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قوله (: )1

أبواب القبلة
ابب من اشتبه عليه القبلة يف يوم غيم
أخرب ا اني رب بربربن عبيرب مح عربربن أ رب بربربن ،رب

عربربن أبيربربه عربربن ،رب بربربن علرب بربربن بربربوب عربربن

العباس عن عب مح بن املغرية عن إمساعيل بن عباد عربن خربشا ،عربن بعربح أنرب ابعا عربن أ عبرب

قال  :قلت ( : )2جعلت ف اك إن هؤالء املخالف عليعا يقولون  :إذا أطبقت عليعا أو أظل،ت

مح

( )3فلم نعشف ( )4ال ،اء كعا وأنتم سواء يف االجتهاد .فقال  « :ليس ك،ا يقولون إذا كان كذلك فليصل

ألربع وجوه ».
اني

بن سعي

عن إمساعيل بن عباد عن خشا ،عن بعح أن ابعا مثله.

__________________
( )1يف « رض »  :قال.
( )2يف االستبصار  1805 / 295 : 1زايدة  :له.
( )3يف االستبصار  1805 / 295 : 1زايدة  :علينا.
( )4يف « فض »  :يعرف.
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فأما ما رواه  ،بن يعقوب عن  ،بن حيىي عربن أ رب بربن ،رب

زرارة قال  :قال أبو جعفش

عربن رباد عربن عشيرب

 « :جي ئ الت شي ( )1أب ا إذا مل يعلم أين وجه القبلة ».

وععه عن  ،بن حيىي عن  ،بن اني

عربن

عن عث،ان بن عي ى عن مساعة قال  :سألته عربن

الصالة ابلليل والعهار إذا مل تش الش،س وال الق،ش وال العجوم قال  « :اجته رأيك وتع ،القبلة جه ك

».

اني بن سعي عن اني ن عن زرعة عن مساعة قال  :سألته عن الصالة ابلليل والعهار إذا مل تُش
الش،س وال الق،ش وال العجوم قال  « :جتته رأيك وتع ،القبلة جه ك ».

فالوجه يف هذه األخبار أن حن،لها على عال الضشورة اليت ال يت،كن اإلن ان فيها من الصالة إىل أربربع

جهات فإنه جي ؤه الت شي فإما إذا متكن فال ب من الصالة إىل أربع جهات.

ال ع :

يف األول  :فيه إمساعيل بن عباد  ،واملوجوود يف رجوال الر وا
القصري ] ( )2مهمال ( .)3وع ّد بعض له من أصحاا الكاظم

__________________
( )1يف « د » و « رض »  :املتحري.
( )2يف النسب  :القصري  ،والصواا ما أثبتناه.
( )3رجال الطوسي .13 / 360 :
( )4نقله يف منهج املقال .55 :

6

مون تتواا الخويب ابون عبواد [
( )4ال نعلم مأخذه.

من تتواا الخويب مهموال ( ، )1لكون ال فىوأ أ ّ الطريو
وخراش مذتور يف رجال الصادق
األول إىل إمساعيل بون عبواد فيوه عبود بون امل ورية .وقود نقول الكخوي اع واى علوأ صوحي موا
يف ّ
يص عنه .والطري إليه صحي  ،أل ّ العبوا علوأ الهواهر هوو ابون معوروف  ،تموا ت ّورريف القوول يف
ذلك ( ، )2أو ابن عامر.
فالذي اعتمد علأ فهم أ ّ املراد ابع واى املوذتور توو اإوا إذا صو إىل مدول عبود تىوأ يف
صوح يعوه يلهموه صوح اإوا .وقود اعو ف بوه بعوض ققوي املعاصورين و سولّمه و ومل يعو ّده مون
الصحاح ( ، )3فال أدري الوجه فيه.
() 4
رد بعض األخبوار املخوتمل علوأ اعرسوال و بعود
وحنن قد ق ّدمنا يف أول الكتاا أ ّ الخيب قد ّ
وجووود موون ا ووص علووأ صووحي مووا يص و عنووه و ابلضووعب بسووبس اعرسووال  ،والخوويب أدر وراد
الكخي من العبارة يف اع اى علأ صحي موا يصو عون الرجول  ،وذتوريف موا و ّكون وجيوه اع واى

املذتور  ،وهو أ ّ ال رض منه االتتىاء عن القرائن للعمل خبا الواحد.
والثاا  :معلوم احلال.
والثالث  :ال ار ياا فيه بعد ما ق ّدمناه.
والشابع  :فيه عدما بن عيسأ  ،وقد ق ّدمناه أيضا حاله (.)5

__________________

( )1رجال الطوسي  .65 / 109 :وفيه  :خداش.
( )2يف ج .65 : 1
( )3البهائي يف احلبل املتني .190 :
( )4يف ج .68 : 1
( )5يف ج  51 : 1و .52
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واخلامس  :موث (.)1
املنت :

يف األول قي ربربل  :إ ّ الق ووائلني نّووه م ووص ا ووتباه القبلو و يصو ولّأ ألرب ووص جه ووا اس ووتدلوا ب ووه ( .)2ويف

الووذتر  :أنوّوه وإ ووعب  ،إالّ أ ّ عموول عهموواء األصووحاا يعضووده مووص البعوود عوون قووول العام و ،
ق ووال  :إالّ أنّووه يل ووهم م وون العم وول ب ووه س ووقو االجته و واد ابلكلي و و يف القبل و و  ،ألن ووه مص وورح ب ووه ،
واألصحاا يىتو ابالجتهاد  ،مث قال  :ووكن أ يكو االجتهاد الذي صار إليوه األصوحاا هوو
ما أفاد القطص ابجله من حنو مطلص الخمس وم رهبا دو االعتقاد املىيد للهن تالرايح (.)3
ويف نهووري القاصوور  :أ ّ الروايو تملو أل يكووو املوراد بقولووه فيهووا  :إ ّ هووءالء امللووالىني  ،إىل
آخره .دفص ما ختيّله أهل اإالف  :مون أ ّ االجتهواد يف األحكوام الخورعي ال بو ّد منوه يف اجلملو  .ال
تما يقوله الخيع مون  :أ ّ اعموام املعصووم ال مكوم ابالجتهواد بول ابلعلوم .وحينئوذ حاصول اجلوواا
 :أ ّ عذر العلم يف املسأل املتكلم فيهوا ال وجوه لوه  ،إذ ابلصوالة إىل األربوص جهوا يتحقو العلوم ،
وعلأ هذا يصري مىاد الرواي أنّه لو أريد حتصيل العلم يف القبل مص اال تباه فهو ممكون ابلصوالة إىل
أي جهو موص التح ّوري
أربص جها  ،فاعلهام لللصم حاصل  ،وما ورد من األخبار املتضومن عجوهاء ّ

ال ينايف هذا اإا ابلوجه الذي قرريفه.
__________________
( )1ال تماله علأ زرع ومساع ومها واقىيا .
( )2تما يف مدارك األحكام .135 : 3
( )3الذتر .166 :

0

ي جهو
فإن قلت  :املنافاة ابقي  ،أل ّ حتصويل العلوم إذا أمكون ع ّوني  ،فموا ّ
دل علوأ االتتىواء ّ
ينايف اعتبار حصول العلم مص اعمكا .
قلربربت  :إذا ثبووا االتتىوواء ابلهوون فووال مووانص موون القووول ّ حتصوويل العلووم إّ ووا هووو موون ابا فعوول

األوىل  ،نعم لو مل يدل دليل علأ الهن توا الوالزم وجووا حتصويل العلوم عينوا  ،علوأ أ ّ الروايو إذا
مصول العلوم الخورعي  ،ألنوه ابوص
أي جهو ّ
احتمل فيها إلهام اإصم فيمكن ادعاء تو الصوالة إىل ّ
ي جه تىأ يف املطلوا.
للدليل  ،فإذا ورد ما يقتضي االتتىاء ّ
وم وون هن ووا يعل ووم أ ّ م ووا ذت ووره وويلنا الخ ووهيد م وون أ الروايو و يل ووهم م وون العم وول هب ووا س ووقو
() 1
أتمل  ،أل ّ مىادها علأ قودير إلوهام اإصوم لويس نىوي االجتهواد مطلقوا  ،بول يف
االجتهاد  .ل ّ
املادة املذتورة  ،وليس االجتهواد منىيوا فيهوا علوأ أ يكوو االتتىواء ابألربوص جهوا ملون مل تهود ،
بل إّ ا يدل علأ أ ّ حتصيل العلم ممكن  ،فال وجه لالجتهاد املىيد للهن.

وقول يلنا الخهيد يف الىرق بوني االجتهواد املىيود للقطوص وموا أفواد الهون ال يدمور نىعوا موص
إطالق الرواي  ،بل صراحتها يف حتصيل العلم الذي هو القطص.
أي جه و  ،لكوون يف بعووض
هووذا تلّووه علووأ قوودير العموول ابلرواي و والنهوور إىل مووا ّ
دل علووأ إج وهاء ّ
لووك األخبووار قوود وقووص نوووى اخووتالف  ،فووإ ّ الخوويب تمووا وور نقوول يف الرواي و الدالد و أنّووه « ووه

التحري ».
ّ
وابون اببويوه نقول يف بعوض األخبوار املعتواة موا هوذا لىهوه  :عون زرارة و ّمود بون مسولم  ،عون أ
أنّه قال  « :ه املتحري أبدا
( )2جعىر

__________________
( )1الذتر .166 :
( )2ليسا يف « فض » و « د ».
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أينما وجه إذا مل يعلم أين وجه القبل » ( .)1والىورق بوني العبوار ني ظواهر  ،فوإ ّ موا نقلوه الخويب يودل
بهاهره علأ إجهاء االجتهاد املع ّوا عنوه ابلتح ّوري إذا مل علوم القبلو  ،وعبوارة روايو الصودوق ىيود أ ّ
وجه.
ّ
ويهن جه القبل و هؤه تيب ما ّ
املتحري و وهو من مل يعلم ّ

عموار  ،عون الصوادق
ور ا يءيد رواي الصدوق أنّه رو أيضا يف الصحي عون معاويو بون ّ
ْ ْ
َ ِ َْ ْ
ْش ُق َوال َمغ هر ُب ( » )2اآلي (.)3
أنّه قال  « :نهلا هذه اآلي يف قبل املتحري و هّلِل الم ه
وعلأ هذا فاإا املبحوث عنه املتضمن للصالة إىل أربص جها وكن محله علأ األتمليو تموا
() 4
أي جهو واء
قدم  ،ولو نهريف إىل رواييت الصدوق أمكن أ يقوال  :إ ّ مون مل يعلوم القبلو خت ّوري ّ
أي جه و وواء  ،وحينئووذ ال بوود موون محوول
 ،وعلووأ رواي و الخوويب ي وراد أ ّ الهو ّون توواف يف العبووادة إىل ّ
الهن فال نايف.
اإا ّ
األول علأ عدم ّ
األول موون املنووافيني إج وهاء
ومحوول الخ ويب علووأ الضوورورة وول ّ
أتموول ّ :أمووا أوال  :فووّ ّ مىوواد اإووا ّ

التحو ّوري أبوودا ( مووص عوودم العلووم ) ( )5وظوواهر ( )6أ ّ امل وراد بووه االجتهوواد يف القبل و  ،أمووا الصووالة ( إىل
أربص ) ( )5فال يدل عليها اإوا  ،ولوو دل علوأ اجلهو ألفواد أ ّ االجتهواد تواف يف الصوالة إىل جهو
 ،واإا
__________________
( )1الىقيه  ، 045 / 159 : 1الوسائل  311 : 4أبواا القبل ا  0ح .2
( )2البقرة .114 :
( )3الىقيه  ، 046 / 159 : 1الوسائل  314 : 4أبواا القبل ا  18ح .1
( )4يف « د »  :مل يهن.
( )5ما بني القوسني ليس يف « رض ».
( )6يف « رض » و « د » زايدة  :اإا.
( )5يف « د »  :إىل جه أو أربص.
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األول املتضوومن لّربووص لووو خلووأ موون االحتمووال السوواب منووا مموول علووأ حالو عوودم إمكووا االجتهوواد
ّ
أو ساوي الهنو يف األربص جها .
وأمربربا ينيربربا  :فووّ ا املنووافيني ( )1ظوواهر يف االجتهوواد  ،وال داللو لووه علووأ مووا ينووايف األربووص علووأ
األول  ،وتذلك الدالث.
حنو ما قلناه يف ّ
وأما يلثربا  :فوّ ّ قوول الخويب علوأ قودير احلمول علوأ الضورورة  :فإنّوه وهؤه التح ّوري .إ أراد بوه
أنّه هؤه االجتهاد مص الضرورة  ،فواملىهوم منوه أ ّ موص عودم الضورورة ال وهؤه االجتهواد  ،وحينئوذ ال
وجه للصالة إىل األربص جها وتالمه يقتضي ذلك.
واحتمال أ يريد الخيب أ ّ االجتهاد إّ وا يكىوي موص الضورورة  ،وموص عودمها وس حتصويل العلوم
وهوو مصول ابلصوالة إىل أربوص جهوا  ،فيوه  :أ ّ املتعوارف مون اعتبوار العلوم علوأ وجوه التعوني ( )2ال
تونووه يف لو األربووص  ،ولووو رّ مووا ذتووره لووهم أ ّ املضووطر لووو أمكنووه أتدوور موون جهو وجووس واإواا ال
فليتأمل يف هذا.
يدال عليه ّ ،
ّأما ما قاله يلنا يف فوائد الكتاا مون  :أ ّ هوذه الوروااي و يعو موا ظون الخويب منافا وا و
إّ ا دل علأ األمر ابالجتهاد ابلقبل إذا فقد العلم  ،وهوذا ممّوا ال نوهاى فيوه بول اال ىواق عليوه واقوص ،
أتمل :
و ّأما الصالة إىل اجلها األربص عند من أثبته فإّ ا يدبا مص فقد العلم والهن .انتهأ  ،فىيه ّ

أم ربربا أوال  :ف ووّ ّ م ووا أف وواد انتى وواء العل ووم ه ووو أح وود األخب ووار وه ووو ّأو ووا  ،و ّأم ووا اآلخو ورا فمىادمه ووا
() 3
االجتهاد إذا مل ر الخمس والقمر والنجوم  [ ،واستىادة ]

__________________
( )1يف « د » و « رض »  :املنافيا .
( )2يف « د » و « رض »  :اليقني.
( )3يف النسب  :إفادة  ،واألوىل ما أثبتناه.
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األول قوود
العلووم موون املووذتورا حووري وا ووح علووأ اعطووالق .ولووو أراد ابلعلووم مووا يخوومل الهو ّون فوواإا ّ
دل عل ووأ أ ّ إ وورد إطب وواق الس ووماء يقتض ووي الص ووالة إىل األرب ووص جه ووا م ووص إمك ووا حتص وويل اله و ّون
وعدمه.
وأمرب ربربا ينيرب ربربا  :فقول ووه  :إ ّ اال ى وواق واق ووص عل ووأ االجته وواد م ووص ع وودم العل ووم .في ووه  :أ ّ العالّم و و يف
امللتلب نقول عون ابون أ عقيول أنّوه قوال  :لوو خىيوا عليوه القبلو ل ويم أو ريو أو ظلمو فلوم يقودر
علأ القبل صلّأ حيث اء .قال العالّم  :وهو الهاهر من اختيار ابن اببويه.
ونقوول عوون الخوويلني أ ّامووا قوواال  :مووأ أطبقووا السووماء ابل وويم ومل يووتمكن اعنسووا موون اسووتعالم
القبل أو تا بوسا يف بيا ال د دليال علأ القبل فليص ّول إىل أربوص جهوا موص االختيوار  ،وموص
أي جه واء  ،قوال العالّمو  :وهوو الهواهر مون توالم ابون اجلنيود وأ الصوالح وسوالّر
الضرورة إىل ّ
( .) 1

مثّ نقوول عوون ابوون أ عقيوول االحتجوواج  :نوّوه لووو تووا مكلىووا ابالسووتقبال حووال عوودم العلووم تووا
كليب ما ال يطاق  ،وابلروايتني املذتور ني هنوا وهوي أوىل ( املنافيوا و نيهوا ) ( .)3( )2وحوري خىوي
أ ّ تالم ابن أ عقيل وحجته ال يعطيا وجوا االجتهاد مص فقد العلم إالّ بتكلب.
وأما يلثا  :فما ذتره  :من أ ّ الصالة إىل األربص جها موص فقود العلوم والهون .فيوه  :أ املنقوول

يف امللتلووب ال يوافقووه علووأ اعطووالق  ،والعجووس أنّووه اختووار مووذهس ابوون أ عقيوول يف فوائوود
الكتاا بعد أ ذتر رواييت الصدوق السابقتني  ،وحكوأ عون امللتلوب أنّوه نىوأ عنوه البعود .والوذي
يف
__________________
( )1امللتلب .04 : 2
( )2بدل ما بني القوسني يف « فض »  :املنافيني و نيهما.
( )3امللتلب .05 : 2
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امللتلب قد مسعته من حكاي قول ابن أ عقيل واستدالله.
مث إ ّ العالّم احتج علأ ما اختاره من قول الخيلني واجلماع املذتورين معهموا  :نّوه موتمكن
من االستقبال فيكو واجبا عليه ّ ،أما املقدم األوىل  :فّنّه بىعول األربوص مصول االسوتقبال  ،و ّأموا
الداني فإ اعي  ،و ا رواه خراش  ،وذتر الرواي األوىل :
وأجوواا عوون حجو ابوون أ عقيوول نووص املالزم و  ،إذ مووص اع يووا ابلصووالة أربووص مو ّورا فوورج عوون
األول و يع صحي زرارة و ابحلمل علوأ وي الوقوا أو علوأ
العهدة  ،وهو ممّا يطاق  ،وعن اإا ّ
التحري مص حلب الهن  ،إذ مص عدم العلم ه الهن.
ّ
مث قوال  :وهوو اجلوواا عون الدواا موص وعب سونده وتونوه ( )1مرسوال .مث قوال  :وموص ذلوك فقوول
ابن أ عقيل ليس بذلك املستبعد ( .)2انتهأ.
وال فىووأ عليووك أنوّوه يتوجووه عليووه أ ّ اجل وواا نووص املالزم و إّ ووا يووتم علووأ قوودير حتق و التكليووب

ابالستقبال املعلوم حال عدم العلوم ليكوو فعول األربوص وسويل إىل ( االمتدوال ) ( )3واحلوال أ ّ موا دل
ي جه اء صحي  ،فالتكليب ابألربص ال وجه لوه .نعوم لوو اقتصور املسوتدل علوأ
علأ االتتىاء ّ
األول م وون أدلت ووه أمك وون وجي ووه اجلو وواا  ،ومح وول اإو وا عل ووأ ووي الوق ووا ف وورى ص ووالحي املع ووارض
ّ
للمعار  ،واحلمل علأ حلب الهن تذلك  ،مضافا إىل أ ّ الرواي تموا مسعتوه مون نقول الصودوق ال
يواف احلمل.
مث إ ّ ما ذتر من الصالة إىل األربص جها إ ا يتحق الوجوا يف

__________________
( )1يف النسب  :أو تونه  ،وما أثبتناه من املصدر.
( )2امللتلب .05 : 2
( )3يف « رض »  :أ يتناول.
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األربص علأ قدير التكليب ابلقبل لتكو مقدم إىل حتصيل القبل  ،واحلال قد مسعته .هذا.
وينقوول عوون السوويد ر ووي الوودين بوون طوواو القووول ابلقرع و يف املتحووري ( .)1وأظو ّون أ ّ يف إطووالق
أخبووار القرع و مووا يتناولووه تمووا يف بعووض أخبووار اإندووأ يف امل ورياث ( ، )2حووري أ ّ السووند فيووه جهال و ،

وعلأ قدير السالم فالتلصيص يف األخبار املعتاة موجود.
ومووا يقتضوويه ظوواهر عبووارة وويلنا الخووهيد يف قواعووده  :موون نىووي القرعو يف العبووادا إ اعووا
() 3
فليتأمل.
 .ال فلو من إ ال تما يىهم من مراجعتها ّ ،
قوله :

ابب من نلى إىل غري القبلة مث تب
بع ذلك قبل انقضاء الوقت وبع ه.
عل بن مه اير عن فضالة بن أيوب عن عب الش ن بن أ عبرب مح عربن أ عبرب مح

قربال

 « :إذا نليت وأنت على غري قبلة واستبان لك أنك نليت وأنت على غري القبلة وأنت يف وقت فأع
وإن فاتك الوقت فال تع ».

