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املقدمة


وصلى هللا على حممد وآله حممد ،وعليه سبحانه
توكلي.1
قاعدة ( ال تعاد ) من أهم القواعد وأكثرها تطبيقا ف
أحباث مسائل الصالة ،وحتوز أمهية ف النتائج الفتوائية
التطبيقية ،ويكاد يقع االتفاق بني املتأخرين على صحة
مدركها وسالمة داللتها على أن الصالة تعاد مطلقا
ابإلخالل ابخلمسة املعينات من أركاهنا أو واجباهتا ،بال
 1جل من ال يسهو ،فقد يقع ف البني خطأ من املستدل أو ف
نقل دليل أو ختريج ،وليكن معلوما أن أكثر إيعازات هذا البحث
نقلت عن هوامش التتخريج ف الكتب اليت نقلت منها ،ثقة
بصحة عملهم.
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فرق عملي واضح بني متسك أبوهلا أو آبخرها ومساها
قاعدة ( ال تنقض السنة الفريضة ) عدا أهنا نظراي من
فروع القاعدة األم وتطبيقاهتا.
والذي يظهر يل أن أول من استدل -إبطالقها -صرحيا
ف كتاب فقهي عندن هو العالمة احللي رمحه هللا ف
خمتلف الشيعة واملنتهى ،قال ف املختلف:
"مسألة :ولو ترك سجدتني من ركعة أعاد الصالة ،
األولتني أو األخريتني ،وبه قال املفيد،
سواء كانتا من ّ

وأبو الصالح ،وابن إدريس ،وقال الشيخ ف النهاية كما
قلناه.

و قال ف اجلمل واالقتصاد :من ترك نسيا سجدتني
األولتني أعاد الصالة ،وان كانتا من
ف ركعة من ّ
األول وأعاد السجدتني.
األخريتني بىن على الركوع ف ّ
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كل ركعة دفعتني،
و قال ف املبسوط :السجود فرض ف ّ
فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا فال صالة له ،وإن

تركهما ساهيا فال صالة له.
و قال ف موضع آخر منه :من ترك سجدتني من ركعة
من الركعتني األولتني حىت يركع فيما بعدها أعاد على
األول ،وعلى الثاين جبعل السجدتني ف الثانية
املذهب ّ
األول اىل ما
لألولة وبىن على صالته وأشار ابملذهب ّ
ّ

ذكره ف الركوع من أنّه إذا ترك الركوع حىت يسجد أعاد.

قال :وف أصحابنا من قال :يسقط السجود ويعيد
األول أحوط ،أل ّن هذا
الركوع مثَّ يعيد السجود ،قال :و ّ
خيتص ابلركعتني األخريتني.
احلكم ّ

السالم -أنّه قال:
لنا :ما رواه زرارة ،عن الباقر -عليه ّ

ال تعاد الصالة ّإال من مخسة :الطهور والوقت والقبلة
والركوع والسجود.
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ألهنما ركن وترك الركن مبطل ،واملقدمتان امجاعيتان.
و ّ
وأل ّن ترك الركوع إن كان مبطال مطلقا أبطل ترك
السجدتني كذلك ،واملق ّدم حق فالتايل مثله والشرطية

إمجاعية ،إذ ال قائل ابلفرق ،وبيان صدق املق ّدم ما
تقدم".2
وعن السبزواري ف ذخرية املعاد أن خرب ال تعاد املشهور
ال عمل عليه ،قال ف اشرتاط ركنية القيام:
"وميكن االستدالل على الوجوب والركنية مبا رواه
الصدوق ف ابب القبلة ف الصحيح عن زرارة عن أيب
جعفر ع مث استقبل القبلة بوجهك وال تقلب وجهك
اّلل عز وجل يقول لنبيّه
عن القبلة فيفسد صلواتك فإن هّ
احلَهرِّام
ك َشطَْر الْ َم ْس ِّج ِّد ْ
ص ف الفريضة فَ َوِّّل َو ْج َه َ
 2خمتلف الشيعة ف أحكام الشريعة ،ج ،2ص .367 :وانظر
منتهى املطلب .142 :5
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وه ُك ْم َشطَْرهُ فقم منتصبا فإن
و َحْي ُ
ث هما ُكْن تُ ْم فَ َولُّوا ُو ُج َ

اّلل ص قال من مل يقم صلبه فال صالة له
رسول هّ
احلديث واملراد إبقامة الصلب وهو عظم من لدن
الكاهل إىل العجب وهو أصل الذنب إقامته على وجه
أعم تصحيحا للتعليل
االنتصاب وإن كان معناه اللّغوي ّ

ويعضده توقف اليقني ابلرباءة من التكليف الثّابت عليه
لكن هذا املعاضد ال يفي بلزوم القضاء إمنا خيتص حبال

الصحيح عن أيب جعفر
اإلعادةال يقال روى زرارة ف ّ
ع قال ال تعاد الصالة إال من مخسة الطهور والوقت

دال على عدم ركنية
والقبلة والركوع والسجود وهذا ّ
القيامو ف الصحيح عن أيب جعفر ع قال قلت له
السورة فإذا أراد أن خيتمها
ّ
الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ ّ
قام فركع آبخرها قال صالته صالة القائم وهذا يدل

على عدم وجوب القيام حال التكبري والقراءة ألان نقول
اخلرب األول غري معمول بني األصحاب فال تعويل
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عليه ،و ّأما اخلرب الثاين فمحمول على املريض أو
الصالة املندوبة".3
ولعله استند لعدم اطراد االستدالل به وعدم العمل
بظاهر حصره ،مع أنه استدل به ف أكثر من موضع.
وهي مروية وعليها عمل بعض فقهاء اإلسالم ،منها ما
للصقلي ( ت
روي ف كتاب اجلامع ملسائل املدونة ّ
 451ه ) " :قال ابن وهب :وقال ابن شهاب وعطاء
بن أيب رابح وعبيد هللا بن عمر :ال تعاد الصالة إال مما
ذكر هللا تعاىل ف كتابه".4
وألن إعادة البحث يف املسائل فيها فائدة قدمية من
املراس والتثبيت ،وأخرى متجددة من التنقيح
والتصحيح ،رأينا أن نعيد النظر يف أدلة قاعدة ال
 3ذخرية املعاد .260 :2
 4اجلامع ملسائل املدونة .158 :1
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تعاد أدلة ومفادا ونتيجة ،وكان ذلك ضمن حبث
صالة اجلمعة ،وابهلل التوفيق.

حممد علي حسني العريب
رمضان  1441هـ  2020 -م
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 5شرعنا ف إلقاء أحباث هذه املادة ف املدرسة اجلعفرية للعلوم
اإلسالمية ،مث عطلت الدروس احرتازا بسبب وابء ( كورون )،
فواصلناها الكرتونيا على وسائل التواصل ،حىت ابتليت ابحلجر
املنزيل مع كل أفراد العائلة ،ورزقين هللا خدمة الوالدة حفظها هللا
وأخي اللذين أصيبا هبذا الفريوس ،فقطعت البحث وتفرغت
خلدمتهما وخدمة الوالد املكرم حىت يوم عيد الفطر املبارك سنة
 1441ه  ،وهي أول سنة ال أحيي فيها ليلة القدر ككل سنة،
لكنه سبحانه عوضين مبا أرجو أن يكون أثقل ف امليزان وأكثر
قبوال من قيام الليايل وصيام األايم ،واحلمد هلل.
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متهيد
يف الفرق بني الفريضة والسنة
أشبعنا البحث حول معىن الفريضة والسنة والواجب
واملستحب واملكروه ف دراسة مستقلة ،وكانت
نتيجتها:
أن الفريضة مستعملة ف املوضوع له لغة ،أي اإلجياب،
وأن االنصراف ملا أمر هللا سبحانه به قوي بداللة الم
العهد الناشيء من كثرة االستعمال فيه وخلو اللفظ
عن اإلضافة ف أكثر املوارد الكاشف عن ارتكاز وأنس
ابلتقدير املعنوي ،فيكون كاألصل العادي الذي ال
ينفي صحة استعماله بل ووقوعه فيما أمر به النيب صلى
هللا عليه وآله ،دون أن يصل لدرجات الوضع اجلديد
أو حصر التعريف بقيود النسبة إليه سبحانه.
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وأن ليس كل أمر ف كتاب هللا فرض للقطع بعدم
وجوب أكثرها؛ وجيب إحراز احلال الذي جاءت فيه
اآلايت وأهنا ف مقام التشريع اإللزامي.
وأن الفرض والواجب مرتادفان؛ إال أن الفرض ُشِّّرف
به أمر هللا سبحانه الستعماله ف الكتاب ،ودعوى
استعمال لفظ الواجب فيما فيه الرخصة من
املستحبات ال دليل عليها من األخبار عند التأمل.
وأن املستحب االصطالحي نشأ تعريفه من مالحظة
املالك ف التشريع وبين عليه اإلشكال ف صرف ما ورد
فيه لفظ الواجب املعلوم الرخصة ف تركه ،فحملت
األخبار فيه على أتكد االستحباب ،ومينع من قبوله
التكلف ف التأويل ،وعدم املسوغ للتصرف ف مدلول
اللفظ الذي هو حقيقة لغوية وأصل إال بدليل ،وداللة
األخبار بل صرحيها على استحقاق العقاب والتأثيم
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هبجران املأمور به  -ومن أمثلتة خرب وهب عن الصادق
عليه السالم  " :من ترك القنوت رغبة عنه فال صالة
له " ،وخرب عمار عنه عليه السالم  " :ليس له أن يدعه
متعمدا " ،وأخبار احلج والزايرة والصدقة وغريها -
ويؤيد ذلك ندرة استعمال لفظ املستحب ف أخبارن
بل يكاد أن ال يذكر إال مبعىن احملبوب واإلرشاد.
ويقوى القول أبن املستحب -االصطالحي وهو ما
رخص فيه وجاز تركه -ف لسان األدلة له حظ من
الوجوب املشروط ،والرخصة فيه مغياة من أول تشريعه
بلزوم التهاون واالستخفاف مبا أمر هللا لو تركه القادر
الذي من شأنه أن ال يقصر فيه ،فيمتاز عن الواجب
أبن حقيقته أنه ليس مشروطا إتيانه بوجود موضوعه
وشرط موضوعه أوال ،بل املكلف ف رخصة دائما ما
مل يلزم منه اهلجران ويكون األمر به ف الدين لغوا ،ويؤيد
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كون الشرط والغاية املذكورة قد أخذت ف تعريفه أهنا
ال تصلح للتعميم لكل األحكام وليس لالستخفاف
مورد ميكن أن يتحقق فيه إال املستحب وأخوه املكروه
دون الواجب واحملرم واملباح.
ولوال غرابة وبعد القول بكون كل املستحبات
االصطالحية كلها مما هلا حظ من الوجوب ،لقلنا
ابلرخصة فيها مع عدم اإلعراض واهلجر ووجوهبا مطلقا
هبذا الرسم ،لكن القدر املتيقن من هذا النوع من
الواجبات  -اليت أوهلا األكثر على االستحباب األكيد
 هو ما جاء بلسان الوجوب أو اللزوم ف األخباراملعصومية أو توعد على تركه ابلنار أو اإلمث والعقوبة
األخروية ،فال جيوز أتويلها وال صرفها عن ظاهرها
واستفادة القيد املذكور من األخبار املتكثرة الناصة عن
حرمة هجران العمل والرغبة عنه ،وتبقى ابقي السنن
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املندوبة على رخصة الرتك مطلقا ،ويكون الشرط
املذكور وهو التهاون حكما عاما يعرض على كل
األحكام األولية فيغري حكمها.
ومنه تعلم حقيقة املكروه والكراهة؛ فإهنا على األول قد
قيدت الرخصة ف فعلها وأخذ ف تعريفها شرط أن يبلغ
الفعل حد التهاون أبمر هللا عز وجل ،وفعلية الوجوب
معلقة على هذا الشرط ،حاله كحال الشروط املأخوذة
ف الوجوب واحلرمة املتعلقي الفعلية ابلشروط.
وأما السنة فهي على أصلها اللغوي ،واستعماهلا
منصرف عهدا لسنة املصطفى صلى هللا عليه وآله سنة
أو قوال أو تقريرا ،وصفتا الوجوب واالستحباب
عارضتان عليها تعلمان من غري لفظ (السنة) ،ومل يثبت
أن نقلت لوضع خاص أو استعملت ف واحد منهما
على اخلصوص ،وندر أن يستعمل الفرض ف لسان
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الدليل الشرعي مكان السنة ،وقد أييت األمر ف كتاب
هللا بعد ثبوت السنة فيكون مؤكدا هلا كما ف خرب
مواقيت الفرائض ،وقد أييت قبلها فيكون تشريعا
مفروضا ،ومن أهم أحكامها العامة أهنا ال تتقدم على
الفريضة عند االجتماع والتعارض ،وال يفسد هبا العمل
املركب من الفرض والسنة الواجبة إذا وقع اخللل غري
العمدي ف السنن إال ما استثناه الدليل.
وعليه فما نبحثه هنا عن فرائض الصالة هي ما دل
الكتاب على وجوبه ،ال جمرد األمر به أو احلث عليه.
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أدلة القاعدة
واستدل هلا بطوائف من األخبار:6

األول :صحيحة زرارة األوىل:
الدالة على أن اإلخالل ابلسنن ال ينقض الفرائض.
وعمدهتا ما رواه الصدوق مرسال ف ابب القبلة من
الفقيه ،قال:

 6ميكن االستدالل أبكثر من دليل على القاعدة ،خالفا ملا ذكره
الشيخ نصر مكارم من أن املدرك الوحيد هلذه القاعدة هو
صحيحة زرارة بلفظها األخري املروي ف اخلصال واهلداية للصدوق
رمحه هللا ،انظر القواعد الفقهية للشيخ مكارم  ،513 :1ط،3
نشر مدرسة اإلمام أمري املؤمنني ع ،قم.
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ِّ
الص َالةُ إِّال ِّم ْن مخَْسة؛ الطَّ ُه ِّ
ور
اد َّ
وقال ع ل ُزَر َارةَ :ال تُ َع ُ
َ
والْوقْ ِّ ِّ
السج ِّ
ود.7
الرُك ِّ
ت والْقْب لَ ِّة و ُّ
وع و ُّ ُ
َ
وما وراه ف ابب أحكام السهو ف الصالة قال:

7

ف حاشية كتاب الفقيه :الظاهر أن احلصر إضايف وأيضا ال

يقتضي إال كون هذه اخلمس موجبا لإلعادة ف اجلملة ،فال يناف
عدم إجياب بعض أفراده لإلعادة كسجدة واحدة مثال ( سلطان)،
وقال الفاضل التفرشى :قوله « :إال من مخسة » أي إذا أخل هبا
عمدا أو سهوا من دون أن يقوم شيء مقامه كما ف اإلمياء بدال
عن الركوع والسجود ف موضعه وال يرد النية والتكبري والقيام ،أما
النية فإهنا ال تنفك عن التكبري وهي ال تنسى كما وقع ف بعض
األحاديث ألنه اول الصالة ال يشرع فيها إال به ،و ّأما القيام املتصل
ابلركوع فألنه ال ينفك عنه ،وأما القيام ف التكبري والنية فألنه
يلزمهما إذا وقعا على وجههما فانتفاؤه يستلزم انتفاءمها على
وجههما.
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وروى ُزَر َارةُ َع ْن أَِّيب َج ْع َفر ع أَنَّهُ قَ َ
اد َّ
الص َالةُ
ال :ال تُ َع ُ
ور والْوقْ ِّ ِّ
إِّال ِّم ْن مخَْسة8؛ الطَّ ُه ِّ
وع
الرُك ِّ
ت والْقْب لَ ِّة و ُّ
َ
َ
ودُ ،مثَّ قَ َ ِّ
السج ِّ
ض
ال :الْقَراءَةُ ُسنَّة والت َ
َّش ُّه ُد ُسنَّة وال تَ ْن ُق ُ
و ُّ ُ
يضةَ.
ُّ
السنَّةُ الْ َف ِّر َ

 8أي من االخالل هبا سواء كان عمدا أو سهوا أما من الطهارة
فظاهر ،و ّأما من الوقت فلالتيان هبا قبل دخول وقتها حبيث ال
أخل
يقع شيء منها ف وقتها ،و ّأما اإلتيان هبا بعد الوقت كما إذا ّ
هبا ف الوقت ظا ّن بقاءه فأتى هبا بعد الوقت فان قلنا بصحتها
فالن ذلك وقتها املعني له شرعا غايته كان عليه أن ينوى القضاء
ومل ينو بل نواها أداء ،وذلك ال يوجب وقوعها ف غري وقتها ،و ّأما
القبلة ،فاالخالل هبا امنا هو ف االستدابر وهو يوجب اإلعادة،
وما وقع بني املشرق واملغرب فليس خارجا عن القبلة ،وما وقع
على نفس املشرق واملغرب فقد يوجب اإلعادة ،وال ينتقض احلصر
ابلنسبة اىل النية وتكبرية االحرام الن األوىل الزمة الثانية وهي ال
تنسى على ما وقع ف اخلرب ،أو يقال :ان القصر إضاف ابلنسبة
اىل التشهد والقراءة (.مراد).
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وبعني هذا الثاين ما رواه الشيخ ف التهذيب ف ابب
تفصيل املفروض واملسنون ف الصالة قبل أحكام
السهو ف الصالة ،والظن الغالب والعادة أن يكون قد
أخذه من كتاب الفقيه.
وأسنده الصدوق ف اخلصال ،قال:
[ ابب ] ال تعاد الصالة إال من مخسة:
اّللِّ
اّللُ َعْنهُ قَ َال َحدَّثَنَا َس ْع ُد بْ ُن َعْب ِّد َّ
َحدَّثَنَا أَِّيب َر ِّض َي َّ
ِّ ِّ
احلُس ْ ِّ
ني بْ ِّن َسعِّيد
َع ْن أ ْ
يسى َع ِّن ْ َ
َمحَ َد بْ ِّن ُحمَ َّمد بْ ِّن ع َ
ِّ ِّ
يسى َع ْن َح ِّريز َع ْن ُزَر َارةَ َع ْن أَِّيب َعْب ِّد
َع ْن َمحَّاد بْ ِّن ع َ
ال:
اّللِّ ع قَ َ
َّ
ور والْوقْ ِّ
الص َالةُ إِال ِم ْن ََخْ َسة؛ الطَّ ُه ِّ
ت
اد َّ
" ال تُـ َع ُ
َ
ِّ
السج ِّ
ال ع :الْ ِّقَراءَةُ ُسنَّة
الرُك ِّ
ودُ ،مثَّ قَ َ
والْقْب لَ ِّة و ُّ
وع و ُّ ُ
ِ
ض ُّ
يضةَ
والت َ
السنَّةُ الْ َف ِّر َ
ري ُسنَّة وال تَ ْن ُق ُ
َّش ُّه ُد ُسنَّة والتَّ ْكب ُ
".
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زاد فيها ( والتكبري سنة ) ،ومثله قال ف اهلداية ،9وأييت
أنه رمحه هللا غلَّط الفضل بن شاذان ف قوله أن التكبري
فريضة ،وف صحيحة زرارة الثانية فسر ( التوجه ) من
مجلة الفرائض بتكبرية اإلحرام.
والتفاوت بني نصوص الفقيه وغريها کثري ،منشأ كثري
منه رواية الصدوق ابملعىن لتوجهه للفتوى ف كتابه ،وهو
جائز ،واملعتمد نص كتاب اخلصال.
وال يفوت التنبيه على أن الرواية هبذا اللفظ والطريق
تفرد هبا الصدوق رمحه هللا ،وهذا ما يهون مسألة
الزايدة فيها ،فتأمل.

الفروض اخلمسة يف كتاب هللا تعاىل:
قال السيد اخلوئي رمحه هللا ف التنقيح:
 9اهلداية.38 :
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"أن اخلمسة املذكورة ف احلديث هي بعينها اخلمسة
اّلل سبحانه ف الكتاب وقد أشار إىل الركوع
اليت ذكرها هّ
ِّ
الص هالةَ وآتُوا َّ
الزهكاةَ و ْارَكعُوا
يموا َّ
بقوله عز من قائل وأَق ُ
مع ِّ ِّ
ِّ ِّ
اس ُج ِّدي
الرهاكع َ
ني ،وف قوله هاي َم ْرََيُ اقْ نُِّيت لَربِّّك و ْ
ََ ّ
وارَكعِّي مع ِّ ِّ
ني وف غريمها من اآلايت ،وأشار إىل
الرهاكع َ
ْ ََ ّ
السجود بقوله فَسبِّح ِّحبم ِّد ربِّك وُكن ِّمن ه ِّ ِّ
ين
الساجد َ
َ ّ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ّ
َّ ِّ
اس ُج ُدوا و ْاعبُ ُدوا
ين َآمنُوا ْارَكعُوا و ْ
وف قوله هاي أَيُّ َها الذ َ
ِّ ِّ
اس ُج ِّدي و ْارَكعِّي،
َربَّ ُك ْم وف قوله هاي َم ْرََيُ اقْ نُِّيت لَربِّّك و ْ
ِّ
َّك
وغريها من اآلايت .وإىل القبلة أشار بقوله فَلَنُ َولّيَ ن َ
احلَهرِّام وبقوله
ك َشطَْر الْ َم ْس ِّج ِّد ْ
قِّْب لَةً تَ ْرض ه
هاها فَ َوِّّل َو ْج َه َ
احلَهرِّام،
ك َشطَْر الْ َم ْس ِّج ِّد ْ
وِّم ْن َحْي ُ
ت فَ َوِّّل َو ْج َه َ
ث َخَر ْج َ
الص هالةَ لِّ ُدلُ ِّ
وك
وغريمها ،وأشار إىل الوقت بقوله أَقِِّّم َّ
َّم ِّ
س إِّ هىل َغ َس ِّق اللَّْي ِّل وقُ ْرآ َن الْ َف ْج ِّر إِّ َّن قُ ْرآ َن الْ َف ْج ِّر
الش ْ
هكا َن َم ْش ُهوداً وإىل اعتبار الطهارة احلدثية من الغسل
َّ ِّ
ين َآمنُوا إِّ هذا
والوضوء والتيمم أشار بقوله :هاي أَيُّ َها الذ َ
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قُمتُم إِّ َىل َّ ِّ ِّ
وه ُك ْم وأَيْ ِّديَ ُك ْم إِّ َىل الْ َم هرافِّ ِّق
الص هالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
ْْ
و ْامس ُحوا بِّرُؤ ِّس ُكم وأ َْر ُجلَ ُكم إِّ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِّ
ني ،وإِّ ْن ُكْن تُ ْم
ْ
ُ ْ
َ
ضى أ َْو َع ه
ُجنُباً فَاطَّ َّه ُروا وإِّ ْن ُكْن تُ ْم َم ْر ه
لى َس َفر أ َْو هجاءَ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
أ ِّ ِّ
َ
َحد مْن ُك ْم م َن الْغهائط أ َْو هال َم ْستُ ُم النّ هساءَ فَلَ ْم ََت ُدوا هماءً
صعِّيداً طَيِّّباً  ..وبذلك يظهر أن احلديث إمنا
فَتَ يَ َّم ُموا َ
اّلل سبحانه ف
يشري إىل تلك اخلمسة اليت ذكرها هّ
الكتاب " 10انتهى كالمه عال مقامه.

والصحيح أن القدر املعلوم من الفرائض ف كتاب هللا
مها الركوع والسجود ،ويؤيده أو يدل عليه صحيح ُحمَ َّم ِد
بْ ِن ُم ْسلِم:

عن أ ِّ
وع
الس َال ُم ،قَ َ
ال« :إِّ َّن َّ
َح ِّدمهَا َعلَْي ِّه َما َّ
ض ُّ
الرُك َ
اّللَ فَ َر َ
َْ َ
ود؛ والْ ِّقَراءَةُ ُسنَّة؛ فَ َم ْن تَ َرَك الْ ِّقَراءَةَ ُمتَ َع ِّّمداً ،أ ََع َاد
و ُّ
الس ُج َ

 10التنقيح  ،348 :3ط1418 ،1ه  ،قم0
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ِّ ِّ
َّ
الص َالةَ؛ وَم ْن نَس َي الْقَراءَةَ ،فَ َق ْد َمتَّ ْ
ت َ
ص َالتُهُ ،وَال َش ْيءَ
َعلَْي ِّه» 11.ومثلها غريها.
وأما غريها ف الكتاب الشريف فهي جمملة الداللة أو
أجنبية عن املقام ،وليست من اآلايت احملكمة.
وقد مر عليك أن ليس كل أمر ف كتاب هللا فرض الزم
حىت يعلم مقامه وجهته.

 .)4 ( 11التهذيب ،ج  ،2ص  ،146ح  ،569معلّقاً عن
الكليين؛ االستبصار ،ج  ،1ص  ،353ح  ،1335بسنده عن
الكليين .الفقيه ،ج  ،1ص  ،345ح  ،1005معلّقاً عن زرارة،
عن أحدمها عليهما السالم ،مع اختالف يسري الواف ،ج  ،8ص
 ،919ح 7392؛ الوسائل ،ج  ،6ص  ،87ح .7415

23

قابلية الصحيحة للتخصيص:
وهل ميكن ختصيص ما بينته الصحيحة من حكم
اخلمسة فيستثى أحدها من وجوب اإلعادة عند
اإلخالل ُك ّالً كالسجدتني أو جزءا كالسجدة ،أو
ختصص القاعدة ف آخرها كذلك ،وبعبارة أخرى هل
لسان الصحيحة آب عن التخصيص.
الظاهر -عند األكثر -ذلك ،وأنه ما نص على اخلمسة
مث عددها مث أرجع للقاعدة إال وهو يريد اإلطالق
املقامي ونفي قابلية تلك اخلمسة أو القاعدة للزايدة أو
النقيصة.
وقد جياب عنه أن هذا االستظهار مبين على كون
الصحيحة ف مقام حصر الفرائض ،وعلى متامية
داللتها اإلطالقية على تقابل حكم اإلخالل ابلفرائض
فتبطل الصالة ،وحكم اإلخالل ابلسنن فال تبطل،
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واألمران حمل أتمل؛ إلشعار التقابل بني التمثيل ببعض
السنن مع تلكم الفروض على إرادة التمثيل بلوغا
ومتهيدا للقاعدة ،ولبطالن الصالة بغري املذكورات
أيضا وعدم بطالهنا ابإلخالل هبا يف بعض الصور،
فيحمل احلصر فيها على التمثيل أبكرب األركان،
وعلى أن الصحيحة ليست يف مقام التفصيل
احلصري وال اإلطالق املقامي ،فاحلصر إضايف متثيلي
على األظهر.

فلنا مقامان لبيان ما ميكن استظهاره من
الصحيحة:
األول :بتسليم إرادة احلصر احلقيقي؛
ويبىن على أن اإلخالل أبحد هذه الفروض اخلمسة
ف الفريضة إما أن يكون برتك مجلة الفرض ،كرتك
الطهور ،والصالة لغري وقت ،أو خلو الصالة من أحد
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تلك اخلمسة رأسا ،وهذا هو القدر املتيقن من ظاهر
إجياب اإلعادة.
وإما اإلخالل أبحد واجبات تلك اخلمسة مع حفظ
صورهتا وصدق اإلتيان هبا ،والظاهر أن هذا الفرض ال
يشمله األمر ابإلعادة أو أن الصحيحة جمملة من هذه
اجلهة ،فريجع ف حتري حكمه إىل النصوص املفصلة.
وعلى أي تقدير فيمكن -من حيث االحتمال-
ختصيص القاعدة كأي قانون تشريعي اعتباري ،إال أن
يكون التخصيص كثريا خترج عنه القاعدة عما قعدت
من أجله.
غري أنه أييت ما يعارضها مما دل على أن الفروض سبعة،
وصحة الصالة ابإلخالل بشروط الوقت ،أو يلتزم
ابلتفصيل بني ما يلزم من تركه البطالن وهي اخلمسة
وما ال يلزم منه ذلك ومها الفرضان اآلخران املتممان
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للسبعة ،أو يعاجل الثاين -أي حديث السبعة -داللة
أو جهة أو صدورا.

