عليه السالم أنه إذا صلّى في البيت أوالً وخرج إليهم  وجاء في خبر ناصح المؤذن عن أبي عبداهللا    
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فليجعلها نافلة وال يصلي معهم فيدخل معهم من غير تكبير ألن مفتاح الصالة التكبير، وهو عين ما ورد في 
أما أنا فأصلي معهم وأريهم أني أسجد ولم : ( عليه السالم في قوله  أبي عبداهللاخبر عبيد بن زرارة عن

، وفي هذا كله توسعة من الشارع في الصالة معهم للحرص على حصول تلك الفضيلة والخروج )أسجد
  .بحسناتهم التعبدية، وإال فال حسنات لهم

  فصل يف قواطع الصالة

  : بحسب الشك والوهم، وهي قسمانوما يعرض لها مما يوجب إبطالها ولو    

  ما يبطلها عمداً وسهوا): األول(

 إال فيما استثني من العفو عن حدثه كالمبطون -ولو كان أصغر-وهو كلّما يبطل الطهارة من الحدث     
  .وصاحب السلس والمحدث وهو متيمم بالسبق أو السهو فوجد الماء كما تقدم

  . الصحاحااللتفات الفاحش كما في: ومنها    

  ما ال يبطلها إال عمداً): الثاين(

وهو الكتف على األحوط، ألنه عمل في الصالة، وال فرق فيه بين حالة القراءة أو غيرها من حالة القيام     
  .وال بين وضع اليمنى على اليسرى أو العكس، للمعتبرين المرويين في الدعائم وقرب االسناد

صدق الكالم العرفي عليه وبالقصد إليه، والحرف المفهم في قوتهما ألنه والكالم بحرفين فصاعداً عند     
  .كالم لغةً وعرفاً، وأما التنحنح واألنين فغير مضرين وإن اتفق اشتمالهما على الحرفين ألنه ال يسمى كالماً

 الصالة بالكلية والقهقهة والفعل الكثير في المشهور، والخبر الوارد في التكفير يزيده أماماً يمحي صورة    
فال اشكال في إبطال مطلقاً، يستثنى من هذه الكلية ما استثناه الشارع وأذن فيه في األثناء كوضوء المبطون 
عند إرادة البناء، وكغسل الرعاف إذا كان الماء قريبه في المكان األدنى، وكذلك في كل موضع نص على 

  .قطعه للصالة مجامعاً للبناء

وُألحق به البكاء ألمور الدنيا، أما البكاء من خشية اهللا فهو مستحب، بخ بخ لفاعله، وال والبكاء للميت،     
فرق في البكاء بين المشتمل على الصوت ومجرد الدمع الطالق الخبرين الواردين في المسألة، واألقرب إن 

  .اهللا كالبكاء من خشية   عليه السالم وآل محمد صلى اهللا عليه وآله البكاء على الحسين

  .واألكل والشرب كغير هما من األعمال    

ين، وال يضر ضعف اسناديهما النجبار هما بالعمل والشهوة، أما التطبيق  وعقص الشعر للرجل، للخبر    
  .فال مستند له سوى بعض األخبار العامة
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  فصل يف أحكام السهو والشك

داركاً له ولو تجاوز محله، ففي السهو عن من سها عن واجب في صالته وكان محله باقياً أتى به مت    
القيام حتى نوى أو عنه حتى كبر، أو عن التكبير حتى ركع، أو عن الركوع حتى سجد، أو عن السجدتين 

  .حتى ركع في الركعة التي بعدها بطلت الصالة للصحاح والفتوى

 ثم يقرأ السورة أو غيرها في وفي السهو عن قراءة الفاتحة يرجع ما لم يصل إلى قوس الراكع، فيقرأها    
) ال صالة إال بفاتحة الكتاب(المشهور وجوباً والمختار استحباباًو وال تبطل الصالة بترك الفاتحة، وإن ورد 

ألن ذلك في العامد، ولو كان السهو عن بعضها قرأه وما بعده ما لم ) كل صالة ال فاتحة فيها فهي خداج(و
  .تفت المواالة المعتبرة فيعيدها

والساهي عن الركوع حتى هوى للسجود ولم يسجد قد مر حكمه أن يقوم فيركع، ولو عرض السهو بعد     
الهوي بركوع قام منحنياً إلى حد الراكع، ولو كان عروضه بعد وصوله إلى حد الراكع ففي العود إليه إشكال 