 ،بن يعقوب عن  ،بن حيىي عن أ

بن  ، )4( ،عن ابن أ عمري  ،عن هخام بن سامل ،

عن سليما بن
__________________
( )1األما  ، 95 ، 94 :حكاه عنه يف الرو

.281 : 1

( )2الوسائل  291 : 26أبواا مرياث اإندأ.
( )3القواعد والىوائد  22 : 2و .23
( )4يف االستبصار  1891 / 296 : 1زايدة  :بن مىي.
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خال قال  :قلت أل عب مح

مث ( يص

 :الشجل يكون يف قفش من األرض يف يوم غيم فيصل لغري القبلربة

فيعلم ) ( )1أنربه نربلى لغربري القبلربة كيربع يصربعع؟ قربال  « :إن كربان يف وقربت فليعرب نربالته

وإن كان مضى الوقت ف

به اجتهاده ».

عل بن اني ن الطاطشي عن  ،بن أ

عن أ عب مح

مثله.

ة عن عب مح بن م كان عن سلي،ان بن خالرب

 ،بن عل بن بوب عن  ،بن اني

عن يعقوب بن يقط قال  :سربألت عبرب ا نربانيا

() 2

عن رجل نلى يف يوم س اب على غري القبلة مث طلعت الش،س وهو يف وقت أيعي الصالة إذا كان ق
نلى على غري القبلة؟ وإن كربان قرب ّربشل القبلربة هرب ه أجترب ؤه نربالته؟ فقربال  « :يعيرب مربا كربان يف وقربت
فإذا ذهب الوقت فال إعادة عليه ».
ععه عن أ

عن اني

عن فضالة عن أابن عربن زرارة عربن أ جعفربش

قربال  « :إذا

نليت على غري القبلة فاستبان ( )3لك قبل أن تصبح أنك نليت على غري القبلة فأع نالتك ».
ععه عن  ،بن اني

عبد

عن انيجال عن ثعلبة ( بن مي،ون ) ( )4عون معاويو بون عموار  ،عون أ

قال  :قلا  :الرجل يقوم من الصالة  ،مث ينهر بعد ما فرغ فري أنّه قد احنرف عن

__________________
( )1بدل ما بني القوسني يف « رض » و « فض »  :يعلم.

( )2يف االستبصار  : 1893 / 296 : 1سألا أاب احلسن موسأ
( )3يف « فض » و « رض »  :واستبا .
( )4ما بني القوسني ليس يف االستبصار .1895 / 295 : 1
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القبلة مييعا ومشاال قال  « :ق مضت نالته وما ب املششق واملغشب ( )1قبلة ».

وععه عن أ

عن أبيه عن عب مح بن املغربرية عربن القاسربم بربن الوليرب

قربال  :سربألته عربن رجربل

تب له رب وهو يف الصالة رب أنه على غري القبلة قال  « :ي تقبلها إذا ثبت ذلربك وإن كربان فربشن معهربا فربال
يعي ها ».
اني

بن سعي

عن  ،بن انيص قال  :كتبت إىل عب ناحل ( : )2الرجول يصولّي يف يووم حويم يف

فووالة موون األرض وال يعوورف القبلو  ،فيصولّي حووأ إذا فوورغ موون صووال ه بوود لووه الخوومس فووإذا هووو قوود صوولأ ل ووري
القبل أيعت ّد بصال ه أم يعيدها؟ فكتس  « :يعيدها ما مل يىته الوقا أو مل يعلم أ ّ عاىل يقوول و وقولوه احلو و
َ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ َّ ْ ُ
هلل (.)3
 :فأينما تولوا فثم َوجه ا ه

ال ع :

يف األول  :ال ار ياا فيه.
وكذلك الثاا بعد ما قدمناه ( )4يف سليما بن خالد ( وهخام بن سامل ) (.)5
__________________
( )1يف « د » و « فض »  :امل را واملخرق.
( )2يف االستبصار  : 1895 / 295 : 1تتبا إىل العبد الصاحل
( )3البقرة .114 :
( )4يف ج .350 : 1
( )5ما بني القوسني ليس يف « فض » و « رض ».
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والثالربربث  :فيووه علووي بوون احلسوون الطوواطري مووص مووا يف الطريو إليووه تمووا مضووأ أيضووا ( ، )1واحلاصوول
أ ّ علي بن احلسون واقىوي ثقو  ،والطريو إليوه فيوه جهالو  .و ّأموا ّمود بون أ محوهة  :فالدموا ثقو ،
مهم وول ( ، )2واألم وور س ووهل يف املق ووام .وعب وود ب وون
وح ووريه م وون امل ووذتورين يف رج ووال الص ووادق
مسكا مص سليما بن خالد حنيا عن البيا .
والشابع  :ليس فيه ار ياا.
واخلربربامس  :وومري « عنووه » راجووص إىل ّموود بوون علووي بوون بوووا  ،وأمحوود هووو ابوون ّموود بوون
عيسوأ  ،واحلسوني هووو ابون سوعيد  ،فالسووند ال ار يواا فيووه  ،أل ّ الهواهر مون أاب تونووه ابون عدمووا
يعلم من ممارس األخبار  ،واحتمال حريه يف حيّه اعمكا البعيد.
وال ربربادس  :في ووه ثعلب و بوون ميمووو  ،وقوود ق و ّدم ( )3مووا يوودل عل ووأ امل وودح فيووه موون تت ووس الرج ووال
احلجال  :فمضأ ( )4أنّه عبد الدق .
واحتمال التوثي ّ .أما ّ

املعا عنوه بيوه  ،وقود قودم القوول فيوه ( .)5و ّأموا القاسوم
وال ابع  :فيه ّمد بن عيسأ األ عري ّ
( .) 6
بن الوليد فاملذتور يف الرجال مهمل يروي عن أ عبد
من
والثامن  :فيه ّمد بن احلصني  ،وقد ذتر يف رجال ا ادي

__________________
( )1يف ج .242 : 4

( )2رجال الطوسي .416 / 386 ، 208 / 295 ، 189 / 205 :
( )3يف ج .418 : 1
( )4يف ج  384 : 4و .435
( )5يف ج .285 : 1
( )6رجال الخيب  ، 3 / 253 :رجال النجا ي .055 / 313 :
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تتوواا الخوويب ّ ( :موود بوون احلصووني األه ووازي مهمووال ) ( )1و ّموود بوون احلصووني الىهووري مووص لى و
ّمد بن احلصني اجلعىي مهمال (.)3
ملعو ( ، )2ويف أصحاا الصادق
 ،والووذي موون
وعلووأ توول حووال الرجوول معلوووم  ،حووري أ ّ املتعووارف موون العبوود الصوواحل موسووأ
ال يناسووس الروايو موون هووذه اجلهو  ،وتونووه أهووازاي يناسووس روايو احلسووني بوون

أصوحاا ا ووادي
سعيد.
وال يبعود أ يكوو اال ووتباه مون « أ احلسوون » حيوث ا و ك موسووأ وا وادي
 ،واألمر سهل يف الرواي .
يطل العبد الصاحل علأ حري موسأ

فيووه  ،أو

املنت :

يف األول  :يوودل بهوواهره علووأ أ ّ موون ص ولّأ ل ووري القبل و يعيوود يف الوقووا دو خارجووه  ،حووري أ ّ
الصالة حينئذ ّإما أ كو ابالجتهاد املىيد للهن الخرعي أو ب ريه.

فيوه  « :فحسوبه اجتهواده » علوأ عودم اععوادة يف خوارج الوقوا
والثاا  :يىيد ظاهر قوله
األول أو يقيّوود  ،إالّ أ ّ االجتهوواد ال فلووو موون إ ووال  ،وقوود مسعووا فيمووا
مووص االجتهوواد  ،فو ّ
ويلص ّ
مضووأ تووالم الخووهيد يف الىوورق بووني االجتهوواد املىيوود للقطووص واملىيوود للهوون  ،لكو ّ مل أقووب علووأ دليوول
الىرق مص بيا حقيق القطص وعدمه.

__________________
( )1ما بني القوسني ليس يف « فض ».
( )2رجال الخيب .39 / 424 ، 25 / 423 :
( )3رجال الخيب .05 / 206 :
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ويف امللتلب  :لو اجتهد فهن القبل فصلّأ مث ّبني اإطاء بعد فراحه  ،قوال الخويب  :فوإ توا
يف الوقووا أعوواد الصووالة علووأ توول حووال  ،وإ تووا قوود مضووأ فووال إعووادة  ،إالّ أ يكووو اسووتدبر
القبل فإنّه يعيدها علأ الصحي من املذهس  ،وقال قوم من أصحابنا ال يعيد  ،وهو اختيوار املىيود
وسالّر وأ الصالح وابن الااج  ،وقال املر ضوأ  :إ توا الوقوا ابقيوا أعواد  ،وإ توا خارجوا ال
إعادة وإ تا مستدبرا  ،واختاره ابن إدريس وابن اجلنيد ( .)1انتهأ.
وال فىأ دالل الكالم علأ أ ّ ل اإالف مص االجتهاد املىيد للهن.
مث إ ّ اإاين املبحوث عنهما فتلج يف البوال داللتهموا علوأ أ ّ الصوالة وقعوا إىل جهو واحودة
 ،إذ لوو وقعووا إىل األربووص مل يووتم احلكوم فيهووا إالّ بنوووى كلّووب  ،وعلوأ هووذا فر ووا يءيوّود أ ّ القووول ّ
الصالة إىل األربص مص عدم الهن  ،فيندفص احتمال ما يف البني.
ومووا يقتضوويه عوودم االستىصووال موون اعمووام
األول ال يىيوود العموووم يف حووري الهووا ّ  ،أل ّ
يف ّ

الهن تما ال فىأ.
السائل ليس من قسم من متمل يف حقه حري ّ
ور ا يستىاد من اإاين أ ّ مطل وجود الوقوا يقتضوي اععوادة فيتنواول إدراك يوص الصوالة يف
وقتها أو بعضها  ،إالّ أ ي ّدعأ بوادر يوص الوقوا  ،وفيوه موا فيوه  ،حوري أ ّ ثبوو االتتىواء ابلرتعو
يف الوقا ال فلو من يء تما ذتريفه يف ل آخر.
__________________
( )1امللتلب .06 : 2

19

األول يتنوواول موون صولّأ ل ووري القبلو ظووا ّيف مث و ّوري ظنّووه بهو ّون آخوور
ّأمووا إمكووا أ يقووال  :إ ّ اإووا ّ
أتموول  ،ألنوّوه موون تووالم السووائل  ،فووال يىيوود
أو بعلووم  ،خبووالف الدوواا لتضوومنه العلووم  ،وإ تووا فيووه ّ
قييوودا بعوود املالحهو  ،أل ّ السوءال عوون بعووض أفوراد العووام واملطلو ال يىيوود قييوودا أو ختصيصووا تمووا
ق ّدمنا فيه القول.
() 2
() 1
أا مل أر
األول قود كدور أفوراد املسوأل بسوبس اخوتالف اله ّون إالّ ّ
وعلأ قدير نواول اإوا ّ
اآل من صرح بذلك.
الهن إذا فرغ مون الصوالة ّ ،أموا لوو توا
وال فىأ أ ّ ظاهر اإاين احلكم ابععادة بعد العلم أو ّ
يف األثناء فىيه ىصيل سنخري إليه يف حريمها من األخبار.
وأما الشابع  :فداللته علأ اععوادة يف الوقوا فقوا ظواهرة  ،وقوول السوائل  :وإ توا حت ّور  .رّ وا
يىيوود جوواز الصووالة موون دو حتو ّور  ،فوواجلواا حيووث مل يتعوورض عنكووار السوءال قوود يوودل علووأ اجلوواز

أيضووا  ،إالّ أ ّ الهوواهر موون الس وءال االسووتىهام عوون فعوول الصووالة مووص املبال و يف االجتهوواد  ،فيكووو
قول ووه  :وإ  ،إىل آخو ووره .لبي ووا الىو وورد األتمو وول  ،ال لبي ووا صو ووورة االجته وواد يف اجلمل و و  ،علو ووأ أ ّ
احتمال حري االجتهاد ال أيىب نىيه السءال.
مثّ إ ّ األخبووار الدالث و دالّ و ىطالقهووا علووأ م ووا يخوومل االسووتدابر واليم ووني واليسووار  ،وستس وومص
ظن داللته علأ اععادة مطلقا يف االستدابر (.)3
القول فيما ّ
واخلامس ( : )4ال فلو من إ ال  ،أل ّ قوله  « :قبل أ صب »

__________________
( )1يف « رض »  :كو .
( )2يف « فض » زايدة  :وله وجه  ،وهي يف « د » مخطوب .
( )3يف ص .24
( )4يف « فض » زايدة  :تما ر .
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متموول أ ي وراد بووه قبوول فووو وقووا العخوواء  ،فيوودل علووأ اععووادة يف الوقووا تمووا يوودل علووأ امتووداد
وقا العخاء يف مدل هذه الصورة.
ومتموول أ ي وراد بقبليّ و الصووب مووا يع ووم القضوواء  ،فيحموول علووأ االسووتحباا يف خووارج الوق ووا

للمعارض  ،ولو قيّد ابلوقا أمكن لو ال االحتمال املوجس لإل ال.
وأمربربا ال ربربادس  :فهووو ظوواهر الداللو علووأ أ ّ موون احنوورف عوون القبلو وينووا و واال ال يعيوود  ،إالّ أ ّ
 « :وما بني امل را واملخرق قبل » يدل علأ أ ّ املنحورف لونىس املخورق ونىوس امل ورا
قوله
ال يكووو صولّأ إىل القبلو واجلوواا ( )1ال يطوواب يف الهوواهر السوءال إالّ علووأ مووا ذتووره بعووض ّققووي
املعاصورين و سولّمه و موون إرادة االحنوراف اليسوري ال بلوووغ نىووس اليمووني واليسووار  ،تمووا يووءذ بووه
لعل الكالم يف قبل العراق  ،فإ ّ معاوي بن عمار عراقي ( .)2انتهأ.
اجلواا  ،قال و سلّمه و  :و ّ
ور ووا يقووال  :إ ّ مقتضووأ اإووا االحنوراف إىل وووني القبلو و ا ووا  ،وعلووأ قوودير االحنوراف اليسووري

ال يندفص معه اع كال  ،أل ّ ما نقله العالّمو يف امللتلوب مون اع واى علوأ أ ّ االحنوراف وض
اليمني واليسار يقتضي اععادة ( ، )4وما استدل به يف املنتهأ علأ اععادة فيما ذتر ابلروايو األوىل
() 5
أتموول ّ ،أمووا اع وواى فدبو ووه مخووكل  ،و ّأمووا اإواا فمطلقووا  ،وقوود ذتوور يف املنتهووأ
والدانيو  .و ّول ّ
عمار ( ، )6وهو الساد ،
أ ّاما يقيّدا خبا معاوي بن ّ

() 3

__________________

( )1يف « فض » زايدة  :تما ر .
( )2احلبل املتني .199 :
( )3يف « د »  :حض.
( )4امللتلب .06 : 2
( )5املنتهأ .224 : 1
( )6املنتهأ .224 : 1
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واحلال أ ّ اإا تما متمل االحنراف اليسري متمل االحنراف إىل نىس اليمني واليسار.
واجلواا وإ دل ظاهرا علوأ أ ّ نىوس اليموني واليسوار لويس قبلو  ،إالّ أنّوه تمول أيضوا احتمواال
األول  ،وهو أ يكو قوله  « :وما بني امل را واملخرق قبلو » بيوا حكوم مسوتقل ال
ال يبعد عن ّ
دخوول ل ووه ابجل وواا  ،وحينئ ووذ فمىوواد اجل وواا مضو ّوي الص ووالة مث إعووالم الس ووائل ّ مووا ب ووني املخ وورق
وامل را قبلو  ،حايو األمور أنّوه صووص ابملضوطر وال يبعود أ كوو فائودة اع يوا هبوذه يف اجلوواا
التنبيووه علووأ أ ّ االحن وراف عوون القبل و الوويت مووا بووني امل وورا واملخوورق للمضووطر ال يضوور وإ وصوول إىل
نىس اليمني واليسار.