الثاين :بعدم اجلزم إبرادة احلصر احلقيقي وأن
ظاهره إرادة التمثيل ملا تبطل به الصالة؛
ألن الغاية هي بيان حكم عدم إبطال اإلخالل ابلسنن
أو تركها جهال ابلصالة ،فقوبل ببيان حكم الفرائض
من هذه اجلهة إمجاال ال تفصيال وال إطالقا ،فيتمسك
آبخر احلديث ال بصدره.
املوقف ما ثبت من ختصيص احلكم -
سند هذا
وقد يُ ُ
َ

لو متسكنا بصدر الصحيحة -ف بعض أحكام هذه

اخلمسة ،وترتب اإلعادة على واجبات أخرى.
فالتمسك بصدر الصحيحة من عدم وجوب اإلعادة
إال من مخس ،حصر غري حقيقي ،ضرورة أهنا تعاد برتك
أو اإلخالل أبمور أخرى كتكبرية اإلحرام كمثال ،وأن
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املراد -قاعدةً -أن الصالة ال تعاد من خلل ف السنن،

فاخلمسة ذُكرت متثيال لقاعدة ال تنقض السنة الفريضة
مبوضوعية السنة ،مبعىن أن ترك السنة ال يبطل الصالة
أبدا بنحو السلب الكلي ،والعكس ليس صادقا ،أي
أنه ال يلزم أن يكون إبطال املفروض أو اإلخالل به
مبطل للصالة دائما ،وإمنا هو يفسدها ف األعم
األغلب على حنو املوجبة اجلزئية ،ويرجع ف حكمها
للرواايت املفصلة.

احلاصل:
واحلاصل :أن املراد -لو فرض قابلية الصحيحة
للتخصيص بعدم اإلعادة يف موارد اإلخالل غري
العمدي ابلفرض -هو نفي إبطال السنة للصالة وأن
أحكام اإلعادة إمجاال من خصائص اإلخالل

28

ابلفروض ،فكأمنا قال " :ليس من شأن السنة أن
تنقض فريضة " ،والفريضة هنا هي الصالة.
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اختصاص القاعدة ابملعذور غري القاصد:
وال ريب ف خروج املتعمد للمخالفة ف الواجبات
واألركان ،وأن األمر بعدم اإلعادة خمتص بذوي العذر
الشرعي من اجلاهل وضعيف العقل ،وما استطال من
حبث ف بعض كلمات األصحاب حول مشوله للمتعمد
ما كان له مزيد فائدة مرجوة وهو اتباع لكالم بعض
فقهاء الطوائف ،مع وضوح انصرافه عنه.

30

تطبيقات على النتيجة
من حترى القبلة فأخطأها:
وعلى ما ذكرنه من حمصل داللة صحيحة زرارة وأن
اإلعادة الزمة للفروض تلك ف اجلملة؛ فلو حترى القبلة
 والفرض أن الكالم كله عن حكم املعذور -فأخطأها ،أو صلى لغري جهتها ردحا ،فإن التفت ف
الوقت أعاد ،وإال مل يعدها؛ للنص.

اإلخالل ابلوقت يف بعض الصور:
وممن ارتكب التخصيص وتصرف ف اإلطالق اللفظي
املدلول ابحلصر حبديث ال تعاد الشيخ حممد بن حسن
بن الشهيد الثاين ف كتابه استقصاء االعتبار ف شرح
االستبصار ف شرح ابب من صلى ف غري الوقت،
قال:
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" ف األول :ظاهر الداللة على أ ّن من صلّى ف غري
الوقت ال صالة له ،و ف نظري القاصر أنّه رمبا ي ّدعى

ظهوره ف وقوع الصالة مجيعها خارج الوقتّ ،إال أن

ي ّدعى أ ّن الوقت هو احملدود شرعاً ،وغريه يتحقق
ابخلروج عن مجيع احلدود أو بعضها ".
مث قال بعد االستدراك حبديث ال تعاد:
" وظاهره أ ّن اإلخالل ابلوقت يوجب اإلعادة ،12وهو
ابلظن ف
يتناول ما حنن فيه ،فعلى تقدير االكتفاء
ّ
يضم
الدخول لو ّ
تبني عدم الدخول ف الوقت ميكن أن ّ

هذا اخلرب إ هىل ما ق ّدمناه من التوجيه".13

ِّ ِّ
يسى َع ِّن
ويؤيده ما ف القوي عن أ ْ
َمحَد بْ ِّن ُحمَ َّمد بْ ِّن ع َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ْ ِّ
يل
احلُ َس ْني بْ ِّن َسعيد َع ْن ُحمَ َّمد بْ ِّن أَِّيب عُ َم ْري َع ْن إ ْمسَاع َ
 12أي مطلقا.
 13استقصاء االعتبار .185 :4
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ت
اّللِّ ع قَ َ
بْ ِّن ِّرَايح َع ْن أَِّيب َعْب ِّد َّ
ت وأَنْ َ
صلَّْي َ
ال :إِّ َذا َ
ت
تَ َرى أَن َ
ت فَ َد َخ َل الْ َوقْ ُ
َّك ِّف َوقْت وَملْ يَ ْد ُخ ِّل الْ َوقْ ُ
وأَنْت ِّف َّ ِّ
ك.
َت َعْن َ
َجَزأ ْ
َ
الص َالة فَ َق ْد أ ْ

هل القراءة سنة ؟
ومقتضى الصحيحة بل وكثري من األدلة أن القراءة سنة
وليست فرضا ،إال أن الشيخ يوسف رمحه هللا أشكل
على هذا القول أبن األمر ابلقراءة فرض ف الكتاب
فيجب أن يكون واجبا ركنيا ،قال رمحه هللا:
" وعندي ف املقام إشكال مل أعثر على من تنبه له وال
نبه عليه ،وهو أن الفرض الذي َتب إعادة الصالة
برتكه عمدا أو نسيان هو ما ثبت وجوبه ابلكتاب
العزيز ،وأما ما ثبت وجوبه ابلسنة فهو واجب ال تبطل
صر َح األصحاب وإليه
الصالة برتكه سهوا ،وبذلك َّ
تشري صحاح زرارة وحممد بن مسلم املتقدمات ،مع أنه
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قد ورد ف القرآن العزيز ما يدل على األمر ابلقراءة ف
الصالة كقوله عز وجل« :فَاقْ رُؤا هما تَي َّسر ِّمن الْ ُقر ِّ
آن
َ َ َ ْ
َ
ِّ
ِّ
ض ِّربُو َن ِّف
آخ ُرو َن يَ ْ
َعل َم أَ ْن َسيَ ُكو ُن مْن ُك ْم َم ْر ه
ضى و َ
ض ِّل هِّ
ِّ
ْاأل َْر ِّ
آخ ُرو َن يُ هقاتِّلُو َن ِّف َسبِّ ِّيل
ض يَْب تَ غُو َن م ْن فَ ْ ّ
اّلل و َ
ِّ ِّ
هِّ
الص هالةَ» وهي ظاهرة ف
يموا َّ
ّ
اّلل فَاقْ َرُؤا هما تَيَ َّسَر مْنهُ وأَق ُ
ما ذكرنه.

و بعض األصحاب استدل ابآلية على وجوب القراءة
ف الصالة من حيث داللة األمر على الوجوب وأمجعوا
على أهنا ال َتب ف غري الصالة فتجب فيها .وبعض
استدل ابلتقريب املذكور على وجوب السورة حيث
قالوا :األمر للوجوب وما تيسر عام فوجب قراءة كل
ما تيسر لكن وجوب الزائد على مقدار احلمد والسورة
منفي ابإلمجاع فيبقى وجوب السورة ساملا عن
املعارض" انتهى كالمه عال مقامه.
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وأجبنا عنه يف حبث سابق حول معىن الفرض والسنة
وقد تقدم موجز منه أول هذا البحث ،مبا حاصله
أن الفرض إذا قوبل ابلسنة فاملراد به األمر الالزم يف
كتاب هللا عز وجل ،لكن مشروطا ابلعلم بكونه يف
مقام التشريع اإللزامي ،ومع فقده فال حيكم بلزومه
إال بقيد ما ال جيوز التهاون فيه واإلعراض عنه ،وهو
حنو من الوجوابت أيضا ،فراجع التفصيل هناك وقد
تقدم شطر منه.
ويف سبيل هذا املبحث وأدلته ما روي يف تفسري
الفرائض والسنن ومجلة من أحكامهما ،ال يستغىن
عن ذكرها وحبثها ،بل هي أدلة عليها تفصيال
وإمجاال.
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الثاين :صحيحة زرارة الثانية:
ما رواه الصدوق ف الفقيه ف بيان تلك الفرائض ،وأهنا
سبعة وليست مخسة ،قال:
ب فَ َرائِّ ِّ
الص َالةِّ:
ض َّ
" َاب ُ

فَرائِّض َّ ِ
ور والت ََّو ُّجهُ والْ ِّقْب لَةُ
الص َالة َس ْبـ َعة الْ َوقْ ُ
َ ُ
ت والطَّ ُه ُ
ُّعاءُ ".14
الرُكوعُ و ُّ
و ُّ
الس ُج ُ
ود والد َ

 14ف هامش كتاب الفقيه :قوله « :التوجه » الظاهر أن املراد به
النية ألنه توجه قلىب ،فيدل على التكبري التزاما ،ألهنا ال تعترب إال
إذا كانت مقارنة له ،وميكن أن يراد به التكبري ،اذ به يتوجه إىل
الصالة فيفهم النية اباللتزام إذ ال يعترب شيء من أجزاء الصالة إال
ابلنية ،وميكن تعميم الدعاء حبيث يشمل القراءة والتشهد
والتسليم؛ إذ ال خيلو شيء منها من الدعاء ،واملراد ابلوقت معرفته
( املراد).
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ومل يسنده ،وهو عني ما قاله ف اجمللس الثالث والتسعون
من جمالسه الذي خصصه لوصف دين اإلمامية على
اإلجياز واالختصار.15
لكنه أسنده بطريق ضعيف عن ا ْأل َْع َم ِّ
ش َع ْن َج ْع َف ِّر بْ ِّن
ال :ه ِّذهِّ َشرائِّع ال ِّّد ِّ ِّ
ك
ين ل َم ْن أ ََر َاد أَ ْن يَتَ َم َّس َ
ُحمَ َّمد ع قَ َ َ َ ُ
اّللُ ُه َداهُ.
ِّهبَا وأ ََر َاد َّ
حىت قال:
و فَرائِّض َّ ِّ
ور والت ََّو ُّجهُ والْ ِّقْب لَةُ
الص َالة َسْبع؛ الْ َوقْ ُ
َ َ ُ
ت والطَّ ُه ُ
ُّعاء".16
الرُكوعُ و ُّ
و ُّ
الس ُج ُ
ود والد َ
وأصله ما رواه الكليين ف ابب فرض الصالة وفيه مجع
بني عدد فرائض الصالة وما يقرب من لفظ التعليل،
 15اجملالس ،639 :اجمللس .93
 16اخلصال  /604-603 :2خصال شعائر الدين ح.9
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لكنه خلى عن لفظ ( سبع ) كما ف رواية الصدوق
وال ضري ابملعىن ،روى الكليين:
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يسى؛
عن َعلي بْن إِّبْ َراهيمَ ،ع ْن أَبِّيهَ ،ع ْن َمحَّاد بْ ِّن ع ه
ِّ ِّ
يسى؛ وُحمَ َّم ُد
وُحمَ َّم ُد بْ ُن َْحي هىيَ ،ع ْن أ ْ
َمحَ َد بْ ِّن ُحمَ َّمد بْ ِّن ع ه
ِّ ِّ
ض ِّل ب ِّن َشا َذا َن َِّ
مجيعاً ،عن َمحَّاد،
يلَ ،ع ِّن الْ َف ْ ْ
بْ ُن إ ْمسَاع َ
ال:
َع ْن َح ِّريزَ ،ع ْن ُزَر َارةَ ،قَ َ
الس َال ُم َع ِّن الْ َف ْر ِّ
الص َالةِّ؟
ض ِّف َّ
ت أ ََاب َج ْع َفر َعلَْي ِّه َّ
َسأَلْ ُ

ِّ
الرُكوعُ،
فَ َق َ
ور ،والْقْب لَةُ ،والت ََّو ُّجهُ ،و ُّ
ال « :الْ َوقْ ُ
ت ،والطَّ ُه ُ
ُّعاءُ ».
و ُّ
الس ُج ُ
ود ،والد َ
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ِّ
يضة» .
ك؟ قَ َ
تَ :ما ِّسوى ذل َ
«سنَّة ِّف فَ ِّر َ
قُ ْل ُ
الُ :
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 17وروى قبله  2 /4816قال :و ِّإبِّ ْسنَ ِّادهِّ َ ،ع ْن َمحَّادَ ،ع ْن َح ِّريز،
َع ْن ُزَر َارةَ:
ِّ
اّللُ َعلَى
ض َّ
َع ْن أَِّيب َج ْع َفر َعلَْي ِّه َّ
الس َال ُم ،قَ َالَ « :كا َن الَّذي فَ َر َ
ِّ ِّ ِّ
الْعِّب ِّاد ِّمن َّ ِّ
س فِّ ِّيه َّن َو ْهم
َ َ
الص َالة َع ْشَر َرَك َعاتَ ،وفيه َّن الْقَراءَةُ ،ولَْي َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّللُ َعلَْيه وآله َسْبعاً ،وف ِّيه َّن
 يَ ْع ِّين َس ْهواً  -فَ َز َاد َر ُس ُصلَّى َّ
ول َّ
اّلل َ
س فِّ ِّيه َّن قَِّراءَة».
الْ َوْه ُم ،ولَْي َ
 18الكاف  /30 :6ب ،3التهذيب ،ج  ،2ص  ،139ح ،543
بسنده عن محّاد .وف التهذيب ،ص  ،241ح  ،955معلّقاً عن
محّاد .اخلصال ،ص  ،603أبواب الثمانني وما فوقه ،ضمن
حممد عليهما
احلديث الطويل  ،9بسند آخر عن جعفر بن ّ
السالم .الفقيه ،ج  ،1ص  ،34من دون اإلسناد إىل املعصوم
عليه السالم ،وفيهما إىل قوله «:والسجود والدعاء»؛ األمايل
للصدوق ،ص  ،641اجمللس  ،93ضمن وصف دين اإلماميّة
كل املصادر مع اختالف يسري.
على اإلجياز واالختصار ،وف ّ
راجع :الفقيه ،ج  ،1ص  ،279ح 857؛ وص  ،339ح
991؛ واخلصال ،ص  ،284ابب اخلمسة ،ح 35؛ والتهذيب،
ج  ،2ص  ،152ح  597الواف ،ج  ،7ص  ،41ح 5435؛
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ورواه الشيخ إبسناده عن سعد عن أمحد عن علي بن
حديد عن التميمي واحلسني عن محاد عن حريز عن
زرارة.

النسبة بني الصحيحتني:
وحيتمل احتاد رواييت الفقيه والكاف؛ إذ من البعيد
اتفاقهما صدرا وذيال ونتيجة ف املراد إذا فرض التعدد،
فاألقرب أهنما خرب واحد ،والكليين أضبط من الصدوق
كما وقفنا عليه ف موارد كثرية.
وعلى أي حال فقوله ع " :سنة ف فريضة " ،فالفريضة
هي الصالة.

الوسائل ،ج  ،1ص  ،365ذيل ح 962؛ وج  ،4ص ،295
ذيل ح .5193
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واجلملة إما ف مقام التعليل بعدم إبطال سوى
املذكورات من املفروض ف الصالة ،وهو حكم ُمسلَّم
ف اجلملة ،وف قوة ظهور قوله ع ف لفظ الصحيحة
األوىل " :وال تنقض السنة الفريضة " ،فهما بنفس
املؤدى ،واحلصر ف األوىل غري حقيقي وهو متثيلي،
واحلصر املقامي ف الثانية حقيقي.
وإما أن يكون ف مقام تعديد املفروض ف الصالة من
املسنون ،ال بيان حكم املبطل ابإلخالل أو مقابلته
ابلسنة ،فتكون أجنبية عن األدلة املؤسسة لقاعدة ال
تعاد أو ال تنقض السنة الفريضة.
والظاهر أن مقامها هو الثاين ،وأن املعىن األول
ُم َسلَّم يف اجلملة ،فال تنايف بني الصحيحتني والنسبة
بينهما طولية؛ فإن األوىل يف مقام بيان عدم انقضية
السنن للصالة املفرتضة ،جمملة غري مفصلة من جهة
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أحكام اإلخالل ابلفروض يف الصالة ،وهذه يف مقام
بيان تفصيل ما جيب فرضا يف كتاب هللا وما جيب
سنة ،فهذه يف طول األوىل ومن ابب التطبيق؛ أي
أنه بعد أن بينت األوىل أن اإلخالل ابلسنن الواجبة
عن غري عمد ال يبطل الصالة ،بينت هذه عدد
فروض الصالة وميزهتا عن السنن ،والصحيحتان
ساكتتان عن تفصيل أحكام اإلخالل ابلفرائض.

الفرق بني الفرض والركن:
وقد يقال أن الفرض هو ما أمر هللا عز وجل به ف
كتابه ،والركن جمموع املفروض واملسنون ،وحكمهما
واحد ،وهو مذهب مجاعة من أهل الطوائف
اإلسالمية.
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وجياب عنه أبن احلجة هي النصوص ،وظهورها ف أن
املذكورات فروض ال سنن ،وال أثر فيها ملسمى الركن
ف صحة الصالة وبطالهنا.
والكالم فعال ف معىن الفرضني الزائدين على صحيحة
زرارة األوىل ،أعين التوجه والدعاء.
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املراد ابلتوجه:
وف معاين احلديث قال الشيخ الفيض رمحه هللا:
" الدعاء ف هذا احلديث فسره صاحب الفقيه ابلقنوت
املفروض بقوله سبحانه :وقُ ِّ ِّ ِِّّ
ني.
وموا هّّلل هقانت َ
ُ
و أما التوجه ففسره بعضهم ابفتتاح الصالة بتكبرية
اإلحرام املفروض ببعض صيغ األمر ابلتكبرية الواردة ف
القرآن ،وحيتمل أن يكون املراد ابلتوجه صرف وجه
اّلل عز وجل حني
اّلل سبحانه إىل هّ
القلب عما سوى هّ

يفتتح الصالة خمطرا بباله أنه إمنا يصلي صالته هذه هلل

جل ذكره ال لغريه إجابة له تعاىل ف امتثال أمره
ابلصالة ،فيأيت بتكبرية االفتتاح ودعاء التوجه مقارن
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هلذا اإلخطار واإلحضار ،وابجلملة األمر الذي يعرب
عنه الفقهاء ابلنية".19
وف حبار اجمللسي:
"التوجه املراد به إما تكبرية االفتتاح لقوله تعاىل (
ك فَ َكِّّْرب ) ،والنية لقوله تعاىل ( :وهما أ ُِّم ُروا إِّهّال
وَربَّ َ
ِّ
لِّي عب ُدوا ه ِّ ِّ
ين ) وأمثاله.
اّللَ خمُْلص َ
َ ُْ ّ
ني لَهُ ال ّد َ
أو استقبال القبلة؛ أبن يكون املراد ابلقبلة معرفتها ال
التوجه إليها ،وهو بعيد ".20
وقريب منه قول والده ف روضة املتقني.21
أقول:
 19الواف .42 :7
 20حبار األنوار .161 :80
 21روضة املتقني .126 :1
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يراد ابلتوجه إما العنوان املصدري املهمل ،أو اإلسم
الصادق على فرد معني ابلوضع أو االستعمال.
ظاهر بعض الرواايت أن التوجه هو الشروع يف العمل
املخصوص مقروان بنيته ،أو قل هو قصد امتثال
العبادة الشرعية ،فالتكبري ال يكون معتربا من الصالة
حىت ينوي عنه امتثال األمر وقصد جزئيته هلا والتحرَي
هبا ،ويشهد له ما رواه الكليين عن علي عن أبيه َع ْن
ال:
َمحَّ ِّاد بْ ِّن ِّعيسىَ ،ع ْن َح ِّريزَ ،ع ْن ُزَر َارةَ ،قَ َ

ئ ِّمن التَّ ْكبِّ ِّري ِّف التَّو ُّج ِّه تَ ْكبِّرية و ِّ
اح َدة،
َ َ
" أ َْدىن َما ُْجي ِّز ُ َ
َ
ض ُل".22
وثََال ُ
َح َس ُن ،و َسْبع أَفْ َ
ث تَ ْكبِّ َريات أ ْ
 22اخلصال ،ص  ،347ابب السبعة ،ح  ،19بسنده عن محّاد
بن عيسى ،عن حريز ،عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم.
األمايل للصدوق ،ص  ،641اجمللس  ،93ضمن وصف دين
اإلماميّة على اإلجياز واالختصار ،ومتامه فيه «:وتكبرية االفتتاح
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فحرف اجلر ( ف ) ظرف زماين أو مكاين أو مبعىن من،
يعىن حني أو عند التوجه للصالة ،أو (من) نية التوجه
والقصد للتحرَي ،ومنه دعاء التوجه وتكبريات التوجه،
أي اإلحرام.
اّللِّ )
ولعلها من قوله تعاىل ( :فَأَيْنَما تُ َولُّوا فَثَ َّم َو ْجهُ َّ
اّلل ،وفيه بعد ال خيفى.
يَ ْع ِّين فَثَ َّم الت ََّو ُّجهُ إِّ َىل َّ
وقد يطلق التوجه على تكبريات االحرام االفتتاحية
نفسها ،حبذف املضاف ،كما قال الصدوق ف الفقيه
23
واستعمله الفقهاءِّ " :من ُّ ِّ
ِّ ِّ
ت
السنَّة الت ََّو ُّجهُ ِّف س ّ
َ
واحدة وسبع أفضل» الواف ،ج  ،8ص  ،643ح 6766؛
الوسائل ،ج  ،6ص  ،11ح .7212
23
ت
ف اهلامش :املراد ابلتوجه التكبريات االفتتاحية وقولَ «:و َّج ْه ُ
وج ِّهي لِّلَّ ِّذي فَطَر َّ ِّ
ض اآلية» .وقال الشهيد -
السماوات و ْاأل َْر َ
َ
َْ َ
اّلل  -ف الذكرى :واألقرب عموم استحباب السبع ف مجيع
رمحه ّ
علي بن اببويه خيتص ابملواضع الستة.
الصلوات .وقال ّ
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ِّ
ِّ
ص َالةِّ اللَّْي ِّل والْ ُم ْفَرَدةُ ِّم َن
صلَ َوات؛ وه َي أ ََّو ُل َرْك َعة م ْن َ
َ
الزَو ِّال وأ ََّو ُل َرْك َعة ِّم ْن َرْك َع َِّيت
الْ َوتْ ِّر 24وأ ََّو ُل َرْك َعة ِّم ْن َرْك َع َِّيت َّ
ِّْ
اإل ْحَرِّام وأ ََّو ُل َرْك َعة ِّم ْن نَ َوافِّ ِّل الْ َم ْغ ِّر ِّب وأ ََّو ُل َرْك َعة ِّم َن
الْ َف ِّر ِّ 25
اّللُ َعْنهُ ِّف ِّر َسالَتِّ ِّه
ك ذَ َكَرهُ أَِّيب َر ِّض َي َّ
يض ِّة َ ،ك َذل َ
َ
يل".
إِّ ََّ
وعلى أي احتمال كان ،فاألظهر أن املراد ابلفرض من
التوجه ف صحيحة زرارة هو إحرام الصالة ابلتكبري.
واإلخالل هبا مبطل للصالة مطلقا ابلضرورة ،وال صالة
إال بتكبرية اإلحرام ،وهي أمر مل تنص عليه صحيحة

 24ف اهلامش :أي املفردة ابلسالم من الركعات الثالث وهذا
اطالق شايع كاطالق الشفع على الركعتني منها والوتر على
األخرية (.مراد).
 25ف اهلامش :أي أول كل فريضة ( الذكرى ) وقال الفاضل
التفرشى :من أي فريضة كانت أو أي فريضة كانت من اخلمس.
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زرارة األوىل ضمن اخلمس ،وتشهد على أن احلصر فيها
ليس حبقيقي كما مر.
فصل الشيخ أدلة وجوهبا وبطالن الصالة مطلقا
َّ
ابإلخالل هبا ،ف نصوص ومطلقات ،منها ما رواه:
ِّ
ص ْف َوا َن َع ِّن ابْ ِّن بُ َك ْري
بسنده عن ْ
احلُ َس ْني بْن َسعيد َع ْن َ
اّللِّ ع َع ْن َر ُجل
َع ْن عُبَ ْي ِّد بْ ِّن ُزَر َارةَ قَ َ
ت أ ََاب َعْب ِّد َّ
الَ :سأَلْ ُ
ال
الص َالةَ قَ َ
الص َالةَ فَنَ ِّس َي أَ ْن يُ َكَِّّرب َح َّىت افْ تَ تَ َح َّ
أَقَ َام َّ
يد.26
يُعِّ ُ
وعْنه ع ِّن اب ِّن أَِّيب عمري عن َِّ
ت
مجيل َع ْن ُزَر َارةَ قَ َ
الَ :سأَلْ ُ
ََُ ْ
َُْ َ ْ
ال
الر ُج ِّل يَْن َسى تَ ْكبِّ َريةَ ِّاالفْتِّتَ ِّ
اح قَ َ
أ ََاب َج ْع َفر ع َع ِّن َّ
يُعِّي ُد.27
 26االستبصار ج  1ص .351
 27االستبصار ج  1ص  351واخرج األول الكليين ف الكاف ج
 1ص .96
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ص ْف َوا َن َع ِّن الْ َع َال ِّء َع ْن ُحمَ َّمد َع ْن
و َعْنهُ َع ْن فَ َ
ضالَةَ َع ْن َ
أَح ِّد ِّمهَا ع ِّف الَّ ِّذي ي ْذ ُكر أَنَّه َمل ي َكِّّرب ِّف أ ََّوِّ
ص َالتِِّّه
ل
َ
َ
َ ُ ُ ُْ ْ
ِّ
ِّ
ف
فَ َق َ
استَ ْي َق َن أَنَّهُ َملْ يُ َكِّّْرب فَ ْليُع ْد ولَك ْن َكْي َ
ال إِّ َذا ْ
يَ ْستَ ْي ِّق ُن.28

ِّ ِّ
يح
احلَ َك ِّم َع ْن َذ ِّر ِّ
يسى َع ْن َعلِّ ِّّي بْ ِّن ْ
أْ
َمحَ ُد بْ ُن ُحمَ َّمد بْ ِّن ع َ
ِّ
الَ :سأَلْتُهُ َع ِّن
اّللِّ ع قَ َ
يب َع ْن أَِّيب َعْب ِّد َّ
بْ ِّن ُحمَ َّمد الْ ُم َحارِِّّّ
ال يُ َكِّّربُ.29
الر ُج ِّل يَْن َسى أَ ْن يُ َكَِّّرب َح َّىت قَ َرأَ قَ َ
َّ
وغريها مثلها.

فهي من أركان الصالة جزما ،مبعىن أن بدوهنا ال تتم
صالة شرعية مطلقا ،تركت عن عمد أو سهو.
 28االستبصار ج  1ص  351واخرج األول الكليين ف الكاف ج
 1ص .96
 29االستبصار ج  1ص  351واخرج األول الكليين ف الكاف ج
 1ص .96
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وعدم ذكرها يف صحيحة " ال تعاد الصالة إال من
َخس " األوىل يكشف عن عدم كون الصحيحة يف
مقام احلصر احلقيقي للفرائض ،وذكر اخلمسة لعله
وقع من ابب ذكر أكثر املصاديق ابتالء ودوراان ،مث
تعقيبها ابلقاعدة فيه إشعار أن املدار ليس على هذه
اخلمسة حصرا بل كل فرض أوجبه هللا سبحانه إن
صح صحت الصالة به وإن بطل بطلت الصالة.