  .واألحوط عدم العود لتحقق الركوع بذلك اإلنحناء

ود أو التشهد حتى قام ولما يركع قعد وتدارك الفائت، وفيما سوى ذلك يمضي من ولو سها عن السج    
غير تدارك وال إبطال، ويجب قضاء التشهد إذا فات محل تداركه سيما األخير والسجدة المنسية أيضاً، وإن 

جزء من  ألنها  استحبت لها إعادة الصالة والمشهور وجوب قضاء الصالة على النبي صلى اهللا عليه وآله
  .التشهد، واالحتياط في قضائه كالً أو أبعاضاً

وتجب سجدة السهو مع قضاء الجزء المنسي إال إذا كان سجدة واحدة، واألحوط قضاء القراءة وأذكار     
 من غير سجود سهو، وتجب سجدة السهو في نسيان -كما دلّت عليه المعتبرة-الركوع والسجود 

هة األحوط كما تقدمت اإلشارة إليه بل التصريح، وتجبان أيضاً على من التشهدين، وإن كان الثاني على ج
تكلّم ناسياً بما منع منه في الصالة وهو غير الذكر والقراءة، أو سلّم في غير موضعه كما تضمنته المعتبرة 

  .المستفيضة ما لم يفعل المنافي المبطل للصالة مطلقاً

يء بيانه ومستنده، ومن لم يدر زاد في صالته أم نقّص وعلى من شك بين األربع والخمس كما سيج    
  .للصحاح المعتبرة

واألحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين للخبر المؤيد بالصحاح المثبته لهما مع الشك في     
الزيادة والنقيصة ويستثنى منها السجدة الواحدة لنفي السهو فيها، والمراد به سجوده، وكذلك في السهو 

  .عن القنوت لخبر قرب االسناد المعتبر االسناد، وكذلك السهو عن القراءة

وينبغي إيقاعهما لو أراد القيام فقعد وبالعكس، أو أراد القراءة فسبح وبالعكس، كما في الموثق     
، الساباطي، وهما بعد التسليم مطلقاً للصحاح الدالة على ذلك صريحاً، سيما في الشك بين األربع والخمس

وما دّل على التفصيل والفرق بين الزيادة والنقيصة وأنهما قبله مع الثاني وبعده مع األول أو هما قبله 
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  .مطلقاً فمحموالن على التقية

وهما واجبان على الفور قبل الكالم كما في صحيحة الحلبي وغيرها، وربما هي المشعرة بالورية،     
بسم اهللا وباهللا، السالم عليك أيها النبي <ذكر فيهما، وهو ويعتبر في سجود الصالة واألقوى وجوب ال

، ويجب بعدهما التشهد >بسم اهللا وباهللا وصلّى اهللا على محمد وآل محمد<أو > ورحمة اهللا وبركاته
والتسليم للصحاح المستفيضة، وموثقة عمار النافية لوجوب الذكر وانها سجدتلن فقط محمولة على التقية، 

  .مة اإلجماع على وجوب التشهد والتليمفقد نقل العال

  .واألحوط مراعاة الطهارة والستر واالستقبال    

 فإن كان في موضعه أتى به، ولو كان بعد - ولو كان ركناً-ومن شك في شيء من أفعال صالته     
 سجد، اإلنتقال منه لم يلتفت كمن شك في التكبير وقد قرأ، أو في القراءة وقد ركع، أو في الركوع وقد

  .والفاتحة والسورة شيئان

  وإذا تعلّق الشك بالركعات      

فإن لم يدر كم صلى، أو كان في الثنائية أو في الثالثية، أو قبل إكمال األوليين من الرباعية باتمام     
 سجوده الثاني بطلت صالته، ولو كان بعد كمالها، فلو شك بين اإلثنتين والثالث بنى على الثالث وأتم

د وسلّم ثم احتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، لما تواتر من األخبار كما نقله ابن أبي عقيل وتشه
، واألحوط اإلعادة من رأس لصحيحة )قرب االسناد(ولخبر العال المروي في كتاب ) المستمسك(في كتابه 

  .عبيد بن زرارة فيتم أوالً ثم يحتاط بصالة االحتياط ثم اإلعادة

 بين الثالث واألربع تخير بين البناء على األربع وتشهد وسلّم واحتاط بركعتين جالساً على وإن شك    
األحوط، وإن شاء بنى على األقل، فال احتياط كما في صحيحة زرارة، سيما إذا دخله الشك وهو قائم في 