عموار لويس ختصيصوه وىل
وما قاله العالّم يف املنتهأ و جوااب عن االع اض ّ خا معاوي بون ّ
من ختصيصه ابإاين  ،علأ معو أنّوه ممول علوأ خوارج الوقوا و  :مون أنّوه أوىل لووجهني  ،أحودمها
 :موافقو األصوول  ،ولووو قيّوود خبووارج الوقووا لووهم اععووادة ملوون ص ولّأ بووني املخوورق وامل وورا يف الوقووا ،
واألصوول عدمووه  ،والدوواا  ( :إ ّيف نووص ختصوويص مووا ذتوورر موون ) ( )1األحاديووث لللووا ( ، )2أل ّ قولووه
دل علوأ اععوادة يف الوقوا دو خارجوه
صصوا ملوا ّ
 « :ما بني املخرق وامل را قبل » لويس ّ
 ،إذ حاي و مووا يوودل عليووه أ مووا بووني املخوورق وامل وورا قبل و  ،بوول لقائوول أ يقووول  :إ ّ قولووه  « :إذا
صلّيا وأنا علأ حري القبل » يتناول لى القبل ما بني املخرق وامل را (.)3

__________________

( )1ما بني القوسني يف « فض »  :مص ختصيص.
( )2يف « فض » زايدة  :أصال.
( )3املنتهأ .224 : 1
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انتهأ.
الذم و قتضووي عوودم اععووادة مطلقووا  ،أل ّ األموور يقتضووي اعج وهاء علووأ
ففيربربه  :أ ّ أصووال ب وراءة ّ
قدير التكليب ابلهن.
أتمل.
الهن لو انكخب فساده ال يكو إهائّ .ل ّ
وقوله يف امللتلب  :إ ّ ّ
الذم مخ ول ابلعبادة يقينا فال يهول إالّ دله.
واعت،ال أن يقال  :إ ّ ّ
() 1
الذم تما ال فىأ.
فيه  :أ ّ بعد فعل العبادة يهول يقني ا ت ال ّ
والعج ووس أنّووه يف امللتل ووب ص و ّورح يف االس ووتدالل عل ووأ اعع ووادة يف الوق ووا ّ انكخ وواف فس وواد
() 3
() 2
فليتأمل.
الذم ّ .
الهن يقتضي اععادة  ،ويف املنتهأ تما ر ذتر أصال براءة ّ
ّ
() 4
مث ما ذتره يف املنتهأ من منص التلصويص  ،فيوه  :أ ّ الروايو إ محلوا علوأ ظاهرهوا ال ودل
علأ االحنراف اليسري  ،ولو عدل هبا عن الهاهر وأريود االحنوراف اليسوري بقرينو اجلوواا تموا اعو ف
بووه و حيووث اسووتدل علووأ عوودم اععووادة ابالحن وراف اليسووري خبووا معاوي و بوون عمووار و فوواجلواا ينووايف
() 5
التأموول يف هووذا تلّووه ،
االسووتدالل  ،تمووا أنوّوه يتحقو االحتمووال الووذي ذتوريفه يف الروايو  ،فينب ووي ّ
وسيجيء متام حتقي ما ال ب ّد منه.
ور ا يهن من الرواي أ ّ االحنراف يقتضي صوح الصوالة ولوو علوم يف األثنواء تموا يىيوده اجلوواا
عمار حتويل الوجه لو علم
 ،وسيأيت يف خا ّ

__________________
( )1يف « رض »  :انه.
( )2امللتلب .05 : 2
( )3املنتهأ .224 : 1
( )4يف « رض »  :إ ا.
( )5يف « فض »  :اع ال.
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يف األثناء (.)1
وأما ال ابع  :فهوو دال علوأ اسوتقبال القبلو إذا ثبوا يف األثنواء .والدبوو ال فلوو مون إ وال إالّ
أ ّ احلديث ال يصل للكالم فيه  ،تما رتنا ذتر ( احتمال يف االستقبال املذتور فيها.
() 2
فليتأمل.
نعم قد يخكل علأ الخيب ذتر ) الرواي  ،لتضمنها عدم اععادة ولو يف الوقا ّ ،
( والثربربامن  :تالسووابص إالّ أ ّ قولووه  « :أو مل يعلووم » تموول أل ّ يوراد بووه االسووتىهام  ،واملعو  :أو
مل يعلم قوله سبحانه  ،اآليو  .ومتمول إرادة بيوا حالو اخور لعودم اععوادة  ،وهوي عودم العلوم ،
وفيه ما ال فىأ والتسديد ممكن ) (.)3

إذا عرفو ووا هو ووذا فو وواعلم أ ّ أتدو وور األخبو ووار املتضو وومن لإلعو ووادة يف الوقو ووا دو خارجو ووه يتنو وواول
االستدابر  ،ويءيّود عودم اععوادة خوارج الوقوا وقوب القضواء علوأ أمور جديود  ،وقود ا ىو للعالّمو
يف امللتلب االستدالل علأ عدم القضاء خارج الوقا ا ذتريفه  :من أ ّ القضواء فورض مسوتأنب

 ،إالّ أ ّ يف امللتلووب لووه ا ووطراا يف القضوواء  ،فىووي املسووأل املووذتورة ذتوور مووا حكينوواه  ،ويف ووث
صرح بتبعي القضاء لّداء  ،وتوذا يف حوريه أيضوا ( .)4وستسومص موا يقولوه الخويب يف
صالة الكسوف ّ
لهوم القضاء للمستدبر.
__________________
( )1يف ص .26
( )2ما بني القوسني ساقا من « رض ».
( )3ما بني القوسني ساقا من « فض ».
( )4امللتلب .388 : 2
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قوله :

فأما ما رواه الطاطشي عن  ،بن زايد عن اد عن مع،ش ( )1بن حيىي قال  :سألت أاب عب مح
عربربن رجربربل نربربلى علربربى غربربري القبلربربة مث تبرب ( )2لربربه القبلربربة وقرب دخربربل يف وقربربت نربربالة أخربربشل قربربال « :

يعي ها قبل أن يصل هذه اليت ( )3ق دخل وقتها ».
ععه عن  ،بن زايد

() 4

عن مع،ش بن حيربىي قربال  :سربألت أاب عبرب مح

عربن رجربل نربلى علربى

غري القبلة مث تب ( )5له القبلربة وقرب دخربل وقربت نربالة أخربشل قربال  « :يصربليها قبربل أن يصربل هربذه الربيت

دخل وقتها إال أن خياف فوت اليت دخل وقتها ».

فالوجربربه يف هربربذين اخل رب ين أن حن،له،ربربا علربربى أنربربه كربربان ( ق رب اسربربت بش )

الصالة ( )7سواء كان الوقت ابقيا أو معقضيا.
ي ل على ذلك :

ما رواه  ،بن يعقوب عن أ

() 6

القبلربربة فإنربربه جيربربب عليربربه إعربربادة

بن إدريس عن  ،بن

__________________
( )1يف االستبصار  ، 1890 / 295 : 1والتهذيس  : 149 / 46 : 2عمرو.
( )2يف االستبصار  1890 / 295 : 1بيّنا.
( )3ساقط من « د ».
( )4يف التهذيس  158 / 46 : 2زايدة  :عن محاد بن عدما .
( )5يف االستبصار  : 1899 / 295 : 1بينا.
( )6يف االستبصار  : 1899 / 295 : 1صلّأ إىل استدابر.
( )5يف « د » و « فض »  :إعاد ما  ،ويف « رض »  :إعاد ا  ،وما أثبتناه من االستبصار .290 : 1
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أ

بن حيىي عن أ

عن ع،ار ال اابط

بن اني ن بن عل بن فضربال عربن ع،ربشو بربن سربعي

عن أ عب مح

عربن مصرب ق بربن نرب قة

يف رجل نلى على غري القبلربة فربيعلم وهربو يف الصربالة قبربل أن

يفشن من نالته قال  « :إن كان متوجها في،ا ب املششق واملغشب فلي ول وجهه إىل القبلة ع يعلم

وإن كان متوجها إىل دبش القبلة فليقطع مث حيول وجهه إىل القبلة مث يفتتح الصالة ».

ال ع :

يف األول  :معل وووم ابلنس ووب إىل الط وواطري والطري و إلي ووه ممّووا مض ووأ ( ، )1و ّأم ووا ّم وود ب وون زايد فق وود
ق و ّدمنا أنّووه مخ و ك ( ، )2حووري أ ّ اال و اك بووني الدق و وحووريه موون املووذتورين بعن ووا ّموود بوون زايد يف
الرجووال  ،وخطوور يف البووال سووابقا ( )3أ ّ ّموود بوون أ عمووري يقووال لووه ّموود بوون زايد أل ّ أاب عمووري
امسووه زايد ومل يووذتر يف الرجووال هبووذا العن ووا  ،وحيووث مل يسووب مووا يوودل علووأ احتمووال ّموود بوون أ

عمري بوجه يوجس الرجحا مل نذتره فيما مضأ.
واآل فالراوي عن محّاد بن عدما يف الرجال ّمد بون أ عموري يف لو آخورين ( ، )4واحتموال
محّوواد هنووا البوون عدمووا وإ تووا موقوفووا علووأ حتق و تووو ّموود بوون زايد هووو ابوون أ عمووري فووال يووتم
املطلوا  ،إالّ أ ّ يف التهذيس عن محاد بن عدما ( ، )5وحينئذ فالرجحا لكونه ابن أ عمري

__________________
( )1يف ج .242 : 4
( )2يف ج .202 : 1
( )3يف ج .202 : 1
( )4الىهرسا .238 / 68 :
( )5التهذيس .158 / 46 : 2
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ظاهر.
ورّ ووا يهوون أ ّ يووص موون قوودم أو األتدوور هووو ابوون أ عمووري  ،ويءيوّوده أنوّوه مضووأ يف ابا وقووا
امل را والعخاء رواي عن احلسن بن ّمود بون مساعو  ،عون ّمود بون زايد  ،عون عبود بون سونا
 ،ويف الرجال أ ّ الراوي عن عبد بن سنا ّمد بن أ عمري (.)1
وابجل،لربربة  :فووأثر هووذا وإ تووا هيّنووا يف املقووام  ،إالّ أ ّ لووه نىعووا يف التنبيووه علووأ أنوّوه يو ك يف تتووس
الرجووال بعووض األمسوواء ابلنهوور إىل الكني و مووص وجوووده يف األخبووار ابالسووم  ،وقوود مضووأ عوون قريووس :
احلسووني بوون ها ووم  ،وهووو حووري مووذتور يف الرجووال هبووذا العنووا  ،ولكوون خطوور يف البووال أنوّوه ابوون أ

سوعيد املكواري أل ّ أاب سوعيد امسوه ها ووم  ،وذتوريف سوابقا يف الروايو املووذتور فيهوا موا يىيود عينووه ،
ومدله تدري.
األول ّموود بوون
معموور بوون موىي  ،واحلووال أنوّوه يف ّ
والثرباا  :تمووا وور يووروي فيووه ّمود بوون زايد عوون ّ

زايد عوون محّوواد عوون معموور  ،والواسووط وإ أمكوون انتىاؤهووا ارة ووجودهووا أخوور  ،إالّ أ ّ الخوويب يف
التهذيس ( )2رو الدواا عون ّمود بون زايد عون محواد بون عدموا عون معمور بون موىي  ،فالسوهو وقوص
هنا مون ط يوا القلوم  ،والوذي أ وريف إليوه مون روايو التهوذيس هوو هوذا  ،وعلوأ تول حوال فروايو ابون
أ عم ووري ع وون محّوواد ب وون عدم ووا أتد وور م وون أ حتص ووأ  ،فل ووو مل يك وون مص و ّورحا ابب وون عدم ووا ف ووالهن
يقتضي عيّنه.
خىي احلال.
والثالث  :حري ّ

__________________
( )1الىهرسا .423 / 181 :
( )2التهذيس .158 / 46 : 2
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املنت :

يف اإاين األولني ما ذتره الخيب فيه ممكن لو وجد ما يدل عليه بتقدير العمل ابإاين.
والثالث  :ال دالل له علأ ما ذتور تموا هوو وا و  ،بول إ وا ضومن القطوص لوو علوم يف األثنواء ،
وال يوودل علووأ القضوواء إالّ أ يقووال  :إ ّ اإووا يقتضووي بطووال الصووالة إذا وقعووا إىل االسووتدابر ،
فعلأ قدير الىوا يدخل يف عموم اإا الدال علأ قضاء ما فا .
وفيه نهر وا  ،أل ّ اإا الودال علوأ قضواء موا فوا يتوقوب علوأ حتقو الىووا  ،وموص عودم

العلووم ابالسووتدابر يف األثنوواء ال دليوول علووأ الووبطال لتكووو فائتو  ،وعلووأ قوودير الووبطال ر ووا يوودعأ
أ ّ الىوا ال يتناو ا.
فإن قلت  :ما رواه الصدوق يف الىقيه صحيحا  :مون أ ّ الصوالة ال عواد إالّ مون سو ( )1وعو ّد
منهووا القبل و  ،يوودل علووأ أ ّ اعخووالل ابلقبل و يقتضووي اععووادة  ،واسووتعمال اععووادة يف األخبووار ملووا

يتناول القضاء ائص  ،فإذا خرج ما يعاد يف الوقا فقا بقي ما عداه.
قلت  :اإا املذتور ال فرج عون اعطوالق  ،واألخبوار املتضومن لإلعوادة يف الوقوا دو خارجوه
مقيّدة  ،واملقيّد م ّكم علأ املطل .
فإن قلت  :ما دل علأ الوقا مطل أيضا تإطالق ما دل علأ اععادة.
قلت  :إطالق تل منها ال ينايف التقييد  ،وقد ذتريف ما ال ب ّد منه يف

__________________
( )1الىقيه  ، 055 / 101 : 1الوسائل  312 : 4أبواا القبل ا  9ح .1
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تتاا معاهد التنبيه علأ تتاا من ال مضره الىقيه.
وحا أمكوون احلموول علووأ االسووتحباا يف اععووادة  ،وإ مل
وابجلملو فوواإاا املووذتورا ّأوال لووو صو ّ
يصحا أمكون أيضوا علوأ موا مضوأ .و ّأموا الدالوث  :فلوه داللو علوأ أ ّ مون توا بوني املخورق وامل ورا
ّ

مول وجهه  ،والهاهر أ ّ املراد بتحويل الوجه حتويل يص البد  ،واستعمال هذا حري عهيه الوجوود
ّ
يف األخبار.
مث إ ّ املخوورق وامل وورا علووأ قوودير [ االعتووداليّني ] ( )1يههوور احلكووم ( فيمووا ) ( )2بينهمووا ّ ،أمووا
فالتبني تلب.
علأ قدير األعم ّ
وقد ذتر بعض ققي املعاصورين و سولّمه و أ ّ احلوديث يودل علوأ أنّوه إذا ب ّوني االحنوراف عون
القبل و يف أثن وواء الص ووالة ف ووإ ت ووا يس وريا احن وورف إىل القبل و وص ووحا ص ووال ه  ،وإ ظه وور أنّووه ت ووا
مسووتدبرا بطلووا  ،وال مضوورا أ أحوودا موون األصووحاا خووالب يف ذلووك  ،وقوود أحلق ووا ابالسووتدابر

بلوغ االحنراف إىل نىس اليمني واليسوار  ،ألنّوه لوو ظهور بعود الىوراغ اسوتأنب فكوذا يف األثنواء  ،أل ّ
ما يقتضي فساد الكل يقتضي فساد جهئه ( .)3انتهأ.
ولقائربربل أن يقربربول  :إ ّ اإووا ملووا ضوومن ذتوور االسووتدابر يف إ وواا القطووص  ،والتحويوول فيمووا بووني
ّ
املخرق وامل را  ،لهم منه أحد أمرين ّ ،إما عدم التعرض ض اليمني واليسار وملوا بينهموا وبوني دبور
القبلو  ،أو أ ّ احلكوم تأحود الىوردين املوذتورين علوأ اع وال  ،وهوو ال يناسوس اجلوواا املقصوود بوه
اعفهام والسكو عن اآلخر تذلك  ،وحينئذ وكن ادعاء إرادة ما بني

__________________
( )1يف النسب  :االعتدالني  ،واألوىل ما أثبتناه.
( )2يف « رض »  :فيه فيما  ،ويف « فض »  :فيه ممّا.
( )3احلبل املتني .199 :
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املخرق وامل را يف الرواي ما عدا االستدابر لتكو بيايف حلكم حتويل الوجه من دو قطص  ،فال يوتم
االستدالل ّ بطال الكل يستلهم بطال اجلهء.
فربربإن قلربربت  :هوول أنووا مسولّم اععووادة علووأ قوودير االحنوراف حنووو اليموني واليسووار أم ال؟ فووإ تووا

األول لهم من إبطال الكل إبطال اجلهء  ،وإ توا الدواا لوهم الىو اع واى وإطوالق معتوا األخبوار
ّ
الدال علأ اععادة يف الوقا ملن صلّأ إىل حري القبل املتناول ض اليمني واليسار.
قلربربت  :لووو رّ اع وواى وإطووالق األخبووار أمكوون أ يقووال وواز احلكووم بووبطال الكوول علووأ قوودير
العلم بعد الىراغ  ،واالتتىاء ابالحنوراف يف األثنواء إىل القبلو يف صوح العبوادة  ،واملوانص عقوال مىقوود

و رعا حري معلوم  ،بل يف بعض األحكام ما يساعده.
فإن قلت  :ما وجه التوقب يف إطالق األخبار مص أنّه ظاهر؟
فليتأمل.
قلت  :ق ّدمنا نوى تالم يف اعطالق ّ ،

إذا عرفوا هووذا فواعلم أ ّ مووا ضوومنه اإوا األخووري مون قولووه  « :إىل دبوور القبلو » متموول أ يوراد
ابلقبل و  :املعلوم و  ،ومتموول أ ي وراد هبووا مووا يتنوواول مووا بووني املخوورق وامل وورا  ،وحينئووذ يكووو دبرهووا
إ افيّا  ،فيىيد اإوا القطوص فيموا بوني دبور القبلو واملخورق وامل ورا  ،وال يبعود ادعواء ( )1بوادر القبلو
املعلوم أل ّ ما بني املخرق وامل را قبل للضرورة.
املضطر دبرها تذلك.
واحتمال أ يقال  :إ ّ قبل
ّ
وكن اجلواا عنه قبل املضطر إذا مل يتبادر ال يلتىا إىل

__________________
( )1ليسا يف « رض ».
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دبرها  ،واألمر سهل بعد معرف سند الرواي .
حووري أنوّوه يبقووأ علووأ الخوويب أ ّ روايو القاسووم بوون الوليوود السووابق قتضووي عوودم اععووادة بعوود الىوراغ
دل علوأ اععوادة ممول علوأ االسوتحباا
من الصالة إذا صلّأ ل ري القبل  ،وهوي ودل علوأ أ ّ موا ّ

األول  :فلقولووه ابلوجوووا يف الوقووا.
أو علووأ االسووتدابر  ،واألم ورا مخووكال علووأ الخوويب ّ ،أمووا ّ
و ّأما الداا  :فلقوله ىعادة املستدبر يف الوقا وخارجوه  ،وحينئوذ ال بو ّد مون صورف عنوا النهور حنوو
يص األخبار عند من يعمل هبا (.)1
قوله :
ابب الصالة يف جوف الكعبة
أخ ا أبو اني

بربن أ جيرب الق،رب

أابن عربربن اني رب بربربن سربربعي

عربن ،رب بربن اني ربن بربن الوليرب

عربربن فضربربالة عربربن معاويربربة بربربن ع،ربربار عربربن أ عب رب مح

تصلى املكتوبة يف الكعبة إن ( )2العيب

ععربه عربربن نربفوان وفضربربالة عربن العربربالء عربن ،رب
فأما ما رواه اني

بن سعي

قربربال  « :ال

مل ي خل الكعبة يف عربّ وال ع،ربشة ولكعربه دخلهربا يف الفربتح

فتح مكة ونلى ركعت ب الع،ودين ومعه أسامة بن زي ».
املكتوبة يف جوف الكعبة ».

عربن اني رب بربن اني ربن بربن

عربن أعرب ا

عن اني ن بن عل بن فضال

__________________
( )1يف « رض » زايدة  :فليتأمل.
( )2يف االستبصار  : 1181 / 290 : 1فإ .
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قربال  « :ال تصربربلح نربربالة

عن يونس بن يعقوب قال  :قلت أل عب مح

أفأنل فيها؟ قال  « :نل ».

 :إذا ( )1عضشت الصالة املكتوبة وأان يف الكعبربة

فربربال يعربربايف هربربذا اخل رب اخل رب ين األول رب ّ ألن الوجربربه يف هربربذا اخل رب أن حن،لربربه علربربى عربربال الضربربشورة الربربيت ال

يت،كن اإلن ان من اخلشوج معها وعيعئذ جيوز له الصربالة فيهربا علربى أن ذلربك مكربشوه غربري وربور وقرب

نشح بذلك يف قوله « ال تصلح الصالة املكتوبة يف جوف الكعبة » وذلك نشيح ابلكشاهة واخل األول
وإن كربربان لفوربربه لفربربي العه رب ف،ععربرباه الكشاهربربة ب اللربربة مربربا ف ربربشه يف اخل رب الثربرباا ومربربا ورد مربربن جربربوازه يف اخل رب
الثالث.

ال ع :
يف األول  :في ووه أب ووو احلس ووني ب وون أ جي وود  ،ويق ووال ل ووه عل ووي ب وون أمح وود ب وون أ جي وود تم ووا ذت ووره
النجا ي يف ر و جعىور بون سوليما ( ، )2ويقوال ( )3علوي بون أمحود القموي  ،ويههور مون النجا وي
أيضا يف موا ص أنّه يقال له علي بن أمحد بن طاهر  ،فيكو اسم أ جيد طاهر.