اخلالف يف فرض تكبرية اإلحرام وسنيته:
ووقع اخلالف ف كون تكبرية اإلحرام فرض أو سنة
واجبة بني أعالم الطائفة.
فروى الصدوق ف العلل ف علل الفضل بن شاذان
قال:
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ِ
ِ
يل ِأل َّ
َن
ال فَلِّ َم ُج ِع َل ِيف ِاال ْستِ ْفتَ ِ
" قَ َ
اح َس ْب ُع تَ ْكب َ
ريات ق َ
ِّ
ِ
الْ َفر ِ
ك ِّأل َّ
َن
ض م ْنـ َها َواحد و َسائَِرَها ُسنَّة وإَِّّمنَا ُجعِّ َل ذَل َ
ْ َ
ِّ
َص ُل ُكلُّهُ َسْب ُع
الص َالةِّ ْاأل َ
التَّ ْكبِّ َري ِّف َّ
ُوىل الَِّّيت ه َي ْاأل ْ
ِّ
وع وتَ ْكبِّ َري َِّيت
الرُك ِّ
استِّ ْفتَاح وتَ ْكبِّ َريةِّ ُّ
تَ ْكبِّ َريات تَ ْكبِّ َرية ْ
وع وتَ ْكبِّريتَ ِّ ِّ
لسج ِّ
السج ِّ
ود
الرُك ِّ
ود وتَ ْكبِّ َرية أَيْضاً ِّف ُّ
َْ
ني ل ُّ ُ
ُّ ُ
ِّ
فَِّإذَا َك َّرب ِّْ
ص َالتِِّّه َسْب َع تَ ْكبِّ َريات فَ َق ْد
اإلنْ َسا ُن ِّف أ ََّول َ
َ
ِّ
َجَزاءَ التَّ ْكبِّ ِّري ُكلَّهُ فَِّإ ْن َس َها ِّف َش ْيء ِّمْن َها أ َْو تََرَك َها
َعل َم أ ْ
ِّ
ال أَبُو َج ْع َفر وأَبُو
ص َالتِِّّه َك َما قَ َ
َملْ يَ ْد ُخ ْل َعلَْيه نَ ْقص ِّف َ
ِّ
اّللِّ ع من َك َّرب أ ََّوَل ِِّّ
ص َالته َسْب َع تَ ْكبِّ َريات أ ْ
َجَزأَهُ
َ
َعْبد َّ َ ْ َ
ِّ
ِّ
ص َالتِِّّه
وَُْت ِّزي تَ ْكبِّ َرية َواح َدة ُمثَّ إِّ ْن َملْ يُ َكِّّْرب ِّف َش ْيء م ْن َ
أَجزأَه ِّعْن َد َذلِّك وإَِّّمنَا عىن بِّ َذلِّك إِّ َذا تَرَكها س ِّ
اهياً أ َْو
َ
َ
َْ ُ
ََ
ََ َ
َن ِّسياً.
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ف َه َذا ال ِ
ط الْ َف ْ ِ ِ
ْكتَ ِ
قَ َ
اب :غَلِ َ
ريةَ
صنِ ُ
ال ُم َ
ض ُل إ َّن تَ ْكب َ
ضة وإِ َّمنَا ِهي سنَّة و ِ
اجبَة".30
ِاالفْتِتَ ِ
اح فَ ِري َ
َ ُ َ
وليس هذا هو املورد الوحيد من التغليط ،فقد غلط
الفضل يف موارد متعددة خاصة يف روايته
الصدو ُق
َ
يف املواريث.
وف البحار عارض اجمللسي الصدوق ،قال:
" قوله غلط الفضل أقول بل اشتبه على الصدوق رمحه
هللا إذ الظاهر أن تكبرية االفتتاح فريضة لقوله تعاىل
ك فَ َكِّّْرب 31ولذا تبطل الصالة برتكها عمدا وسهوا
وَربَّ َ
على أنه حيتمل أن يكون مراده ابلفرض الواجب كما
مر والعجب من الصدوق أنه مع ذكره ف آخر اخلرب
أن هذا العلل كلها مأخوذة عن الرضا ع وتصرحيه ف
 30علل الشرائع .262 :1
 31امل ّدثّر.3 :
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سائر كتبه أبهنا مروية عنه ع كيف جيرتي على
االعرتاض عليها ولعله ظن أن الفضل أدخل بينها بعض
كالمه فما ال يوافق مذهبه حيمله على أنه من كالم
الفضل ويعرتض عليه وفيه أيضا ما ال خيفى".32
 32البحار .88 :6
وف هامش احملقق  " :160 :80و ّأما التوجه فاملراد به افتتاح
الصالة ابلتكبري ،فهو ليس بفرض النه مل يذكر ف القرآن العزيز
يدل عليه اال قوله تعاىل:
ما ّ
ك فَ َكِّّْرب» وكما ترى مل يتعرض لوجوب التكبري اال مبا هو
«و َربَّ َ
َ
تكبري ،ال مبا هو من أجزاء الصالة -مع كون االمر به متوجها اىل
اّلل عليه وآله فقط -فلو كان فرضا لكان فرضا عليه
النيب صلّى ّ
ّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك» وقوله تعاىل
«و م َن اللَّْي ِّل فَتَ َه َّج ْد بِّه نفلَةً لَ َ
كما ف قوله تعاىل َ
«قُِّم اللَّْي َل إَِّّال قَلِّ ًيال» اآلية وامنا عد ف الفرائض ،لكونه ركنا
كالفرض تبطل الصالة ابالخالل به عمدا وسهوا ونسيان ،وامنا
جعل ركنا النه حترَي الصالة ابحلكم الوضعى ،فلو ترك مل يكن
املصلى داخل الصالة وضعا ،وان ركع وسجد ،ومثله التسليم من
بعض اجلهات".
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أقول:
مل أقف على آية صرحية وال ما ميكن الوثوق بظهوره من
كتاب هللا تعاىل على أن التكبري ف الصالة فرض ،وما
ذكر من آايت من األمر ابلتكبري عام جممل ،فال يكفي
جمرد األنس ابللفظ -وقوة احتماله -للجزم ابنصراف
األمر ابلتكبري للصالة ف مثل قوله تعاىل ( :وربك فكرب
) ،مع خلو األخبار عن هذا املعىن ،وتضمن الوراد فيها
معان أخرى ،بل الذي يظهر أن األمر ابلتكبري كناية
عن الصالة مجلة ال خصوص تكبري افتتاحها.
وما طعن به اجمللسي على الصدوق رمحه من موقفه
التغليطي ،ففيه:
أوال :أن مرجعه ملا اعتمده ورواه الصدوق ف اخلصال،
وهي صحيحة زرارة األوىل اليت رواها بزايدة ( والتكبري
سنة ).
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واثنيا :أن هذا هو مسلك نقاد احلديث وفقهائه؛ فإن
الراوي -كما تقدم منا كثريا وأقمنا عليه الشواهد
املختلفة -إما راو لنص احلديث أو بعضه ،أو معناه أو
مضمونه ،أو جامع ملفق بني مفاداهتا ،وال أبس به إذا
أراد معىن ما يريد اإلمام؛ حيث أجيز للرواة األمناء أن
يرووا بكل لفظ وكل طريقة هي أبلغ ف إيصال احلكم
إذا أرادوا املعىن واطمأنوا لبياهنم ،وكان بعضهم أضبط
وأحفظ وأفصح ،وآخر ال أيتيه الكالم واللفظ فيأيت
مبعناه وآخر مضمونه ،ومنهم من يزيد عليه إيضاحا
يبني فيه ما أضمره اإلمام أو قدره ف كالمه ،وأفضلهم
من إذا مسع احلديث وعاه وأداه كما مسعه كما ف مجلة
من األخبار الشريفة.
فهذا اجمللسي نفسه يصف عمار بن موسى السابطي
أبنه سيء الفهم ،وف عني الوقت يصحح كتبا مشحونة
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من أخباره ومتفرداته ،وال يظن أحد أنه له غرضا يريده
من هذا التضعيف والتغليط ،ومن الرواة من غلط
بعضهم بعضها ف الرواية وف فهمهما ،ومنهم من كان
يروي ويزيد فيها الرأي كابن بكري.
وعلى أي حال فإن تغليط الصدوق للفضل بن شاذان
يؤيد ما ذهبنا إليه من أن من رواايت الفضل ورواية
علله مؤلفة من جمموع أخبار مسعها الفضل عن الرضا
عليه السالم وقد أدركه شااب ،فرواها جمموعة بطريقته
وفهمه ،ومل جيتهد فيها بشيء من عنده أو من خارج
النص الذي شافهه به اإلمام عليه السالم ،غري أهنا
أضعف لو قيست بغريها عند التعارض وما تفردت به
هذا النوع من األخبار ال يعتمد عليه مبفرده غالبا.
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واحلاصل:
أن معىن التوجه يف صحيحة زرارة هو تكبرية اإلحرام
على األظهر األقوى ،مؤيدة مبا أييت من رواية كتاب
العلل املنسوب حملمد بن علي بن إبراهيم القمي،
وأهنا فرض ابلنص عليها ،وال يضر عدم معرفتنا
اجلزمية مبحلها من كتاب هللا تعاىل ،وإن كان الظن
األقوى أهنا قوله سبحانه يف سوة املدثر ( وربك فكرب
) ،بل هي مما يستغىن عن ذكره إذا أمر ابلصالة ألهنا
من قيود ماهيتها الشرعية ،فتأمل.
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املراد ابلدعاء:
وأما الدعاء ف الصحيحة الثانية ،فوقع حمال لتجاذب
األقوال بني الفقهاء؛ الختالف األدلة ،وذهب األكثر
لكونه مبالغة ف أتكيد االستحباب.
وما هو املطلوب من الدعاء فسر ف بعضها أبنه
القنوت ،وهو الذي ورد األمر به ف كتاب هللا " :قوله
عز وجل« :وقُ ِّ ِّ ِِّّ
ني» ،وف جممع البيان" :قال
وموا هّّلل هقانت َ
َ ُ
ابن عباس معناه «داعني» ،والقنوت هو الدعاء ف
الصالة حال القيام ،وهو املروي عن أيب جعفر وأيب
اّلل (عليهما السالم) " انتهى.
عبد هّ

ولعله يومي لرواية مساعة «و قُ ِّ ِّ ِِّّ
ني؟ قال :هو
وموا هّّلل هقانت َ
َ ُ

الدعاء».

لكنه ف غري رواية مبعان خمتلفة.
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تفسري قوله تعاىل ( :وقوموا هلل قانتني )
وهذا هو الذي ذكر ف سبب نزول اآلية ،فإهنا دلت
على أن املراد من القنوت هو نفسه القنوت املتبادر ف
الصالة وأنه ال جيب إال ف صالة اجلمعة.
وب َع ْن َعلِّ ِّّي بْ ِّن إِّبْ َر ِّاه َيم َع ْن أَبِّ ِّيه و َع ْن
ُحمَ َّم ُد بْ ُن يَ ْع ُق َ
َمحَ َد بْ ِّن ُحمَ َّمد و َع ْن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن
ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن َْحي َىي َع ْن أ ْ
ِّ ِّ
ض ِّل ب ِّن َشاذَا َن َِّ
مجيعاً َع ْن َمحَّ ِّاد بْ ِّن
يل َع ِّن الْ َف ْ ْ
إ ْمسَاع َ
ِّ
ت أ ََاب َج ْع َفر ع
يسى َع ْن َح ِّريز َع ْن ُزَر َارةَ قَ َ
الَ :سأَلْ ُ
ع َ
صلَ َوات
الص َالةِّ فَ َق َ
ض َّ
اّللُ َعَّز و َج َّل ِّم َن َّ
َع َّما فَ َر َ
س َ
ال مخَْ ُ
َّه ِّ
اّللُ وبَيَّنَ ُه َّن ِّف كِّتَابِِّّه
اه َّن َّ
ار فَ ُق ْل ُ
ت َه ْل َمسَّ ُ
ِّف اللَّْي ِّل والن َ
الصالةَ لِّ ُدلُ ِّ
وك
ال نَ َع ْم قَ َ
قَ َ
ال َّ
اّللُ تَ َع َ
اىل لِّنَبِّيِّّ ِّه ص أَقِِّّم َّ
33
ِّ
َّم ِّ ِّ
ني
يما بَْ َ
الش ْ
س إىل َغ َس ِّق اللَّْي ِّل وُدلُوُك َها َزَوا ُهلَا وف َ
ِّ
َّم ِّ
اه َّن َّ
صلَ َوات َمسَّ ُ
س إِّ َىل َغ َس ِّق اللَّْي ِّل أ َْربَ ُع َ
ُدلُوك الش ْ
اّللُ
 33االسراء .78 -17
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ِّ
ال تَبَ َارَك
صافُهُ ُمثَّ قَ َ
وبَيَّنَ ُه َّن وَوقَّتَ ُه َّن و َغ َس ُق اللَّْي ِّل ُه َو انْت َ
34
وتَ َع َاىل وقُ ْرآ َن الْ َف ْج ِّر إِّ َّن قُ ْرآ َن الْ َف ْج ِّر كا َن َم ْش ُهوداً
ِّ
فَ َه ِّذهِّ ْ
ك أَقِِّّم َّ
الصالةَ
اخلَ ِّام َسةُ وقال تَبَ َارَك وتَ َع َاىل ِّف َذل َ
ِّ 35
ب والْغَ َداةُ وُزلَفاً ِّم َن اللَّْي ِّل
طََر َِّف الن
َّهار  -وطََرفَاهُ الْ َم ْغ ِّر ُ
ِّ
ص َالةُ الْعِّ َش ِّاء ْاآل ِّخرةِّ
وه َي َ
َ
الصالةِّ
الصلَو ِّ
َو قَ َ
ات و َّ
ال تَ َع َاىل حافِّظُوا َعلَى َّ
ِّ
ِّ 36
ص َّال َها
ص َالة َ
ص َالةُ الظُّ ْه ِّر وه َي أ ََّو ُل َ
الْ ُو ْسطى  -وه َي َ
ص َالتَ ْ ِّ
َّه ِّ
ني
َر ُس ُ
ول َّ
ار وَو َس ُ
اّللِّ ص -وِّه َي َو َس ُ
ط َ
ط الن َ
ض الْ ِّقراءةِّ
ار ص َالةِّ الْغَ َداةِّ و ِّ
ص َالة الْ َع ْ
َ
َّه ِّ َ
ِّابلن َ
ص ِّر وِّف بَ ْع ِّ َ َ
الصالةِّ الْوسطى ص َالةِّ
الصلَو ِّ
ات و َّ
حافِّظُوا َعلَى َّ
ُْ
َ
ِّ 37
صر
الْ َع ْ
 34االسراء .78 -17
 35هود .114 -11
 36البقرة .238 -2
 37ف العلل :وصالة العصر.
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و قُ ِ ِ
َت َه ِذهِ ْاْليَةُ يَـ ْو َم
ني -قَ َ
ال وأُنْ ِزل ْ
وموا َّّلِل قانِتِ َ
َ ُ
ول َِّ
ول
ت فِ َيها َر ُس ُ
ا ْجلُ ُم َع ِة وَر ُس ُ
اّلِل ص ِيف َس َف ِرهِ فَـ َقنَ َ
ِ 38
َِّ
ضر
اّلِل ص ،وتَـ َرَك َها َعلَى َح ِاِلَا ِيف َّ
الس َف ِر وا ْحلَ َ
ض َ ِ
ِّ ِّ
ان اللَّتَ ِّ
الرْكعتَ ِّ
ْم ِق ِيم رْك َعتَ ْ ِ
ان
وأَ َ
ني وإَِّّمنَا ُوض َعت َّ َ
اف لل ُ َ
اجلمع ِّة لِّْلم ِّق ِّيم لِّم َك ِّ
اخلُطْبَ تَ ْ ِّ
ني
ان ْ
أَ
َضافَ ُه َما النِّ ُّ
َّيب ص يَ ْوَم ُْ ُ َ ُ َ
اإلم ِّام فَمن صلَّى ي وم ْ ِّ
صلِّّ َها
اجلُ ُم َعة ِّف َغ ِّْري َمجَ َ
اعة فَ ْليُ َ
َم َع ِّْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ص َالةِّ الظُّ ْه ِّر ِّف َسائِِّّر ْاأل ََّايِّم.
أ َْربَ َع َرَك َعات َك َ

 38ف احلبل املتني ،ص « :435قوله عليه السالم :وتركها على
حاهلا ف السفر واحلضر ،أي أنّه صلى هللا عليه وآله أبقى صالة
ظهر اجلمعة على حاهلا من كوهنا ركعتني سفراً وحضراً؛ فإنّه عليه
يقصرها ف السفر ويصلّيها مجعة ف احلضر ومل يضف
السالم كان ّ
إليها ركعتني اخريني ،كما أضاف للمقيم الذي ليس فرضه اجلمعة
ركعتني ف الظهر والعصر والعشاء».
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وق ِّإبِّ ْسنَ ِّادهِّ َع ْن ُزَر َارةَ 39وَرَواهُ ِّف الْعِّلَ ِّل َع ْن
َو َرَواهُ َّ
الص ُد ُ
َمحَ َد بْ ِّن ُحمَ َّمد َع ْن َعلِّ ِّّي بْ ِّن َح ِّديد
أَبِّ ِّيه َع ْن َس ْعد َع ْن أ ْ
ِّ ِّ
ِّ
يسى
و َعْب ِّد َّ
الر ْمحَ ِّن بْ ِّن أَِّيب ََْنَرا َن َمجيعاً َع ْن َمحَّاد بْ ِّن ع َ
40
َمحَ َد
َع ْن َح ِّريز َع ْن ُزَر َارةَ وَرَواهُ الشَّْي ُخ ِّإبِّ ْسنَ ِّادهِّ َع ْن أ ْ
41
ِّ ِّ
يسى َع ْن َمحَّاد
بْ ِّن ُحمَ َّمد بْ ِّن ع َ
َخبَ ِّ
احلَ َس ِّن
ار َع ْن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن ْ
وَرَواهُ َّ
الص ُد ُ
وق ِّف َم َع ِّاين ْاأل ْ
ِّ ِّ
الصف ِّ
يسى َع ْن َعْب ِّد
َع ِّن َّ
َّار َع ْن أ ْ
َمحَ َد بْ ِّن ُحمَ َّمد بْ ِّن ع َ
ني ب ِّن سعِّيد َِّ
مجيعاً َع ْن َمحَّ ِّاد
الر ْمحَ ِّن بْ ِّن أَِّيب ََْنَرا َن و ْ
َّ
احلُ َس ْ ِّ ْ َ
ب ِّن ِّعيسى ِّمثْ لَه إِّ َىل قَولِِّّه وقُوموا َِِّ
ّلِل قانِتِني ِيف ص َالةِ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ال ُْو ْسطَى.42

 39الفقيه .600 -195 -1
 40علل الشرائع.1 -354 -
 41التهذيب .954 -241 -2
 42معاين األخبار.332 -
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وأما املعاين املختلفة للقنوت واألقوال فيها:
فمنها املروي ف التفسري املنسوب لعلي بن إبراهيم
القمي عن الصادق (عليه السالم) ف تفسري اآلية
املذكورة قال « :قُ ِّ ِّ ِِّّ
ني :إقبال الرجل على
وموا هّّلل هقانت َ
ُ
صالته وحمافظته حىت ال يلهيه وال يشغله عنها شيء
».
وما رواه العياشي مرسال عن زرارة عن أيب جعفر (عليه
السالم) « ف قول هاّلل وقُ ِّ ِّ ِِّّ
ني؟ قال مطيعني
وموا هّّلل هقانت َ
ّ ُ
راغبني ».
اّلل بن سنان عن أيب عبد
وعنه أيضا مرسال عن عبد هّ
هاّلل (عليه السالم) «ف قوله تعاىل وقُ ِّ ِّ ِِّّ
ني؟
وموا هّّلل هقانت َ
ّ
ُ
قال :إقبال الرجل على صالته وحمافظته على وقتها».
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ويف البحار:

" والدعاء القنوت لقوله سبحانه وقُ ِّ ِّ ِِّّ
ني فيدل
وموا هّّلل هقانت َ
ُ

على التفسري األول للفرض على وجوبه أو القراءة

الشتماله على الدعاء ويقال للفاحتة سورة الدعاء لقوله
تعاىل فَاقْ رُؤا هما تَي َّسر ِّمن الْ ُقر ِّ
آن أو األعم منهما".43
َ َ َ ْ
َ
مث قال ف ابب القنوت وآدابه شارحا حلديث السبعة
هذا " :قد يستدل ابجلزء األخري على وجوبه حبمل
الدعاء على القنوت وقد عرفت احتمال كون املراد به
قراءة الفاحتة الشتماهلا على الدعاء ولذا تسمى سورة
الدعاء أيضا مع أنه ميكن محل الفرض على ما يشمل
السنة املؤكدة لوجود املعارض واألحوط عدم الرتك".

 43حبار األنوار .161 :80
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ويف الوايف:
" والدعاء ف هذا احلديث فسره صاحب الفقيه
ابلقنوت املفروض بقوله سبحانه وقُ ِّ ِّ ِِّّ
ني.".
وموا هّّلل هقانت َ
ُ
وحتقيق نسبتها للصدوق مل نتوثقها.

وعن احلر:
ف الفصول املهمة" :القراءة أو القنوت".

والشهيد يف الذكرى:
" استحبابه ف اجلملة ،وعليه األكثر ،و ظاهر ابن أيب
عقيل وجوبه ف اجلهرية وابن اببويه وجوبه مطلقا ،وان
اإلخالل به عمدا يبطل الصالة.
لنا :األصل ،وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السالم:
«ان شئت فاقنت ،وان شئت ال تقنت».
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و خرب يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السالم:
«ال تقنت ّإال ف الفجر» وخرب سعد بن سعد األشعري
عن الرضا عليه السالم« :ليس القنوت إال ف الغداة
واجلمعة والوتر واملغرب» ،نفي القنوت ف غريها،
وهذان الشيخان ال ينفيانه.
و خرب عبد امللك عن الصادق عليه السالم ،وسأله
هل القنوت قبل الركوع أو بعده ،فقال« :ال قبله ،وال
بعده» نفى الوجوب ،لثبوت االستحباب أبخبار تكاد
تبلغ التواتر ،وإبمجاع اإلمامية.
روى حممد بن مسلم عن الباقر عليه السالم« :القنوت
ف كل ركعتني ف التطوع أو الفريضة».
و عن زرارة عنه عليه السالم« :القنوت ف كل
الصلوات».
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هلما :خرب وهب عن الصادق عليه السالم« :من ترك
القنوت رغبة عنه فال صالة له».
وخرب عمار عنه عليه السالم« :ليس له ان يدعه
متعمدا».
ّ
و ف صحيح زرارة عن الباقر عليه السالم وسأله عن
الفرض ف الصالة ،فقال« :الوقت ،والطهور ،والقبلة،
التوجه ،والركوع ،والسجود ،والدعاء» وما سوى
و ّ
ذلك؟ «سنّة ف فريضة» وال ريب ا ّن القنوت دعاء،
وال قائل بوجوب دعاء ف الصالة غريه.
أخص
و اجلواب :ا ّن املنفي كمال الصالة ،والرغبة عنه ّ
من الدعوى ،إذ تركه متعمدا قد يكون رغبة وقد ال
يكون .وقوله« :ليس له ان يدعه» مبالغة ف أتكده.
والدعاء جاز محله على القراءة وابقي األذكار الواجبة،
فإن معىن الدعاء فيها.
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و احتجا بقوله تعاىل وقُ ِّ ِّ ِِّّ
ني.
وموا هّّلل هقانت َ
ُ

ِِّّ
ني مطيعني ،سلمنا انه مبعىن
و جوابه :ان معىن هقانت َ
القنوت ،ولكن ال داللة فيه على الوجوب ،ألنّه أمر

يدل على التكرار ،وأل ّن الصالة
دل مل ّ
مطلق ،ولو ّ
مشتملة على القراءة واألذكار وفيها معىن الدعاء،
فيتحقق االمتثال بدون القنوت".
وف جامع اخلالف والوفاق:
" وف النافع للحنفية :فرائض الصالة ستّة التحرمية لقوله
ك فَ َكِّرب والقيام لقوله تعاىل وقُ ِّ ِّ ِِّّ
ني والقراءة
وموا هّّلل هقانت َ
ُ
وَربَّ َ ّْ
لقوله تعاىل فَاقْ رُؤا هما تَي َّسر ِّمن الْ ُقر ِّ
الركوع
و
،
آن
َ َ َ ْ
َ
ّ
اس ُج ُدوا والقعدة آخر
والسجود لقوله تعاىل ْارَكعُوا و ْ
السالم :إذا رفعت
الصالة مقدار التشهد لقوله عليه ّ
التشهد فقد
السجدة وقعدت قدر ّ
رأسك من آخر ّ

متّت صالتك".
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واملختار:
أن الصحيحة ال صراحة فيها على أن القنوت فرض ف
كل صالة أو خبصوص اجلمعة فقط ،والظاهر من رواية
سبب النزول أنه من فروض اجلمعة ،إال أن ما دل ف
ابقي الرواايت على حكمه ظاهر ف كونه من الواجبات
الكتابية اليت ال جيوز التهاون ف تركها أو اإلعراض
عنها ،حبسب خمتارن ف تقسيم األحكام وأن الفروض
كالسنن ف انقساهنا ألحكام إلزامية مرتبة وغري إلزامية،
أو فقل أنه من املستحبات املؤكدة اليت هلا حظ من
الوجوب.
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الثالثة :رواية زرارة الثالثة:
ِ
اب ال ِْعلَ ِل لِ ُم َح َّم ِد
ما رواه اجمللسي ف البحار عن كتَ ُ
ِ ِ
ِ
يم َع ْن أَبِّ ِّيه َع ْن َج ِّّدهِّ َع ْن َمحَّاد َع ْن
بْ ِن َعل ِي بْ ِن إبْـ َراه َ
ت أ ََاب َج ْع َفر ع َع ْن كِبَا ِر
َح ِّريز َع ْن ُزَر َارةَ قَ َ
الَ :سأَلْ ُ
ح ُد ِ
ْت
الص َالةِ ،فَـ َق َ
ود َّ
ال َس ْبـ َعة؛ ال ُْو ُ
ضوءُ والْ َوق ُ
ُ
ِ
ِ
ود و ُّ
ريةُ ِاالفْتِتَ ِ
وع و ُّ
اح و ُّ
الس ُج ُ
الرُك ُ
الد َعاءُ
والْق ْبـلَةُ وتَ ْكب َ
فَـ َه ِذهِ فَـ ْرض َعلَى ُك ِل ََمْلُوق ،وفَ ْرض َعلَى ْاألَقْ ِّوَاي ِّء
اإلقَ َامةُ والْ ِّقراءةُ والت ِّ
والْعُلَم ِّاء ْاألَذَا ُن و ِّْ
َّش ُّه ُد،
يح والت َ
َّسب ُ
ْ
َ
ََ
ِّ
ِّ
َّها ُسنَّة وإِّقَ َامتُ َها فَ ْرض
ولَْي َس ْ
ت فَ ْرضاً ِّف نَ ْفس َها ولَكن َ
َعلَى الْعُلَ َم ِّاء و ْاألَقْ ِّوَاي ِّءَ ،وُو ِّض َع َع ِّن النِّّ َس ِّاء
والْمست ْ ِّ
ني والْبُ ْل ِّه ْاألَذَا ُن و ِّْ
وع
الرُك ِّ
اإلقَ َامةَُ ،وَال بُ َّد ِّم َن ُّ
ُ َْ
ض َعف َ
و ُّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ُّع ِّاء،
َّسبِّ ِّ
يح والد َ
الس ُجود وَما أ ْ
َح َسنُوا م َن الْقَراءَة والت ْ
وِيف َّ ِ
وع،
ض فَ ِم ْنهُ ُّ
الرُك ُ
الص َالة فَـ ْرض وتَطَُّوع؛ فَأ ََّما الْ َف ْر ُ
الرُك ِّ
َوأ ََّما ُّ
السنَّةُ فَثَ َال ُ
يحات ِّف ُّ
وع ،وأ ََّما التَّطَُّوعُ
ث تَ ْسبِّ َ
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فَما زاد ِّف التَّسبِّ ِّ ِّ ِّ
وت َو ِّاجب،
َ ََ
يح والْقَراءَة ،والْ ُقنُ ُ
ْ
ِّ ِّ ِّ
و ِّْ
ص َالةِّ الْ َم ْغ ِّر ِّب والْعِّ َش ِّاء
اإل ْج َه ُار ِّابلْقَراءَة َواجب ِّف َ
ِّ
ك ِّمن أَج ِّل الْ ُقنُ ِّ
ِّ
وت َح َّىت إِّ َذا قَطَ َع
والْ َف ْج ِّر ،والْعلَّةُ ِّف َذل َ ْ ْ
ِّ
ِّْ ِّ
ت فَيَ ْقنُتُو َن ،وقَ ْد
اإل َم ُام الْقَراءَةَ َعل َم َم ْن َخ ْل َفهُ أَنَّهُ قَ ْد قَنَ َ
قَ َ ِّ
ِّ
ص َالةِّ أَرب عةَ َآال ِّ
ف َح ّد ".
ال الْ َعاملُ ع :إِّ َّن لل َّ ْ َ َ

كتاب العلل ومؤلفه:

ت ِّعْن َد َن ِّمْنهُ نُ ْس َخة قَ ِّدميَة".44
قال اجمللسي أنه " َكانَ ْ
وذكر الشيخ احلر أنه من الكتب اليت ثبت لديه صحتها
إال أنه ال ينقل منها لقلة أخبار الشرعيات فيها.
واملنسوب له الكتاب مردد بني أن يكون حممد بن علي
بن إبراهيم بن هاشم وحممد بن علي اهلمداين ،مال إىل

 44حبار األنوار  ،117 :53ح 143ب 29من كتاب الرجعة.
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األول مث صار إىل الثاين الشيخ اجمللسي على ما صرح
به ف البحار.
قال ف الفصل األ ّول من البحار بعد ذكره علي بن
إبراهيم بن هاشم:
" التفسري لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي ،وكتاب
العلل لولده اجلليل حم ّمد ".
وقال ف الفصل الثاين" :وكتاب العلل وإن مل يكن مؤلّفه
مذكورا ف كتب الرجال ،لكن أخباره مضبوطة موافقة
ملا رواه والده والصدوق وغريمها ،ومؤلّفه مذكور ف
الكليين ف ابب من رأى
أسانيد بعض الرواايت ،وروى
ّ

علي بن
السالم عن ّ
القائم عليه ّ
حممد واحلسن ابين ّ
حممد ،وكذا ف موضع آخر من
إبراهيم ّ
علي بن ّ
بتوسط ّ
بتوسطه ،وهذا ممّا يؤيّد
الباب املذكور عنه فقط ّ
علي
االعتماد وإن كان ال خيلو من غرابة لروايته عن ّ
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بن إبراهيم كثريا بال واسطة ،بل األظهر كما سنح يل
حممد اهلمداينّ،
علي بن إبراهيم بن ّ
أخريا أنّه ّ
حممد بن ّ
وكان وكيل الناحية كما أوضحته ف تعليقايت على
الكاف ".
وف الذريعة أن املتعني هو اهلمداين ،قال:
" أقول إن اهلمداين هو املتعني وكان والده علي
وجده إبراهيم بن حممد أيضا وكالء ،ويروي إبراهيم
بن هاشم القمي عن إبراهيم بن حممد اهلمداين وكيل
الناحية،جد حممد صاحب كتاب العلل هذا xو مل
يذكر ولد لعلي بن إبراهيم القمي اال إبراهيم بن علي
بن إبراهيم الذي يروي عنه كثريا ف مقصد الراغب اآليت
ذكره وأمحد بن علي بن إبراهيم نعم روى الصدوق ف
اجمللس  ۷۰من األمايل عن حممد بن علي بن إبراهيم
بن هاشم عن أبيه علي عن جده إبراهيم بن هاشم عن
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ابن أيب عمري ،لكنه ميكن أن خيدش ذلك ابحتمال
كون حممد تصحيف أمحد فلم يثبت لعلي بن إبراهيم
القمي ولد موسوم مبحمد".45

أقول:
مل نقف على نسخة صحيحة هلذا الكتاب ،وال وجدن
شيئا يقطع به لنسبته ألحد احملمدين ،وإن كان األشبه
ببعض أسانيده ونصوصه أنه حملمد بن علي بن إبراهيم
بن هاشم ،وهذا النص مما حيتمل فيه اختالط روايته
بكالم صاحب الكتاب ،فهو صاحل للتأييد
واالستشهاد لصحيحة زرارة الثانية من أن فروض
الصالة سبعة ،ورافعة إلمجال بعض معانيها كتفسري
التوجه مبا يقابلها هنا بتكبرية اإلحرام.