  .الثالثة كما هو مورد تلك الصحيحة

ربع واحتاط بركعتين من قيام، وصحيحة محمد بن مسلم وإن شك بين االثنتين واألربع بنى على األ    
  .الدالة على اإلعادة في هذا الشك متأولة بما إذا كان قبل كمال السجدتين ويحتمل االستحباب

وإن شك بين اإلثنتين والثالث واألربع بنى على األربع واحتاط بركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس     
نسخ المعتبر الثاني ركعة من قيام بد ل ركعتين وبه أخذ الصدوق واالسكافي، للمعتبرين، وإن كان في بعض 

  .والمعتمد ما قدمناه، وال يضر زيادة االحتياط على جميع محتمالته الغتفارها للنص

وإن شك بين األربع والخمس بنى على األربع وأتم ما بقي وسجد للسهو كما تقدم لجملة من الصحاح     
ق بين أن يكون ذلك الشك في حالة القيام أو في الركوع أو بعده أو بين السجدتين الطالق وغيرها، وال فر

النصوص، وال هدم حالة القيام إذ ال مستند له، وال إعادة لوقوعه حالة الركوع أو فيما بينه وبين السجود 
  .لعدم تيقّن الزيادة واحتمالها غير مضر ولعدم االستفصال في النصوص
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ن النقيصة والزيادة ال يوجب شيئاً عند سالمة األوليتين وى سجود السهو واالتيان باالحتياط والشك بي    
بما يناسبه من عدد الركعات، ولو جالساً بجعل ركعتين عن ركعة لخبر زيد الشحام وللصحاح التي قدمناها 

 تتضمنها الروايات الواردة في الشك والزيادة والنقيصة، ولو احتاط باإلعادة في هذه الصور التي لم
  . لكان أولى وأحوط-بعد العمل بموجب ذلك الشك من سجود سهو أو احتياط أو هما-الصريحة 

ال تعودوا الخبيث من (و ) ما أعاد الصالة فقيه(وال تجزي اإلعادة في كل صورة مصححة باالحتياط ألنه     
  ).الصالة] أنفسكم نقصنقض الصالة

ن إال فيما فرضه اهللا من األولتين للفرق بينه وبين ما فرض رسوله صلى وال حكم للشك مع غلبة الظ    
اهللا عليه وآله ، كما في صحيحة زرارة المروية في أوائل السرائر، أما لو حصل له اليقين بعد التروي 

 تلك والتذكر أجزأه، ولم يؤثّر ذلك الشك بطالناً على األظهر واالحتياط باإلعادة غير مضر، الطالق كثير من
  .األخبار الصحاح الشاهدة بالبطالن بمجرد وقوع ذلك الشك

 مع الكثرة فيمضي في صالته ويبني على وقوع ما شك فيه، إال -احتياطاً وإعادة- ويلغي موضع الشك     
  .أن يستلزم الزيادة فعلى المصحح ومثله السهو لمجيء األخبار به

أن يسهو في كل ثالث، أو يشهد على نفسه بغلبة السهو، ] والمرجع في الكثرة إلى العرف، ومنهومنها    
، وكذا ال حكم لشك المأموم إذا ]أو يشك فيعيد ثم يشك في اإلعادة كما في صحيح ابن مسلممحمد بن مسلم

حفظ اإلمام عليه وال بالعكس، حتى لو كان المأموم فاسقاً الطالق النص، ويشترط في ذلك اجتماع 
خبر : ا خلفه أعادوا وأعاد احتياطاً كما دل عليه الخبرانكما دل عليه الخبرانالمأمومين، أما لو اختلفو
  ].يونس، وخبر نوادر الحكمة

جملة من األخبار، والظاهر أن ] وكذا ال سهو في سهو وال في اإلعادة إعادة كما تضمنهكما تضمنته    
ها بالتسليم وأخبار الوصل منزلة صالة االحتياط صالة مستقلّة غير متمحضة للجزئية، وإال لما ساغ فصل

على ذلك، وفيها إشارة إلى المبادرة إلى فعلها من غير تراخ مع اجتناب فعل المنافي، وفيها ما ظاهره أن ال 
، إال أن األخبار الدالة على أن مفتاحها التكبير )شرح النهاية(تكبير فيها لالفتتاح كما عليه الراوندي في 