وعلأ تل حال الرجل حري مذتور يف تتس الرجال  ،لكنّه من الخيوخ  ،ومل جتر عوادة املتقودمني
بذتر الخيوخ علوأ االطوراد  ،تموا أ ّاوم لوو ذوتوروا مل يونص علوأ ووثيقهم  ،وظواهر بعوض األصوحاا
املتأخرين االعتماد علأ خا هذا الرجل إذا خال من مانص حريه .واحلسني بن احلسن بن أاب
ّ

__________________
( )1ليسا يف االستبصار .1183 / 290 : 1
( )2النجا ي .312 / 121 :
( )3يف « رض » زايدة  :له.
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مضأ القول فيه ( .)1وحريمها معلوم احلال ممّا مضأ ( )2أيضا.
والثاا  :تذلك  ،و ّمد فيه هو ابن مسلم.
والثالث  :موث تما ال فىأ.
املنت :

يف األول  :تما ر بصورة النىي لدبو الياء و املدناة حتا و يف « صلّي » علوأ موا وجود مون
النسووب  ،لكوون الهوواهر أنوّوه يف معو النهووي  ،ملووا قوودم يف أمدالووه مووص نوووى تووالم  ،وعلووأ قوودير إرادة

التأسووي  ،فووإ ّ ذتوور الن و
النهووي قوود فطوور يف البووال أ ّ احلووديث رّ ووا تووا فيووه دالل و علووأ وجوووا ّ
يقتضووي عوودم فعلنووا  ،أو أنوّوه لووو
حيووث مل يصو ّول فيهووا املكتوب و يوودل علووأ أ ّ عوودم فعلووه
فعل جلاز لنا.
التأسي علأ التىصيل؟.
فإن قلت  :ما وجه ّ

يىيد التعليل  ،واحتموال حوريه يف حايو البوعود
قلت  :ال فىأ أ ّ ( ظاهر احلكاي عن الن
وهووو مع و
عوون املسوواق و) ( )3ظوواهر التعليوول يقتضووي أ ّ عوودم فعوول املكتوب و لعوودم فعوول الن و
نوجوه الروايو وا يرجوص إىل
التأسي ابلىعول فلنوا أ ّ
التأسي  ،إالّ أ ّ املذتور تدريا يف مباحث األصول ّ
ّ
لو فعلها لىعلنا.
الىعل فيقال  :إ ّ النهي عن الصالة أل ّ الن
التأسي هنا ال وجه له إذ ال س الصالة يف الكعب  ،والكالم يف اجلواز.
فإن قلت  :وجوا ّ

__________________
( )1يف ح .41 : 1
( )2يف ج  39 : 1و  58و  390و .346
( )3ما بني القوسني ساقا من « فض ».
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يف مقووام النهووي يخووعر بووه  ،وحينئووذ يرجووص إىل
قلربربت  :ملووا ذتوور وجووه  ،إالّ أ ّ ذتوور الن و
 ،وحووري خى ّوي اع وكال فيووه أل ّ عودم الىعول يف وول
التحور  ،وهوو عودم اجلوواز لعودم فعلوه
ال يىيد التحر  ،وحينئذ فالوجوه يف الروايو الكراهو  ،والتعليول لوذلك حينئوذ ظواهر إذ حاصوله أ ّ
فلموا مل يىعول
ّ ،

الصالة لو تانا راجحو رجحوايف زائودا علوأ الوجووا يف الكعبو لىعلهوا النو
علم انتىاء الرجحا املذتور  ،فال ينب ي فعلها.
فربربإن قلربربت  :رجحووا الىعوول علووأ قوودير دخووول وقووا الوجوووا  ،وموون اجلووائه عوودم الوودخول يف
وقا العبادة.

 ،نعم رّ وا يقوال  :إ ّ عودم الرجحوا
قلت  :لو تا الرجحا املذتور موجودا لطلس فعله
لكووو الواجووس ال يهيوود وال
املووذتور ال يقتضووي الكراهو  ،إذ هووي أقو ّول الرجحووا  ،وعوودم فعلووه
 « :ال
يونقص فوال يووتم االسوتدالل علوأ الكراهو  ،إالّ أ يقوال  :إ الكراهو موون إمووى قولووه

.
صلّأ املكتوب » مص ذتر فعل الن
ومن هنا يههر أ ّ موا ذتوره بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و  :مون أ ّ ظواهر اإوا املبحووث
عنه التحر ومحله علأ الكراه صرفا له عن ظاهره ( ، )1ال فلو من حراب تما يعلم ممّا قرريفه.
أمربربا الثربرباا  :فالخوويب اسووتىاد موون قولووه  « :ال صوول » الدالل و علووأ الكراه و  ،ولووه وجووه أيضووا
ينوودفص بووه مووا ادعووي موون أ ّ ظوواهره التحوور  ،إالّ أ ّ الخوويب تد وريا مووا يسووتدل علووأ التحوور دوول
هذا اللىو  ،وحوري بعيود ا و اته بوني الكراهو والتحور  ،والصوراح أو الههوور منتوب  ،علوأ أ ّ يف
تالم الخيب نوى أتمل أل ّ احلمل علأ الضرورة مث ذتر الكراه ال فلو من خويش ،

__________________
( )1احلبل املتني .150 :
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لعل املراد الكراه وجواز الىعل من دو تراه للضرورة  ،وفيه ما فيه.
و ّ
ّأمووا مووا ينقوول يف االسووتدالل للمنووص موون الصووالة داخوول الكعب و و مووص إ وواى الخوويب املوودعأ يف
َ َ ُّ ُ ُ َ ُ
ك ْم َش ْط َر ُه ( )1وإّ وا يصودق ذلوك إذا توا خارجوا ولروايو
اإالف و بقوله عاىل فولوا وجوه
دخول البيوا ودعوا وخورج فوقوب علوأ اببوه
حري صاحل سندا ومتنا وهي  :عن أسام أ ّ النو
وصلّأ رتعتني  ،وقال  « :هذه القبلو » وأ وار إليهوا ( ، )2وإ وار ه إىل نىوس البيوا يقتضوي بطوال
الصالة داخله  ،والستلهام الصالة يف داخله استدابر القبل .
أتمل :
فىيه ّ

ّأما اع اى فكيب يدبا مص الى امل ّدعي نىسه.
و ّأموا اآليو الخوريى فالهواهر منهوا اعتبوار اجلهو وهوي للبعيود ّ ،أموا القريوس فقبلتوه العوني  ،واعتبووار
إموى العني ال وجه له مص صح صالة املصلّي إىل جهء من العني  ،إالّ أ يقوال  :إ ّ ثبوو العوني

ابع واى  ،فوال يوتم يف ول النوهاى  ،علوأ أ ّ اآليو الخوريى ظاهرهوا اسوتقبال اجلهو مطلقوا  ،لكون ال
أعلم القائل به  ،وعلأ قدير الهاهر خكل الصالة داخل الكعب املخرف من اآلي .
و ّأما ما ذتر من استدابر الكعب فأثره ( )3سهل.
ّأما ما قالوه بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و  :مون محول اإوا األخوري علوأ حوال الضورورة أو
واحتموال الكراهو وانتىاؤهوا ابلضورورة ممكون

صالة النافل أي يففل املكتوب ( ، )4فمن البعد كا
 ،واالحتيا مطلوا.

__________________
( )1البقرة .158 :
( )2اإالف .439 : 1
( )3ليسا يف « رض »  ،واألنسس  :فأمره.
( )4البهائي يف احلبل املتني .150 :
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قوله :

أبواب األذان واإلقامة
ابب األذان واإلقامة يف نالة املغشب
وغريها من الصلوات
سعي

أخ ا الشيخ

عربن أبيربه عربن اني رب بربن اني ربن بربن أابن عربن اني رب بربن

عن أ رب بربن ،رب

عن اد عن معاوية بن وهب أو ابن ع،ربار عربن الصربباح بربن سربيابة قربال  :قربال

أبربو عبرب مح

 « :ال ت رب ا األذان يف الصربربلوات كلهربربا فربربإن تشكتربربه فربربال توكربربه يف املغربربشب والفجربربش فإن ربه لربربيس فيه،ربربا

تقصري ».

ععه عن أ القاسم جعفش بن ،

عن اني

بن سعي

عن  ،بن يعقوب عن  ،بن حيىي عن أ رب بربن ،رب

عن القاسم بن ،

عن عل بن أ

ة عن أ بصري عن أع ا قال :

سألته أجي ئ أذان واع ؟ قربال  « :إن نربليت ااعربة مل جيرب إال أذان وإقامربة وإن كعربت وعرب ك تبربادر أمربشا
ختاف أن يفوتك جي ؤك إقامة إال الفجش واملغشب فإنه يعبغ أن تؤذن فيه،ربا وتقربيم مربن أجربل أنربه ال يقصربش

فيه،ا ك،ا يقصش يف سائش الصلوات ».
اني

بربن سربعي

عربن اني ربن عربن زرعربة عربن مساعربة قربال  :قربال أبربو عبرب مح

الغ اة واملغشب إال أبذان وإقامة ورخص يف سائش الصلوات ابإلقامة واألذان أفضل ».
ععربه عربربن العضربربش بربربن سربربوي

عربربن ابربن سربربعان عربربن أ عبرب مح

واحدة إالّ ال داة وامل را ».

36

 « :ال تصربلى

قووال  « :وهؤك يف الصووالة إقامو

ال ع :

موون
مىصووال  ،والصووباح بوون سوويّاب مووذتور مهمووال يف رجووال الصووادق
يف األول  :قوود ق و ّدم ّ
() 1
عمار مص ثقتهما ال يضر تما فىأ.
تتاا الخيب  ،وال ّدد بني معاوي بن وهس ومعاوي بن ّ

والثاا تذلك ملا مضأ ( )2يف القاسم بن ّمد وهوو اجلووهري وعلوي بون أ محوهة البطوائ وأ
األول م ووص عو وودم التوثي و و  ،والوقو ووب يف الد وواا تو ووذلك  ،و عو و ّوني أ بصو ووري
بص ووري  ،مو وون الوقو ووب يف ّ
ابلضووعب بروايو علووي بوون أ محووهة عنووه علووأ مووا يسووتىاد موون صووحي األخبووار يف هووذا الكتوواا فيمووا

أييت الدال علأ ما يوجس القدح يف عقيد ه (.)3
() 4
فضوال لووروااي
والثالربث  :موثوّ  ،واحلسون فيوه أخوو احلسوني  ،واحتمووال احلسون بون علوي بون ّ
يبعده ممارس الرجال.
احلسني عنه ّ
والشابع  :وا الصح .
املنت :

حكووأ العالّم و يف امللتلووب عوون الخوويلني وجوووا األذا واعقام و يف اجلماع و  ،وتووذا عوون ابوون
الوااج وابون محوهة  ،وعون السويّد املر ضوأ يف اجلموول الوجووا علوأ الرجوال دو النسواء يف تول صووالة

جامع يف سىر أو حضر ،

__________________
( )1رجال الطوسي .28 / 219 :
( )2يف ج .53 ، 265 ، 102 : 1
( )3يف « فض » زايدة  :والتوثي له ل أتمل مص ما ذتر .وهي مخطوب يف « د ».
( )4بهرع بن ّمد احلضرمي.
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وأوجبهموا علوويهم يف سوىر وحضوور يف الىجور وامل وورا وصوالة اجلمعو  ،وأوجوس اعقامو خاصو علووأ
الرجال يف تل فريض .
وعوون ابوون اجلنيوود وجوووا األذا واعقامو علووأ الرجووال للجمووص واالنىوراد والسووىر واحلضوور والىجوور
وامل وورا واجلمع و يوووم اجلمع و  ،واعقام و يف ابقووي الصوولوا املكتووواب الوويت حتتوواج إىل التنبيووه علووأ
أوقا ا.
وع و وون أ الص و ووالح الخ و وورطي يف اجلماعو و و  ،وع و وون الخ و وويب يف اإ و ووالف االس و ووتحباا يف ي و ووص
الصلوا  ،وتذا عن السيّد املر ضأ يف املسائل الناصري .

وع وون اب وون أ عقي وول  :م وون وورك األذا واعقام و و متعم وودا بطل ووا ص ووال ه إالّ األذا يف الهه وور
فأمووا اعقام و فإ ّاووا إ
والعصوور والعخوواء اآلخوورة  ،فووإ ّ اعقام و إهي و عنووه وال إع وادة عليووه يف رتووه ّ ،
رتها متعمدا بطلا صال ه وعليه اععادة (.)1
األول ينىوي وجووا األذا يف اجلميوص لوو صو ّ  ،وموا ضومنه مون
إذا عرفا هذا فواعلم أ ّ اإوا ّ
يدل يف اجلمل علأ قول ابن أ عقيل لكن ستسمص املعارض.
النهي عن رته يف امل را والىجر ّ
وأم ربربا الثربربرباا والثالربربربث  :فنق وول ع وون الخ وويب واملر ض ووأ يف امللتل ووب االس ووتدالل هبم ووا للوج وووا يف
اجلماع  ،وأجاا عنهما يف امللتلب ابلطعن يف السند (.)2

__________________
وااج  ، 59 :الوسوويل :
( )1امللتلووب  ، 135 : 2وهووو يف املقنع و  ، 95 :النهاي و  ، 64 :وورح وول املر ضووأ البوون الو ّ
 ، 91وول العل ووم والعم وول ( رس ووائل املر ض ووأ  ، 29 : ) 3الك ووايف يف الىق ووه  ، 143 :الخ وويب يف اإ ووالف ، 204 : 1
املسائل الناصري ( اجلوامص الىقهي ) .225 :
( )2امللتلب  ، 130 : 2وهو يف النهاي  ، 64 :ويف ل العلم والعمل ( رسائل املر ضأ .29 : ) 3
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األول منهما له دالل يف اجلمل ّ ،أما الداا فال وجه لالستدالل به.
وأنا خبري ّ ّ
ودل علووأ أنوّوه مووول علووأ الكراهو
األول موون قولووه  « :فووال تووه » قوود يو ّ
مث إ ّ مووا ضوومنه اإووا ّ
اإا الداا  ،لإل يا بلى « ينب ي » إالّ أ يقال  :إ ّ لى « ينب ي » ايت بوه يف مو وص الضورورة

جملرد العذر ل إ كال .نعم قد يودعأ أ ّ لىو « ينب وي
فال يتم اعطالق .وفيه  :أ ّ رك الواجس ّ
» يسووتعمل يف الواجووس .وفيووه  :أ ّ الهوواهر منهووا إرادة حووري الواجووس  ،وعلووأ قوودير التسوواوي فهووي
مخ ت حينئذ  ،مضافا إىل ما ستسمعه من املعارض.
والثالث  :صري يف عدم وجوا األذا يف حري ال داة وامل را.
وأمربربا الشابربربع  :فلووه ظهووور يف الدالل و علووأ عوودم إج وهاء اعقام و وحوودها يف ال ووداة وامل وورا  ،وهووو
متمل أ يراد فيه وقب اعجهاء علأ األذا مص اعقام أو أ ّ األذا إه .
ّأمووا احتمووال إرادة إجوهاء إقامو واحوودة جلميووص الصوولوا إالّ ال ووداة وامل وورا فووال بوود لكوول واحوودة
موون إقامو فبعيوود  ،تمووا أ ّ احتمووال إرادة الواحوودة موون فصووول اعقامو تووذلك  ،وسوويأيت إ وواء
يف خووا عموور بوون يهيوود مووا يوودل علووأ إج وهاء اعقام و يف امل وورا ( ، )1وحينئووذ مموول هووذا اإووا علووأ
األتمليو  ،وعلووأ هووذا يوراد ابعجوهاء أقو ّول الىضوول  ،فيوودل اإووا علووأ عوودم وجوووا األذا واعقام و
علأ اعطالق.
وقوود اسووتدل العالّم و علووأ عوودم الوجوووا ابألصوول مووص دليوول آخوور رتووه أوىل  ،وابألخبووار اآليت
بعضها  ،ورو الخيب يف التهذيس عن احلسني بن
__________________
( )1يف ص .41
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قوال  « :وهؤك إذا
سعيد  ،عن فضال بن أيوا  ،عن عبود بون سونا  ،عون أ عبود
() 1
حج و االسووتحباا العالّم و
خلووو يف بيتووك إقام و واحوودة ب ووري أذا » وقوود ذتوور هووذه يف ّ
قائال  :أ ّاا قتضي عدم وجوا األذا مطلقا (.)2

مخكل  ،لكنه ّوم إىل هوذه الروايو موا رواه الخويب ،
وأنا خبري ّ إثبا االستحباا مطلقا
ٌ
عن سعد بن عبد  ،عن أمحد بن ّمد  ،عن ابن أ عمري  ،عن محّاد  ،عن عبيود احللو ،
() 3
 ،عوون أبيووه « أنوّوه تووا إذا ص ولّأ وحووده يف البيووا أقووام إقام و ومل يووءذّ »
عوون أ عبوود
وتووذلك رواي و عموور بوون يهيوود اآليت ( ، )4وبعووض األخبووار املتضو ّومن أل ّ األذا س ونّ  .وحووري خىووي أ ّ
االحتجاج حري واف ابملطلوا  ،تما يعلم من مراجعته.
وما ضمنه خا احلل ال فلو ظاهره من إ كال ذتريفه يف حا ي التهوذيس  ،واحلاصول أ ّ موا
ورد يف ثواا األذا قد ينافيه فعله .

ويف ال ووذتر  :أ ّ في ووه داللو و عل ووأ ع وودم أت ّت وود األذا يف ح ّق ووه إذ ال وورض األه و ّوم م وون األذا
منىي هنوا ّ ،أموا أصول االسوتحباا فإنّوه قوائم لعمووم ورعيّ األذا  ،مث قوال  :فوإ
اععالم  ،وهو ّ
ودل علووأ سووقو
قلووا  « :تووا » يوودل علووأ الوودوام  ،واعمووام ال يواظووس علووأ وورك املسووتحس  ،فو ّ
ابملسووتحس
أصوول االسووتحباا .قلووا  :يكىووي يف الوودوام التكورار وال ووذور يف إخووالل اعمووام
أحيايف ( .)5انتهأ.
__________________
( )1التهذيس .166 / 58 : 2
( )2امللتلب .135 : 2
( )3التهذيس  ، 165 / 58 : 2الوسائل  305 : 5أبواا األذا واعقام ا  5ح .6
( )4يف ص .41
( )5الذتر .155 :
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توا يكتىوي ذا موءذّ البلود
وقد ذتر بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و احتموال أنّوه
إذا مسع ووه ( .)1وال فى ووأ علي ووك أ ّ س ووياق اإ ووا أيىب ه ووذا أل ّ الس ووماى ال يخو و في ووه اإل وووة يف
البيا.
وب موون املالئك و ( ، )2أيىب ك ورار ال و ك  ،واإووا رواه
ومووا ّ
دل علووأ أ ّ موون أذّ ص ولّأ خلىووه صو ّ
قووال « :
الخوويب يف التهووذيس  ،عوون احلسووني بوون سووعيد  ،عوون مووىي احللو  ،عوون أ عبوود
إذا أذّنووا يف أرض فووالة وأقمووا ص ولّأ خلىووك ص و ّىا موون املالئك و  ،وإ أقمووا ومل ووءذّ ص ولّأ
صب واحد » (.)3
خلىك ّ
ورو بطريقه عن احلسني بن سعيد  ،عن فضال  ،عن حسني بن عدما  ،عون ابون مسوكا ،
 « :إنوّوك إذا أذّنووا وأقمووا ص ولّأ خلىووك
عوون ّموود بوون مسوولم قووال  :قووال أبووو عبوود
وب واحوود » ( .)4وال فىووأ أ ّ
ص و ّىا موون املالئك و  ،وإ أقمووا إقام و ب ووري أذا ص ولّأ خلىووك صو ّ
اختصاص احلكم ب ري اعمام
قوله :

يف حاي البعد  ،تما أ ّ احتمال إرادة أذا اجلماع تذلك.