 45الذريعة .313 :15
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حاصل داللة رواايت زرارة الثالث:
وحتصل من الصحيحتني والرواية ،أهنا تدل على أن ف
الصالة فروضا وسننا واجبة ،وأن اإلخالل غري العمدي
ابلسنن ال تبطل به الصالة ،وأما الفرائض فهي سبعة،
وحكم اإلخالل هبا جممل غري مفصل ،والقنوت فيها
فرض دلت الرواايت على كونه فرضا مؤكدا وواجبا غري
مرتب ،مبعىن حرمة اإلعراض عنه وهجرانه خاصة ف
الصلوات اجلهرية واجلمعة ،هذا ،مع ما حنتمله من أن
هذه الرواايت ف مقام دفع جدال علماء الطوائف ف
تعيني الركن والفرض وما تصح به الصالة ومنها وما
تبطل ،فالحظ.
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حكم بطالن أحد الفروض السبعة:
وبعد أن ذكرن عدم متامية االستدالل ابلطوائف الثالث
من أدلة قاعدة ال تعاد أو ال تنقض السنة الفريضة على
املدعى من وجوب اإلعادة ابإلخالل ابلفروض مطلقا
دون السنن ،وجب البحث عما تعاد منه الصالة ف
األدلة علَّنا تقف على قاعدة وأصل عام ،وإال فاملصري
للتعبد بكل مورد على حدة أبدلته اخلاصة مع حفظ
أن الفريضة ال تعاد ابإلخالل غري العمدي ابلسنن.

77

األول :الطهور:
وجمموع أدلتها خاصها وعامها دال ابالتفاق على أن
اإلخالل به يوجب اإلعادة كأصل ،خرج منه بعض
حاالت الشك واجلهل مما ال ينفيه.
الص َالةُ ثََالثَةُ أَثْ َالث
كمرسل الفقيه :قَ َ
الص ِّاد ُق ع َّ
ال َّ
ثُلُث طَ ُهور وثُلُث ُرُكوع وثُلُث ُس ُجود.

والتثليث الوارد فيها ظاهر ف اكتمال الصالة هبذه
االثالث ونقصها بنقص شيء منها ،وهذا ال حمالة
يكون كناية عن كفايتها ف اجلملة.
احلُس ْ ِّ
ني بْ ِّن َسعِّيد َع ْن
وما عن الشيخ إبسناده َع ِّن ْ َ
اّللِّ
ص ْفوا َن ع ِّن اب ِّن مس َكا َن عن أَِّيب ب ِّ
صري َع ْن أَِّيب َعْب ِّد َّ
َْ َ
َ َ َ ْ ُْ
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ال :سأَلْتُه عن رجل تَو َّ ِّ
ضأَ ونَس َي أَ ْن ميَْ َس َح َرأْ َسهُ
ع قَ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
يد.
ص َالتِِّّه قَ َ
ص ِّر ُ
ف وميَْ َس ُح َرأْ َسهُ ُمثَّ يُعِّ ُ
ال يَْن َ
َح َّىت قَ َام ِّف َ

ِّ
ت أ ََاب
الصبَّ ِّ
اح قَ َ
ضْي ِّل َع ْن أَِّيب َّ
وع ْن ُحمَ َّمد بْ ِّن الْ ُف َ
َ
الَ :سأَلْ ُ
ضأَ فَنَ ِّس َي أَ ْن ميَْ َس َح َعلَى َرأْ ِّس ِّه
اّللِّ ع َع ْن َر ُجل تَ َو َّ
َعْب ِّد َّ
ف فَ ْليَ ْم َس ْح َعلَى َرأْ ِّس ِّه
الص َالةِّ قَ َ
َح َّىت قَ َام ِّف َّ
ص ِّر ْ
ال فَ ْليَ ْن َ
الص َالةَ.
ولْيُعِّ ِّد َّ

اّللِّ
ِّ
اعةَ َع ْن أَِّيب َعْب ِّد َّ
يسى َع ْن َمسَ َ
و َعْنهُ َع ْن عُثْ َما َن بْ ِّن ع َ
الَ :م ْن نَ ِّس َي َم ْس َح َرأْ ِّس ِّه أ َْو قَ َد َمْي ِّه أ َْو َشْيئاً ِّم َن
ع قَ َ
الْو ِّ ِّ
اّلل تَع َاىل ِّف الْ ُقر ِّ
آنَ -كا َن َعلَْي ِّه
ُُ
ضوء الَّذي ذَ َكَرهُ َُّ َ
ْ
إِّعادةُ الْوض ِّ
الص َالةِّ.
وء و َّ
ََ ُُ
الصف ِّ
اّللِّ بْ ِّن
َمحَ َد بْ ِّن ُحمَ َّمد و َعْب ِّد َّ
و ِّإبِّ ْسنَ ِّادهِّ َع ِّن َّ
َّار َع ْن أ ْ
ُحمَ َّمد َِّ
مجيعاً َع ْن َعلِّ ِّي بْ ِّن َم ْه ِّزَاي َر ِّف َح ِّديث أ َّ
الر ُج َل
َن َّ
ّ
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الص َالةَ إِّال َما َكا َن ِّف َوقْت
إِّ َذا َكا َن ثَ ْوبُهُ ََِّنساً َملْ يُعِّ ِّد َّ
46
ضوء أ ََع َاد
وإِّ َذا َكا َن ُجنُباً أ َْو َعلَى َغ ِّْري ُو ُ

َّ ِّ
واب ِّت اللَّ َوِّايت 47فَاتَ ْتهُ ِّأل َّ
ب
َن الث َّْو َ
الصلَ َوات الْ َمكْتُ َ
ِّ
ف ْ ِّ
اّللُ تَ َع َاىل.
ك إِّ ْن َشاءَ َّ
ِّخ َال ُ
اع َم ْل َعلَى ذَل َ
اجلَ َسد فَ ْ
وغريها من األدلة املنظومة ف أبواب مستقلة ف الكتب
أو متناثرة ،والتسامل على احلكم واإلمجاع الكاشف

متحقق.

 -)6 ( 46فيهما -فعليه إعادة.
 -)1 ( 47ف التهذيب  1355 -416 -1اليت.
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الثاين :الوقت:
وقد تقدم احلديث عن مسألة إيقاع بعض الصالة قبل
الوقت ،وأنه يلزم ختصيص أدلة ال تعاد ملن متت داللتها
املطلقة عنده على بطالن الصالة ابإلخالل ،وال يلزم
التناف عندن لقولنا أن داللتها جمملة ابلنسبة لتفصيل
أحكام الفروض.
مستند القائلني بصحة الصالة لو وقع بعضها قبل
ِّ ِّ
احلُس ْ ِّ
ني
الوقت القوي عن أ ْ
يسى َع ِّن ْ َ
َمحَد بْ ُن ُحمَ َّمد بْ ِّن ع َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يل بْ ِّن ِّرَايح
بْ ِّن َسعيد َع ْن ُحمَ َّمد بْ ِّن أَِّيب عُ َم ْري َع ْن إ ْمسَاع َ
َّك
اّللِّ ع قَ َ
َع ْن أَِّيب َعْب ِّد َّ
ت تَ َرى أَن َ
ت وأَنْ َ
صلَّْي َ
ال :إِّذَا َ
ت ِّف
ت وأَنْ َ
ت فَ َد َخ َل الْ َوقْ ُ
ِّف َوقْت وَملْ يَ ْد ُخ ِّل الْ َوقْ ُ
َّ ِّ
ك.
َت َعْن َ
َجَزأ ْ
الص َالة فَ َق ْد أ ْ
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قال احملدث الشيخ يوسف ف احلدائق ف مسألة نسي
الوقت:
" الظاهر آنه ال خالف ف البطالن لو وقعت الصالة
كمال ف خارج الوقت ،أما لو وقع بعضها ف الوقت
فقد اختلف األصحاب فيه ،وظاهر عبارة النهاية
املتقدمة الصحة ونقل ف املختلف أنه منصوص أيب
الصالح وظاهر كالم ابن الرباج .وقال السيد املرتضى
ال تصح صالته ،وف املختلف انه منصوص ابن ايب
عقيل وظاهر كالم ابن اجلنيد ،واليه ذهب العالمة،
وهو املشهور بني املتأخرين.
احتج العالمة ف املختلف على ما ذهب اليه من
البطالن برواية أيب بصري املتقدمة الدالة على أن من
صلى ف غري وقت فال صالة له ،والنه فعل العبادة قبل
حضور وقتها فال تكون جمزئة عنه كما لو وقعت
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أبمجعها ف غري الوقت ،والن النسيان غري عذر ف
الفوات فال يكون عذرا ف التقدَي ،والنه ليس بعذر ف
اجلميع فال يكون عذرا ف البعض .مث نقل عن الشيخ
انه احتج أبن الناسي معذور وخماطب كالظان ،قال
واجلواب املنع من املقدمتني.
أقول :والظاهر عندي هو القول املشهور لظاهر رواية
أيب بصري املذكورة ومحلها على خصوص من أتى
ابلصالة كمال ف غري الوقت وان احتمل اال ان ظاهر
الرواية العموم .واألظهر عندي ف االستدالل على ذلك
امنا هو معلومية التكليف ابلضرورة من الدين ،وسقوطه
ابلصالة على هذا الوجه حيتاج اىل دليل".48

 48احلدائق الناضرة ف أحكام العرتة الطاهرة ،ج ،6ص.286 :
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ورواية أيب بصري املشار إليها هي املوثق عن أيب عبد هللا
(عليه السالم) قال« :من صلى ف غري وقت فال صالة
له».
مث قال ف اجلاهل ابلوقت حكما أو موضوعا:
" والظاهر انه ال خالف بينهم ف بطالن صالته لو
وقعت كمال ف خارج الوقت ،وامنا اخلالف فيما إذا
وقعت ف الوقت كمال أو بعضا ،فاملشهور البطالن ف
املوضعني ،ونقل ف املختلف عن أيب الصالح صحة
صالته لو دخل عليه الوقت وهو فيها.
و الظاهر هنا هو القول املشهور ملا ذكرن ف املقام
املتقدم ابلنسبة اىل ما وقع بعضها ف الوقت".
ومل يؤيد األدلة حبديث ال تعاد الختصاصها ابملعذور
العامل بظنه املعترب شرعا ،واملختار أن التخصيص
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والتفصيل يفتقر للدليل وال دليل ،فتشمل كل من دخل
حتت عنوان املعذور.
مث قال رمحه هللا ف الظان:
" إمنا اخلالف ف من دخل عليه الوقت ف أثنائها ولو
قبل التسليم ،فاملشهور الصحة ألنه متعبد بظنه خرج
منه ما إذا مل يدرك من الوقت شيئا ابلنص واإلمجاع
املتقدمني وبقي الباقي ،ويدل عليه أيضا
رواية إمساعيل بن رايح عن ايب عبد هللا (عليه السالم)،
قال« :إذا صليت وأنت ترى أنك ف وقت ومل يدخل
الوقت فدخل الوقت وأنت ف الصالة فقد أجزأت
عنك».
و نقل عن السيد املرتضى وابن أيب عقيل وابن اجلنيد
البطالن كما لو وقعت أبسرها قبل الوقت ،واختاره
العالمة ف املختلف والسيد السند ف املدارك ،وظاهر
85

احملقق ف املعترب التوقف ف املسألة حيث قال :ان ما
اختاره الشيخ أوجه بتقدير تسلم صحة الرواية وما ذكره
املرتضى أوجه بتقدير اطراحها .قال ف املدارك بعد نقله
عنه:هذا كالمه لكن اإلطراح متعني لضعف السند.
انتهى.
و احتج ف املختلف على ما ذهب اليه من البطالن
برواية أيب بصري املتقدمة ،وأبنه مأمور إبيقاع الصالة ف
وقتها ومل حيصل االمتثال .قال ف املدارك بعد نقل ذلك
عنه :وهو جيد وال ينافيه توجه األمر ابلصالة حبسب
الظاهر الختالف األمرين كما ال خيفى .انتهى.
مث نقل ف املختلف عن الشيخ انه احتج مبا رواه
إمساعيل بن رايح مث ساق الرواية وأبنه مأمور ابلدخول
ف الصالة عند الظن إذ مع االشتباه ال يصح التكليف
ابلعلم الستحالة التكليف مبا ال يطاق فيتحقق
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االجزاء .مث أجاب عن ذلك اما عن الرواية فباملنع من
صحة السند واما عن الثاين فبان االجزاء امنا يتحقق
مع استمرار سببه وهو الظن فإذا ظهر كذبه انتفى
ويبقى ف عهدة األمر كما لو فرغ من العبادة قبل
الدخول.
مث قال واعلم ان الرواية اليت ذكرها الشيخ (قدس سره)
ف طريقها إمساعيل بن رايح وال حيضرين اآلن حاله فان
كان ثقة فهي صحيحة وتعني العمل مبضموهنا وإال
فال .انتهى أقول :أنت خبري ابن كالمهم ف هذه
املسألة صحة وبطالن دائر مدار خرب إمساعيل املذكور
قبوال وردا فمن قبله وعمل به اما لكونه ممن ال يرى
العمل هبذا االصطالح أو يراه ولكن جيرب ضعف اخلرب
ابلشهرة فإنه حيكم ابلصحة ومن رده فإنه حيكم
ابلبطالن وحيث كان اخلرب عندن مقبوال ال وجه لرده
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لعدم عملنا على هذا االصطالح احملدث فالقول
ابلصحة ظاهر .واما ما احتج به ف املختلف كما نقله
عنه ف املدارك -من قوله و ألنه مأمور إبيقاع الصالة
ف وقتها ومل حيصل االمتثال -ففيه وان استجوده السيد
املذكور انه ان أريد هبذا الوقت الذي هو مأمور إبيقاع
الصالة فيه مبعىن الوقت الواقعي النفس األمري كما هو
ظاهر كالميهما فهو ممنوع الن الشارع مل جيعل الواقع
ونفس األمر مناطا لألحكام الشرعية ال ف هذا املوضع
وال ف غريه ،وان أريد به ما هو وقت ف نظر املكلف
كما هو املناط ف مجيع التكاليف فهو صادق على ما
حنن فيه كما هو املفروض غاية األمر انه وقت ظين،
وسيأيت ان شاء هللا تعاىل ف املسألة االتية بيان قوة
القول ابلبناء على الظن مع االشتباه ،وحينئذ فالتحقيق
ان يقال انه مكلف إبيقاع الصالة ف وقتها املعلوم أو
املظنون فمىت صالها ف أحدمها فقد امتثل وامتثال
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األمر يقتضي اإلجزاء ،غاية ما ف الباب انه قام الدليل
على البطالن أو وقعت كمال قبل الوقت وبقي الباقي
على الصحة مبقتضى األمر وداللة الرواية املذكورة،
ويؤيده رواية األصبغ بن نباتة وموثقة عمار املتقدمتان
ف من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس .واما
ما ذكره ف املدارك -بعد حكمه بكونه جيدا بقوله:
«و ال ينافيه توجه األمر ابلصالة حبسب الظاهر
الختالف األمرين» -فال وجه له بعد ما عرفت الن
االختالف بني األمرين كما ادعاه امنا يتم لو كان
الوقت الذي ادعى انه مأمور إبيقاع الصالة فيه هو
الوقت الواقعي النفس األمري وقد عرفت فساده ،ومىت
أريد به الوقت الذي ف نظر املكلف فهو يرجع اىل ما
ذكره اثنيا من األمر ابلصالة حبسب الظاهر فال
اختالف بني األمرين كما ال خيفى .وهللا العامل".
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نقلناه بتمامه لفائدته.
والتحقيق:
أن أدلة بطالن الصالة خارج الوقت ابلغة من الكثرة
ما ال ميكن ختصيصها إال بدليل أقوى أو مكافء هلا
صدورا وداللة ،كأدلة صحة صالة من أدرك ركعة ف
آخر الوقت ،بل هو ُمدرك للوقت ف الواقع كما هو
نص الصحيحة ،وأما خروج أوهلا عن الوقت فما دل
على الصحة إمنا هو معترب ابن رايح ،روى عنه ابن أيب
عمري ومل يغمز وفيه أو ف حديثه ،وظاهر قوله ع" :وهو
يرى" هو كونه ظان قدرا متيقنا ،إال أنه يشمل كل
مصاديق غري املتعمد عند التأمل.
لكنه من األخبار القليلة اليت رواها ابن رابح ،ومن
متفردات املعاين غري املشهورة ،فيشكل العمل عليها مع
إمجال واحتماالت فيها.
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واحلاصل أن اإلخالل غري العمدي ابلوقت يوجب
اإلعادة مطلقا ،وأما إدراك ركعة من آخره فهو من
إدراك الوقت حقيقة وشريعة.
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الثالث :القبلة:
وينبغي حترير معىن القبلة واالستقبال وحده.
ويدل على بطالن الصالة إىل غري الْقبلة عمداً ووجوب

ْاإلعادة

ما رواه الصدوق ِّإبِّ ْسنَ ِّادهِّ َع ْن ُزَر َارةَ َع ْن أَِّيب َج ْع َفر ع
ت :أَيْ َن َح ُّد
ص َالةَ إِّال إِّ َىل الْ ِّقْب لَ ِّة قَ َ
أَنَّهُ قَ َ
ال قُ ْل ُ
ال :ال َ
ت:
ني الْ َم ْش ِّرِّق والْ َم ْغ ِّر ِّب قِّْب لَة ُكلُّهُ قَ َ
الْ ِّقْب لَ ِّة قَ َ
ال َما بَْ َ
ال قُ ْل ُ
فَمن صلَّى لِّغَ ِّري الْ ِّقب لَ ِّة أَو ِّف ي وِّم َغيم ِّف َغ ِّري الْوقْ ِّ
ت
ْ ْ ْ َْ ْ
َْ َ
ْ َ
يد.
قَ َ
ال يُعِّ ُ
وهو حممول على أن ما بينهما قبلة جيزي التوجه هلا،
تساحما ابلنسبة للمشتبه فيها ال مطلقا.
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أو أنه استقبال حقيقي ف قبال االستدابر ،إال أنه جيب
ف التوجه من العامل معىن أخص وهو حمل البيت
الشريف من اجلهة ،وأما االحنراف للمشتبه فليس
استدابرا ،لغة وعرفا ،وهو األقوى.
ِّ
احلُس ْ ِّ
ني ِّإبِّ ْسنَ ِّادهِّ َع ْن
ويؤيده ما رواه ُحمَ َّم ُد بْ ُن َعل ِّّي بْ ِّن ْ َ
ُم َع ِّ
وم
اويَةَ بْ ِّن َع َّمار أَنَّهُ َسأ ََل َّ
الص ِّاد َق ع َع ِّن َّ
الر ُج ِّل يَ ُق ُ
ف َع ِّن
ِّف َّ
الص َالةِّ ُمثَّ يَْنظُُر بَ ْع َد َما فَ َر َ
غ فَََريى أَنَّهُ قَ ِّد ْاحنََر َ
49
ص َالتُهُ وَما
الْ ِّقْب لَ ِّة َميِّيناً أ َْو ِّمشَ ًاال فَ َق َ
ال لَهُ قَ ْد َم َ
ضْ
ت َ
ني الْ َم ْش ِّرِّق والْ َم ْغ ِّر ِّب قِّْب لَة.
بَْ َ
َمحَ َد
وب َع ْن أ ْ
والتفصيل الذي رواه ُحمَ َّم ُد بْ ُن يَ ْع ُق َ
ِّ ِّ 50
َمحَ َد
يس و َع ْن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن َْحي َىي َع ْن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن أ ْ
إ ْدر َ

بْ ِّن
بْ ِّن

 -)3 ( 49ف نسخة -فما -هامش املخطوط-
 -)2 ( 50ف هامش املخطوط عن نسخة من التهذيب -2
حممد.
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احلَ َس ِّن بْ ِّن َعلِّ ّي َع ْن َع ْم ِّرو بْ ِّن َسعِّيد
َمحَ َد بْ ِّن ْ
َْحي َىي َع ْن أ ْ
الِّ :ف
اّللِّ ع قَ َ
ص ِّّدق َع ْن َع َّمار َع ْن أَِّيب َعْب ِّد َّ
َع ْن ُم َ
الص َالةِّ قَ ْب َل
صلَّى َعلَى َغ ِّْري الْ ِّقْب لَ ِّة فَيَ ْعلَ ُم وُه َو ِّف َّ
َر ُجل َ
ِّ ِّ
أَ ْن ي ْفر َ ِّ
ص َالتِِّّه قَ َ ِّ
ني
يما بَْ َ
غ م ْن َ
ال إ ْن َكا َن ُمتَ َو ّجهاً ف َ
َُ
ِّ ِّ
ِّ
اعةَ يَ ْعلَ ُم
الْ َم ْش ِّرق والْ َم ْغ ِّر ِّب فَ ْليُ َح ِّّو ْل َو ْج َههُ إِّ َىل الْقْب لَة َس َ
الص َالةَ ُمثَّ
وإِّ ْن َكا َن ُمتَ َوِّّجهاً إِّ َىل ُدبُِّر الْ ِّقْب لَ ِّة فَ ْليَ ْقطَ ِّع َّ
الص َالة
ُحيَ ِّّو ُل َو ْج َههُ إِّ َىل الْ ِّقْب لَ ِّة ُمثَّ يَ ْفتَتِّ ُح َّ
ص َالةَ إِّال
وكذا ما رواه ُزَر َارةَ َع ْن أَِّيب َج ْع َفر ع قَ َ
ال :ال َ
ني الْ َم ْش ِّرِّق
ت أَيْ َن َح ُّد الْ ِّقْب لَ ِّة قَ َ
إِّ َىل الْ ِّقْب لَ ِّة قَ َ
ال َما بَْ َ
ال قُ ْل ُ
والْ َم ْغ ِّر ِّب قِّْب لَة ُكلُّه.
دلت على حقيقة االستقبال إمجاال ،ولعلها للرد على
من اختار أن االحنراف عن جهة عينها أو مكة ليس
استقباال ،وليست لتفصيل احلكم.
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اّللِّ بْن َج ْع َفر ِّف قُ ْر ِّب ِّْ
احلَ َس ِّن
اإل ْسنَ ِّاد َع ِّن ْ
وعن َعْب ُد َّ ُ
احلُس ْ ِّ
ِّ
ني بْ ِّن عُْل َوا َن َع ْن َج ْع َف ِّر بْ ِّن ُحمَ َّمد
بْ ِّن ظَريف َع ِّن ْ َ
صلَّى َعلَى َغ ِّْري
َع ْن أَبِّ ِّيه َع ْن َعلِّ ّي ع أَنَّهُ َكا َن يَ ُق ُ
ول َم ْن َ
ِّ
ك فَ َال
الْ ِّقْب لَ ِّة وُه َو يََرى أَنَّهُ َعلَى الْ ِّقْب لَ ِّة ُمثَّ َعَر َ
ف بَ ْع َد ذَل َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني الْ َم ْش ِّرِّق والْ َم ْغ ِّر ِّب.
يما بَْ َ
إ َع َادةَ َعلَْيه إ َذا َكا َن ف َ
ِِّّ ِّ ِّ
ي َع ْن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن ِّزَايد
وعن الطوسي إب ْسنَاده َع ِّن الطَّاطَ ِّر ِّّ
اّللِّ
َع ْن َمحَّاد َع ْن َع ْم ِّرو بْ ِّن َْحي َىي قَ َ
ت أ ََاب َعْب ِّد َّ
الَ :سأَلْ ُ
ع عن رجل صلَّى علَى َغ ِّري الْ ِّقب لَ ِّة ُمثَّ تَب يَّنَ ِّ
ت الْ ِّقْب لَةُ َوقَ ْد
َْ َُ َ َ ْ ْ
َ
دخل وقْت ص َالة أُخرى قَ َ ِ
صلِ َي
ال يُعي ُد َها قَـ ْب َل أَ ْن يُ َ
َََ َ ُ َ
َْ
ه ِذهِ الَِِّت قَ ْد َد َخل وقْـتـها ْ ِّ
يث.
احلَد َ
َ
َ َ َُ
قال احلرَ :ه َذا َْحم ُمول إِّ َّما َعلَى الْ َع ْم ِّد أ َْو َعلَى تَ ْرِّك
ِّاال ْجتِّ َه ِّاد أ َْو َعلَى ِّاال ْستِّ ْحبَاب.
أقول :بل حممول على االستدابر ملا بيناه سابقا.
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الرابع :تكبرية اإلحرام:
وهو التوجه ،وقد تقدم داللة صحيحة زرارة على أهنا
من فروض الصالة ،وعليه االتفاق.
ويدل على بطالن الصالة بنسياهنا مجلة من األخبار،
منها:
ِِّّ ِّ ِّ
احلُس ْ ِّ
ني بْ ِّن َسعِّيد َع ِّن ابْ ِّن
ما رواه الشيخ إب ْسنَاده َع ِّن ْ َ
أَِّيب عمري عن َِّ
ت أ ََاب َج ْع َفر ع
مجيل َع ْن ُزَر َارةَ قَ َ
الَ :سأَلْ ُ
َُْ َ ْ
يد.
الر ُج ِّل يَْن َسى تَ ْكبِّ َريةَ ِّاالفْتِّتَ ِّ
اح قَ َ
َع ِّن َّ
ال يُعِّ ُ
ين َع ْن َعلِّ ِّّي بْ ِّن إِّبْ َر ِّاه َيم َع ْن أَبِّ ِّيه و َع ْن ُحمَ َّم ِّد
َو َرَواهُ الْ ُكلَْي ِّ ُّ
ِّ ِّ
ض ِّل ب ِّن َشا َذا َن َِّ
مجيعاً َع ِّن ابْ ِّن أَِّيب
يل َع ِّن الْ َف ْ ْ
بْ ِّن إ ْمسَاع َ
عُ َم ْري ِّمثْ لَهُ.
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ص ْف َوا َن َع ِّن الْ َع َال ِّء َع ْن ُحمَ َّمد َع ْن
و َعْنهُ َع ْن فَ َ
ضالَةَ َع ْن َ
أَح ِّد ِّمهَا ع ِّف الَّ ِّذي ي ْذ ُكر أَنَّه َمل ي َكِّّرب ِّف أ ََّوِّ
ص َالتِِّّه
ل
َ
َ
َ ُ ُ ُْ ْ
ِّ
ِّ
ف
فَ َق َ
استَ ْي َق َن أَنَّهُ َملْ يُ َكِّّْرب فَ ْليُع ْد ولَك ْن َكْي َ
ال إِّ َذا ْ
يَ ْستَ ْي ِّق ُن.
ال:
ص ْف َوا َن َع ِّن ابْ ِّن بُ َك ْري َع ْن عُبَ ْي ِّد بْ ِّن ُزَر َارةَ قَ َ
و َعْنهُ َع ْن َ
الص َالةَ فَنَ ِّس َي
ت أ ََاب َعْب ِّد َّ
اّللِّ ع َع ْن َر ُجل -أَقَ َام َّ
َسأَلْ ُ
الص َالةَ -قَ َ
يد َّ
أَ ْن يُ َكَِّّرب َح َّىت افْ تَ تَ َح َّ
الص َالةَ
ال يُعِّ ُ

ِّ
ِّ ِّ
ِّ
احلُس ْ ِّ
ني
َو َعْنهُ َع ِّن ْ
احلَ َس ِّن بْ ِّن َعل ِّّي بْ ِّن يَ ْقطني َع ْن أَخيه ْ َ
احلَ َس ِّن ع َع ِّن
ت أ ََاب ْ
َع ْن َعلِّ ِّّي بْ ِّن يَ ْق ِّطني قَ َ
الَ :سأَلْ ُ
يد
الص َالةَ َح َّىت يَْرَك َع قَ َ
الر ُج ِّل يَْن َسى -أَ ْن يَ ْفتَتِّ َح َّ
َّ
ال يُعِّ ُ
الص َالةَ.
َّ
وغريها.