  .ل عليه أيضاً بخصوصه خبر زيد الشحام المروي في التهذيبتشمل مثل هذه الصالة، ويد

والظاهر من األخبار أنها ذات وجهين وليست جزءاً محضاً وال خارجة كذلك، وتتعين فيها الفاتحة، وال     
  .يشرع فيها التسبيح وحده، وال قراءة السورة وال القنوت، وهي الوجوه المؤيدة لجزئيتها

لصالة قبل االحتياط لم يضر الشتمال الصالة على التسليم الذي هو تحليلها، نعم ولو عرض ما يبطل ا    
ورد في خبر ابن أبي يعفور ما يدل داللة ظاهرة على سجود السهو لو تكلّم فيما بينها ومع ذلك فالخبر 

  .محتمل لمعنى آخر

جب، إعادة كانت أو احتياطاً أو وعند اتحاد اإلمام والمأموم في الشك يلزمه ما يلزمه التحادهما في المو    
سجود سهو، وعند اختالفهما يلزم كالً حكمه، وال فرق بين أن تجمعهم رابطة أم ال إذ هذا التفصيل مسلوب 
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  .الدليل

وكذلك في موجبات سجود السهو لكل حكمه، فال يسقط عن المأموم عند سالمة صالة اإلمام، وال يتابعه     
األخبار الدالة على عكس ذلك محمولة على التقية وإن عمل بها الشيخ في المأموم عند اعتدال صالته، و

  .أحد أقواله

 قبل اتيانه بصالة االحتياط، حتى على القول -نفالً كانت أم فرضاً-وال يجوز له أن يتلبس بصالة أخرى     
وإال هدم ما تلبس به باستقاللها، فلو تلبس بغيرها سهواً وذكر في أثنائها عدل بها إلى صالة االحتياط 

  .وصلى االحتياط على وجهه، أما النافلة فيقطعها مطلقاً

ولو أتم الصالة التي بعدها ساهياً أجزأته صالة االحتياط بعدها، وإن احتاط بإعادة الصالة التي أوفعها     
  .قبل صالة االحتياط وأعاد الصالة التي هي موضع صالة االحتياط كان أسلم وأحوط

 سلّم على الركعتين األولتين من الرباعية ساهياً ثم قام إلى الصالة التي بعدها وصلّى منها ركعتين، ولو    
ثم ذكر نقصان صالته األولى أتمها بالركعتين من األخيرة وسجد للسهو بعد، واغتفرت زيادة هذه األركان 

  .ج والغيبة للشيخوالقراءة، كما في الخبر المروي في الصحيح عن القائم كما في االحتجا
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  خامتة

 ولنقطع جري القلم في ساحة هذه الرسالة التي أوجبت لنا شدة العجالة لما نحن فيه من األشغال    
مع شدة - الموجبة لصرف النّظر عن مثلها للتلبس بما هو أهم منها مقاماً وجاللة، ولكن اللتماس طالبها 

ا مع تجنبنا اإلطالة، ونسأل اهللا سبحانه أن يفكنا من قيود  أوجبنا على أنفسنا تأليفه-حاجته لها الضرورية
  .الشواغل وتقاعد السأم والماللة

 والمرجو من الناظر فيها بعين المعرفة أن يسد الخلل الواقع فيها، فما أبرء نفسي عن ذلك في كل    
ة، سيما في أوقات مقالة، والملتمس منهم الدعاء بالتوفيق للقيام بوظائف الشرائع وأحكام أهل الرسال
  .الخلوات ومواضع اإلجابة، وأن يكفينا من حوادث الدهر وزلزاله، ويكفينا صروفه ونكاله

  .والحمد هللا رب العالمين والصالة على محمد النبي وآله

حسين بن محمد بن إبراهيم الدرازي، وقد :  المجازيربهوكتب أضعف خلق اهللا وأقلهم عمالً، الراجي عفو 
يام والحمد هللا وله الشكر على االتمام، أ ركوعه وسجوده في مدة قليلة ال تزيد على ثالثة فرغ القلم من

حالة -اهللا الشويكي الخطي كتابتها بإمالء مؤلفها بدأبو الحسين محمد بن ع: وعلى أن وفق للعبد المخطي
  .د وآله الكرام من المبدأ إلى الختام، فنسأل اهللا أن ينفعنا بذلك يوم القيامة بحق محم-التأليف

 عليه السالم،  أبي عبداهللا…وكان الفراغ منها عصر يوم العشرين من صفر، بعد الفراغ من قراءة مأتم
  ).السابعة بعد المائتين واأللف (1207وذلك في سنة
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