فأما ما رواه سع بن عب مح عن  ،بن اني

سألت أاب عب مح

عن جعفش بن بشربري عربن ع،ربش بربن ي يرب قربال :

عن اإلقامة بغري أذان يف املغشب فقال  « :ليس به أبس وما أعب أن

__________________
( )1البهائي يف احلبل املتني .286 :
( )2ثواا األعمال  32 : 1بتىاو يسري.
( )3التهذيس  ، 153 / 52 : 2الوسائل  301 : 5أبواا األذا واعقام ا  4ح .1
( )4التهذيس  ، 154 / 52 : 2الوسائل  301 : 5أبواا األذا واعقام ا  4ح .2
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تعتاد ».

فليس يعايف ما ق معاه ألنه إّنا جيوز له االقتصار على اإلقامة يف هذه الصلوات عع عارض أو مانع

وق نبه بقوله  « :وما أعب أن تعتاد بذلك » على أن األوىل فعله.

فأمربربا مربربا رواه ،رب بربربن علرب بربربن بربربوب عربربن أ رب بربربن اني ربربن بربربن علرب

مص ق بن ن قة عن ع،ار ال اابط قال  :مسعت أاب عب مح

عربربن ع،ربربشو بربربن سربربعي

عربربن

يقول  « :ال ب لل،شيح أن يؤذن

ويقيم إذا أراد الصالة ولو يف نف ه إن مل يق ر على أن يتكلم به » سئل  :فإن كان ش ي الوجع؟ قال « :
ال ب من أن يؤذن ويقيم ألنه ال نالة إال أبذان وإقامة ».

فالوج ربربه يف ه ربربذا اخلرب رب حكيرب رب االس ربربت باب واني ربربث عل ربربى عو ربربيم الث ربربواب في ربربه دون أن يك ربربون املرب ربشاد ب ربربه

الوجوب.

ال ع :

يف األول  :وا
والثاا  :موثّ .
املنت :

بعد ما ق ّدمناه يف عمر بن يهيد وحريه (.)1

يف األول  :قد ذتريف فيه تالما عن قريس (.)2

متوجه ،
والثاا  :ما ذتره الخيب فيه من احلمل علأ أت ّتد االستحباا ّ

__________________
( )1يف ج .269 : 1
( )2يف ص .39
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 « :ال صووالة إالّ ذا وإقامو » وإ أفوواد بهوواهره التعو ّوني إالّ أ ّ مووا سووب موون األخبووار
وقولووه
التعني يف اجلمل .
يقتضي عدم ّ
وذتر بعض ّققي األصحاا بعد ما نقل األخبار الدالو علوأ عودم وجووا األذا ولوو يف

اجلماعو  :أ ّ انضوومام عوودم القووول بوجوووا اعقامو فقووا يىيوود اسوتحباهبا أيضووا ( .)1ور ووا يقووال  :إ ّ
يف األقوال السابق ما يقتضي القول ابلىصل يف اجلمل .
واحتمول بعووض ّققووي املعاصورين و سولّمه و محوول اإوا املبحوووث عنووه علووأ املنىوورد ( ، )2وهووو
بعيود  ،وذتوور أيضوا داللو بعووض األخبوار علووأ قووول الخويب بوجوهبمووا يف صووالة اجلماعو  ،وهووو خووا
عبوود بوون سوونا الوودال علووأ أنوّوه إذا خووال يف بيتووه جتووهؤه اعقامو ( ، )3قووال  :واملوراد ابإلوووة الصووالة
منىردا  ،وال فىأ عليك احلال.
وفيووه  :سووئل عوون الرجوول يووءذّ ويقوويم
عمووار السوواابطي عوون أ عبوود
واإووا اآلخوور رواه ّ

ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول  :نصولّي اعو هول ووز أ يصولّيا بوذلك األذا واعقامو ؟
قال  « :ال  ،ولكن يءذّ ويقيم » ( )4وأنا خبري ا يف الرواي .
ودل عليوه معتوا بعوض األخبوار  ،حيوث قوال
إذا عرفا هذا فاعلم أ ّ اسوتحباا األذا للنسواء ي ّ
بعد السءال عن املرأة ءذّ قال  « :نعم حسن إ فَو َعلَا  ،وإ مل ىعول أجهأهوا أ ك ّوا
فيه
وأ خهد أ ال إله إالّ

__________________
( )1األردبيلي يف إمص الىائدة .161 : 2
( )2البهائي يف احلبل املتني .285 :
( )3التهذيس  ، 166 / 58 : 2الوسائل  305 : 5أبواا األذا واعقام ا  5ح .4
( )4التهذيس  ، 1181 / 255 : 2الوسائل  432 : 5أبواا األذا واعقام ا  25ح .1
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» ( .) 1
وأ ّ ّمدا رسول
يدل علأ استحباهبا  ،وظاهر الصدوق نىي األمرين عنها (.)2
و ّأما اعقام فلم أقب علأ ما ّ
ويف املنتهأ  :وز أ ءذّ املرأة للنساء ويقتدين هبا  ،ذهس إليه علماؤيف (.)3

ودل علووأ أنوّوه لوويس علووأ امل ورأة أذا وإقام و ( ، )4ووكوون أ مموول
ويف معتووا بعووض األخبووار مووا يو ّ
علأ نىي االستحباا املءّتد  ،أو ممل علأ نىي األمرين معا.
ويف املقام تالم ابلنسب إىل مساى صو ا  ،لكونه عورة قد ذتريفه يف حوا ي التهذيس.
قوله :
ابب الكالم يف عال اإلقامة
أخ ا الشيخ

سربربعي

عن أ رب بربن ،رب

عربن أبيربه عربن اني رب بربن اني ربن بربن أابن عربن اني رب بربن

عربربن فضربربالة عربربن ع رب بربربن عث،ربربان عربربن ع،ربربشو بربربن أ نصربربش قربربال  :قلربربت أل عبرب مح

أيتكلم الشجل يف األذان؟ قال  « :ال أبس » قلت  :يف اإلقامة؟ قال  « :ال ».
__________________
( )1التهذيس  282 / 50 : 2بتىاو يسري.
( )2الىقيه .194 : 1
( )3املنتهأ .255 : 1

( )4التهذيس  ، 288 / 55 : 2الوسائل  486 : 5أبواا األذا واعقام ا  14ح .3
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:

 ،بن يعقوب عن  ،بن حيىي عن  ،بربن اني رب

عقبة عن أ هارون املكفوف قال  :قال أبو عبرب مح

أق،ت فال تتكلم وال تؤم بي ك ».
اني رب بربربن سربربعي

عربربن ربرباد بربربن عي ربربى عربربن عشيرب

عربن ،رب بربن إمساعيربل عربن نرباحل بربن

 « :اي أاب هربارون اإلقامربة مربن الصربالة فربإذا

عربربن ،رب بربربن م ربربلم قربربال  :قربربال أبربربو عبرب مح

 « :ال تكلّم إذا أقما للصالة فإنّك إذا كلّما أعد اعقام ».

ال ع :

كرر القول ( )1يف رجاله  ،وعمرو بن أ نصر ثق يف النجا ي (.)2
يف األول ّ :
() 3
والثربرباا ّ :موود بوون إمساعيوول فيووه هووو ابوون بهيووص  ،ألنوّوه يووروي عوون صوواحل بوون عقبو يف النجا ووي
والىهرسا ( ، )4ومن هنا يتّض ما ق ّدمناه ( )5من انتىاء ّمد بن إمساعيل بن بهيص الذي يوروي عنوه

ّموود بوون يعقوووا ب ووري واسووط  ،فووإ ّ الرواي و عنووه هنووا بواسووطتني  ،فموون املسووتبعد ج و ّدا الروايو ب ووري
واسط .
ويءيوّود هووذا أيضووا أ ّ الصوودوق ذتوور طريقووه إىل ابوون بهيووص  ،وطريقووه إىل ّموود بوون إمساعيوول الووذي
يروي عن الىضل بن اذا  ،وذتر يف الداا أ ّ

__________________
( )1يف ج  41 : 1و  58و  390و .105
( )2رجال النجا ي .550 / 298 :
( )3رجال النجا ي .532 / 288 :
( )4الىهرسا .352 / 04 :
( )5يف ج .45 : 1
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ال و وراوي عنو ووه ّ :مو وود بو وون يعقو وووا  ،وإ تو ووا ابا االحتمو ووال واسو ووعا  ،إالّ أ ّ الكو ووالم يف التأييو وود
للههور.
و ّأما صاحل بن عقب فالعالّم قال  :إنّه ت ّذاا حال ال يولتىا إليه (.)1
و أعل ووم ( .)2ويف الىهرس ووا :

وال ووذي يف النجا ووي  :قي وول  :إنّووه رو ع وون أ عب وود
صاحل بن عقب له تتاا (.)3
وأبو هارو يف الىهرسا مذتور ابلكني واعمهال ( .)4ويف الكخي نقل فيه بعض الذم (.)5
صحته بعد ما ق ّدم.
والثالث  :ال ار ياا يف ّ
املنت :

يف األول  :ظاهره املنص من الكالم يف اعقام .
يدل عليه بعض األخبار املعتواة بلىو
والثاا  :وإ تا ظاهره املنص من الكالم بعد اعقام تما ّ

خىي عودم االحتيواج إىل احلمول ّ ،أموا املنوص
التحر  ،إالّ أنّه وكن محله علأ ما يواف ّ
األول  ،وحري ّ
من اعواء ابليد فاألمر فيه ما ر .
 « :فإنّك إذا كلّما » يخعر بعودم التحور  ،ولوه
ضمن النهي  ،إالّ أ ّ قوله
والثالث ّ :
ظهور يف الكالم بعدها.

__________________
( )1خالص العالّم .4 / 238 :
( )2رجال النجا ي .532 / 288 :
( )3الىهرسا .352 / 04 :
( )4الىهرسا .089 / 103 :
( )5رجال الكخي .395 / 406 : 2
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وحك ووأ العالّمو و يف امللتل ووب ع وون املىي وود أنّووه ق ووال  :ال وووز أ ي ووتكلّم يف اعقامو و  ،وب ووه ق ووال
األول والدوواا  ،وأجوواا العالّمو ّ املوراد املبال و
وتج ابإووا ّ
املر ضووأ يف اجلموول  ،ونقوول أ ّ املىيوود احو ّ
يف الكراه لدالل األخبار علأ اجلواز ( .)1وع ابألخبار  :اآل ي عن قريس.
قوله :

فأمربا مربربا رواه اني رب بربربن سربربعي عربربن ،رب بربربن سربربعان عربربن عبرب مح بربربن م ربربكان عربربن ،رب انيلربربيب قربربال :

سألت أاب عب مح

عن الشجل يتكلم يف أذانه أو يف إقامته قال  « :ال أبس ».

،رب بربربن يعقربربوب عربربن ،رب بربربن حيربربىي عربربن ،رب بربربن اني رب

عث،ان قال  :سألت أاب عب مح

عربربن جعفربربش بربربن بشربربري عربربن ربرباد بربربن

عن الشجل يتكلم بع ما يقيم الصالة؟ قال  « :نعم ».

جعفش بن بشري عن اني ن ( )2بن شربهاب قربال  :مسعربت أاب عبرب مح

الشجل وهو يقيم الصالة وبع ما يقيم إن شاء ».

يقربول  « :ال أبس أن يربتكلم

فالوجه يف هذه األخبار أن حن،لها على أنه جيوز أن يتكلم بش ء يتعلق أبعكام الصالة مثل تق مي إمربام

أو ت وية نع أو يكربون ذلربك قبربل أن يقربول  :قرب قامربت الصربالة فربإذا قربال ذلربك عربشم الكربالم إال ربا

استثعاه.

ي ل على ذلك :

__________________
( )1امللتلب .148 : 2
( )2يف االستبصار  : 1115 / 381 : 1احلسني.
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ما رواه اني

بن سعي

قال  :سألت أاب عب مح

عن فضالة عن ع

بن عث،ان عربن ابربن م ربكان عربن ابربن أ ع،ربري

عن الشجل يتكلم يف اإلقامة؟ قال  « :نعربم فربإذا قربال املربؤذن  :قرب قامربت

الصالة عشم الكالم على أهل امل ج إال أن يكونوا ق اجت،عوا من شّت وليس هلم إمام فال أبس أن يقول
بعضهم لبعح  :تق م اي فالن ».

وععه عن اني ن عن زرعة عن مساعة قال  :قال أبو عب مح

حرم الكالم إالّ أ يكو القوم ليس يعرف م إمام ».

 « :إذا أقام املءذّ الصالة فقد

ال ع

يف األول  :في ووه ّم وود ب وون س وونا وق وود ك و ّورر الق ووول في ووه ( ، )1وق وود وص ووىه العالّمو و يف امللتل ووب
ابلصح ( ، )2ولعلّه من حري الكتابني  ،فإ ّ يف التهذيس رواه عن ّمد بن سنا (.)3
والثاا  :وا الصح .
موون
والثالربربث  :فيووه احلسوون بوون ووهاا  ،وهووو مووذتور مهمووال يف رجووال الصووادق والبوواقر
تتاا الخيب (.)4
مثّ الهواهر أ ّ الطريو إىل جعىور بوون بخوري هوو املتقوودم عليوه إىل ّمود بون احلسووني تموا هوي عووادة
يف تتابه من البناء علأ اعسناد الساب .
الكلي
__________________
( )1يف ج .121 : 1
( )2امللتلب .148 : 2
( )3التهذيس .106 / 54 : 2
( )4رجال الطوسي .5 / 113 ، 48 / 160 :
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ويف التهووذيس بعوود ذتوور خووا محّوواد بوون عدمووا راواي لووه عوون سووعد  ،عوون ّموود بوون احلسووني  ،عوون
جعىر بون بخوري  ،عون محّواد  ،قوال  :وعنوه  ،عون جعىور بون بخوري ( .)1وذتور احلوديث  ،وحوري خىوي
أ ّ املتعارف مون ومري « عنوه » الرجووى إىل سوعد  ،وروايتوه عون جعىور بون بخوري حوري معروفو  ،بول
الضمري راجص إىل ّمد بن احلسني  ،وهو خالف اصطالح الخيب  ،إالّ أ ّ املمارس قتضيه.
ووهم الخوويب يف السووند
ولوو ال بعوود احتموال عوودم اطووالى الخويب علووأ عوادة الكليو ألمكوون ّ
يرجص مري « عنه » ّمد بن يعقوا  ،ألنّه يف التهذيس ذتر قبل رواي سعد رواي عون ّمود بون
يعقوا  ،عن ّمد بن مىي  ،عن ّمد بن احلسني  ،عن ّمد بن إمساعيل.)2( .

وملا تانا عادة الكليو البنواء فورو ابلطريو الويت يف هوذا الكتواا عون ّمود بون احلسوني  ،عون
ّ
جعىوور بوون بخووري  ،مث أ ووأ بعووده بلى و جعىوور بوون بخووري اعتمووادا علووأ السوواب  ،فهوون الخوويب رواي و
ّمد بون يعقووا عون جعىور بون بخوري  ،حايو األمور أ ّ الخويب ال يضور األمور ابحلوال عنوده لعلموه
أتملووا مووا ذت وريفه يههوور لووك أ ّ مووا فعلووه
ابلطري و  ،وإّ ووا اع ووكال ابلنسووب إىل زماننووا  ،وأنووا إذا ّ
الخيب ال فلو من حراب .
والشابع  :وا الصح بعد ما ق ّدمناه (.)3
واخلامس  :موثّ تذلك.

__________________

( )1التهذيس .110 / 55 : 2
( )2التهذيس .105 / 54 : 2
( )3يف ج  58 : 1و  390و  105و  158و .182
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املنت :

يف األول  :ظاهر الدالل علأ أنّه ال
ضمن الكالم بعد اعقام .
والثاا ّ :

ابلكالم يف األذا ويف اعقام .

والثالربربث  :وا و الدالل و لووو ص و ّ  ،ومووا ذتووره الخوويب موون احلموول ال فلووو موون نهوور أل ّ ّأول
الكووالم يوودل علووأ أ ّ امل وراد ابألخبووار ج وواز الكووالم بخوويء يتعلّ و ابلصووالة  ،وقولووه  :أو يك ووو ،
تمل أل يريد بوه جوواز الكوالم مطلقوا قبول « قود قاموا الصوالة »  ،وقولوه  :فوإذا قوال ذلوك حورم
إالّ ووا اسووتدناه  ،يوودل علووأ أ ّ مووا يتعلّ و ابلصووالة وووز قبو وول وبعو وود  ،وحووري خىووي أ ّ فيووه خويخووا
للجمص.
األول املسوتدل بوه يوودل علوأ اجلوواز قبوول « قود قاموا الصووالة » ملطلو الكوالم  ،وبعوود «
واإوا ّ
قوود قامووا الصووالة » موورم إالّ مووا ذتوور يف الرواي و  ،وحينئووذ ر ووا يوودل ه وذا علووأ أ ّ مطلوووا الخوويب
اجلواز علأ اعطالق قبل « قد قاما الصالة »  ،وبعدها ما ذتره.
األول منهوا علوأ أ ّ الكوالم يف اعقامو منه ّوي عنوه
األولو يودل ّ
وال فىأ أ ّ ما ق ّدم من األخبار ّ
 ،واآلخورا علووأ النهووي إذا أقووام  ،وقوود قو ّدمنا ( )1بيووا ذلووك  ،وحينئووذ وكوون محوول مووا ضو ّومن النهووي
عوون الكووالم يف اعقام و علووأ الكراه و  ،ومووا بعوودها مموول علووأ التحوور علووأ قوودير االعتموواد علووأ
املىصل.
الصحي  ،وما ضمن جواز الكالم بعد اعقام
فص دلول ّ
ّ

__________________
( )1يف ص .46 :
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دل علأ إعادة اعقام لو كلّم فيمكن محله علأ حري موا اسوتد  ،تموا وكون محلوه علوأ
ّأما ما ّ
ما بعد « قد قاما الصالة ».
ومن هنا يعلم أ ّ ما فعله العالّم يف امللتلب مون عودم ذتور موا ضومن حتور الكوالم  ،بول محول
األخبووار الدالث و األول علووأ املبال و يف وورك الكووالم ( )1تمووا ق و ّدمنا نقوول بعووض تالمووه ( ، )2فيووه نهوور
وا .
تما أ ّ موا ذتوره بعوض ققوي املعاصورين و سولّمه و مون داللو األخبوار املقتضوي للتحور علوأ
مذهس الخيلني واملر ضأ وابن اجلنيود القوائلني بتحور الكوالم بعود اعقامو إالّ موا يتعلّو ابلصوالة ،
() 3
أتمول
عا بينها وبني خوا محّواد  .ال فلوو مون ّ

وابقي األصحاا محلوا التحر علأ ّدة الكراه
 ،أل ّ السكو عن إمكا اجلمص ال وجه له.
مضووافا إىل أ ّ املنقووول عوون املىيوود واملر ضووأ يف امللتلووب عوودم اجلوواز يف اعقامو

( ، )4ورواي و ابوون

أ عمري دال علأ اجلواز يف اعقام وعدمه بعدها  ،واحتمال إرادة الدالل يف اجلمل ّل تالم.
وقوود نقوول يف بعووض األخبووار الدال و عل وأ مووذهس املووذتورين مووا ضوومن إعووادة اعقام و  ،وداللتووه
علووأ التحوور حووري ظوواهرة  ،واالتتىوواء ووا ذتووره موون داللو خووا عموورو بوون أ نصوور علووأ قووول املىيوود
واملر ضووأ موون املنووص يف األثنوواء ( )5ال يصوول عووذرا تمووا ال فىووأ  ،وابجلملو فاالقتصووار علووأ اع ووال
حري الئ .
__________________
( )1امللتلب .141 : 2
( )2يف ص .45
( )3البهائي يف احلبل املتني .289 :
( )4امللتلب  ، 148 : 2وهو يف املقنع  ، 90 :ويف املعتا  143 : 2حكاه عنه يف املصباح.
( )5امللتلب .148 : 2
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إذا عرفوا هووذا فوواعلم أ ّ مووا ضوومنه خوا مساعو األخووري موون اسووتدناء توو القوووم لوويس يعوورف وم
إمام  ،ظاهر يف جوواز الكوالم وا يتوقوب علوأ ( )1عيوني اعموام ّ ،أموا لوو أمكون ابع وارة فىوي جوواز
الكالم حينئذ احتمال  ،لكن الرواي يتوقّب العمل هبا علأ قبول املوثوّ  ،وخوا ابون أ عموري يودل

علأ جواز القول  ،وال دالل علأ الضرورة.
ولص اعمووام  ،ومتموول ت ووو األذا بقصوود مطل و
وظوواهره ج وواز األذا واعقام و مووص عوودم خ و ّ
اجلماع و  ،تمووا أ ّ ظوواهره حتوور الكووالم علووأ موون يف املسووجد وإ مل يكون ووا مص ولّني ّ ،أمووا الدالل و
علأ سوي الصب تما قاله الخيب ف ري وا ح  ،و عاىل أعلم ابحلال.
قوله :
ابب األذان جال ا أو راكبا.
اني

بن سعي

عن اد عن ربع

عن  ،بن م لم قال  :قلت أل عب مح

( )2الشجل وهو قاع ؟ قال  « :نعم وال يقيم إال وهو قائم ».
ععه عن أ

بن ،

عن عب ناحل قال  « :يؤذن الشجل وهربو جربالس وال يقربيم إال وهربو قربائم »

وقال  « :تؤذن وأنت راكب وال تقيم إال وأنت على األرض ».
فأما ما رواه أ

 :يؤذن

بن  ،بن عي ى عن  ،بن سعان

__________________
( )1تذا يف النسب  ،واألنسس  :عليه.
( )2يف « فض » و « رض »  :أيءذ .
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عربربن أ خال رب

عربربن رب ان ( )1قربربال  :سربربألت أاب جعفربربش

جال ا إال راكب أو مشيح ».