عدا الصحيح الذي رواه الشيخ ف التهذيب ِّإبِّسنَ ِّادهِّ
ْ
اّللِّ َع ْن أَِّيب َج ْع َفر َع ْن َعلِّ ِّّي بْ ِّن َح ِّديد
َع ْن َس ْع ِّد بْ ِّن َعْب ِّد َّ
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ِّ ِّ
ِّ
يسى
و َعْب ِّد َّ
الر ْمحَ ِّن بْ ِّن أَِّيب ََْنَرا َن َمجيعاً َع ْن َمحَّاد بْ ِّن ع َ
ال:
اّللِّ َع ْن ُزَر َارةَ َع ْن أَِّيب َج ْع َفر ع قَ َ
َع ْن َح ِّر ِّيز بْ ِّن َعْب ِّد َّ
ال
الر ُج ُل يَْن َسى أ ََّوَل تَ ْكبِّ َرية ِّم َن ِّاالفْتِّتَ ِّ
اح -فَ َق َ
ت لَهُ َّ
قُ ْل ُ
وع َك ََّرب ُمثَّ قَ َرأَ ُمثَّ َرَك َع -وإِّ ْن ذَ َكَرَها ِّف
الرُك ِّ
إِّ ْن ذَ َكَرَها قَ ْب َل ُّ
الص َالةِّ َك َّربها ِّف قِّي ِّام ِّهِّ -ف مو ِّض ِّع التَّ ْكبِّ ِّري قَبل الْ ِّقراءةِّ
َّ
ََ
َ
َْ
َْ ََ
ِّ ِّ
الص َالةِّ-
ت فَِّإ ْن ذَ َكَرَها « »6بَ ْع َد َّ
وبَ ْع َد الْقَراءَة -قُ ْل ُ
ال فَ ْلي ْق ِّ
ض َها وَال َش ْيءَ َعلَْي ِّه.
قَ َ َ
ال الشَّْي ُخ:
وق ِّإبِّ ْسنَ ِّادهِّ َع ْن ُزَر َارةَ ِّمثْ لَهُ قَ َ
َو َرَواهُ َّ
الص ُد ُ
قَولُه فَ ْلي ْق ِّ
الص َالةَ.
ض َها يَ ْع ِّين َّ
ُْ َ
قال احلر :ميُْ ِّكن َمحْلُهُ َعلَى َغ ِّْري تَ ْكبِّريةِّ ِّْ
اإل ْحَرِّام ِّم ْن
َ
ُ
تَ ْكبِّري ِّ
ض ِّاء َعلَى ِّاال ْستِّ ْحب ِّ
اب.
ات ِّاالفْتِّتَ ِّ
اح والْ َق َ
َ
َ

أقول :وهو الظاهر من قول السائل" :ينسى أول تكبرية
من االفتتاح".
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َمحَ َد بْ ِّن ُحمَ َّمد َع ِّن ابْ ِّن أَِّيب عُ َم ْري َع ْن َمحَّ ِّاد
َو َعْنهُ َع ْن أ ْ
يب َع ْن أَِّيب َعْب ِّد
اّللِّ بْ ِّن َعلِّ ّي ْ
بْ ِّن عُثْ َما َن َع ْن عُبَ ْي ِّد َّ
احلَلَِّ ِّّ
الَ :سأَلْتُهُ َع ْن َر ُجل نَ ِّس َي أَ ْن يُ َكَِّّرب َح َّىت َد َخ َل
اّللِّ ع قَ َ
َّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ت
الص َالةِّ -فَ َق َ
ِّف َّ
س َكا َن م ْن نيَّته أَ ْن يُ َكَِّّرب -قُ ْل ُ
ال أَ لَْي َ
ال فَ ْليَ ْم ِّ
ص َالتِِّّه.
نَ َع ْم قَ َ
ض ِّف َ
احللَِّ ِّ ِّ
الص ُد ُ ِِّّ ِّ ِّ ِّ
َو َرَواهُ َّ
يب مثْ لَهُ
وق إب ْسنَاده َعن َْ ّ
قال احلرَ :ه َذا َْحيتَ ِّمل الت َِّّقيَّةَ ِّال ْكتِّ َف ِّاء بَ ْع ِّ
ض الْ َع َّام ِّة ِّابلنِّّيَّ ِّة.
ُ
أقول :محلها على الشك له وجه ،بقرينة السؤال عن
الص ِّاد ِّق ع أَنَّهُ قَ َال
ي َع ِّن َّ
النية ،ومرسلة الفقيهُ " :رِّو َ
ِّْ
اح" ،املشرية لغلبة العادة
اإلنْ َسا ُن َال يَْن َسى تَ ْكبِّ َريةَ ِّاالفْتِّتَ ِّ
على اإلتيان وندرة العدم ،فقوله" :فليمض ف صالته"،

جار على هذا الفرض الغالب ،فال يعتىن ابلشك.
ِّ
ِّ ِّ
وب
َو ِّإبِّ ْسنَاده َع ْن َعل ِّّي بْ ِّن َم ْه ِّزَاي َر َع ْن فَ َ
ضالَةَ بْ ِّن أَيُّ َ
احلُس ْ ِّ
اعةَ بْ ِّن ِّم ْهَرا َن َع ْن أَِّيب
ني بْ ِّن عُثْ َما َن َع ْن َمسَ َ
َع ِّن ْ َ
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ب ِّ
اّللِّ ع َع ْن َر ُجل قَ َام ِّف
صري قَ َ
ت أ ََاب َعْب ِّد َّ
الَ :سأَلْ ُ
َ
ال :إِّ ْن ذَ َكَرَها
الص َالةِّ فَنَ ِّس َي أَ ْن يُ َكَِّّرب فَبَ َدأَ ِّابلْ ِّقَراءَةِّ ،فَ َق َ
َّ
وُه َو قَائِّم قَ ْبل أَ ْن يَْرَك َع فَ ْليُ َكِّّْرب -وإِّ ْن رَك َع فَ ْليَ ْم ِّ
ض ِّف
َ
َ
ص َالتِِّّه.
َ

اح
َّك ِّف تَ ْكبِّ َريةِّ ِّاالفْتِّتَ ِّ
قال احلرَ :محَلَهُ الشَّْي ُخ َعلَى الش ِّّ
دو َن الْي ِّق ِّ ِّ
َّم .
ني ل َما تَ َقد َ
ُ َ

ِّ
ِِّّ ِّ ِّ
احلُس ْ ِّ
ني بْ ِّن أَِّيب
َو إب ْسنَاده َع ْن َس ْعد َع ْن ُحمَ َّمد بْ ِّن ْ َ
ِّ
اخلَطَّ ِّ
احلَ َس ِّن
صر َع ْن أَِّيب ْ
ْ
اب َع ْن أ ْ
َمحَ َد بْ ِّن ُحمَ َّمد بْ ِّن أَِّيب نَ ْ
ِّّ
ضا ع قَ َ
ت لَهُ َر ُجل نَ ِّس َي أَ ْن يُ َكَِّّرب تَ ْكبِّ َريةَ
الر َ
ال :قُ ْل ُ
َجَزأَهُ.
ِّاالفْتِّتَ ِّ
اح َح َّىت َك ََّرب لِّ ُّلرُك ِّ
وع فَ َق َ
ال أ ْ
َمحَ َد بْ ِّن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن أَِّيب
َو َرَواهُ َّ
وق ِّإبِّ ْسنَ ِّادهِّ َع ْن أ ْ
الص ُد ُ
َّك ُدو َن الْيَ ِّق ِّ
ني
صر قال احلرَ :محَلَهُ الشَّْي ُخ َعلَى الش ِّّ
نَ ْ
لِّما تَ َقدَّم ِّف َه َذا الْب ِّ
احلَ ْم ُل َعلَى
اب و َغ ِّْريهِّ وَْحيتَ ِّم ُل ْ
َ
َ
َ
الْ َمأْ ُم ِّوم لِّ َما َأيِّْيت.
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ومحلها الشيخ يوسف ف احلدائق على التقية بناء على
مذهبه ف حل التعارض بني رواايت الكتب املعتربة ،مث
قال " :القول بذلك منقول عن مجلة من املخالفني:
منهم الزهري واألوزاعي وسعيد بن املسيب واحلسن
وقتادة واحلكم فلعل ملذهب هؤالء شهرة وصيتا ف ذلك
الوقت أوجب خروج هذه األخبار موافقة هلم ،وقد نقل
عنهم ف املنتهى انه إذا أخل املصلي بتكبرية اإلحرام
عامدا أعاد صالته ولو أخل هبا نسيا أجزأته تكبرية
الركوع".
وف عمدة القاري عن الزهري االكتفاء بنية التكبري وعن
الباقني القول ابالستحباب.
هذا ابلنسبة لرتكها نسيان ،وأما الغفلة عنها جهال
قصوراي ،أو اإلتيان هبا ملحونة أو اإلخالل بفصوهلا،
فظاهر إطالق أدلة وجوهبا وكون الصالة مبنية عليها
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هو وجوب إعادة الصالة برتكها مطلقا للعامد واجلاهل،
وصحة صالة من أخل هبا إذا جاء بصورهتا الناقصة،
متسكا أبدلة الرفع ومعذورية اجلاهل القاصر تكليفا
ووضعا.
واحلاصل أن أدلة اإلعادة عند اإلخالل بتكبرية اإلحرام
تلتقي مع قاعدة ال تعاد حبسب القراءة املشهورة هلا ف
مواضع ،وختالفها ف مواضع أخرى ،أخرجها
املتمسكون بنص القاعدة ختصيصا هلا ،وأخرجناها
ختصيصا أبدلة أخرى.
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اخلامس :الدعاء:
وظهر لك مما تقدم ف صحيحة زرارة الثانية أن االقدر
املتيقن من موضوع افرتاضه هو صالة اجلمعة.
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السادس والسابع :الركوع والسجود:
واإلخالل ابلركعتني األولتني نسيان أو جهال مبطل
للصالة اتفاقا ،فالكالم ف سقوط أو بطالن الركعتني
األخريتني.

املذاهب يف املسألة
ذهب الشيخ إىل عدم اإلضرار ابلصالة ،وأن الواجب
إلقاء ما بيده واإلتيان ابلركعة املنسية اليت َتاوزها لركن
آخر مث إمتام الصالة ،متسكا بصحيحِت حممد بن
مسلم والعيص بن عاصم ،وأهنما من الواجبات غري
ول :ه ِّذهِّ
املفروضة كاألولني ،قال الشيخ احلر " :أَقُ ُ َ
ِّ ِّ
ضها علَى نِّسي ِّ
ان
َح ِّاد ُ
يث َْحم ُمولَة َعلَى النَّافلَة وبَ ْع ُ َ َ
َْ
ْاأل َ
اخلَلَ ِّل الْ َواقِّ ِّع ِّف
الرْك َع ِّة لِّ َما َمَّر ولِّ َما َأيِّْيت ِّف ْ
َْجم ُم ِّ
وع َّ
َّ ِّ
ِّ
َخريتَ ْ ِّ
ني ،و َخالََفهُ أَ ْكثَ ُر
الص َالة ،و َمحَلَ َها الشَّْي ُخ َعلَى ْاأل َ
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َصح ِّ
اب؛ ِّأل َّ
ض ُح
َح ِّاد َ
يث الْ ُم َش َار إِّلَْي َها أَ ْكثَ ُر وأ َْو َ
َن ْاأل َ
ْاأل ْ َ
ط والْ َع َم ُل ِّهبَا أَ ْش َه ُر".
َح َو ُ
َدَاللَةً وأ َْوثَ ُق وأ ْ
وفص َل آخرون؛ فحكموا ابلبطالن فيما أمت السجدتني
َّ

ووجوب التدارك فيما أمت سجدة واحدة ،كما ف
القواعد الفقهية للبجنوردي رمحه هللا ،قال ف القواعد:

" ومن جهة اختالف األخبار نشأت ف املسألة أقوال
وتفاصيل مذكورة ف الكتب الفقهيّة ال حاجة إىل
ذكرها بعد ما عرفت أن حديث «ال تعاد» وأخبار
أخر تدل على وجوب اإلعادة ،وقد عمل هبا
األصحاب ،وعليه فتوى املشهور؛ فالصحيح هو ما
ذكرن من التدارك إبتيان الركوع وما بعده ممّا أتى به لو

مل يدخل ف السجدة الثانية وإن كان أمتّ السجدة
األوىل ،و ّأما إن كان تذكره بعد الفراغ من الصالة ،أو
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احملل أبن يكون دخل ف السجدة الثانية
بعد َتاوز ّ
فيجب عليه اإلعادة".51
فهنا ثالثة أقوال ف اإلخالل ابلركعتني األخريتني من
الرابعية:
قول ابلبطالن ،متسكا إبطالقات أكثر الرواايت.
قول ابلعدم متسكا بنص صحيحيت حممد بن مسلم
والعيص بن القاسم.
قول ابلتفصيل والتلفيق ،مبعىن البطالن ف األولتني
وصحة الصالة لو أخل ابألخريتني ،فيسقط الزائد
وأييت ابلناقص ويتم.

 51القواعد الفقهية .112 :1
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قول الشيخ الطوسي رمحه هللا:
قال الشيخ الطوسي ف التهذيب  -وحنن نتلو عليك
ما رواه َّ
ب به :-
وعق َ

احلسني بن سعِّيد عن ص ْفوا َن عن أَِّيب ب ِّ
صري َع ْن أَِّيب
" ُْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
الر ُج ُل أَنَّهُ تَ َرَك َرْك َعةً ِّم َن
اّللِّ ع قَ َ
َعْب ِّد َّ
ال :إِّ َذا أَيْ َق َن َّ
الص َالةِّ وقَ ْد َس َج َد َس ْج َدتَ ْ ِّ
ف
َّ
ني وتَ َرَك ُّ
استَأْنَ َ
الرُك َ
وع ْ
الص َالةَ.
َّ

ال:
اّللِّ ع قَ َ
اعةَ َع ْن أَِّيب َعْب ِّد َّ
و َعْنهُ َع ْن فَ َ
ضالَةَ َع ْن ِّرفَ َ
ال
وم قَ َ
َسأَلْتُهُ َع ْن َر ُجل يَْن َسى أَ ْن يَْرَك َع َح َّىت يَ ْس ُج َد ويَ ُق َ
يَ ْستَ ْقبِّ ُل.

ت أ ََاب َعْب ِّد
اعةَ قَ َ
و َعْنهُ َع ِّن ابْ ِّن أَِّيب عُ َم ْري َع ْن ِّرفَ َ
الَ :سأَلْ ُ
َِّّ
ِّ
ال
وم قَ َ
اّلل ع َع ْن َر ُجل نَس َي أَ ْن يَ ْرَك َع َح َّىت يَ ْس ُج َد ويَ ُق َ
يَ ْستَ ْقبِّ ُل.
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ِّ
اق بْ ِّن َع َّمار
ْ
ص ْف َوا َن َع ْن إِّ ْس َح َ
احلُ َس ْ ُ
ني بْ ُن َسعيد َع ْن َ
الر ُج ِّل يَْن َسى أَ ْن يَْرَك َع
قَ َ
ت أ ََاب إِّبْ َر ِّاه َيم ع َع ِّن َّ
الَ :سأَلْ ُ
ِّ
ك َم ْو ِّض َعهُ.
قَ َ
ض َع ُك َّل َش ْيء ِّم ْن ذَل َ
ال يَ ْستَ ْقبِّ ُل َح َّىت يَ َ
وعْنه عن ُحمَ َّم ِّد ب ِّن ِّسنَان ع ِّن اب ِّن مس َكا َن عن أَِّيب ب ِّ
صري
ْ
َْ َ
َ ُ َْ
َ ْ ُْ
ال
ت أ ََاب َج ْع َفر ع َع ْن َر ُجل نَ ِّس َي أَ ْن يَْرَك َع قَ َ
قَ َ
الَ :سأَلْ ُ
َعلَْي ِّه ِّْ
اإل َع َادةُ.
ِِ
وع ِيف
ار ُكلُّ َها َْحم ُمولَة َعلَى أَنَّهُ يَـ ْن َسى ُّ
الرُك َ
َهذه ْاألَ ْخبَ ُ
ِّ
ِ ِّ ِّ
َّ ِ
الص َالةِّ َعلَى
اف َّ
استِّْئ نَ ُ
ب َعلَْيه ْ
الرْك َعتَ ْني ْاأل ََّولَتَ ْني فَإنَّهُ َجي ُ
الرْك َعتَ ْ ِ
ني
ُك ِّّل َحال إِّذَا ذَ َكَر ،فَأ ََّما إِذَا َكا َن النِ ْسيَا ُن ِيف َّ
ِ
ريتَ ْ ِ
الص َالةِ فَـ ْليُـل ِْق
ني وذَ َك َر و ُه َو بَـ ْع ُد ِيف َّ
ْاألَخ َ
الس ْج َدتَ ْ ِ
وع َها ويُتِ ُّم َّ
الص َالةَ
َّ
ني ِم َن َّ
الرْك َع ِة الَِِّت نَ ِس َي ُرُك َ
ِّ
ِّ
ك َما َرَواهُ:
والَّذي يَ ُد ُّل َعلَى ذَل َ

ِّ
سع ُد بن عب ِّد َِّّ
احلُس ْ ِّ
احلَ َك ِّم بْ ِّن
ني َع ِّن ْ
َ ْ ْ ُ َْ
اّلل َع ْن ُحمَ َّمد بْ ِّن ْ َ
ِّم ْس ِّكني َع ِّن الْ َع َال ِّء َع ْن ُحمَ َّم ِد بْ ِن ُم ْسلِم َع ْن أَِّيب َج ْع َفر
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ال :فَِّإ ِّن
ع ِّف َر ُجل َش َّ
ك بَ ْع َد َما َس َج َد أَنَّهُ َملْ يَْرَك ْع ،قَ َ
ني اللَّتَ ْ ِّ
الس ْج َدتَ ْ ِّ
ني ال َرْك َعةَ َهلَُما فَيَ ْب ِّين َعلَى
استَ ْي َق َن فَ ْليُ ْل ِّق َّ
ْ
غ
ص َالتِِّّه َعلَى الت ََّم ِّام ،وإِّ ْن َكا َن َملْ يَ ْستَ ْي ِّق ْن إِّال بَ ْع َد َما فَ َر َ
َ
ِّ
صَر َ
ف فَ ْليَ ُق ْم فَ ْليُ َ
وانْ َ
ص ِّّل َرْك َعةً و َس ْج َدتَ ْني وال َش ْيءَ
َعلَْي ِّه.52
ِّ
ص ْف َوا َن بْ ِّن َْحي َىي َع ِّن ال ِْع ِ
يص بْ ِن
ْ
احلُ َس ْ ُ
ني بْ ُن َسعيد َع ْن َ
الْ َق ِ
اس ِم قَ َ
ت أ ََاب َعْب ِّد َّ
اّللِّ ع َع ْن َر ُجل نَ ِّس َي َرْك َعةً
الَ :سأَلْ ُ

 52وف الفقيه :وَرَوى الْ َع َالءُ َع ْن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن ُم ْسلِّم َع ْن أَِّيب َج ْع َفر
ك ب ع َد ما سج َد أَنَّه َمل ي رَكع فَ َق َ ِّ
ص َالتِِّّه
عِّ -ف َر ُجل َش َّ َ ْ َ َ َ ُ ْ َْ ْ
ال ميَْضي ِّف َ
ِّ
ِّ
الس ْج َدتَ ْ ِّ
ني
استَْي َق َن أَنَّهُ َملْ يَْرَك ْع فَ ْليُْل ِّق َّ
َح َّىت يَ ْستَْيق َن أَنَّهُ َملْ يَْرَك ْع فَِّإن ْ
اللَّتَ ْ ِّ
ص َالتِِّّه الَِّّيت َعلَى الت ََّم ِّام فَِّإ ْن َكا َن
ني َال ُرُك َ
وع َهلَُما  2ويَْب ِّين َعلَى َ
َملْ يَ ْستَْي ِّق ْن إَِّّال ِّم ْن بَ ْع ِّد َما فَ َر َ
ص ِّّل َرْك َعةً
صَر َ
ف فَ ْليَ ُق ْم ولْيُ َ
غ وانْ َ
و َس ْج َدتَ ْ ِّ
ني وَال َش ْيءَ َعلَْي ِّه.
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ِّ
ال:
غ ِّمْن َها ُمثَّ ذَ َكَر أَنَّهُ َملْ يَْرَك ْع ،قَ َ
ص َالتِِّّه َح َّىت فَ َر َ
م ْن َ
الس ْه ِّو".
وم فََْريَك ُع ويَ ْس ُج ُد َس ْج َد َِّيت َّ
يَ ُق ُ
وف املبسوط ف فصل الركوع" :والركوع ركن من أركان
الصالة مىت تركه عامدا أو نسيا بطلت صالته إذا كان
ف الركعتني األولتني من كل صالة وكذلك إذا كان ف
الثالثة من املغرب ،وان كان من الركعتني األخريتني
من الرابعية إن تركه متعمدا بطلت صالته وإن تركه
انسيا وسجد سجدتني أو واحدة منهما أسقط
السجدة وقام فركع ومتم صالته" انتهى.
وهو مذهب ابن اجلنيد على ما نقله عنه ف املختلف،
قال" :ولو صحت له األوىل وسها ف الثانية سهوا مل
ميكنه استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه مل يركع فأراد
البناء على الركعة األوىل اليت صحت له رجوت أن جيزئه
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ذلك ،ولو أعاد إذا كان ف األولتني وكان الوقت متسعا
كان أحب إيل ،وف الثانيتني ذلك جيزئه".
ووقوهلما رمحهما هللا يوافق مع ما دل على أن الركعتني
األخريتني من السنة ،وما دل نصا على أن السنة ال
تبطل الفريضة.

جواب احملقق على الشيخ:
وأجاب احملقق ف املعترب عن رواية الشيخ" :أبن ظاهرها
اإلطالق وهو مرتوك وختصيصها ابألخريتني حتكم".
وقد ظهر لك أن الشيخ يستند لنصوص سنية الركعتني
األخريتني ،فيلحقهما حكمهما.
وأجاب الشيخ يوسف رمحه هللا عن دعوى تركها أن
القول ابلتلفيق أحد األقوال ف املسألة فكيف يكون
احلديث مرتوكا.
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أقول :وميكن توجيهه أبن مراده قلة القائل به ،كيف
وقد ادعى الشيخ يوسف نفسه كما سيمر عليه أن
القول ابلبطالن ال خالف يعرف فيه بني علمائنا !.
مث قال ف احلدائق ونعم ما قال" :و أما ما ذكره  -من
أن ختصيصها ابألخريتني حتكم ،ففيه أنه ال خيفى أن
الظاهر أن ما ذهب إليه الشيخ هنا إمنا هو وجه مجع
بني أخبار املسألة ،وذلك ملا اشتهر عنه وعن شيخه
املفيد كما سيأيت إن شاء هللا تعاىل من أن كل سهو
يلحق األوليني ف األعداد واألفعال فهو موجب
لإلعادة ،فجمع بني هذه األخبار حبمل إطالقات
اإلبطال على السهو ف األوليني واثلثة املغرب وما دل
على التلفيق وصحة الصالة على األخريتني ،وهو وجه
وجيه ف اجلمع بني األخبار بناء على صحة ما ادعاه
ف تلك املسألة".
112

وأجاب العالمة يف التذكرة:
مبا بقوله أبنه " :ال فرق بني األولتني واْلخرتني يف
اإلبطال برتك الركن سهوا عند أكثر علمائنا؛ فلو
نسي ركوع األوىل ،أو الثانية ،أو الثالثة ،أو الرابعة
بطلت صالته ،وكذا لو ترك سجدتني من ركعة واحدة
أخل بركن من الصالة حىت دخل ف
أيها كانت؛ ألنه ّ

آخر فسقط الثاين ،فلو أعاد األول لزاد ركنا ،ولو مل

أيت به نقص ركنا ،وكالمها مبطل ،وألن الزائد ال يكون
من الصالة وهو فعل كثري فيكون مبطال.
و لقول الصادق عليه السالم« :إذا أيقن الرجل أنه ترك
ركعة من الصالة وقد سجد سجدتني ،وترك الركوع
استأنف الصالة» ،وسئل عليه السالم عن الرجل ينسى
الركوع حىت يسجد ،ويقوم ،قال« :يستقبل».
و قال الشيخ " :وساق كالمه السابق.
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مث قال:
"و هو معارض ابألحاديث الكثرية ،وحيمل على النافلة
مجعا بني األدلة ،وبعض علمائنا يلفق مطلقا ال يعتد
ابلزايدة" انتهى.
وما ذكره رمحه هللا من معارضة إمنا يتم متسكا إبطالقات
األخبار اليت مر عليك بعضها ف أول كالم الشيخ
الطوسي ،وهي -اإلطالقات -موقوفة على كوهنا ف
مقام اإلطالق ،واحلال أنه أول الكالم ،مع قابليتها
للتقييد ،واحتمال كون سكوهتا عن التفصيل عن أمر
ارتكازي ف أن الركعتني األخريتني من السنة اليت ال
يبطل اإلخالل هبا الصالة ،فتنصرف للركعتني األولتني،
وهو واضح ،إال أن يقال أن كثرة تلك املطلقات وترك
االستفصال والتفصيل يدل على اإلطالق اجلدي الذي
يعم كل ركعات الصالة ،واجلواب أن أقصى ما تفيده
114

هو التأييد لعدم احنصار األدلة فيها وال ترقى للقطع
ابلداللة.