عربربن األذان جال ربربا؟ قربربال  « :ال يربربؤذن

فالوجه يف هذا اخل أن حن،له على ضشب من االست باب دون اإلجياب.

ال ع
يف األول  :ال ار ياا فيه.
والثربرباا  :تووذلك أل ّ أمحوود بوون فيووه  :ابوون أ نصوور علووأ مووا يعوورف موون املمارس و  ،والعبوود
قود مضوأ
 ،واعطوالق علوأ الر وا
أو الر وا
ّ ،إما موسأ
الصاحل هو اعمام
() 2
 ،والدواا للر وا
واألول ملوسوأ
جوازه عون قريوس  ،وال يبعود الىورق بوني التعريوب والتنكوري  ،ف ّ

 ،واالحتاد ممكن.
والثالث  :فيه ّمد بن سنا  ،وال يبعد أ كو رواي أمحد بون ّمود بون عيسوأ عنوه يف حوال
تونه ثق ملا يههر من أحوال أمحد بن ّمد بن عيسأ  ،وقود قو ّدمنا ( )3احتموال اجلموص بوني توو
ّمد بن سنا ثق ومطعويف فيه ابختالف األزما .
القما لرواي ّمد بن سنا عنه تما يف الىهرسا ( ، )4وهو ثق .
وأبو خالد هذا هو ّ

__________________
( )1يف االستبصار  ، 1128 / 382 : 1والتهذيس  : 199 / 55 : 2محرا .
( )2يف ص .10 :
( )3يف ج .121 : 1
( )4الىهرسا .086 / 104 :
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ّأمووا محوودا فووأمره ملتووبس بعوود روايتووه عوون أ جعىوور
ليسوا يف هذه املر ب  ،ومص هذا فاحلال حري مىيدة للصح .

 ،ويف الرجووال يقووال جلماع و إالّ أ ّاووم

املنت :
عن املىيد أنّوه قوال  :ال
عني القيام يف اعقام  ،ونقل العالّم
يف األول  :ظاهر الدالل علأ ّ
وز اعقام إالّ وهو قائم متوجه إىل القبل مص االختيار ( ، )1واحوتج علوأ موا نقول بروايو أل بصوري
ملصو » (.)2
حيووث قووال فيهووا  « :وال قووم وأنووا راتووس أو جووالس إالّ موون علّو أو كووو يف أرض ّ
وهووذه الروايو قاصوورة السووند  ،والروايو املبحوووث عنهووا أو و داللو  ،واسووتدناء العووذر ر ووا يوودل عليووه
اال ىاق  ،مضافا إىل اإا.
أمووا اسووتدالل العالّمو علووأ اسووتحباا القيووام يف اعقامو ّ اسووتحباا ذي الكيىيو مووص وجوووا
األول با ملا ق ّدم فيبقأ الداا (.)3
الكيىي ممّا ال تمعا  ،و ّ
فىيه  :أ ّ استحباا اعقام ال ينايف عدم جواز فعلها من جلو  ،علأ أ يكو القيوام ورطا
فيها تالو وء للنافل  ،حاي األمر أ ّ عدم اجلواز إذا أريد به التحر يكو املراد حتر فعلهوا جالسوا
 ،ألنّه خالف املخروى  ،فإذا قصد ابلىعل الخرعي خالف ما أمر به يكو ّرما.

__________________
( )1امللتلب .141 : 2

لص و و و  :ذا
( )2التهو و ووذيس  ، 192 / 56 : 2الوسو و ووائل  483 : 5أب و و وواا األذا واعقام و و و ا  13ح  ، 0وأرض َم ّ
لصوص .لسا العرا .05 : 5
( )3امللتلب .141 : 2
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ومون هنوا يعلوم أ ّ موا ذتوره بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و مون داللو اإوا املبحووث عنوه
() 1
أتموول أل ّ أت ّتوود االسووتحباا موقوووف
علووأ أت ّتوود االسووتحباا وأ ّ ابوون اجلنيوود أوجبووه  ،وول ّ
() 2
علأ املعارض  ،فعدم القوول فيوه ال وجوه لوه  ،واالعتمواد علوأ قوول العالّمو يف احتجاجوه السواب

تذلك  ،تما أ ّ االلتىا إىل الخهرة بل اع اى حيوث مل فوالب إالّ ابون اجلنيود  ،فيوه  :أ ّ املىيود
() 3
فليتأمل.
مصرح به تما نقله يف امللتلب  ،والخهرة بني ّ
املتأخرين ال صل حج ّ ،
ّ
و ّأما قول الخيب يف وجيه اإا األخري من احلمول علوأ االسوتحباا ف وري خى ّوي موا فيوه  ،إالّ أ
يق ووال ابحتم ووال وج وووا األذا واس ووتحباا القي ووام في ووه  ،ول ووو مح وول االس ووتحباا يف تالم ووه عل ووأ
األتمليّ أمكن.
قوله :
ابب من ن
أخ ا اني

األذان واإلقامة عّت نلى أو دخل فيها

بن عبي مح عن أ

بن دمحم عن أبيه عن  ،بن علرب بربن بربوب عربن سربل،ة

بربربن اخلطربرباب عربربن أ ايلربربة عربربن ابربربن بكربربري عربربن زرارة عربربن أ عبرب مح

يع ى األذان واإلقامة عّت يك قال  « :ميض على نالته وال يعي ».
ععه عن  ،بن اني

قربربال  :قلربربت لربربه  :رجربربل

عن جعفش بن بشربري عربن نع،ربان الربشازي قربال  :مسعربت أاب عبرب مح

وسأله أبو عبيدة احل ّذاء  ،عن

__________________
( )1البهائي يف احلبل املتني .285 :
( )2يف ص .54
( )3امللتلب .141 : 2
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ع يث رجل ن

أن يؤذن ويقيم عّت ك ودخل يف الصالة قال  « :إن كان دخل امل ج ومربن نيتربه

أن يؤذن ويقيم فلي،ح يف نالته وال يعصشف ».
اني

رجل ن

بن سعي

عن  ،بن الفضيل عربن أ الصربباح عربن أ عبرب مح

األذان عّت نلى قال  « :ال يعي ».

 ،بن عل

قربال  :سربألته عربن

بن بوب عن عل بربن ال ربع ي عربن رباد بربن عي ربى عربن شربعيب بربن يعقربوب

عن أ بصري عن أ عب مح

قال  :سألته عن رجل نسي أ يقيم الصالة حأ انصرف أيعيد صال ه؟

قال  « :ال يعيدها وال يعود ملدلها ».

ال ع
يف األول  :فيووه سوولم بوون اإطوواا  ،ويف النجا ووي أنّوه تووا

ووعيىا يف حديدووه ( ، )1وأبووو يل و

كوورر القووول فيووه موون ضووعيب العالّم و ( )2لووه  ،وعوودم التعوورض موون حووريه لووذلك .وابوون بكووري مضووأ
الكالم فيه ( )3أيضا.
مون تتواا الخويب (، )4
والثاا  :فيه نعما الرازي  ،وهو مذتور مهمال يف رجوال الصوادق
ّأما مري « عنوه » فيوه فيحتمول رجوعوه إىل ّمود بون عل ّوي بون بووا  ،أل ّ الوراوي عون ّمود بون
احلسني يف الرجال
__________________
( )1رجال النجا ي .490 / 105 :
( )2راجص ج .336 : 2
( )3راجص ج .125 : 1
( )4رجال الطوسي .24 / 325 :
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() 1
األول ( )2لوه نووى ظهوور بول
الصىار  ،واملر ب قريب  ،ومتمول أ يرجوص إىل ّمود بون موىي  ،لكون ّ
متعني  ،مون حيوث إ ّ الخويب يف التهوذيس رو االوىل عون ّمود بون علوي بون بووا ابتوداء مث
هو ّ
قال  :عنه  ،عن ّمد بن احلسني (.)3

( .) 6

والثالث  :فيه ّمد بن الىضيل  ،وهو حري معلوم بسبس اال اك (.)4
والشابربربع  :فيووه علو ّوي بوون السووندي وقوود تو ّورريف القووول فيووه ( )5ووا يرجووص إىل اجلهالو  .وأبووو بصووري قو ّدم
املنت :

يف األول  :ظاهر الدالل علأ أ ّ من نسي األذا واعقام حأ يكا وضي علأ صال ه.
والثاا  :تذلك  ،حري أنّه متمول أ يوراد ابلنسويا فيوه عودم وذ ّتر األذا واعقامو ال يقوني الو ك
 ،وحينئذ يكو قولوه  « :ومون نيّتوه » إ وارة إىل أ ّ الهواهر الىعول مون حيوث النيّو  ،فيقو ّدم الهواهر

علأ األصل  ،ومتمل أ يراد أ ّ النيّ تافي يف الدواا وإ مل يىعل  ،فرياد ابلنسيا عدم الىعل.
والثالث  :يدل علأ أ ّ يفسي األذا ال يعيد إذا صلّأ  ،والهاهر منه الذتر بعد متام الصالة.

__________________
( )1انهر رجال النجا ي .095 / 334 :
( )2يف النسب  :الداا  ،والصواا ما أثبتناه.
( )3التهذيس .1185 / 259 : 2

( )4انهر هداي ا دثني .249 :
( )5راجص ج  355 : 1وج .245 ، 105 : 2
( )6يف ج .53 : 1
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والشابع  :يدل علأ أ ّ يفسي اعقام مث يذتر ذلك بعد االنصوراف  ،ال يعيودها  ،وقولوه  « :وال
يعود ملدلها » ر ا يدل علأ ما ذتر يف أ بصري من التلليا  ،فإ ّ عدم العوود يف النسويا ال وجوه
له إالّ أ ممل علوأ إرادة التوجوه إىل الىعول يوث ينتىوي النسويا حالبوا  ،ومتمول أ ال يعوود لعودم
اععادة  ،بل ينب ي اععادة علأ قدير النسيا يف حريها  ،وفيه ما فيه.
قوله :

فأما ما رواه أ

بن ،

قال  :سألت أاب اني ن

عن اني ن بن عل بن يقطرب

عربن أخيربه اني رب

عربن علرب بربن يقطرب

عن الشجل يع ى أن يقيم الصالة وق افتتح الصالة قال  « :إن كان فشن

من نالته فق متت نالته وإن مل يكن ق فشن من نالته فليع ».
فهذا اخل

،ول على ضشب من االست باب.

وأمربا مربربا رواه ،رب بربربن يعقربوب عربربن ،رب بربربن إمساعيربربل عربن الفضربربل بربن شربرباذان عربن نربربفوان عربربن

العالء بن رزين عن  ،بن م ربلم عربن أ عبرب مح

أنربه قربال  :يف الشجربل يع ربى األذان واإلقامربة

عّت ي خل يف الصالة قال  « :إن كان ذكش قبل أن يقربشأ فليصربل علربى العربيب

ق قشأ فليتم نالته ».
أ

بن ،

أ عب مح

ولربيقم

() 1

وإن كربان

عن عل بن العع،ان عن سعي األعشج وابن أ ع،ري عن اد عن انيليب عن

قال  « :إذا افتتحا الصالة ونسيا أ ءذّ و قيم مث ذتر قبل أ رتص

__________________

( )1لىه  :وليقم  ،ساقط من االستبصار .1126 / 383 : 1
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فانصشف فأذن وأقم واستفتح الصالة وإن كعت ق ركعت فأمت على نالتك ».
 ،بن عل بن بوب عن  ،بن اني

( بن أ اخلطاب ) ( )1عن إس اق بربن ددم عربن أ

العباس الفضل بن ع ان ال االا عن زكشاي بن ددم قال  :قلت أل اني ن الشضا

 :جعلت ف اك

كعربت يف نربال ( فربذكشت يف الثانيربربة ) ( )2وأان يف القربشاءة أا مل أقربم فكيربع أنربربعع؟ قربال  « :اسربكت علربربى
موضربربع قشاءتربربك وقربربل  :ق رب قامربربت الصربربالة ق رب قامربربت الصربربالة مث امربربح يف قشاءتربربك ونربربالتك وق رب متربربت

نالتك ».

ععه عن  ،بن اني

عربن نربفوان عربن ع رب بربن أ العربالء عربن أ عبرب مح

قربال :

سربربألته عربربن الشجربربل ي ربربتفتح نربربالته املكتوبربربة مث يربربذكش أنربربه مل يقربربم قربربال  « :فربربإن ذكربربش أنربربه مل يقربربم قبربربل أن يق ربشأ
فلي لم على العيب

مث يقيم ويصل

وإن ذكش بع ما قشأ بعح ال ورة فليتم على نالته ».

فالوجه يف هذه األخبار أيضربا أن حن،لهربا علربى ضربشب مربن االسربت باب ك،ربا لعربا عليربه اخلرب األول لربئال

تتعاقح األخبار.

وي ل على ذلك :

عربن جعفربش بربن بشربربري عربن رباد بربن عث،ربان عربن

مربا رواه سربع بربن عبرب مح عربن ،رب بربن اني رب

عبي رب بربربن زرارة عربربن أبيربربه قربربال  :سربربألت أاب جعفربربش

( )3عوون رجوول نسووي األذا واعقام و حووأ دخوول يف

الصالة ،
__________________
( )1ما بني القوسني ليس يف االستبصار .1120 / 384 : 1
( )2يف االستبصار  1120 / 384 : 1بدل ما بني القوسني  :وذتر يف الرتع الداني .
.

( )3يف نسل من االستبصار  : 1138 / 384 : 1أاب عبد
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قال  « :فلي،ح على نالته ( )1فإّنا األذان سعة ».

ععه عن أ بن  ،عربن أ رب بربن ،رب بربن أ نصربش عربن داود بربن سربشعان عربن أ عبرب مح
يف رجل نسي األذا واعقام حأ دخل يف الصالة قال  « :ليس عليه يء ».

ال ع

يف األول  :ليس يف صحته ار ياا بعد ما ق ّدمناه (.)2
والثاا  :فيه ّمد بن إمساعيل  ،وذتريف حقيق احلال فيه أيضا سابقا (.)3

والثالربربث  :ال ار يوواا فيووه بعوود مووا قوودمناه يف سووعيد األعوورج ( : )4موون أ ّ احتمووال تونووه ابوون عبوود
الرمحن الدق له ظهور أل ّ يف الطري إىل ابن عبد الرمحن صىوا يف النجا وي ( ، )5ويف الىهرسوا
ذتوور سووعيد األعوورج ويف الطريو إليووه صووىوا ( ، )6وقوود ظوون العالّمو يف امللتلووب التعوودد واألموور تمووا
ر .
يبعوده
و ّأما ابن أ عمري فالهاهر عطىوه علوأ سوعيد  ،واحتموال العطوب علوأ عل ّوي بون النعموا ّ
املعروف من عادة الخيب يف الكتاا  ،تاحتمال تونه ابتداء سوند آخور بطريقوه إىل ابون أ عموري ،
فتأمل.

__________________
( )1يف االستبصار  : 1138 / 384 : 1يف صال ه.
( )2يف ج .526 : 4
( )3يف ج  46 : 1و .341
( )4راجص ج .155 : 1
( )5رجال النجا ي .455 / 101 :
( )6الىهرسا .313 / 55 :
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والشابربربع  :فيووه إسووحاق بوون آدم وهووو يف الرجووال ( )1ال يهيوود حالووه عوون اعمهووال .و ّأمووا الىضوول بوون
حسا فلم أقب عليه يف الرجال .وزتراي بن آدم ثق يف النجا ي (.)2
مث إ ّ يف السووند داللو علووأ مووا قوودمناه ( )3عوون قريووس يف عووود وومري عنووه اىل ّموود بوون علو ّوي بوون
بوا  ،حيث رو عن ّمد بن احلسني بن أ اإطاا.
واخلربربامس  :فيووه احلسووني بوون أ العووالء  ،ومل أفهووم موون حالووه مووا يهيوود علووأ املوودح تمووا مضووأ (، )4
بل املدح فيه ما فيه.
وال ادس  :ال ار ياا فيه.