قال احملدث البحراين يف احلدائق:
 وحنن نورده جلودته ونعلق عليه  " -احتج القائلونابلقول املشهور من اإلبطال مطلقا أبن الناسي للركوع
حىت يسجد مل أيت ابملأمور به على وجهه فيبقى حتت
عهدة التكليف اىل ان يتحقق االمتثال .وما رواه الشيخ
ف الصحيح عن رفاعة عن اىب عبد هللا (عليه السالم)
قال« :سألته عن رجل نسي أن يركع حىت يسجد
ويقوم؟ قال يستقبل».
و عن أىب بصري عن اىب عبد هللا (عليه السالم) قال:
«إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصالة وقد سجد
سجدتني وترك الركوع استأنف الصالة».
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و عن إسحاق بن عمار ف املوثق قال« :سألت أاب
إبراهيم (عليه السالم) عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال:
يستقبل حىت يضع كل شيء من ذلك موضعه».
و خرب أىب بصري قال« :سألت أاب جعفر (عليه السالم)
عن رجل نسي أن يركع؟ قال عليه اإلعادة».
مث فقال:
" و أعرتض ف املدارك على الدليل األول فقال :ويتوجه
على األول أن االمتثال يتحقق ابإلتيان ابلركوع مث
السجود فال يتعني االستئناف ،نعم لو مل يذكر إال بعد
السجدتني اَته البطالن لزايدة الركن كما هو مدلول
الروايتني األوليني ،والرواية الثالثة ضعيفة السند فال
تنهض حجة ف إثبات حكم خمالف لألصل .انتهى".
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أقول :ال يتجه البطالن؛ ألن الظاهر من الشيخ أنه
اعتمد عدم مبطلية ما كان واجبا من السنة ومها الركتان
األخريان وما فيهما من سجود.
مث قال " :ظاهر كالم األصحاب (رضوان هللا عليهم)
ف هذه املسألة من غري خالف يعرف أنه مىت سها عن
الركوع حىت دخل ف السجود 53فإنه تبطل صالته،
وكيف كان فالعمل بظاهر رواييت إسحاق ابن عمار
وأىب بصري الثانية طريق االحتياط".
مث قال:
" بقي الكالم ف اجلمع بني رواايت املسألة ،والشيخ
قد مجع بينها مبا عرفت وقد أوضحنا أن مجعه جيد بناء

 53کان األول أو الثاين.
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على ثبوت ما ادعاه ف تلك املسألة ،وبه يندفع اعرتاض
املتأخرين عليه كما مسعت من كالم صاحب املعترب.
و قال ف املدارك بعد ذكر صحيحة حممد بن مسلم
برواية الصدوق :ومقتضى الرواية وجوب اإلتيان ابلركوع
وإسقاط السجدتني مطلقا كما هو أحد األقوال ف
املسألة ،وميكن اجلمع بينها وبني ما تضمن االستئناف
بذلك ابلتخيري بني األمرين وأفضلية االستئناف.
و قال شيخنا اجمللسي (قدس سره) ف البحار :واما
الصحيحة االوىل -وأشار هبا اىل صحيحة حممد بن
مسلم برواية الفقيه -فال ميكن العمل هبا وترك سائر
األخبار الكثرية الدالة على بطالن الصالة برتك الركوع،
إذ ال يتصور له حينئذ فرد يوجب البطالن ألهنا تتضمن
انه لو مل يذكر ومل أيت به اىل آخر الصالة أيضا ال
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يوجب البطالن 54فال بد إما من طرحها أو محلها على
اجلواز وغريها على االستحباب ،فالعمل ابملشهور اوىل
على كل حال .وميكن محله على النافلة لورود مثله
فيها ،أو على التقية والشيخ محله على األخريتني ،وكذا
قال ابلتفصيل مع عدم إشعار ف اخلرب به .انتهى.
و هو جيد إال أن ما اعرتض به على الشيخ قد عرفت
جوابه وأن مجع الشيخ جيد إن ثبت ما ذكره ف تلك
املسألة.
وأما استدالل الشيخ بصحيحة العيص املتقدمة فقد
أورد عليه أبهنا غري دالة على مطلوبه وإمنا تدل على
وجوب اإلتيان ابملنسي خاصة وهو ال يذهب إليه بل
يوجب اإلتيان مبا بعده ،وهو جيد.
 54أي أن الرواايت متعارضة اإلطالق من اجلهتني ،فيدور األمر
بني الطرح أو التأويل.
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وابجلملة فاملسألة ال ختلو من شوب اإلشكال
واالحتياط فيها مطلوب على كل حال.
و اما ما ذكره الشيخ عن ابن اببويه مما قدمنا نقله عنه
فقد اعرتضه من أتخر عنه بعدم وجود املستند ف ذلك.
أقول :ال خيفى ان عبارته املتقدمة مأخوذة من عبارة
كتاب الفقه الرضوي على النهج الذي قدمنا ذكره ف
غري مقام ومنه يعلم ان مستنده إمنا هو الكتاب املذكور
وكالمه (عليه السالم).
قال ف الكتاب املشار إليه :وإن نسيت الركوع بعد ما
سجدت من الركعة األوىل فأعد صالتك ألنه إذا مل
تصح لك الركعة األوىل مل تصح صالتك ،وان كان
الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتني
واجعلها أعين الثانية األوىل والثالثة اثنية والرابعة اثلثة.
انتهى.
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و ال خيفى ما فيه من الغرابة ،فإن املستفاد من النصوص
والفتاوى ان ما ذكره من وجوب احملافظة على األوىل
لتصح صالته اثبت للركعتني األوليني ال خلصوص
االوىل وان الثانية كالثالثة والرابعة ،وقد صرحت
النصوص أبن العلة ف كون السهو ف األخريتني دون
األوليني للفرق بني ما فرضه هللا وبني ما فرضه رسوله
(صلى هللا عليه وآله) ولعل ختصيصه (عليه السالم)
هذا احلكم ابألوىل بناء على مزيد التأكيد ف احملافظة
عليها ملا يظهر من بعض األخبار وقد تقدم ف صدر
هذا الكتاب وهو ان هللا عز وجل امنا فرض الصالة
ركعتني لعلمه بعدم احملافظة على الركعة االوىل واإلقبال
عليها فوسع هلم بزايدة الثانية .وصورته
ما رواه الصدوق ف العيون والعلل ف علل الفضل بن
شاذان املروية عن الرضا (عليه السالم) قال:
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«امنا جعل أصل الصالة ركعتني وزيد على بعضها ركعة
وعلى بعضها ركعتان ومل يزد على بعضها شيء ألن
أصل الصالة إمنا هي ركعة واحدة ألن أصل العدد
واحد فإذا نقصت عن واحدة فليست هي صالة ،فعلم
هللا تعاىل ان العباد ال يؤدون تلك الركعة الواحدة اليت
ال صالة أقل منها بكماهلا ومتامها واإلقبال عليها فقرن
إليها ركعة أخرى ليتم ابلثانية ما نقص من األوىل ففرض
هللا أصل الصالة ركعتني ،فعلم رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) ان العباد ال يؤدون هاتني الركعتني بتمام ما
أمروا به وكماله فضم اىل الظهر والعصر والعشاء اآلخرة
ركعتني ركعتني ليكون هبما متام الركعتني األوليني.
احلديث»".55

 55احلدائق .111-109 :9
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أقول :املوقف من كتاب فقه الرضا بيناه ف أكثر من
مقال ،فال يركن إليه ،إال أنه ميكن االستشهاد به ،وأما
االحتياط املذكور وإن كان فيه عدم خمالفة املشهور،
ففي النفس منه شيء.
هذا متام الكالم ف مذاهب الفقهاء وأقواهلم وحججهم
ف حكم اخللل الواقع ف الركعتني وبتبعهما السجداتن
ف الثانية والثالثة.

أدلة املسألة:
وأما أدلة املسألة التفصيلية ،فيمكن تقسيمها على
طوائف ،قد تتداخل رواايهتا.
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األول :ما دل على بطالن الصالة ابإلخالل
ابلركوع:
ومر عليك صحيح احلليب ،وهو ما رواه الكليين عن
شيخه َعلِّي بْن إِّبْ َر ِّاه َيم َع ْن أَبِّ ِّيه َع ِّن ابْ ِّن أَِّيب عُ َم ْري َع ْن
ال" :الصالة ثالثة
َمحَّاد َع ِّن ْ
اّللِّ ع قَ َ
يب َع ْن أَِّيب َعْب ِّد َّ
احلَلَِّ ِّّ
أثالث؛ ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود".
رواها الكليين ف ابب (فرض الصالة) ،ورواها الصدوق
ف الفقيه ف ابب ( أقسام الصالة ) ،أي أجزائها.
والبد من محلها على وجه خاص ملخالفتها حلقيقة
تركب الصالة من أجزاء أخرى ،وأن الطهور ليس من
أجزاء الصالة حقيقة ،بل من شروطها.
ومن احملامل أن يكون املراد أتكيد االهتمام هبذه
املفروضات ف الصالة.
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أو أن هذه الصالة اليت نزل فرضها ف الكتاب العزيز
هي اليت جاءت بثالث أوامر طهورية وركوعية
وسجودية ،مما يتلبس به املصلي فعال صدوراي كالركوع
والسجود أو مادة ونتيجة مصدرية كالطهور ،فيسمى
مصليا إذا اجتمعت ،خبالف الوقت والقبلة اليت يكون
فيها املصلي مظروفا.
أو أن يكون املراد أن الصالة تتم إذا اعتين هبذه الثالث
وتبطل إذا بطل أحد هذه األجزاء.
أو أنه ف مقام بيان ما تبطل به الصالة من الفرائض
الداخلة ف حقيقة الصالة ،ف قبال ما ال تبطل به من
السنن.
واألظهر بضم ابقي األخبار أهنا أشارة ملا فرض يف
الكتاب مما يكون وجيب أن يصدر من املصلي
وأيتيه.
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قال اجمللسي ف روضة املتقني:
" والتثليث إما ابعتبار املسائل واألحكام وإما ابعتبار
الواجبات واملندوابت ،وإما ابعتبار الثواب والغرض منه
الرتغيب ف االهتمام بشأن هذه الثالث سيما الطهور
ألنه رفع املانع وهلذا قدمه ،وهو أعم من إزالة
ِّ
ت
النجاسات ،قَ َ
ال أَبُو َج ْع َفر الْبَاق ُر ع إِّ َذا َد َخ َل الْ َوقْ ُ
ص َالةَ إِّال بِّطَ ُهور الثالث،
ور و َّ
الص َالةُ وَال َ
ب الطَّ ُه ُ
َو َج َ

وميكن إرادة األخري واالهتمام بشأن الركوع والسجود

ابعتبار كثرة الذكر والتوجه والطمأنينة ،وميكن أن يكون
املراد ابلثالث اليت ذكرها هللا تعاىل وأوجبها ف القرآن،
فإن ابقي أجزائها ظهر وجوهبا من السنة كما سيجيء
إن شاء هللا تعاىل".
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وقد بينا أن الوقت والقبلة جاء هبما األمر الكتايب أيضا،
إال أن يكون مراده من األجزاء ما هو واجب
ومستحب.
وصحيح حممد بن مسلم" :إن هللا فرض الركوع
والسجود".
وظاهرها أهنا ف مقام اجلواب على من أنكر أو توهم
أهنما ليسا من الفروض الكتابية ،ويدل عليه:
اّلل (عليه
اّلل بن سنان عن ايب عبد هّ
صحيح عبد هّ
اّلل فرض من الصالة الركوع
السالم) قال« :ان هّ
والسجود أال ترى لو ان رجال دخل ف اإلسالم ال
حيسن ان يقرأ القرآن أجزأه ان يكرب ويسبح ويصلي؟
».
وغريها ،الدالة على أهنما مقومان للصالة ،ال تصدق
صالة وال تصح بدوهنما.
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وف التهذيب عن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن قَ ْيس َع ْن أَِّيب َج ْع َفر ع
ِّ ِّ
ِّ
صلَّى يَ ْقرأُ ِّف ْاأل ََّولَتَ ْ ِّ
ني
قَ َ
الَ :كا َن أَمريُ الْ ُم ْؤمن َ
ني ع إِّ َذا َ
َ
َخريتَ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّمن ِِّّ
ص َالتِِّّه
ص َالته الظُّ ْه ِّر سّراً ويُ َسبِّّ ُح ِّف ْاأل َ ْ
ني م ْن َ
ْ َ
ِّ
ص َالتِِّّه الْعِّ َش ِّاء وَكا َن يَ ْقَرأُ ِّف
الظُّ ْه ِّر َعلَى َْحنو م ْن َ
ِّ
ني ِّمن ص َالةِّ الْع ِّ
ِّ
َخريتَ ْ ِّ
ني َعلَى
ْاأل ََّولَتَ ْ ِّ ْ َ َ ْ
ص ِّر سّراً ويُ َسبّ ُح ِّف ْاأل َ
ول أ ََّو ُل ِّ
ِّ
َح ِّد ُك ُم
ص َالةِّ الْعِّ َش ِّاء وَكا َن يَ ُق ُ
َ
َْحنو م ْن َ
ص َالة أ َ
الرُكوعُ.
ُّ
قال اجمللسي ف مالذ األخيار " :ولعل املراد بقوله:
"أول صالة أحدكم الركوع" أنه يدرك الركعة ف اجلماعة
إبدراك الركوع ،أو املراد أول األفعال الظاهرة اليت تظهر
للغري ،أو املختصة ابملسلمني؛ فإن اليهود ليس ف
صالهتم ركوع ،أو هو تعيري ملن يصلي بغري حضور
القلب ،فال يعلم أنه يصلي إال بعد ركوعه ،واألول
أظهر" ،وتبعه عليه السيد اخلوئي رمحه هللا.
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أقول :لعل املراد من كوهنا أول الصالة هو أهنا أول ما
فرض من الصالة عليكم ف قوله تعاىل" :اي أيها الذين
أمنوا اركعوا واسجدوا".
أو أهنا أول ما حيسب لكم من الصالة عند هللا سبحانه
أنكم مصلون .فاملراد التنبيه على االهتمام ابلركوع.
واملؤيد إبدراك املسبوق لصالة اجلماعة وصحة الصالة
إبدراك ركعة داخل الوقت.
وقد اسرتسل الشيخ احلر ف فوائده الطوسية -الفائدة
 -86ف شرح املراد من هذه العبارة ،فذكر اثين عشر
وجها ،ومل يرجح شيئا منها ،ونتيجتها بعد كل هذا هو
اإلمجال ،وإن كان الوجهان السابقان أقوى.
وعن مساعة ف املوثق قال« :سألته عن الركوع والسجود
اّلل عز وجل :اي أيها
هل نزل ف القرآن؟ قال نعم قول هّ
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا.
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إال أهنا ساكتة عن حكم اإلخالل ،والقدر املتيقن منها
بطالن الصالة برتكهما رأسا.
ويدل عليه صحيح أَِّيب ب ِّ
ال:
اّللِّ ع قَ َ
صري َع ْن أَِّيب َعْب ِّد َّ
َ
الص َالةِّ وقَ ْد َس َج َد
الر ُج ُل أَنَّهُ تَ َرَك َرْك َعةً ِّم َن َّ
إِّذَا أَيْ َق َن َّ
َس ْج َدتَ ْ ِّ
الص َالةَ.
ف َّ
ني وتَ َرَك ُّ
استَأْنَ َ
الرُك َ
وع ْ
ت أ ََاب َج ْع َفر ع َع ْن َر ُجل
وروايته األخرى قَ َ
الَ :سأَلْ ُ
الَ :علَْي ِّه ِّْ
اإل َع َادةُ.
نَ ِّس َي أَ ْن يَْرَك َع قَ َ
وترك الركوع والسجود هو القدر املتيقن من وجوب
ُ
إعادة الصالة.

الثاين :ما يدل على عدم البطالن:
ويعارض هذه الرواايت ما دل على الصحة
منها:
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ِّ
ِِّّ ِّ ِّ
احلُس ْ ِّ
ني
ما رواه الشيخ إب ْسنَاده َع ْن َس ْعد َع ْن ُحمَ َّمد بْ ِّن ْ َ
َع ْن َج ْع َف ِّر بْ ِّن بَ ِّشري َع ْن َمحَّ ِّاد بْ ِّن عُثْ َما َن َع ْن َح َك ِّم بْ ِّن
اّللِّ ع َع ْن َر ُجل يَْن َسى ِّم ْن
ُح َكْيم قَ َ
ت أ ََاب َعْب ِّد َّ
الَ :سأَلْ ُ
ص َالتِِّّه رْكعةً أَو سج َدةً (أ َِّو الش ِّ
ال ي ْق ِّ
ضي
َ ََ ْ َْ
َّيءَ مْن َها) فَ َق َ َ
ْ
َذلِّ َ ِّ ِّ
الَ :ال.
الص َالةَ ؟ قَ َ
يد َّ
ت :أَ يُعِّ ُ
ك بِّ َعْينه فَ ُق ْل ُ

ِّ
احلُس ْ ِّ
احلَ َك ِّم بْ ِّن ِّم ْس ِّكني َع ِّن
ني َع ِّن ْ
و َعْنهُ َع ْن ُحمَ َّمد بْ ِّن ْ َ
الْ َع َال ِّء َع ْن ُحمَ َّم ِد بْ ِن ُم ْسلِم َع ْن أَِّيب َج ْع َفر ع ِّف َر ُجل
استَـ ْيـ َق َن
َش َّ
ك بَ ْع َد َما َس َج َد أَنَّهُ َملْ يَْرَك ْع -قَ َ
ال فَِإ ِن ْ
ني اللَّتَ ْ ِ
الس ْج َدتَ ْ ِ
ني َال َرْك َعةَ َِلَُما فَـيَـ ْب ِِن َعلَى
فَـ ْليُـل ِْق َّ
ِِ
غ
َّم ِام وإِّ ْن َكا َن َملْ يَ ْستَ ْي ِّق ْن إِّال بَ ْع َد َما فَ َر َ
َ
ص َالته َعلَى الت َ
ص ِّل رْك َعةً و َس ْج َدتَ ْ ِّ
ني وَال تُثَ َّىن
صَر َ
وانْ َ
ف فَ ْليَ ُق ْم فَ ْليُ َ ّ َ
َعلَْي ِّه.
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وق ِّإبِّ ْسنَ ِّادهِّ َع ِّن
َو َرَواهُ َّ
الص ُد ُ
إِّ ْد ِّريس ِّف ِّ
السَرائِِّّر نَ ْق ًال
آخ ِّر َّ
َ
َْحمبُوب َع ِّن الْ َع َال ِّء ِّمثْ لَهُ.

الْ َع َال ِّء َْحن َوهُ وَرَواهُ ابْ ُن
ِّمن كِّتَ ِّ
احلَ َس ِّن بْ ِّن
اب ْ
ْ

و ِّإبِّسنَ ِّادهِّ
ِّ
احلُس ْ ِّ
ِّ
ص ْف َوا َن بْ ِّن َْحي َىي
ن
ع
ْ
َ
ْ
ني بْ ِّن َسعيد َع ْن َ
َ
يص ب ِن الْ َق ِ
ِ
اّللِّ ع َع ْن
اس ِم قَ َ
ت أ ََاب َعْب ِّد َّ
َع ِن الْع ِ ْ
الَ :سأَلْ ُ
ِّ
ِّ
غ ِّمْن َها ُمثَّ ذَ َك َر
ص َالتِِّّهَ -ح َّىت فَ َر َ
َر ُجل نَس َي َرْك َعةً م ْن َ
وم فَ َْريَك ُع ويَ ْس ُج ُد َس ْج َد َِيت
أَنَّهُ ََلْ يَـ ْرَك ْع -قَ َ
ال يَـ ُق ُ
الس ْه ِو.
َّ
فإن وجوب سجديت السهو دال على أهنما من
السنة.
ومحلها الشيخ احلر رمحه هللا على النافلة ،قال:

ِّ
" أقُ ُ ِّ ِّ
ض َها
َح ِّاد ُ
يث َْحم ُمولَة َعلَى النَّافلَ ِّة وبَ ْع ُ
ولَ :هذه ْاأل َ
علَى نِّسي ِّ
اخلَلَ ِّل
الرْك َع ِّة لِّ َما َمَّر ولِّ َما َأيِّْيت ِّف ْ
ان َْجم ُم ِّ
وع َّ
َ َْ
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الْواقِّ ِّع ِّف َّ ِّ
ِّ
َخريتَ ْ ِّ
ني و َخالََفهُ
الص َالة و َمحَلَ َها الشَّْي ُخ َعلَى ْاأل َ
َ
َصح ِّ
اب ِّأل َّ
يث الْ ُم َش َار إِّلَْي َها أَ ْكثَ ُر
َح ِّاد َ
َن ْاأل َ
أَ ْكثَ ُر ْاأل ْ َ
ط والْ َع َم ُل ِّهبَا أَ ْش َه ُر".
َح َو ُ
وأ َْو َ
ض ُح َدَاللَةً وأ َْوثَ ُق وأ ْ
وبعد أن عرضنا لك أقوال الفقهاء يف تفاصيل حكم
اإلخالل ابلركوع ومذهب الشيخ وابن اجلنيد املوافق
لقاعدة عدم إبطال السنة للفريضة يف قبال املشهور
الذي متسك مبطلقات اإلبطال ،جيب تنقيح موضوع
السنة والفريضة من الركوعات وبيان اخلالف فيها
واملختار.

هل الركعتان األخرياتن سنة أو فريضة أو
حبكم الفريضة ؟
الكالم اترة يقع ف مقتضى القواعد ،وأخرى ف
النصوص اخلاصة.
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فمقتضى حديث ال تعاد عدم ضائرية اإلخالل بغري
الفرض من الصالة على املشهور ،فهل الفرض مها
الركعتان وما زاد عليهما واجب ليس بفرض أم الفرض
هو الركوع والسجود مطلقا ،أم أن فرض الركعتني ال
يناف وجوب األخريتني؛ للنص على سراين احلكم هلما
أيضا حكما؟
فاملشهور إن مل يكن إمجاعا أن الفرض ف الصالة من
هللا سبحانه ركعتان ،والسنة ما سواها ،ولذا تسقط
الزايدة ف السفر عدا املغرب مبا أمر النيب ص ،ويبطل
الصالة وقوع السهو فيهما ،وهذه اللوازم عليها
االتفاق.
قال الصدوق ف املقنع:
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" اعلم أن التقصري ،ف السفر فريضة ،56ألن هللا عز
وجل أنزل الصالة ركعتني ركعتني ،مثَّ بدأ فجعل على
املقيم أربعا ،وأقرمها على املسافر ركعتني .57فمتم الصالة
ف السفر كاملقصر ف احلضر."58
وإلثبات أن غري الركعتني األولتني فرض أو حبكم
الفرض فيشملها حديث ال تعاد من جهة إبطال
الصالة مطلقا ابإلخالل هبا زايدة أو نقيصة ،يلزمنا
 56انظر تفسري العياشي 271 -1 :ح  ،254وانظر الفقيه-1 :
 278ح  ،1عنه الوسائل -517 -8 :أبواب صالة املسافر-
ب  22ح .2
 57انظر احملاسن 327 :ح  ،78والفقيه 289 -1 :ح ،1
والتهذيب 113 -2 :ح  ،192عنها الوسائل -88 -4 :أبواب
أعداد الفرائض -ب  24ح  7وح .10
 58فقه الرضا ،162 :واهلداية 33 :مثله ،وكذا ف الفقيه-1 :
 281ح  ،9عنه الوسائل -518 -8 :أبواب صالة املسافر-
ب  22ح .4
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البحث عن موارد ذكرها من هذه اجلهة؛ أعِن ما
يثبت أن الفريضة هي الركعتني األولتني ال غري،
والبحث يف لوازم هذا القول أعِن أن اإلخالل
بغريمها من الركعات ال تبطل به الصالة مطلقا،
تطبيقا للقاعدة.

أما األول :فما يدل على أن الركعتني األوليتني
فريضة وما عداها من السنة وليست من الفرض
فرواايت كثرية داللتها منطوقية ومفهومية.

صحيح الفضيل بن يسار:
منها ما رواه الكليين ف ابب التفويض:
عن َعلِّ ِّّي بْ ُن إِّبْ َر ِّاه َيمَ ،ع ْن أَبِّ ِّيهَ ،ع ِّن ابْ ِّن أَِّيب عُ َم ْريَ ،ع ْن
ال:
ضْي ِّل بْ ِّن يَ َسار ،قَ َ
عُ َمَر بْ ِّن أُذَيْنَةََ ،ع ْن فُ َ
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ِّ
َصح ِّ
ول لِّبَ ْع ِّ
اب
الس َال ُم يَ ُق ُ
ت أ ََاب َعْب ِّد َّ
اّللِّ َعلَْي ِّه َّ
َمس ْع ُ
ضأ ْ َ
قَيس الْم ِّ
ب نَبِّيَّهُ،
اص ِّر« :59إِّ َّن َّ
اّللَ َ -عَّز و َج َّل  -أ ََّد َ
ْ َ
َّك لَ َعلى
ب ،قَ َ
ال« :إِّن َ
فَأ ْ
َح َس َن أ ََدبَهُ ،فَلَ َّما أَ ْك َم َل لَهُ ْاأل ََد َ
خلُق ع ِّظيم»ُ ،60مثَّ فَ َّوض إِّلَي ِّه أَمر ال ِّّد ِّ ِّ ِّ
وس
ُ َ
ين و ْاأل َُّمة ليَ ُس َ
َ ْ َْ
الر ُس ُ
ِّعبَ َادهُ ،61فَ َق َ
ال َعَّز و َج َّل« :ما آات ُك ُم َّ
ول فَ ُخ ُذوهُ
ول َِّّ
اّللُ َعلَْي ِّه
وما َهنا ُك ْم َعْنهُ فَانْتَ ُهوا» ،وإِّ َّن َر ُس َ
صلَّى َّ
اّلل َ

59
علي بن
« قيس املاصر» من املتكلّمني ،تعلّم الكالم من ّ
احلسني عليهما السالم وصحب الصادق عليه السالم ،وهو من
أصحابجملس الشامي .الواف ،ج  ،3ص .617
 60القلم ( .4 :)68
صلِّ ُحه،
 « 61ليَسوس عباده » ،أي ّ
يتوىل أمرهم ويقوم عليه مبا يُ ْ
صلِّ ُحه.
من السياسة مبعىن ّ
تويل االمور والقيام علىالشيء مبا يُ ْ
راجع :لسان العرب ،ج  ،6ص  ( 108سوس ).
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وح الْ ُق ُد ِّس ،ال يَِّزُّل
وآلِِّّه َكا َن ُم َسدَّداًُ 62م َوفَّقاًُ ،م َؤيَّداً بُِّر ِّ
ِّ
اخلَْل َق ،فَتَأ ََّدب ِّآب َد ِّ
ِّ ِّ
اب
وس بِِّّه ْ
َ
وَال ُخيْط ُئ ف َش ْيء ممَّا يَ ُس ُ
اّللِّ.
َّ
ني رْك َعتَ ْ ِّ
ِّ
ني
ُمثَّ إِّ َّن َّ
ض َّ
اّللَ َ -عَّز و َج َّل -فَ َر َ
الص َالةَ َرْك َعتَ ْ َ
ول َِّّ
اّللُ َعلَْي ِّه وآلِِّّه
اف َر ُس ُ
صلَّى َّ
َض َ
َع ْشَر َرَك َعات ،فَأ َ
اّلل َ
ني ،وإِّ َىل الْم ْغ ِّر ِّب رْكعةً ،فَصار ِّ
ني رْك َعتَ ْ ِّ
إِّ َىل َّ ِّ
يل
َ ََ ََْ
ت َعد َ
الرْك َعتَ ْ َ
الرْك َعةَ ِّف
وز تَ ْرُك ُه َّن إِّال ِّف َّ
الس َف ِّر ،وأَفْ َرَد َّ
يض ِّة ،ال َجيُ ُ
الْ َف ِّر َ
الس َف ِّر و ْ
َج َاز َّ
الْ َم ْغ ِّر ِّب فَََرتَك َها قَائِّ َمةً ِّف َّ
احلَ َ
اّللُ لَهُ
ض ِّر ،فَأ َ
ِّ
ك ُكلَّه ،فَ ِّ
يضةَُ 63سْب َع َع ْشَرةَ َرْك َعةً.
ص َارت الْ َف ِّر َ
ذل َ ُ َ

ُ « 62م َسدَّداً » ،قال اجلوهري :التسديد :التوفيق للسداد ،وهو
الصواب والقصد من القول والعمل ،ورجل ُم َسدَّد ،إذا كان يعمل
ابلسداد والقصد .راجع :الصحاح ،ج  ،2ص  (485سدد ).
 63إطالق الفريضة على اجملموع له للتغليب.
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ول َِّّ
ُمثَّ َس َنَ 64ر ُس ُ
صلَّى َّ
اّللُ َعلَْي ِّه وآلِِّّه الن ََّوافِّ َل أ َْربَعاً
اّلل َ
وثََالثِّني رْكعةً ِّمثْ لَ ِّي الْ َف ِّر َ ِّ
َج َاز َّ
اّللَُ -عَّز و َج َّل -لَهُ
َََ
يضة ،فَأ َ
ِّ
يضةُ والنَّافِّلَةُ إِّ ْحدى ومخَْ ُسو َن َرْك َعةًِّ ،مْن َها
ذل َ
ك ،والْ َف ِّر َ
ان ب ع َد الْعتَم ِّة 65جالِّساً تُعد ِّ
ِّ
َّان بَِّرْك َعة َم َكا َن الْ َوتْ ِّر.
َ
َرْك َعتَ َ ْ َ َ َ
ول َِّّ
ِّ
اّللُ َعلَْي ِّه وآلِِّّه
ص َر ُس ُ
صلَّى َّ
حىت قال :وَملْ يَُر ّخ ْ
اّلل َ
ِّألَحد تَ ْق ِّ
ني اللَّتَ ْ ِّ
الرْك َعتَ ْ ِّ
ض َّ
ص َري َّ
ني َ
ض َّم ُه َما إِّىل َما فَ َر َ
َ
اّللُ

64
اّلل تعاىل سنّةً للناس :بيّنها،
سن َّ
« َس َّن » ،أي ّبني ،يقالّ :
اّلل تعاىل سنّةً ،أي ّبني طريقاً قومياً .راجع :لسان العرب،
سن َّ
و ّ
ج  ،13ص  ( 225سنن).
65
األول من الليل بعد غيبوبة
قال اخلليلَ « :
العتَ َمة :الثلث ّ
الش َفق .أعتم القوم ،إذا صاروا ف ذلك الوقت؛ و َعتّموا تعتيماً:
َ
ساروا ف ذلك الوقت ،وأوردوا أو أصدروا ف تلك الساعة ».
العتَمة :وقت صالة العشاء » .راجع :ترتيب
وقال اجلوهريَ « :
كتاب العني ،ج  ،2ص 1136؛ الصحاح ،ج  ،5ص 1979
( عتم ).
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عَّز وج َّل ،بل أَلْزمهم ذلِّك إِّلْزاماً و ِّاجباًَ ،مل ي رِّخ ِّ
َحد
ْ َُ ّ ْ
ص أل َ
َ َ َ ْ ََ ُ ْ َ َ َ
ِّ
ك إِّال لِّْل ُم َسافِّر".
ِّف َش ْيء ِّم ْن ذل َ
والظاهر أن إطالق الفريضة على اجملموع تغليبا مبعىن
املفرتض املأمور به ف قبال النوافل.

رواية العامري:
وورى الكليين ف ابب النوادر من أبواب صالة املسافر:
َعلِّ ُّي بْ ُن ُحمَ َّمدَ ،ع ْن بَ ْع ِّ
َص َحابِّنَاَ ،ع ْن َعلِّ ِّّي
ضأْ
اّللِّ
ْ
احلَ َك ِّمَ ،ع ْن َربِّ ِّيع بْ ِّن ُحمَ َّمد الْ ُم ْسلِّ ِّّيَ ،ع ْن َعْب ِّد َّ
ِّ
ي:
ُسلَْي َما َن الْ َعام ِّر ِّّ

بْ ِّن
بْ ِّن

ال« :لَ َّما عُرِّج بِّرس ِّ
ول
الس َال ُم ،قَ َ
َع ْن أَِّيب َج ْع َفر َعلَْي ِّه َّ
َ َُ
َِّّ
لص َالةِّ َع ْشَر َرَك َعات
صلَّى َّ
اّللُ َعلَْي ِّه وآلِِّّه ،نََزَل ِّاب َّ
اّلل َ
ني رْك َعتَ ْ ِّ
ِّ
ول
احلَ َس ُن و ْ
ني ،فَلَ َّما ُولِّ َد ْ
نيَ ،ز َاد َر ُس ُ
احلُ َس ْ ُ
َرْك َعتَ ْ َ
ِّ ِّ
اّللِّ صلَّى َّ ِّ ِِّّ
َج َاز
َّ َ
اّللُ َعلَْيه وآله َسْب َع َرَك َعات ُش ْكراً َّّلل ،فَأ َ
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ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ
اّللُ لَهُ ذل َ
ك ،وتَ َرَك الْ َف ْجَر َملْ يَِّزْد ف َيها لض ِّيق َوقْت َها؛ ألَنَّهُ
ِّ
ِّ
َّه ِّ
ار ،فَلَ َّما أ ََمَرهُ َّ
َْحت ُ
ض ُرَها َم َالئ َكةُ اللَّْي ِّل وَم َالئ َكةُ الن َ
اّللُ
ِّابلتَّ ْق ِّ
ت َرَك َعات ،وتَ َرَك
ض َع َع ْن أ َُّمتِّ ِّه ِّس َّ
ص ِّري ِّف َّ
الس َف ِّرَ ،و َ
الْم ْغ ِّرب َمل ي ْن ُقص ِّمْن ها َشيئاً ،وإَِّّمنَا َِّجيب َّ ِّ
يما
َ َ َْ ْ َ ْ
الس ْه ُو ف َ
ُ
ول َِّّ
َص ِّل
اّللُ َعلَْي ِّه وآلِِّّه ،فَ َم ْن َش َّ
َز َاد َر ُس ُ
صلَّى َّ
ك ِّف أ ْ
اّلل َ
ِّ 66
الرْك َعتَ ْ ِّ
الْ َف ْر ِّ
ص َالتَهُ».67
ض ِّف َّ
ني ْاأل ََّولَتَ ْ
ني ْ ،
استَ ْقبَ َل َ

 66ف مرآة العقول «:ظاهره  -أي احلديث  -عدم بطالن الصالة
ابلشك ف األخرية فيها ،لكنّهمعارض مبفهوم األخبار
ف املغرب
ّ
الكثرية وعمل األصحاب».
 67الواف ،ج  ،7ص  ،64ح 5473؛ الوسائل ،ج  ،4ص ،50
ح 4486؛ وج  ،8ص  ،189ح 10383؛ وفيه ،ج  ،4ص
 ،82ح  ،4570إىل قوله «:وترك املغرب مل ينقص منها شيئاً»؛
اّلل له
البحار ،ج  ،43ص  ،258ح  ،41إىل قوله «:فأجاز َّ
ذلك».
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وهي صرحية ف بطالن الصالة ابإلخالل ابلركعتني
األولتني والسهو ف األخريتني ،وال ضري ف ضعفها
العتضادها برواايت أخر.

رواية سعيد بن املسيب:
وما رواه ف حديث إسالم علي عليه السالم:
ابْ ُن َْحمبُوبَ ،68ع ْن ِّه َش ِّام بْ ِّن َس ِّاملَ ،ع ْن أَِّيب َمحَْزةََ ،ع ْن
ال :سأَلْ ِّ
سعِّ ِّ
احلُس ْ ِّ
يد بْ ِّن الْمسيَّ ِّ
ني
ب ،قَ َ َ ُ
َ
ت َعل َّي بْ َن ْ َ
َُ

 68قال الكشي عن نصر بن الصباح :ما كان أمحد بن حممد بن
عيسى يروي عن ابن حمبوب من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن
حمبوب ف أيب محزة الثمايل مث اتب ورجع عن هذا القول.
أقول :تكررت رواية ابن حمبوب عن سعيد بن املسيب بطرق
خمتلفة ،قال الشيخ ف الفهرست :له " كتاب النوادر حنو ألف
ورقة " ،ولعل هذا احلديث وغريه مما رواه الكليين عن سعيد بن
املسيب منها.
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الس َال ُم :ابْ ُن َك ْم َكا َن َعلِّ ُّي بْ ُن أَِّيب طَالِّب َعلَْي ِّه
َعلَْي ِّه َما َّ

َسلَ َم؟
َّ
الس َال ُم يَ ْوَم أ ْ

ال« :أ ََو َكا َن َكافِّراً قَ ُّ
ط69؟ إَِّّمنَا َكا َن لِّ َعلِّ ّي َعلَْي ِّه
فَ َق َ
صلَّى َّ
ث َّ
َّ
ث بَ َع َ
الس َال ُم َحْي ُ
اّللَُ -عَّز و َج َّلَ -ر ُسولَهُ َ
اّللُ
ط؟
 69ف شرح املازندراين ،ج  ،12ص  «:456أو كان كافراً ق ّ
صالإبميانه
إىل آخره ،أفاد عليه السالم أ ّن إميانه التكليفي كان متّ ً
أصال ،واندفع به ما ذهب إليه
الفطري ومل يكن مسبوقاً ابلكفر ً
بعض النواصب من أ ّن إسالمه مل يكن معترباً؛ لكونه دون البلوغ،
وتوضيح الدفع أنّه عليه السالم إن كان ابلغاً حني آمن -وهو
احلارة -فقد حصل الغرض
ميكن ف عشر سنني سيّما ف البالد ّ
يتصور الكفر ف ح ّقه عليه
واندفع ما ذكر ،وإن مل يكن ابلغاً فال ّ
اّلل
داخال ف طاعة َّ
السالم؛ لكونه مولوداً على الفطرة املستقيمةً ،
مستمراً عليها على وجه الكمال ،فإميانه التكليفي
وطاعة رسوله،
ّ
وارد على نفس قدسيّة غري متدنّسة أبدنس اجلاهليّة وعبادة
األصنام والعقائد الباطلة ،وال ريب ف أ ّن هذا اإلميان أكمل من
فضال عن إميان من
إميان من آمن عند البلوغ بال سابقة خرياتً ،
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ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِِّّ
آم َن
َعلَْيه وآله َع ْشُر سن َ
ني ،وَملْ يَ ُك ْن يَ ْوَمئذ َكافراً ،ولََق ْد َ
ِّ
ِِّّ
اّللُ َعلَْي ِّه وآلِِّّه،
صلَّى َّ
ِّاب َّّلل -تَبَ َارَك وتَ َعاىل -وبَِّر ُسوله َ
وسبق النَّاس ُكلَّهم إِّ َىل ِّْ ِّ ِّ
ِِّّ
صلَّى َّ
اإلميَان ِّاب َّّلل وبَِّر ُسوله َ
اّللُ
ََ َ َ ُ ْ
علَي ِّه وآلِِّّه وإِّ َىل َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ص َالة
ني ،وَكانَ ْ
الص َالة بِّثَ َالث سن َ
َْ
ت أ ََّو ُل َ
ول َِّّ
ص َّال َها مع رس ِّ
اّللُ َعلَْي ِّه وآلِِّّه الظُّ ْهر رْك َعتَ ْ ِّ
ني،
صلَّى َّ
اّلل َ
َ ََ َُ
ََ
ِّ
َسلَ َم
ض َها َّ
وَكذل َ
ك فَ َر َ
اّللُ -تَبَ َارَك وتَ َعاىلَ -على َم ْن أ ْ
ول َِّّ
ِّ َّ
ني رْك َعتَ ْ ِّ
ِّ
اّللُ َعلَْي ِّه
ني ،وَكا َن َر ُس ُ
صلَّى َّ
اّلل َ
مبَكةَ َرْك َعتَ ْ َ
ِِّّ
صلِّّ َيها ِّمبَ َّكةَ رْك َعتَ ْ ِّ
الس َال ُم
صلِّّ َيها َعلِّ ٌّي َعلَْي ِّه َّ
ني ،ويُ َ
وآله يُ َ
َ
َم َعهُ ِّمبَ َّكةَ رْك َعتَ ْ ِّ
ني ُم َّدةَ َع ْش ِّر ِّسنِّني.
َ
حىت قال:
ِّ ِّ
ض ِّ
ني َعلى
ت َّ
ت لَهُ :فَ َمىت فُ ِّر َ
الص َالةُ َعلَى الْ ُم ْسلم َ
فَ ُق ْل ُ
َما ُه ْم َعلَْي ِّه الْيَ ْوَم؟
السن وعبادة األصنام وشرب املسكرات ،وال يقدم
علو ّ
آمن بعد ّ
متعصب».
إىل إنكار ذلك ّإالجاهل ّ
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ِّ ِّ ِّ
ي
فَ َق َ
ني ظَ َهَر ِّت الد ْ
ال« :بِّ الْ َمدينَة ح َ
َّع َوةُ ،وقَ ِّو َ
ِّ ِّ
ِّ
ني
ب َّ
اّللَُ -عَّز و َج َّلَ -علَى الْ ُم ْسلم َ
ْاإل ْس َال ُم ،وَكتَ َ
ول َِّّ
الص َالةِّ
ْ
اجلِّ َه َاد ،وَز َاد َر ُس ُ
صلَّى َّ
اّللُ َعلَْي ِّه وآلِِّّه ِّف َّ
اّلل َ
ص ِّر رْك َعتَ ْ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ُّ ِّ
ني،
َسْب َع َرَك َعات :ف الظ ْهر َرْك َعتَ ْني ،وف الْ َع ْ َ
وِّف الْم ْغ ِّر ِّب رْك َعةً ،وِّف الْعِّ َش ِّاء ْاآل ِّخرةِّ رْك َعتَ ْ ِّ
ني ،وأَقَ َّر
َ
َ َ
َ
الْ َفجر على ما فُ ِّرض ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َّه ِّ
ار
َْ َ َ َ ْ
ت؛ لتَ ْعج ِّيل نُُزول َم َالئ َكة الن َ
الس َم ِّاء،
الس َم ِّاء ،ولِّتَ ْع ِّج ِّيل عُُر ِّ
وج َم َالئِّ َك ِّة اللَّْي ِّل إِّ َىل َّ
ِّم َن َّ
ِّ
ِّ
ار ي ْشه ُدو َن مع رس ِّ
ول
وَكا َن َم َالئ َكةُ اللَّْي ِّل وَم َالئ َكةُ الن َ
َّه ِّ َ َ َ َ َ ُ
ِّ ِّ
اّللِّ صلَّى َّ ِّ ِِّّ
ك قَ َ
ال َّ
ص َالةَ الْ َف ْج ِّر ،فَلذل َ
اّللُ َعلَْيه وآله َ
َّ َ
اّللُ
«و قُ ْرآ َن الْ َف ْج ِّر إِّ َّن قُ ْرآ َن الْ َف ْج ِّر كا َن
َعَّز و َج َّلَ :
ِّ
ِّ
َّه ِّار
َم ْش ُهوداً» يَ ْش َه ُدهُ الْ ُم ْسل ُمو َن ،ويَ ْش َه ُدهُ َم َالئ َكةُ الن َ
وَم َالئِّ َكةُ اللَّْي ِّل».70
 70الواف ،ج  ،3ص  ،726ح 1339؛ وفيه ،ج  ،26ص
ابّلل وبرسوله صلى هللا
 ،385ح  ،25476إىل قوله «:اإلميان َّ
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مرفوعة حممد بن مسلم :علة عدم قصر صالة
املغرب
وهو ما رواه الصدوق ف العلل ف ابب العلة اليت من
أجلها تصلى املغرب ف السفر واحلضر ثالث ركعات
وسائر الصلوات ركعتني ركعتني ،قال:
أَخربِّين علِّي بن ح ِّامت فِّ
ال أَخربَن الْ َق ِّ
اس ُم
ت
ك
ا
يم
َ
ب إِّ ََّ
َ
يل قَ َ ْ ََ
ْ ََ َ ُّ ْ ُ َ َ َ
احلُس ْ ِّ
احلَ َس ِّن بْ ِّن
ني َع ِّن ْ
بْ ُن ُحمَ َّمد قَ َ
ال َحدَّثَنَا َمحْ َدا ُن بْ ُن ْ َ
ت ِّألَِّيب َعْب ِّد
إِّبْ َر ِّاه َيم يَْرفَعُهُ إِّ َىل ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن ُم ْسلِّم قَ َ
ال :قُ ْل ُ
اّللِّ ع ِّأل ِّ ِّ
ث
الس َف ِّر و ْ
َّ
ب ِّف َّ
ض ِّر ثََال َ
احلَ َ
َي علَّة تُ َ
صلَّى الْ َم ْغ ِّر ُ
ّ
رَكعات وسائِّر َّ ِّ
ات رْك َعتَ ْ ِّ
ال ِّأل َّ
اّللِّ ص
َن َر ُس َ
ني قَ َ
ول َّ
ََ
َ ُ
الصلَ َو َ
اّللِّ
اف إِّلَْي َها َر ُس ُ
ول َّ
ض َعلَْي ِّه َّ
َض َ
الص َالةُ َمثْ َىن َمثْ َىن وأ َ
فُ ِّر َ
ني ُمثَّ نَ َق ِّ
ص رْك َعتَ ْ ِّ
ول
ض َع َر ُس ُ
ص م َن الْ َم ْغ ِّر ِّب َرْك َعةً ُمثَّ َو َ
َ
َ
عليه وآله وإىل صالة بثالث سنني»؛ البحار ،ج  ،19ص ،115
ح 2؛ وفيه ،ج  ،58ص  ،367قطعة منه.
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اّللِّ رْك َعتَ ْ ِّ
َستَ ِّحي
ني ِّف َّ
ب وقال إِِّّّين أ ْ
الس َف ِّر وتَ َرَك الْ َم ْغ ِّر َ
َّ َ
ني فَلِّ َذلِّ َ ِّ ِّ
ص ِّمْن َها َمَّرتَ ْ ِّ
ث َرَك َعات
صلَّى ثََال َ
ك الْعلَّة تُ َ
أَ ْن أَنْ ُق َ
الس َف ِّر".71
ِّف ْ
ض ِّر و َّ
احلَ َ
والرواية ضعيفة ابجملاهيل.

رواية الدنيوري :علة عدم قصر صالة املغرب
وف ابب  15من العلل ( العلة اليت من أجلها ال تقصري
ف صالة املغرب ونوافلها ف السفر واحلضر ) ،قال:
ال
َمحَ ُد بْ ُن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن َْحي َىي الْ َعطَّ ُار َع ْن أَبِّ ِّيه قَ َ
َحدَّثَنَا أ ْ
ي ِّإبِّسنَ ِّادهِّ رفَع ْ ِّ
ح َّدثَِّين أَبو ُحم َّمد الْعلَ ِّو ُّ ِّ
يث
احلَد َ
ُ َ َ
َ
ي ال ّدينَ َوِّر ُّ ْ َ َ
ِّ
ِّ
ث
الص ِّاد ِّق ع قَ َ
إِّ َىل َّ
ب ثََال َ
ال :قُ ْل ُ
ت لَهُ ملَ َ
ص َارت الْ َم ْغ ِّر ُ
رَكعات وأَربعاً ب ع َدها لَيس فِّيها تَ ْق ِّ
ضر وال
صري ِّف َح َ
َْ َ ْ َ ْ َ َ
ََ
اّللَ َعَّز و َج َّل أَنْ َزَل َعلَى نَبِّيِّّ ِّه ص لِّ ُك ِّّل
َس َفر فَ َق َ
ال إِّ َّن َّ
 71علل الشرائع ،ج ،2ص.324-323 :
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ص َالة رْك َعتَ ْ ِّ
اّللِّ ص
ني ِّف ْ
اف إِّلَْي َها َر ُس ُ
ول َّ
َض َ
احلَ َ
ض ِّر فَأ َ
َ َ
ِّ
ص َالة رْك َعتَ ْ ِّ
الس َف ِّر إِّال
ني ِّف ْ
ض ِّر وقَ َّ
صَر فِّ َيها ِّف َّ
احلَ َ
ل ُك ِّّل َ َ
الْم ْغ ِّرب والْغَ َداةَ فَلَ َّما صلَّى الْم ْغ ِّرب ب لَغَه مولِّ ُد فَ ِّ
اط َمةَ
َ َ
َ َ َ َ ُ َْ
اف إِّلَْي َها َرْك َعةً ُش ْكراً َِّّّللِّ َعَّز و َج َّل فَلَ َّما أَ ْن ُولِّ َد
َض َ
ع فَأ َ
اف إِّلَْي َها رْك َعتَ ْ ِّ
ني ُش ْكراً َِّّّللِّ َعَّز و َج َّل فَلَ َّما
ْ
َض َ
احلَ َس ُن ع أ َ
َ
اف إِّلَْي َها رْك َعتَ ْ ِّ
ني ُش ْكراً َِّّّللِّ َعَّز
أَ ْن ُولِّ َد ْ
َض َ
ني ع أ َ
احلُ َس ْ ُ
َ
ظ ْاألُنْثَيَ ْ ِّ
ال لِّ َّ
ني فَََرتَك َها َعلَى َح ِّاهلَا
و َج َّل فَ َق َ
لذ َك ِّر ِّمثْ ُل َح ِّّ
الس َف ِّر".
ِّف ْ
ض ِّر و َّ
احلَ َ
ورواها ف الفقيه ،وف التهذيب قال " :ذَ َكَر أَبُو َج ْع َفر
ِّ
احلُس ْ ِّ
ال ُسئِّ َل
اّللُ فَ َق َ
ني بْ ِّن َاببَ َويْ ِّه َرِّمحَهُ َّ
ُحمَ َّم ُد بْ ُن َعل ِّّي بْ ِّن ْ َ
َّ ِّ ِّ
ث َرَك َعات " اخلرب ،وفيه
ب ثََال َ
الصاد ُق ع ملَ َ
ص َار الْ َم ْغ ِّر ُ
إشعار ابلضعف.
واملضاف هنا هي النوافل األربع بعد املغرب ،واخلرب
ضعيف ،متفرد.
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رواية علل الفضل بن شاذان:
وما رواه الصدوق ف العلل عن علل الفضل بن شاذان
املشهورة ،مما يدل على أن الزايدة من النيب ص ،قال
فيها عن الرضا ع:
الص َالةِّ رْكعت ِّ ِّ
"فَِّإ ْن قَ َ ِّ ِّ
يد َعلَى
ني وملَ ِّز َ
َص ُل َّ َ ََ ْ
ال فَل َم ُجع َل أ ْ
ان وَمل ي زْد علَى ب ع ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض َها
بَ ْعض َها َرْك َعة و َعلَى بَ ْعض َها َرْك َعتَ ْ َُ َ َ ْ
ِّ
الص َالةِّ إَِّّمنَا ِّهي رْكعة و ِّ
اح َدة ِّأل َّ
يل ِّأل َّ
َن
َص َل َّ
َن أ ْ
َََ َ
َش ْيء ق َ
احد فَِّإ ْن نَ َقص ِّ ِّ
أَصل الْع َد ِّد و ِّ
ت ِّه َي
ت م ْن َواح َدة فَلَْي َس ْ
َ ْ
َْ َ َ
اّللُ َعَّز و َج َّل أ َّ
ص َالةً فَ َعلِّ َم َّ
الرْك َعةَ
ك َّ
َن الْعِّبَ َاد ال يُ َؤُّدو َن تِّْل َ
َ
ِّ
ص َالةَ أَقَ َّل ِّمْن َها بِّ َك َم ِّاهلَا ومتََ ِّام َها
الْ َواح َدةَ الَِّّيت ال َ
72
و ِّْ
ُخَرى لِّيُتِّ َّم ِّابلثَّانِّيَ ِّة
اإلقْ بَ ِّال َعلَْي َها فَ َقَر َن إِّلَْي َها َرْك َعةً أ ْ
الص َالةِّ
ض َّ
ص ِّم َن ْاأل َ
َص َل َّ
اّللُ َعَّز و َج َّل أ ْ
ُوىل فَ َفَر َ
َما نَ َق َ
 72وف بعض النسخ املخطوطة« :وال اقبال عليها» مكان«
واالقبال عليها».
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َن الْعِّبَ َاد ال يُ َؤُّدو َن َهاتَ ْ ِّ
رْك َعتَ ْ ِّ
اّللِّ ص أ َّ
ني
ني ُمثَّ َعلِّ َم َر ُس ُ
ول َّ
َ
ِّ
الرْك َعتَ ْ ِّ
ض َّم إِّ َىل الظُّ ْه ِّر
َّ
ني بِّتَ َم ِّام َما أ ُِّم ُروا بِِّّه وَك َمال ِّه فَ َ
ني رْك َعتَ ْ ِّ
ِّ
والْ َع ْ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ني لِّيَ ُكو َن فِّ َيها متََ ُام
صر والْع َشاء ْاآلخَرة َرْك َعتَ ْ َ
ني ْاألُولَيَ ْ ِّ
الرْك َعتَ ْ ِّ
ني ُمثَّ إِّنَّهُ َعلِّ َم أ َّ
ص َالةَ الْ َم ْغ ِّر ِّب يَ ُكو ُن
َّ
َن َ
صر ِّ
ُشغُل الن ِّ ِّ ِّ
ِِّّ ِّ
اف إِّ َىل ِّْ
اإلفْطَ ِّ
ار
َّاس ف َوقْت َها أَ ْكثََر لالنْ َ
ُ
و ْاألَ ْك ِّل والشُّر ِّب والْوض ِّ
وء والتَّهيِّئَ ِّة لِّْلمبِّ ِّ
يت فَ َز َاد فِّ َيها
ُُ
ْ
ْ
َ
ِّ ِّ
ِّ
ات
َخ َّ
ف َعلَْي ِّه ْم وِّألَ ْن تَص َري َرَك َع ُ
َرْك َعةً َواح َدةً ليَ ُكو َن أ َ
الص َالةِّ ِّف الْيَ ْوِّم واللَّْي لَ ِّة فَ ْرداً ُمثَّ تَ َرَك الْغَ َداةَ َعلَى َح ِّاهلَا
َّ
ِّأل َّ
احلََوائِّ ِّج فِّ َيها
ال ِّف َوقْتِّ َها أَ ْكثَ ُر والْ ُمبَ َاد َرةَ إِّ َىل ْ
َن ِّاال ْشتِّغَ َ
َن الْ ُقلُ ِّ
أ ََع ُّم وِّأل َّ
َخلَى ِّم َن الْ ِّف ْك ِّر لِِّّقلَّ ِّة ُم َع َام َال ِّت
وب ف َيها أ ْ
َ
ِِّّ ِّ
اإل ْعطَ ِّاء فَ ِّْ
َخ ِّذ و ِّْ
الن ِّ
اإلنْ َسا ُن فِّ َيها أَقْ بَ ُل
َّاس ِّابللَّْي ِّل ولقلَّة ْاأل ْ
الصلَو ِّ
علَى ِِّّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ات ِّأل َّ
َن الْ ِّفكَْر أَقَ ُّل
َ َ
ص َالته مْنهُ ف َغ ْريَها م َن َّ َ
لِّ َع َدِّم الْ َع َم ِّل ِّم َن اللَّْيل".
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صحيحة زرارة :فرض هللا عشر ركعات  ...فمن
شك يف األوليني أعاد

ِّ
احلُس ْ ِّ
ني ِّإبِّ ْسنَ ِّادهِّ َع ْن ُزَر َارةَ بْ ِّن
ما رواه ُحمَ َّم ُد بْ ُن َعل ِّّي بْ ِّن ْ َ
ِّ
اّللُ تَ َع َاىل
ال :قَ َ
ني قَ َ
ض َّ
أ َْع ََ
ال أَبُو َج ْع َفر ع َكا َن الَّذي فَ َر َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
س فِّ ِّيه َّن َوْهم
َعلَى الْعبَاد َع ْشَر َرَك َعات وفيه َّن الْقَراءَةُ ولَْي َ
ول َِّّ
ِّ ِّ
س
يَ ْع ِّين َس ْهواً فَ َز َاد َر ُس ُ
اّلل ص َسْبعاً وفيه َّن الْ َوْه ُم ولَْي َ
ك ِّف ْاألُولَيَ ْ ِّ
ظ
فِّ ِّيه َّن قَِّراءَة فَ َم ْن َش َّ
ني أ ََع َاد َح َّىت َْحي َف َ
ِّ
َخريتَ ْ ِّ
ني َع ِّم َل
ويَ ُكو َن َعلَى يَِّقني وَم ْن َش َّ
ك ِّف ْاأل َ
ِّابلْ َوْه ِّم".
السرائِِّّر نَ ْق ًال ِّمن كِّتَ ِّ
وَرَواهُ ابْ ُن إِّ ْد ِّر ِّ ِّ ِّ
اب َح ِّر ِّيز
ْ
يس ف آخر َّ َ
َ
ب ِّن عب ِّد َِّّ
ص َالة
ض َّ
اّلل َع ْن ُزَر َارةَ وَز َاد وإَِّّمنَا فَ َر َ
ْ َْ
اّللُ ُك َّل َ
ول َِّّ
ِّ ِّ
رْك َعتَ ْ ِّ
س
ني وَز َاد َر ُس ُ
َ
اّلل ص َسْبعاً وفيه َّن الْ َوْه ُم ولَْي َ
فِّ ِّيه َّن قَِّراءَة.73
 73مستطرفات السرائر.18 -74 -
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وهذه عمدة ف األدلة على املفروض واملسنون.