ال ابع  :فيه داود بن سرحا وقد وثّقه النجا ي هبوذه الصوورة  :ثقو رو عون أ عبود
() 5
 ،ذتره ابن نوح
احلسن

وأ

املنت :
يف األول  :ظ وواهر الدالل و عل ووأ أ ّ م وون نس ووي اعقامو و إ ت ووا ف وورغ م وون الص ووالة ال إع ووادة علي ووه
وبو وودو ذل و ووك فليع و وود  ،وظ و وواهر األم و وور الوج و وووا لك و وون القائ و وول ابالس و ووتحباا وكن و ووه احلم و وول عل و ووأ
االستحباا  ،والقائل ابلوجوا ر ا تا تذلك  ،تما ستعلمه ( )6من األقوال.
__________________
( )1انهر رجال النجا ي  ، 156 / 53 :الىهرسا  ، 54 / 15 :رجال ابن داود .150 / 40 :
( )2رجال النجا ي .450 / 154 :
( )3يف ص .55 :
( )4يف ج .152 : 1
( )5رجال النجا ي .428 / 159 :
( )6يف ص  64 :و .65
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.
ضمن أ ّ من نسي األذا واعقام إ ذتر قبل أ يقرأ فليصل علأ الن
والثاا ّ :
قاطع و للصووالة فتكووو موون
وينقوول عوون الخووهيد يف الووذتر أنوّوه جعوول الصووالة علووأ الن و
خصوصيا هذا املو ص ( ، )1واحتمل بعض ّققي األصوحاا إرادة السوالم ابلصوالة ( )2ملوا أييت

يف اإامس (.)3
وقد متمل أ يراد ابلصالة فعلها مقام األذا  ،وقولوه  « :ولويقم » ( )4رّ وا يودل عليوه  ،والىورق
يف أثن وواء الص ووالة
ب ووني م ووا قب وول القو وراءة وبع وودها تم وول وإ ج وواز فع وول الص ووالة عل ووأ النو و
لإلطالقووا  ،بوول ظوواهر بعووض األخبووار ( )5التنصوويص  ،إالّ أ يقووال  :إ ّ اعطووالق يقيّوود ب ووري زموون
النص ال يتناول حال القراءة تما يعلم من مراجعته  ،واحل أ ّ احتمال عودم القطوص بعيود
القراءة  ،و ّ
بعد قوله  « :فليتم صال ه » تما أ ّ احتمال إرادة التسليم تذلك.
ودل علووأ أ ّ الووذتر قبوول الرتوووى يقتضووي االنص وراف واألذا واعقام و  ،وإ تووا قوود
والثالربربث  :يو ّ

فليتم  ،واجلمص بينه وبني الداا ابحلمل علأ ىاو األفضليّ .
رتص ّ
والشابربربربع  :في ووه ظه ووور احتم ووال ع وودم القط ووص  ،ب وول الس ووكو ع وون القو وراءة واع ي ووا ابللىه ووني ،
واستخكال الخهيد يف الذتر نّه تالم يف أثناء الصالة

__________________
( )1الذتر .154 :

( )2البهائي يف احلبل املتني .280 :
( )3يف ص .63 :
( )4لىه  :وليقم  ،ساقط من االستبصار  ، 1126 / 383 : 1راجص ص .50
( )5الوسائل  485 : 6أبواا التخهد ا .18
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() 1
الصح إ ص ّ اإا.
ليس منها  ،وا الدفص أل ّ اعذ من الخارى تافي يف ّ
وقووول بعووض ّققووي املعاصورين و سولّمه و ّ احلموول علووأ قووول ذلووك مووص نىسووه موون حووري أ
يووتل ّى ممكوون  ،فينوودفص بووه إ ووكال الخووهيد .حريووس  ،تمووا أ ّ قولووه  :إ ّ األموور ابلسووكو مو ووص

الق وراءة ر ووا يووءذ بووذلك إذ لووو ل ّى و ابعقام و مل يكوون سوواتتا .أحوورا  ،وقولووه  :إ ّ احلموول علووأ
() 2
فليتأمل.
السكو عن القراءة خالف الهاهر  .تذلك ّ ،
وعلأ قدير العمل هبذا اإا ر ا يتأيّد بعض االحتماال السابق ( )3يف خا ّمد بن مسلم.
ودل
واخلربربامس ( : )4فيووه داللو علووأ التسووليم وفعوول اعقامو  ،والهوواهر موون التسووليم قطووص الصووالة فيو ّ

قاطعووا  ،ولعو ّول خصوووص املووادة لووه موودخل ملووا يههوور موون الووبعض
علووأ أ ّ التسووليم علووأ النو
( .) 5
دعو اال ىاق علأ عدم اإروج بعد التخهد ابلتسليم علأ النّ
ضمنه اإا من قوله  « :قرأ بعض السورة » تمل عرادة الىاحتو والسوورة حريهوا  ،ويقورا
وما ّ
األول إطالق حريه.

وأم ربربا ال ربربادس  :فق وود ض و ّومن التعلي وول ّ األذا سو ونّ ومل ي ووذتر اعقامو و ّ ،إم ووا ملخ ووارتتها ل ووه يف
اعطالق أو يف تواا سنّ  ،وقد استدل به العالّم يف

__________________
( )1الذتر .154 :

( )2البهائي يف احلبل املتني .218 :
( )3يف ص .62
( )4يف « فض » و « رض » زايدة  :تما ر .
( )5تالعالّم يف املنتهأ .296 : 1
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امللتلب علأ استحباا األذا ( .)1وفيه  :أ ّ السنّ قال علوأ موا يقابول الىورض أعوم مون الواجوس
واملستحس  ،وال فىأ االختصاص ابألذا  ،فعلأ قودير محول السونّ علوأ املسوتحس يتوقوب علوأ
إثبووا عوودم القائوول ابلىوورق  ،وقوود كلووم يف امللتلووب يف إثبووا عوودم القائوول ابلىصوول ( ، )2وفيووه نوووى
أتمل.
ّ

وال ابع  :ظاهر الدالل .
إذا عرفووا هووذا فوواعلم أ ّ األخبووار املووذتورة لوويس فيهووا مووا يقتضووي الرجوووى لووّذا إذا وورك وحووده
نسيايف  ،و ّأموا اعقامو وحودها فالداللو عليهوا وا وح موص النسويا  ،ونقول بعوض ّققوي املعاصورين و

و أنوّوه مل يقووب علووأ خووا يوودل علووأ ج وواز القطووص لتوودارك األذا وحووده  ،وال علووأ قائوول
س ولّمه
بووذلك موون علمائنووا القووائلني ابسووتحباا األذا  ،إالّ ا ّق و يف الخ ورائص وج و ّدي يف الخوورح (.)3
انتهأ.
متعمودا ودخول يف الصوالة
ويف امللتلب نقل عن الخيب يف النهاي  :أ ّ من رك األذا واعقامو ّ
فلينصوورف وليووءذّ ولوويقم أو لوويقم مووا مل يرتووص مث يسووتأنب الصووالة  ،وإ رتهمووا يفسوويا حووأ دخوول يف
الصالة مث ذتر مضأ يف صال ه وال إعادة عليوه  ،وهوو قوول ابون إدريوس  ،قوال يف النسويا ( : )4بول
ال وز له الرجوى تما جاز يف العمد.
وأطل و يف املبسووو فقووال  :مووأ دخوول منىووردا يف الصووالة موون حووري أذا وال إقام و اسووتحس لووه
الرجوى ما مل يرتص ويءذّ ويقيم ويستقبل الصالة ،

__________________
( )1امللتلب .135 : 2
( )2امللتلب .130 : 2
( )3البهائي يف احلبل املتني  280 :وهو يف املسالك .105 : 1
( )4يف « رض »  :التبيا .
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يىرق بني العمد والنسيا .
فإ رتص مضأ يف صال ه .ومل ّ
وقال ابن أ عقيل  :من نسي األذا يف صالة الصب أو امل را حأ أقوام رجوص فوأذّ وأقوام مث
افتت الصالة  ،وإ ذتر بعد ما دخل يف الصالة أنّه قد نسي األذا قطص الصوالة وأذّ وأقوام موا مل

يرتص  ،فإ تا قد رتص مضأ يف صال ه وال إعادة عليه (.)1
ونوَ َقوول عوون حووري املووذتورين أق وواال أوخوور  ،ور ووا تووا يف عبووارة ابوون أ عقيوول دالل و علووأ نسوويا
فليتأمل.
األذا فقا ّ ،
وأخرين َرمحَووه أ ّ القائوول بوجوووا القطووص حووري معلوووم ( ، )2وحينئووذ
ويف تووالم بعووض ققووي املتو ّ

يندفص ما ق ّدمناه من ظاهر األمر.
اسووتدل يف امللتلووب علووأ اسووتحباا اسووتقبال الصووالة و وودارتهما مووا مل يرتووص ّامووا موون وتيوود
السوونن  ،وا افه و عليهمووا قتضووي وودارتهما مووص النسوويا ابسووتئناف الصووالة أل ّ النسوويا وول

عمود الو ك يكووو
العوذر  ،وموص الرتووى وضوي يف صوال ه ألنّوه أ وأ عهووم األرتوا فوال يبطول  ،وموص ّ
قوود دخوول يف الصووالة دخوووال مخووروعا حووري مريوود للىضوويل فووال وووز لووه اعبطووال لقولووه عوواىل َوال
ُْ ُ َ ْ َ ُ
ك ْم ( )3مث ذتور الروايو االوىل واعو ض علوأ نىسوه ّاوا ال ودل علوأ املو ّدعأ مون
تب هطلوا أعمال
قبليّ الرتوى  ،وأجاا مل املطل علأ املقيّد (.)4
وال فىأ عليك احلال ّأوال وآخرا  ،تما ال فىأ دالل اختالف

__________________

( )1امللتلب  ، 141 : 2وهو يف النهاي  ، 65 :ويف السرائر  ، 289 : 1واملبسو .95 : 1
( )2األردبيلي يف إمص الىائدة .163 : 2
( )3سورة ّمد .33 :
( )4امللتلب .142 : 2
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الروااي علوأ االسوتحباا لكون يف الناسوي  ،حايو األمور أ ّ يف األخبوار نووى إ وال موص االخوتالف
 ،فإطالق الخيب احلمل علأ االستحباا فيه ما فيه  ،و عاىل أعلم ابحلقائ .
قوله :
ابب ع د الفصول يف األذان واإلقامة
أخ ا الشيخ

 ،بن عي ى بن عبي

« األذان واإلقامربربة

عن أ القاسم جعفش بن ،

عن أابن بن عث،ان عن إمساعيل اجلعف قال  :مسعت أاب جعفش

اني

يقول :

ربربة وثالثربربون عشف ربربا » فع رب ذلربربك بي رب ه واعرب رب ا واع رب ا  :األذان مثانيربربة عشربربش عشف ربربا

واإلقامة سبعة عشش عشفا.
بن سعي

عن  ،بن يعقوب عن عل بربن إبربشاهيم عربن

عن العضش

فقال  :تقول  « :مح أك

() 1

مح أك

عن عبرب مح بربن سربعان قربال  :سربألت أاب عبرب مح

عربن األذان

أشه أن ال إله إال مح أشه أن ال إله إال مح أشه أن ،رب ا

رسول مح أشه أن  ،ا رسول مح ع علربى الصربالة عرب علربى الصربالة عرب علربى الفربالح عرب
على الفالح ع على خري الع،ل ع على خربري الع،ربل مح أكرب

إال مح ».

مح أكرب

ال إلربه إال مح ال إلربه

 ،بن علرب بربن بربوب عربن علرب بربن ال ربع ي عربن ابربن أ ع،ربري عربن ابربن أُذيعربة ( ، )2عون زرارة

والىضيل بن يسار  ،عن
__________________
( )1يف االستبصار  1133 / 385 : 1زايدة  :بن سويد.
( )2يف االستبصار  : 1134 / 385 : 1عن عمر بن أوذين .
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أ جعف ربربش

ج ائيربربل

ق ربربال  « :مل ربربا اس ربربشي بشس ربربول مح

وأقربربام فتقرب م رسربربول مح

فقلعربربا  :كيربربع أذن؟ فقربربال  « :مح أك رب
أشه أن  ،ا رسول مح

فبل ربربل البي ربربت املع ،ربربور عض ربربشت الص ربربالة ف ربربأذن

ونربربع املالئكربربة والعبيربربون خلربربع رسربربول مح

مح أك رب

» قربربال :

أشربربه أن ال إلربربه إال مح أشربربه أن ال إل ربه إال مح

أشه أن ،رب ا رسربول مح ( )2عرب علربى الصربالة عرب علربى ( )3الصربالة

() 1

ع على الفالح ع على الفالح ع على خري الع،ل ع على خري الع،ل مح أك

مح أك

ال إله إال مح ال إله إال مح واإلقامة مثلها إال أن فيها  :ق قامت الصالة ق قامت الصربالة برب عرب
على خري الع،ل ع على خري الع،ل وب مح أك
هبا عّت قبح مح رسوله
وععه عن أ

() 4

».

فأمش هبربا رسربول مح

بربالال فلربم يرب ل يربؤذن

( ، )5عن احلسني  ،عن فضال  ،عن سيب بن عمرية  ،عن أ بكور احلضورمي  ،عون أ
أنّه حكأ ما األذا ( ، )6فقال  « :أتوا ،
 ،أ هد أ ال إله إالّ  ،أ هد أ ّ ّمدا رسول (، )7

 ،وتليس األسدي  ،عن أ عبد
عبد
أتا  ،أتا  ،أتا  ،أ هد أ ال إله إالّ
أ هد أ ّ ّمدا
__________________

( )1يف االستبصار  1134 / 385 : 1زايدة :

.

.
( )2يف االستبصار  1134 / 385 : 1زايدة :
( )3لىه  :علأ  ،ساقط من االستبصار .1134 / 385 : 1
( )4يف االستبصار  1134 / 385 : 1زايدة  :أتا.
( )5يف االستبصار  1135 / 386 : 1زايدة  :بن ّمد.
( )6يف االستبصار  1135 / 386 : 1زايدة  :واعقام  ،وتذا يف « د ».
( )5يف االستبصار  1135 / 386 : 1زايدة :

.
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رسربربول مح

عرب علربربى الصربربالة عرب علربربى الصربربالة عرب علربربى الفربربالح عرب علربربى الفربربالح عرب

() 1

علربى خربربري الع،ربربل عرب علربربى خربربري الع،ربل مح أكرب

كذلك.
اني

بن سعي

مح أكرب

ال إلربربه إال مح ال إلربربه إال مح واإلقامربربة

عن فضالة عن اد بن عث،ان عن إس اق بن ع،ار عن املعلى بن خعربيس

قال  :مسعت أاب عب مح

مح أك

يؤذن فقال  « :مح أك

إال مح أشه أن ال إله إال مح أشه أن  ،ا رسول مح

() 2

مح أك

مح أك

أشه أن  ،رسول مح

أشه أن ال إله
() 3

ع على

الصالة ع على الصالة ع علربى الفربالح عرب علربى الفربالح ( عرب علربى خربري الع،ربل عرب علربى
خري الع،ل )

() 4

مح أك

مح أك

ال إله إال مح ».

قربربال ،رب بربربن اني ربربن  :أمربربا انيرب يثان األوالن وإن تضربرب،عا ذكربربش  « :مح أكرب » مربربشت يف أول األذان

فيجوز أن يكون إّنا اقتصش على ذلك ألنه إّنا قصرب إفهربام ال ربائل كيفيربة الربتلفي بربه وكربان املعلربوم لربه أن

ذلك ال جيوز االقتصار عليه دون األربع مشات.
والذي يكشع ع،ا ذكشانه :

ما رواه  ،بن يعقوب عن  ،بن إمساعيل عن الفضل بن شاذان [ عن اد بربن عي ربى عربن

عشي ] ( )5عن زرارة عن

__________________
( )1يف االستبصار  1136 / 386 : 1زايدة :

.

( )2يف االستبصار  1136 / 386 : 1زايدة :

.

.
( )3يف االستبصار  1136 / 386 : 1زايدة :
( )4ما بني القوسني ليس يف التهذيس  ، 212 / 61 : 2وفيه زايدة  :حأ فرغ من األذا وقال يف آخره.
( )5ما بني املعقوفني ليس يف النسب  ،أثبتناه من االستبصار .1135 / 385 : 1
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أ جعفش

قال  :قال اي زرارة  « :تفتتح األذان أبربع تكبريات وختت،ه بتكبريت وهتليلت ».

ال ع

يف األول  :فيه ّمد بن عيسأ  ،وقد ق ّدمنا ( )1احتمال قبوول روايتوه يف مدول هوذا املو وص  ،وهوو
موا إذا مل يورو عون يوونس  ،لكون يف التهوذيس ّ :موود بون عيسوأ عون يوونس ( ، )2واحلوال حوري معلوووم
بدو مراجع الكايف ومل مضرا اآل (.)3
وتووذلك ق و ّدمنا يف أاب مووا حاصووله أ ّ موون يعموول ابملوثّو يلهمووه قبووول قووول علو ّوي بوون احلسوون بوون
فض ووال في ووه إنّووه يفووس ووي ( ، )4واع وواى عل ووأ ص ووحي م ووا يص و ع وون أاب يف الكخ ووي ( )5ال ين ووايف
ّ
الوصووب ابملوثّو  ،حاي و األموور أنّووه موثّو معمووول عليووه  ،وم وون مل يعموول ابملوثّو فه ووو عاموول ابإ ووا

املخووتمل علووأ أاب إذا خووال موون املوانووص حووري أاب  ،فووإطالق الصووح علووأ خوواه موون العاموول ابملوثّو
خلا لالصطالح.
األول ال
و ّأمووا إمساعيوول اجلعىووي فهووو يقووال البوون عبوود الوورمحن اجلعىووي  ،وال بوون جووابر اجلعىووي  ،و ّ
يهي وود عل ووأ اعمه ووال  ،والد وواا في ووه ت ووالم ق و ّدمناه ( ، )6واله وواهر هن ووا الد وواا  ،أل ّ النجا ووي ذت وور يف
إمساعيل بن جابر اجلعىي أنّه

__________________
( )1يف ج  56 : 1و .129
( )2التهذيس .280 / 59 : 2
( )3رواه عن ّمد بن عيسأ بن عبيد عن يونس  ،الكايف .3 / 382 : 3
( )4راجص ج .103 : 1
( )5رجال الكخي .585 / 653 : 2
( )6يف ج  435 : 2وج .156 : 3
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رو حديث األذا (.)1
والثربرباا  :لوويس فيووه ار يوواا  ،والنضوور هووو ابوون سووويد يف الهوواهر موون كو ّورر األسووانيد بعن ووا ابوون
سويد والتصري يف الرجال (.)2
والثالث  :فيوه عل ّوي بون السوندي  ،وحالوه ال يهيود علوأ اجلهالو  ،تموا يسوتىاد مون تتواا ويلنا
ا ّق و سلّمه و يف الرجال (.)3
والشابربربع  :وومري « عنووه » فيووه ّموود بوون علو ّوي بوون بوووا  ،وأمحوود هووو ابوون ّموود بوون عيسووأ
واحلس ووني ه ووو اب وون س ووعيد وأب ووو بك وور احلض وورمي ال يهي وود حال ووه ع وون اجلهالو و فيم ووا أظ وون وتلي ووس
األسدي فيه تالم ابلنسب إىل املدح.
عمار (.)4
واخلامس  :فيه املعلّأ بن خنيس  ،وقد ق ّدمنا الكالم فيه مص إسحاق بن ّ
كرر من القول يف رجاله.
وال ادس  :وا
ا ّ
املنت :

يف اجلميص وا
أنّه وجه للجمص.