ومن طرق أهل السنة:
ما أخرجه اإلمام البخارى ىف صحيحه عن عائشة أم
املؤمنني قالت  :فرض هللا الصالة حني فرضها ركعتني
ركعتني ف احلضر والسفر فأُقرت صالة السفر وزيد ف
صالة احلضر.74
وىف البخارى أيضاً عن عائشة رضى هللا عنها قالت:

فُرضت الصالة ركعتني مث هاجر النىب صلى هللا عليه
وسلم ففرضت أربعاً وتركت صالة السفر على
األوىل.75

 74البخاري :ح .350
 75البخاري ح .3935
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واحلاصل:
أن كل ما روي مما عرضناه عليك -من الفريقني -نص
ف أن الركعتني األخريتني من السنن حقيقة كالقراءة
والتشهد ،وخال عن تفصيل حكم األخريتني ،فإهنا
حىت لو قيل بكوهنا ف مقام آخر إال أن كثرهتا دون
التنبيه على إحلاق الركعتني حكما ابألولتني موافق
ألصل عدم اإلحلاق ،بل يكفي التمسك بعموم التعليل
ف صحيحة زرارة وغريها اليت ال ختتص حبكم السهو.
ومن هنا وجب حتصيل دليل على اإلحلاق احلكمي
ِلما ابلركعتني األولتني ،وال تكفي تلك اإلطالقات
اللفظية إال إببراز ما يدل على اإلرادة اجلدية عليه.
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وأما صالة املغرب

فلما مر من رواية العلل ،ولصحيحة احملاسن عن َعلِّ ِّّي
اّللِّ ع
ال :قَ َ
بْ ِّن َم ْه ِّزَاي َر قَ َ
َص َحابِّنَا ِّألَِّيب َعْب ِّد َّ
ضأْ
ال بَ ْع ُ
ما اب ُل ِّ
ِّ
اّللِّ ص ِّف
ص ْر فِّ َيها َر ُس ُ
ول َّ
ص َالة الْ َم ْغ ِّر ِّب َملْ يُ َق ّ
َ َ َ
ال ِّأل َّ
ت
الس َف ِّر و ْ
ض ِّر َم َع َنفِّلَتِّ َها قَ َ
َن َّ
َّ
احلَ َ
الص َالةَ َكانَ ْ
اّللِّ ص إِّ َىل ُك ِّل رْك َعتَ ْ ِّ
ني رْك َعتَ ْ ِّ
ِّ
ني
اف َر ُس ُ
ول َّ
َض َ
ني فَأ َ
َّ
َرْك َعتَ ْ َ
ِّ
رْك َعتَ ْ ِّ
ب َعلَى َو ْج ِّه َها
ني وَو َ
ض َع َها َع ِّن الْ ُم َساف ِّر وأَقَ َّر الْ َم ْغ ِّر َ
َ
ِّ
ص ْر ِّف َرْك َع َِّيت الْ َف ْج ِّر أَ ْن يَ ُكو َن
الس َف ِّر و ْ
ِّف َّ
احلَ َ
ض ِّر وَملْ يُ َق ّ
ض ِّر.
الس َف ِّر و ْ
متََ ُام َّ
الص َالةِّ َسْب َع َع ْشَرةَ َرْك َعةً ِّف َّ
احلَ َ
فجموع ما روي ف علة عدم قصر صالة املغرب -
الذي يوهم أن تكون الركعة الثالثة مفروضة ولذا ال
تسقط ف القصر  -أخبار متفاوتة الصحة والضعف
إال أهنا تدفع مبجموعها هذا االحتمال ،وتدل على أن
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الثالثة من وضع رسول هللا صلى هللا عليه وآله ،وأن
احلكم ببطالهنا منه أيضا ختصيصا تعبداي للقاعدة.

ومن رواية أهل السنة:
ىف مسند اإلمام أمحد عن عائشة رض قالت  :كان
افرتض على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أول ما ُ
الصالة ركعتان ركعتان إال املغرب فإهنا كانت ثالاثً مث
أمت هللا الظهر والعصر والعشاء اآلخرة أربعاً ىف احلضر
وأقر الصالة على فرضها األول ىف السفر.76

 76مسند أمحد :ح.25806
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وأما الثاين :فما يدل على أن اإلخالل بغري
األوليني من الركعات ال تبطل به الصالة
فال تنزل الركعتان األخرياتن منزلة الفرض حكما وليستا
من حقيقتة ،ومنها:

جمموع أخبار صرحية ولو ابملفهوم والقرائن:
وهي جمموع رواايت ،وأكثر األخبار تثبت هذا املعىن
ابملفهوم أو القرائن اليت بقوته.
كما ف صحيحة زرارة " :أنه ليس ف األوليني سهو "،
وصحيحة الوشاء " :قال قال يل أبو احلسن الرضا ع
اإلعادة ف الركعتني األولتني والسهو ف الركعتني
األخريتني" ،رواية عامر بن جذاعة :مما رواه الصدوق
ِّ
ال :إِّ َذا
اّللِّ ع قَ َ
اعةَ َع ْن أَِّيب َعْب ِّد َّ
قواي َع ْن َعام ِّر بْ ِّن ُج َذ َ
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ان سلِّم ِّ
سلِّم ِّ
ِّ
ت َّ ِّ
الص َالةُ ،77وصحيحة
ت َّ
الرْك َعتَان ْاأل ََّولَتَ َ َ
ََ
البقباق :قال :قال يل :إذا مل حتفظ الركعتني األولتني

فأعد صالتك.
صحيحة إسحاق بن عمار :ال تبطل صالة من أنقص
من املغرب ركعة جهال
ويدل على عدم بطالن من أنقص من صالة املغرب
ركعة فقصرها جهال عن عذر  -وال تطبيق له إال قاعدة
ال تعاد  -ما رواه الصدوق ف الصحيح بسنده قال:
اق بْ ِّن
وروى ُحمَ َّم ُد بْ ُن أَِّيب عُ َم ْري َع ْن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن إِّ ْس َح َ
احلَس ِّن ِّّ
ضا ع َع ِّن ْامَرأَة
َع َّمار 78قَ َ
الر َ
الَ :سأَلْ ُ
ت أ ََاب ْ َ
 77الفقيه .1010 -346 -1
 78قال النجاشی :حممد بن إسحاق بن عمار بن حيان التغليب
الصريف
ثقة عني روى عن أيب احلسن موسى عليه السالم .له كتاب كثري
الرواة .أخربن أمحد بن حممد األهوازي قال :حدثنا أمحد بن حممد
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ِّ
ِّ
ب
صلَّ ْ
َكانَ ْ
ت ِّف طَ ِّر ِّيق َم َّكةَ فَ َ
ت َذاهبَةً و َجائيَةً الْ َم ْغ ِّر َ
ني رْك َعتَ ْ ِّ
ِّ
س َعلَْي َها إِّ َع َادة.
ني فَ َق َ
َرْك َعتَ ْ َ
ال لَْي َ
ِّ ِّ
احلُس ْ ِّ
ني بْ ِّن َسعِّيد َع ِّن ابْ ِّن أَِّيب عُ َم ْري َع ْن
رَوايَة ْ َ
ال:
اق بْ ِّن َع َّمار َع ْن أَِّيب ْ
احلَ َس ِّن ع قَ َ
بْ ِّن إِّ ْس َح َ

َو ِّف
ُحمَ َّم ِّد
ضاء.79
س َعلَْي َها قَ َ
لَْي َ

بن سعيد قال :حدثنا أمحد بن عمر بن كيسبة قال :حدثنا حممد
بن بكر بن جناح قال :حدثنا حممد بن إسحاق بن عمار بكتابه.
 79ف هامش الفقيه :يدل على أن اجلاهل ف قصر املغرب معذور،
وهذا خالف املشهور ،ورمبا خيتص هذا احلكم ابملرأة ( م ت )
وقال الفاضل التفرشى :دل على أن اجلاهل بوجوب االمتام ف
السفر إذا قصر معذور كما أن اجلاهل بوجوب التقصري إذا أمت
كان معذورا.
اّلل -ف التهذيب ج  1ص  320بشذوذ
و حكم الشيخ -رمحه ّ
هذا اخلرب وقال :فمن قصر ف السفر املغرب كان عليه اإلعادة.
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صحيحة زرارة وحممد بن مسلم :من صلى ف السفر
أربعا عن جهل ال يعيد
وكذا ركعيت الرابعية ما رواه العياشي عن حريز قال :قال
زرارة وحممد بن مسلم قلنا أليب جعفر ع :ما تقول ف
الصالة ف السفر كيف هي وكم هي ؟ قال :إن هللا
يقول :إِّذا َ ِّ
ِّ
س َعلَْي ُك ْم ُجناح أَ ْن
ضَربْتُ ْم ف ْاأل َْرض فَلَْي َ
الصالةِّ» فصار التقصري ف السفر واجبا
ص ُروا ِّم َن َّ
تَ ْق ُ
كوجوب التمام ف احلضر قاال :قلنا :إمنا قال ليس
جناح عليكم أن تقصروا من الصالة ومل يقل افعلوا
فكيف أوجب هللا ذلك كما أوجب التمام ف احلضر
قال :أ وليس قد قال هللا ف الصفا واملروة «فَ َم ْن َح َّج
ف ِّهبِّما» أ ال
ناح َعلَْي ِّه أَ ْن يَطََّّو َ
الْبَ ْي َ
ت أ َِّو ْاعتَ َمَر فَال ُج َ
ترى أن الطواف واجب مفروض ،ألن هللا ذكرمها ف

كتابه وصنعهما نبيه ص وكذلك التقصري ف السفر
شيء صنعه النيب ص فذكره هللا ف الكتاب قاال:
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قلنا :فمن صلى ف السفر أربعا أ يعيد أم ال قال :إن
كان قرئت عليه آية التقصري وفسرت له فصلى أربعا
أعاد ،وإن مل يكن قرئت عليه ومل يعلمها فال إعادة
عليه ،والصالة ف السفر كلها الفريضة ركعتان ،كل
صالة إال املغرب ،فإهنا ثالث ليس فيها تقصري تركها
رسول هللا ص ف السفر واحلضر ثالث ركعات.
فصحة اإلمتام ف السفر للجاهل من ابب االمتنان
ومدلول حلديث ال تعاد الذي موضوعه صالة اجلاهل
املعذور كما هو األقوى.

ومنها ما يتعلق ابخلالف يف بطالن صالة
املغرب ابلشك يف عدد الركعات مطلقا
ما دل على بطالن صالة الفجر واملغرب ف الشك فيها
كاملطلقات املروية ف بطالن الصالة ف الشك والسهو
وب َع ْن َعلِّ ِّّي بْ ِّن
ف املغرب ،منها ما رواه ُحمَ َّم ُد بْ ُن يَ ْع ُق َ
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ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ض ِّل بْ ِّن
يل َع ِّن الْ َف ْ
إبْ َراه َيم َع ْن أَبيه و َع ْن ُحمَ َّمد بْ ِّن إ ْمسَاع َ
ص ب ِّن الْبخ ِّرت ِّي و َغ ِّريهِّ
َشا َذا َن َع ِّن ابْ ِّن أَِّيب عُ َم ْري َع ْن َح ْف ِّ ْ َ ْ َ ّ ْ
ال :إِّ َذا َش َككْت ِّف الْم ْغ ِّر ِّب فَأ ِّ
َع ْد
اّللِّ ع قَ َ
َع ْن أَِّيب َعْب ِّد َّ
َ
َ
وإِّذَا َش َككْت ِّف الْ َفج ِّر فَأ ِّ
َع ْد.
َ
ْ
أقول :أما الفجر فلوجوب إتيان الفريضة ركعتني عن
يقني ،وأما املغرب فحكم تعبدي مل يرد فيه تعليل صريح
صحيح ،وال يدل احتاد هذين احلكمني على تنزيل عدا
الركعتني األوليني منزلة الفريضة اليت جيب أن تؤدى
بيقني وال تصح صالة إال ابإلتيان هبا.
وأما الصحيحة ،فالتمسك إبطالقها ليشمل كامل
الشك ف الركعات هو الظاهر منها ومن ضم غريها،
ومن ختصيص احلكم هبذين الفرضني دون غريمها ،إال
أنه حيتمل أن تكون لبيان حكم الركعتني األوليني ،وهو
ما ذكره الشيخ حممد بن احلسني بن الشهيد الثاين ف
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ابألولتني
كتابه استقصاء االعتبار ،قال " :رمبا خيتص ّ

من املغرب؛ أل ّن صدره تضمن حكم الشك ف الواحدة
والثنتني ،مث الفجر اقتضى ضميمة املغرب ،والظاهر من

ذلك املشاركة ف احلكم املذكور ف الصدر ،وحيتمل أن
تكون املشاركة ف االستقبال حىت يستيقن ال ف مجيع
ما ذكر ف الصدر من الشك بني الواحدة والثنتني".80
ويدل على أن حكم املغرب خارج عن حدود التعليل
ابلفرض الحق هلا حكما ،ما رواه الشيخ  81و َعْنهُ َع ِّن
(احل ْ ِّ
ال:
ْ
اعةَ قَ َ
ضَرم ِّّي) َع ْن َمسَ َ
احلَ َس ِّن َع ْن ُزْر َعةَ بْ ِّن ُحمَ َّمد َْ
السه ِّو ِّف ِّ ِّ
ال إِّ َذا َمل تَ ْد ِّر و ِّ
اح َدةً
َسأَلْتُهُ َع ِّن َّ ْ
َ
ص َالة الْغَ َداة قَ َ ْ َ
ني فَأ ِّ
ت أ َْم ثِّْن تَ ْ ِّ
الص َالةَ ِّم ْن أ ََّوِّهلَا و ْ
َع ِّد َّ
اجلُ ُم َعةُ أَيْضاً
صلَّْي َ
َ
 80االستقضاء االعتبار ف شرح االستبصار .132 :6
 81التهذيب  ،720 -179 -2واالستبصار -366 -1
 ،1394أورد صدره أيضا ف احلديث  18من الباب  1من هذه
األبواب.
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الص َالةَ ِّأل ََّهنَا رْكعتَ ِّ
إِّ َذا َس َها فِّ َيها ِّْ
ان
يد َّ
اإل َما ُم فَ َعلَْي ِّه أَ ْن يُعِّ َ
ََ
ِّ
صلَّى فَ َعلَْي ِّه
ب إِّ َذا َس َها ف َيها فَلَ ْم يَ ْد ِّر َك ْم َرْك َعةً َ
والْ َم ْغ ِّر ُ
الص َالةَ.
يد َّ
أَ ْن يُعِّ َ

اخلِّص ِّال ِّإبِّسنَ ِّادهِّ عن علِّي ع ِّف ح ِّد ِّ
يث ْاأل َْربَعِّ ِّمائَِّة
وِّف ْ َ
َ
ْ َْ َ ّ
اجلُ ُم َع ِّة
الس ْه ُو ِّف مخَْس ِّف الْ َوتْ ِّر و ْ
قَ َ
ال :ال يَ ُكو ُن َّ
ني ْاأل ََّولَتَ ِّ ِّ
الرْك َعتَ ْ ِّ
الصْب ِّح وِّف
ص َالة َمكْتُوبَة وِّف ُّ
و َّ
ْ
ني م ْن ُك ِّّل َ
الْ َم ْغ ِّر ِّب.82
و َعْنهُ َع ْن أَبِّ ِّيه َع ْن َمحَّاد َع ْن َح ِّريز َع ْن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن ُم ْسلِّم
صلِّّي وال يَ ْد ِّري
قَ َ
ت أ ََاب َعْب ِّد َّ
اّللِّ ع َع ِّن َّ
الَ :سأَلْ ُ
الر ُج ِّل يُ َ

 82اخلصال.627 :
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ِّ
صلَّى أ َْم ثِّْن تَ ْ ِّ
ال يَ ْستَ ْقبِّ ُل َح َّىت يَ ْستَ ْي ِّق َن أَنَّهُ قَ ْد
ني قَ َ
َواح َدةً َ
الس َف ِّر.83
أ ََمتَّ وِّف ْ
اجلُ ُم َع ِّة وِّف الْ َم ْغ ِّر ِّب وِّف َّ
الص َالةِّ ِّف َّ
ويظهر منها ومن سابقتها وما أييت أيضا ،أن التعبري
ابلركعتني األوليني مستعمل ويراد به حكم الرابعية؛
القرتانه ببيان حكم اجلمعة واملغرب والغداة والصالة
واملقصورة ،فقس عليه.
ويدل على حكم الشك ف املغرب خاصة

ضالَةَ َع ْن ُحس ْ ِّ
ني بْ ِّن عُثْ َما َن
ما رواه الشيخ بسنده َع ْن فَ َ
َ
ارجةَ عن أَِّيب ب ِّ
ال أَبُو َعْب ِّد
ال :قَ َ
صري قَ َ
َع ْن َه ُارو َن بْ ِّن َخ ِّ َ َ ْ َ
اّللِّ ع إِّ َذا سهوت ِّف الْم ْغ ِّر ِّب فَأ ِّ
الص َالةَ.
َّ
َع ِّد َّ
ََْ َ
َ
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واالستبصار  ،1391 -365 -1أورده أيضا ف احلديث  7من
الباب  1من هذه األبواب.

164

ال:
ضْي ِّل قَ َ
و َعْنهُ َع ِّن الن ْ
وسى بْ ِّن بَكْر َع ِّن الْ ُف َ
َّض ِّر َع ْن ُم َ
ص َالةِّ الْ َم ْغ ِّر ِّب إِّ َذا َملْ َْحت َف ْظ
الس ْه ِّو فَ َق َ
َسأَلْتُهُ َع ِّن َّ
الِّ :ف َ
ِّ
ِّ
ك.84
ص َالتَ َ
َما بَْ َ
ني الث ََّالث إِّ َىل ْاأل َْربَ ِّع فَأَع ْد َ
ُخرى ِّهبَ َذا ِّْ
ِّ ِّ
ث إِّ َىل
اإل ْسنَ ِّاد (إِّذَا َج َاز) الث ََّال ُ
وف رَوايَة أ ْ َ
ِّ
ك.85
ص َالتَ َ
ْاأل َْربَ ِّع فَأَع ْد َ
احلُس ْ ِّ
ضالَةَ َع ْن
و َعْنهُ َع ْن أ ْ
ني َع ْن فَ َ
َمحَ َد بْ ِّن ُحمَ َّمد َع ِّن ْ َ
سْي ِّ
ت
ف بْ ِّن َع ِّم َريةَ َع ْن أَِّيب بَكْر ْ
ضَرِّم ِّّي قَ َ
احلَ ْ
صلَّْي ُ
الَ :
َ
ت رْك َعتَ ْ ِّ
ب فَلَ َّما أَ ْن َ َّ
ال
ت فَ َق َ
ني َسلَّ ْم ُ
ِّأب ْ
ايب الْ َم ْغ ِّر َ
َص َح ِّ َ
صلْي ُ َ
ت رْك َعتَ ْ ِّ
ض ُه ْم إَِّّمنَا َ َّ
ت أ ََاب َعْب ِّد
بَ ْع ُ
ت فَأ ْ
ني فَأ َ
َخ َ ْرب ُ
َع ْد ُ
صلْي َ َ
ال
ك ُمثَّ قَ َ
اّللِّ ع فَ َق َ
َّ
ض ِّح َ
ال لَ َعلَّ َ
ت نَ َع ْم فَ َ
ك أ ََع ْد َ
ت قُ ْل ُ
اّللِّ ص
وم فََْرتَك َع َرْك َعةً إِّ َّن َر ُس َ
ول َّ
إَِّّمنَا َكا َن ُْجي ِّز َ
يك أَ ْن تَ ُق َ
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ني ُمثَّ ذَ َكر ح ِّد َ ِّ ِّ
الشمالَ ْ ِّ
َس َها فَسلَّم ِّف رْك َعتَ ْ ِّ
ني-
َ َ
يث ذي ّ َ
ََ َ
اف إِّلَْي َها رْك َعتَ ْ ِّ
ني.86
فَ َق َ
َض َ
ال ُمثَّ قَ َام فَأ َ
َ
احلُس ْ ِّ
اّللِّ بْ ِّن
ني بْ ِّن ُحمَ َّمد َع ْن َعْب ِّد َّ
َوَرَواهُ الْ ُكلَْي ِّ ُّ
ين َع ِّن ْ َ
ِّ
ضالَةَ ِّمثْ لَهُ إِّ َىل قَ ْولِِّّه
َع ِّامر َع ْن َعل ِّّي بْ ِّن َم ْه ِّزَاي َر َع ْن فَ َ
فََْرتَك َع َرْك َعةً.87

احل ِّد ِّ
يث وأَْمثَالِِّّه
قال الشيخ احلرِّ :ذ ْك ُر َّ
الس ْه ِّو ِّف َه َذا َْ
الرواي ِّة َكما أ َ ِّ
ِّ ِّ
َش َار إِّلَْيه الشَّْي ُخ و َغ ْريُهُ
َْحم ُمول َعلَى التَّقيَّة ِّف َِّّ َ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
الس ْه ِّو َعلَْي ِّه
استِّ َحالَِّة َّ
ل َكثْ َرةِّ ْاألَدلَّة الْ َع ْقليَّة والنَّ ْقليَّة َعلَى ْ
ِّ ِّ
ِّ
ك
ك ِّف ِّر َسالَة ُم ْفَرَدة وذَ َك ْرَن ل َذل َ
ُمطْلَقاً وقَ ْد َح َّق ْقنَا َذل َ
َحمَ ِّام َل ُمتَ َع ِّّد َدةً.
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أقول :سهو النيب ص حمال عادي لكماله وتربيته حتت
نظر ربه سبحانه ،وليس ممتتنعا عقال ،وكذا األوصياء
عليهم السالم ،واألدلة عليه من األخبار متعددة ،ال
تقبل كلها ومبجموعها احلمل على التقية ،إال أن يكون
املورد من موارد التعليم والتشريع والتبليغ؛ فإن اخلطأ فيه
متتنع عقال لكونه مما يدخل النقص واجلهل والقصور
على ذات الباري سبحانه وعلى رسله األمناء على
الرسالة املكلفون بتيليغها اتمة غري نقصة حتت رعاية
وعصمة إهلية ،فلو قيل أبن ما ورد ف النيب وآله
األوصياء عليهم من هللا الصالة والتسليم من رواايت
السهو ف الغسل والصالة والطواف وغريها ،من النادر
القليل الذي يلحق ابلعدم ف جنب الكثري املعتاد من
خلقهم وسريهتم حىت أن اخللق ال يقيمون هلذه األمور
شأن ،كان أوفق للصواب ،وهللا أعلم.
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ما يعارض أدلة بطالن صالة املغرب ابلشك
ويعارضها من جهة الشك بني االثنينت والثالث ،ما
يدل على الصحة:
كصريح رواية التهذيب بسنده َع ِّن ابْ ِّن أَِّيب عُ َم ْري َع ْن
ال:
َمحَّاد و ْ
الس َااب ِّط ِّّي قَ َ
احلَ َك ِّم بْ ِّن ِّم ْس ِّكني َع ْن َع َّمار َّ
ك ِّف الْ َم ْغ ِّر ِّب فَلَ ْم يَ ْد ِّر
اّللِّ ع َر ُجل َش َّ
ت ِّألَِّيب َعْب ِّد َّ
قُ ْل ُ
ني صلَّى أَم ثََالثَةً قَ َ ِّ
ِّ
يف إِّلَْي َها
وم فَيُض ُ
َرْك َعتَ ْ ِّ َ ْ
ال يُ َسلّ ُم ُمثَّ يَ ُق ُ
ال :ه َذا و َِّّ ِّ
ضى أَبَداً.
اّلل ممَّا ال يُ ْق َ
َرْك َعةً ُمثَّ قَ َ َ
َمحَ َد بْ ِّن ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن ِّعيسى َع ْن ُم َع ِّ
اويَةَ بْ ِّن
و ِّإبِّ ْسنَ ِّادهِّ َع ْن أ ْ
َ
ح َكْيم َع ِّن ابْ ِّن أَِّيب عُم ْري َعن َمحَّاد الن ِّ
َّاب َع ْن َع َّمار
َ ْ
ُ
اّللِّ ع َع ْن َر ُجل َملْ يَ ْد ِّر
الس َااب ِّط ِّّي قَ َ
ت أ ََاب َعْب ِّد َّ
َّ
الَ :سأَلْ ُ
صلَّى الْ َف ْجر رْك َعتَ ْ ِّ
ف ُمثَّ
ني أ َْو َرْك َعةً قَ َ
ص ِّر ُ
ال يَتَ َش َّه ُد ويَْن َ
َ
َ َ
ي ُقوم فَي ِّ
ني َكانَت ه ِّذهِّ
صلَّى َرْك َعتَ ْ ِّ ْ َ
صلّي َرْك َعةً فَِّإ ْن َكا َن قَ ْد َ
َ ُ َُ
الص َالةِّ
ت َه ِّذهِّ متََ َام َّ
صلَّى َرْك َعةً َكانَ ْ
تَطَُّوعاً وإِّ ْن َكا َن َ
168

ب فَلَم يَ ْد ِّر اثْنَ تَ ْ ِّ
ال
صلَّى أ َْم ثََالاثً قَ َ
قُ ْل ُ
ني َ
ت فَ َ
صلَّى الْ َم ْغ ِّر َ ْ
ف ُمثَّ ي ُقوم فَي ِّ
صلَّى
صلّي َرْك َعةً فَِّإ ْن َكا َن َ
ص ِّر ُ َ ُ ُ َ
يَتَ َش َّه ُد ويَْن َ
ِّ ِّ
صلَّى ثِّْن تَ ْ ِّ
ت
ني َكانَ ْ
ثََالاثً َكانَ ْ
ت َهذه تَطَُّوعاً وإِّ َّن َكا َن َ
الص َالةِّ وه َذا و َِّّ ِّ
ِّ ِّ
ضى أَبَداً.88
اّلل ممَّا ال يُ ْق َ
َهذه متََ َام َّ َ

وز أَ ْن يَُر َاد بِِّّه َنفِّلَةُ الْ َف ْج ِّر
قَ َ
ال الشَّْي ُخ رمحه هللاَ :ه َذا َجيُ ُ
ب
والْ َم ْغ ِّر ِّب وَْحيتَ ِّم ُل أَ ْن يَ ُكو َن الْ ُمَر ُاد َم ْن َش َّ
ك ُمثَّ َغلَ َ
ِّ ِّ
الرْك َع ِّة َعلَى َو ْج ِّه
ضافَةُ َّ
َعلَى ظَنّه ْاألَ ْكثَ ُر ويَ ُكو ُن إِّ َ
ِّاال ْستِّ ْحب ِّ
اب
َ
احلَ ِّديثَ ْ ِّ
ني َعلَى الت َِّّقيَّ ِّة
ب َمحْ ُل ْ
وقال الشيخ احلرْ :األَقْ َر ُ
لِّ ُم َوافَ َقتِّ ِّه َما ِّجلَ ِّم ِّيع الْ َع َّام ِّة.

أقول :حكم املغرب ليس على قاعدة ،بل حكم تعبدي
خاص ،على أن الروايتني الدالتني على الصحة من
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متفردات عمار بن موسى الساابطي وال عمل عليها،
وحيتمل فيهما التقية ملوافقته مبىن غرين ممن يبين على
األقل ف الصالة مث يزيد عليه.
ويهدي إليه ما رواه الشيخ ف التهذيب ،ف صحيحة
العالء عن حممد عن أحدمها ع قال سألته عن السهو
ف املغرب قال :يعيد حىت حيفظ إهنا ليست مثل
الشفع.
والصالة الشفع هي الرابعية كما فسره األكثر.
ومفهوم املقابلة أن الرابعية فيها اإلعادة ف اجلملة،
والثالثية فيها اإلعادة مطلقا ،سواء ف الشك ف
النقصان أو الزايدة.
ولوال ما ف خمالفة أكثر املتأخرين الذين حكموا ببطالن
الصالة ابإلخالل ابلركعتني األخريتني كالركعتني
األولتني  -الذي قد يردد املستدل ف نفس استظهاراته
170

ال لنفس املخالفة  -لكان األوفق هو مذهب الشيخ
الطوسي وابن اجلنيد رمحهما هللا من صحة الصالة
ووجود تدارك الركعتني مث إحلاقهما بسجديت السهو
لكوهنما من السنن ال الفرائض.
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نتيجة البحث
ونتيجة ما حبثناه إمجاال؛ أن قاعدة ال تعاد من تطبيقات
قاعدة السنة ال تنقض الفريضة ،أي تطبيقية ال
أتسيسية ،وأن رواايهتا ال تدل على حصر ما تعاد منه
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تعارض ما دل على الصحة ف بعض املوارد وال حاجة
الرتكاب التخصيص ملفادها ،فاملذكورات اخلمسة أو
السبعة مما تعاد منه الصالة عند اإلخالل ف اجلملة ال
مطلقا ،وجيب حبث كل مورد منها على حدة.
واحلمد هلل رب العاملني
حممد علي حسني العرييب
رمضان  1441ه  2020 -م
البحرين
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