 ،وموا ذتوره الخويب يف اإواين املتض ّومنني للتكبوري م ّور ني يف األذا وإ بعود إالّ

يتوجه علأ الخيب  :من أ ّ عليم الكيىيّو يكىوي فيوه امل ّورة  ،وكون اجلوواا عنوه ّ :
وما عساه ّ
املراد من عليم تيىيّ األذا علأ هيئ إموى اللىهوني لبيوا ا موهة وتواوا للقطوص وحنوو ذلوك  ،ومون
كرر
هنا يعلم أ ّ ّ
__________________
( )1رجال النجا ي .51 / 33 :
( )2انهر رجال الطوسي  ، 2 / 362 :الىهرسا .568 / 151 :
( )3منهج املقال .353 :
( )4راجص ج  255 : 1وج .215 : 3
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ابملرة.
ما عدا التكبري علأ مقتضأ األخبار لبيا ما أ ريف إليه وإالّ التتىي ّ
يف خوا زرارة والىضويل  « :واعقامو مدلهوا » يودل علوأ أ ّ التكبوري
نعم قد يتوجه أ ّ قولوه
مرا ال حري  ،ووكن اجلواا ّ املراد تو اعقام مدول موا ل ّىو بوه ال مدول األذا  ،وال يبعود أ
ّ
يك ووو ع وودم ع ووداد التكب ووري زايدة عل ووأ امل و ّور ني لبي ووا اعقامو و  ،إالّ أ ّ احل ووال ال فل ووو م وون إ ووكال
مرة.
ابلنسب إىل التهليل يف آخر اعقام فإنّه ّ
ورّ ا يقوال وواز التليوري يف آخور اعقامو بوني امل ّورة وامل ّور ني  ،واحتموال التليوري يف األذا ابلنسوب
إىل التكبووري بووني املو ّور ني واألربووص ممكوون  ،لووو ال دعووو اع وواى علووأ ربيووص التكبووري يف ّأول األذا ،
وسيأيت ( )1يف بعض األخبار أ ّ األذا مد مد  ،واعقام تذلك.
ونقول يف امللتلووب عون الخوويب يف املبسووو واإوالف أنوّوه قوال  :وموون أصووحابنا مون جعوول فصووول
اعقام و مدوول فص ووول األذا  ،وزاد فيهووا  :قوود قامووا الصووالة مو ّور ني  ،وموونهم موون جعوول يف آخرهووا

مرا  ،وقال ابن اجلنيد  :التهليل يف آخر اعقام م ّورة واحودة إذا توا قود أ وأ هبوا بعود
التكبري أربص ّ
أذا  ،وإ تا قد أ أ هبا ب ري أذا ث ّ ال إله إالّ يف آخرها ( .)2انتهأ.
مث إ ّ يف خووا املع وراج نوووى تووالم ابلنهوور إىل وجووود مووا قوود فالىووه  ،وقوود ذت وريف اجلميووص يف تتوواا
معاهد التنبيه علأ نكا الىقيه.
وال ختىووأ دالل و ظوواهر خووا أ بكوور احلضوورمي علووأ ربيووص التكبووري يف اعقام و و دني و التهليوول يف
آخرهووا  ،وحينئووذ يصوول دلوويال للقووول املنقووول عوون الخوويب عوون بعووض األصووحاا  ،لكوون حووال اإووا
عرض
خىي  ،وعدم ّ
حري ّ

__________________
( )1يف ص  52و .53
( )2امللتلب  ، 158 : 2وهو يف املبسو  ، 99 : 1واإالف .259 : 1
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الخيب هنا لذلك حريس.
قوله :

فأما ما رواه اني

بربن سربعي

عربن فضربالة عربن معاويربة بربن وهربب عربن أ عبرب مح

األذان مثىن مثىن واإلقامة واع ة » (.)1
وما رواه سع بن عب مح عن أ

بربن ،رب

عربن اني رب بربن سربعي

سيع بن ع،رية ونفوان بن حيىي عن عب مح بن سعان عن أ عب مح

إال قول مح أك فإنه مشاتن ».

قربال « :

عربن فضربالة بربن أيربوب عربن
قال  « :اإلقامة مشة مشة

فالوجه يف هذين اخل ين ضشب من التقية ّ ألّن،ا موافقان ملذهب بعح العامة وجيوز أن يكون الوجه

فيه،ا عال الضشورة واالستعجال.
والذي يكشع ع،ا ذكشانه :

ما رواه سع بن عبرب مح عربن أ رب بربن ،رب

انيذاء قال  :رأيت أاب جعفش

أبس به إذا كعت م تعجال (.» )2
اني

بن سعي

عربن اني رب بربن سربعي

عربن فضربالة عربن أ عبيرب ة

يك واع ة واع ة فقلت له  :مل تك واع ة واع ة؟ فقال  « :ال

عن ابن أ جنشان عن نفوان بن مهشان اجل،ال قال  :مسعت أاب عب مح

يقول  « :األذا مد مد واعقام
__________________
( )1يف االستبصار  : 1130 / 385 : 1واعقام واحدة واحدة.
( )2يف االستبصار  1148 / 385 : 1زايدة  :يف األذا .
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مثىن مثىن ».

وععه عن فضالة عن ع

عربربن أ عب رب مح
واع ا ».
اني

بن عث،ان عن ابربن م ربكان عربن ي يرب مربوىل انيكربم ع،ربن ع ثربه

قربربال  :مسعتربربه يقربربول  « :ألن أقربربيم مثربربىن مثربربىن أعربربب إ مربربن أن أؤذن وأقربربيم واع رب ا

عن القاسم بن عشوة عن بشيرب بربن معاويربة عربن أ جعفربش

ال فش ك،ا تقصش الصالة األذان ( )1واع ا واع ا واإلقامة واع ة واع ة ».
سع بن عبرب مح عربن ،رب بربن اني رب

عب مح

قربال  « :األذان يقصربش يف

عربن جعفربش بربن بشربري عربن نع،ربان الربشازي قربال  :مسعربت أاب

يقول  « :هؤك من اعقام طاق طاق يف السىر ».

ال ع
صحته بعد ما ق ّدمناه.
يف األول  :ال ار ياا يف ّ
والثاا  :تذلك  ،والهاهر أ ّ صىوا معطوف علأ سيب  ،فيكو فضوال راواي عون صوىوا ،
وال فىأ وجود رواي فضال [ عن ] ( )2صىوا  ،تما وجد رواي احلسني بون سوعيد عون صوىوا ،
فالرواي و ع وون ص ووىوا بواس ووط ممكنو و ومتم وول أ يك ووو العط ووب عل ووأ فض ووال  ،إالّ أ ّ املتع ووارف

حينئذ ب ري هذا النحو تما يقال  :يعا  ،ويف التهذيس  :رواه عن سعد  ،عن ّمد (، )3

__________________

( )1يف االستبصار  : 1143 / 380 : 1واألذا .
( )2يف النسب  :و ،والهّاهر ما أثبتناه.
( )3يف املصدر  :عن سعد عن أمحد بن ّمد.
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عن احلسني بن سعيد  ،عن صىوا بن مىي  ،عن عبد بن سنا (.)1
والثالث  :وا الرجال  ،وأبو عبيدة امسه زايد ثق بال ار ياا (.)2
والشابع  :تذلك.
واخلامس  :فيه و مص اعرسال و يهيد ( )3موىل احلكم  ،فإنّه إهول احلال.
ترريف القول فيه ( )4من أ ّ حاله ال يهيد علأ اعمهال.
وال ادس  :فيه القاسم بن عروة  ،وقد ّ
موون
وال ربربابع  :فيووه نعمووا ال ورازي  ،وقوود ق و ّدم عوون قريووس أنّووه مهموول يف رجووال الصووادق
تتاا الخيب (.)5
املنت :

يف األول  :ما ذتره الخيب فيه من التقي ال فلو من وجه  ،والخيب أعلم وذهس أهول اإوالف
األول.
يضر ابحلال ابلنسب إىل اإا ّ
 ،فما راه اآل من عدم التكبري مد مد من بعضهم ال ّ
و ّأمووا احلموول علووأ حووال الضوورورة واالسووتعجال  ،فوواإا الدالووث املسووتدل بووه يوودل علووأ األذا ،
ضمنا الوحدة يف اعقام .
األوال
ّ
واإاا ّ

__________________
( )1التهذيس .215 / 61 : 2
( )2يف « فض » زايدة  :نعم يف أبيه اختالف فقيل  :ابن عيسأ  ،وقيل  :ابن رجا .وهي مخطوب يف « د ».

( )3يف النسووب  :بوريوود  ،والهوواهر مووا أثبتنوواه  ،وهووو أبووو خالوود يهيوود البو ّوهاز موووىل احلكووم بوون الصوولا الدقىووي .راجووص رجووال
الطوسي .54 / 330 ، 0 / 148 :
( )4يف ج .439 : 1
( )5راجص ص .56 :
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والشابربربع  :إ تووا الخوويب أ ووأ بووه لالستخووهاد تمووا هووو الهوواهر  ،فىيووه  :أنوّوه حينئووذ يتضو ّومن تووو
األوال يىيودا دنيو األذا فقوا ولوو أراد الخوويب
العجلو قتضوي دنيو األذا واعقامو  ،واإواا ّ
أ ّ اال طرار واالستعجال يىيدا التلىيب علأ قودر اعمكوا  ،فكوا عليوه البيوا وموا يودل علوأ
ذلك.

واخلربامس  :تموا ور ال يودل علوأ اال ووطرار واالسوتعجال  ،إالّ بتقودير متكلّوب  ،والهواهر منووه
مرة.
مرة ّ
أ ّ اعقام مد مد أوىل من األذا واعقام ّ
وال يبعد أ ممل علوأ حوال الضورورة واالسوتعجال  ،نهورا إىل أ ّ األذا واحودا واحودا واعقامو
تذلك يكو مص الضرورة  ،ويصري حاصل األولويوّ أ ّ اع يوا ابعقامو وحودها مدو مدو أوىل مون
مرة.
مرة ّ
األذا واعقام معا ّ
وص ذا املقصوورة ،
وال ادس  :ظاهر الدالل علأ أ ّ األذا
ّ
يقصر يف السىر  ،وال يبعد أ ف ّ
ومتمل اعطالق  ،والهاهر أ ّ مراد الخيب بذتر هذا اإا لبيا أ ّ السىر من قسم الضرورة.
يقصر » يريد به ما يتناول اعقام لذترها معه.
 « :األذا
وال فىأ أ ّ قوله
ّ
وال ربربابع  :ظ وواهر الدالل و عل ووأ أ ّ اعقام و يف الس ووىر م و ّورة م و ّورة ّ ،أم ووا ختص وويص الس ووىر ابملوج ووس
للقصوور وإقامو املقصووورة فممكوون مموّوا سووب  ،مووص احتمووال التعموويم  ،فيءيوّود احتمووال إرادة التقصووري يف
السواب ل ووري املقصوورة  ،وقوود قو ّدم يف خووا الصوباح بوون سويّاب موون قولوه
الصلوا تلّها  ،وإ رتته فال ته يف امل را والىجر  ،فإنّه ليس فيهما
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 « :ال وودى األذا يف

قصري » ( )1فإنّه يدل علأ االختصاص ابملقصورا .
إذا عرفووا هووذا فوواعلم أنوّوه لووو ال املخووهور بووني األصووحاا موون ربيووص التكبووري يف األذا  ،تمووا أ ّ
املخووهور يف اعقامو أ ّاووا مدو مدو إالّ التهليوول يف آخرهووا فإنوّوه مو ّورة ( ، )2ألمكوون العموول بهوواهر معتووا

األخبار يف التليري  ،واالحتيا مطلوا.
قوله :

فأما ما رواه  ،بن عل بن بوب عن أ

بن اني ن عن اني

شربربعيب بربربن يعقربربوب عربربن أ بصربربري عربربن أ عبرب مح

ال عة ».
اني

بن سعي

عن اد بن عي ى عن

قربربال  « :العرب اء والتثويربربب يف اإلقامربربة ( )3مربربن

عن فضالة عن  ،بن م لم عن أ جعفش

بيته ابلصالة خري من العوم ولو رددت ذلك مل يكن به أبس ».

قال  « :كان أ يعادي يف

وما أشبه هذين اخل ين مما تض،ن ذكش هذه األلفاظ فإّنا ،ولربة علربى التقيربة إلارباا الطائفربة علربى تربشك

الع،ل هبا.

وي ل على ذلك أيضا :

ما رواه اني رب بربن سربعي

عبد

عربن فضربالة و رباد بربن عي ربى ( ، )4عون معاويو بون وهوس قوال  :سوألا أاب

عن التدويس الذي يكو بني األذا واعقام ؟ فقال  « :ما نعرفه ».

__________________
( )1راجص ص .36
( )2تما يف الخرائص .55 : 1
( )3يف االستبصار  : 1145 / 380 : 1األذا .
( )4يف االستبصار  : 1145 / 380 : 1عن فضال عن محاد بن عيسأ.
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ورول  ،بن عل بربن بربوب عربن أ رب بربن ،رب

عي ى عن عشي

عن زرارة قربال  :قربال

وختت،ربه بتكبريترب وهتليلترب
العوم ».

أبربو جعفربش

عربن عبرب الربش ن بربن أ جنربشان عربن رباد بربن

 « :اي زرارة تفتربتح األذان أبربربع تكبربريات

وإن شربئت زدت علربى التثويربربب عرب علربربى الفربالح مكربان  :الصربربالة خربري مربربن

فلو كانت هذه اللفوة م عونة ملا سون له تكشيش بعح األلفاظ والعرب ول ععهربا علربى أن تكربشار اللفربي

أيضا إّنا جيوز إذا أراد به تعبيه غريه على الصالة أو انتوار دخش وما أشبه ذلك يب ( )1ما ذكشانه :
ما رواه  ،بربن يعقربوب عربن ،رب بربن حيربىي عربن أ رب بربن ،رب

عربن ابربن بربوب ( عربن علرب بربن

() 2
علي بن أ محهة  ،عن أ بصري  ،عن أ عبد  5قال  « :لو أ ّ مءذّيف أعاد يف الخهاد ني
أ ) عن ّ
ويف حو ّوي علووأ الصووالة أو حو ّوي علووأ الىووالح املو ّور ني والوودالث وأتدوور موون ذلووك إذا تووا إّ ووا يريوود ( )3اعو القوووم
».
ليجمعهم مل يكن به

ال ع

يف األول  :فيه أمحد بون احلسون  ،وفيوه ا و اك ( ، )4والههوور حوري وا و مون الرجوال واحلسوني
هو ابن سعيد علأ الهاهر وفيه  :أبو بصري.
__________________
( )1يف النسب زايدة  :ذلك  ،وما أثبتناه من االستبصار .389 : 1
( )2ما بني القوسني ليس يف االستبصار .1149 / 389 : 1
( )3يف االستبصار  1149 / 389 : 1زايدة  :به.
( )4انهر هداي ا دثني .158 :
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والثاا  :وا احلال .وتذا الدالث والرابص.
واخلربربامس  :فيووه علو ّوي بوون أمحوود  ،ومتموول ابوون أ وويم اجملهووول  ،وحووريه يف حيّووه اعمكووا  ،وابوون
وعلي بن أ محهة البطائ  ،وأبو بصري معلوم معه.
بوا فيه احلسن ّ ،
املنت :

وفسوره
يف األول  :علأ ما يههر من الخيب أنّه فهم منه تو التدويس  :الصالة خوري مون النووم ّ ،
بعووض ابع يووا ابحليعلتووني بووني األذا واعقامو ( ، )1وإرادة هووذا يف املقووام ال وجووه ووا  ،لكو ّون الصووالة

خوري مون النووم  ،يف اعقامو مسووت را  ،والخويب أعلوم ابحلوال  ،ولعو ّول املوراد ابلنوداء  :رفوص الصووو ،
وابلتدويس  :ال جيوص .فوإ ّ العالّمو نقول يف امللتلوب عون الخويب يف املبسوو أنّوه قوال  :ال جيوص حوري
مسنو يف األذا  ،وهو كرار التكبري والخهاد ني يف ّأول األذا  ،فوإ أراد نبيوه حوريه جواز كريور
الخهاد ني  ،والتدويس مكروه  ،وهو قول  :الصالة خري من النوم  ،يف صوالة ال وداة والعخواء  ،وموا
عوودامها ال خ ووالف أنّووه ال دوي ووس فيهم ووا  ،ومدل ووه ق ووال يف اإ ووالف  ،إالّ أنّووه ق ووال  :ال جي ووص كري وور
الخهاد ني.
ونقوول العالّم و عوون املر ضووأ أ ّ مع و التدويووس  :الصووالة خووري موون النوووم  ،وعوون ابوون إدريووس أ ّ
التدويس كرير الخهاد ني دفع  ،ألنّه مأخوذ من ا إذا رجص.
مث إ ّ العالّم قال  :هل التدويس أو ال جيص ّرما أو مكروها ؟

__________________
( )1تما يف احلبل املتني .280 :
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اختلووب علموواؤيف علووأ ق وولني بعوود ا ىوواقهم علووأ إابح و التدويووس وال جيووص للتقيّو  ،وال جيووص ملوون أراد
اع عار ( )1انتهأ.
وال فى ووأ أ ّ ال وونص املبح وووث عن ووه ال أيىب م ووا قو و ّدمناه  ،واحلم وول عل ووأ التقيو و بتق وودير ثب ووو :

الصالة خري من النوم  ،يف اعقام ممكن.
تووا ينووادي يف بيتووه ال يف األذا  ،و وووز أ
وأمربربا الثربرباا  :فووال فىووأ ظهوووره يف أ ّ اعمووام
يك ووو الن ووداء ألج وول نبي ووه أهل ووه وأوالده  ،والوج ووه يف األخب ووار حص ووول املطل وووا م وون التقيّ و  ،و
أعلم.

والثالث  :يدل علأ أ ّ التدويس بني األذا واعقام ال يعرفه  ،وقد ق ّدمناه من معنواه أنّوه اع يوا
ابحليعلتوني بوني األذا اعقامو  ،وقود ذتوره بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و ( )2ومسعوا موا نقلوه
يف امللتلب.
مث موا ذتووره الخوويب موون االسووتدالل ابإووا علووأ التقيو ال فلووو موون إ ووال أل ّ التدويووس إ تووا
قوال ذلوك
قول  :الصالة خري من النوم  ،فهو حري معروف بني األذا واعقام  ،فلع ّول اعموام
 ،ألنّه حري املعروف بني أهل اإالف  ،ولو محل علأ إعادة احليّعال أمكن.
والشابربربع  :ر ووا تووا فيووه داللو علووأ أ ّ التدويووس كورار احليعلو عوووض  :الصووالة خووري موون النوووم ،

وقول الخيب  :إ ّ هذه اللىه و يع  :الصالة خوري مون النووم و لوو تانوا مسونون  ،إىل آخوره .يودل
األول يف  :الصالة خري من النوم  ،تما فيه دالل علأ جوواز التكريور لإل وعار  ،وال
علأ أ ّ تالمه ّ
فىأ أ ّ محل يص ما ق ّدم علأ  :الصالة خري من النوم  ،مخكل يف األخبار السابق
__________________
( )1امللتلب  ، 144 : 2وهو يف املبسو  ، 95 : 1واإالف  ، 200 : 1واالنتصار  ، 39 :والسرائر .212 :
( )2البهائي يف احلبل املتني .280 :
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أتمول  ،واإوا األخوري ظواهر يف أ ّ التكورار مون املوءذّ الجتمواى القووم فهوو خواص
تما يعرف دىن ّ
فليتأمل.
يف خاص ّ ،
قوله :

ابب القعود ب األذان واإلقامة يف املغشب
أخ ا اني

بن اني

بن عبي مح عن أ

بن ،

عن أبيه عن  ،بن عل بن بوب عن ،رب

عن اني ن بن عل بن يوسع عن سيع بن ع،رية عن بعح أن ابعا ( عن ابربن فشقرب )

( )1قال  « :ب كل أذان قع ة إال املغشب فإن بيعه،ا نف ا ».
فأما ما رواه سع بن عب مح عن  ،بن اني

م ربربلم عربربن إسرب اق اجلشيربربشي عربربن أ عبرب مح

واإلقامة كان كاملتش ط ب مه يف سبيل مح ».

عن  ،بن عي ى بن عبي

عربن سربع ان بربن

قربربال  :قربربال  « :مربربن جلربربس في،ربربا برب أذان املغربربشب

فالوجه يف اجل،ع ب هذه األخبار أنه إذا كان أول الوقت جاز له أن يفصل بيعه،ا ل ة وإذا تضيق

الوقت يكتف يف ذلك بعَرب َفس.

ال ع

يف األول  :فيووه احلسوون بوون علو ّوي بوون يوسووب  ،وهووو ابوون بقوواح الدقو  ،وفيووه اعرسووال  ،وابوون فرقوود
مىصال (.)2
داود وقد مضأ فيه القول حري بعيد ّ
والثاا  :فيه سعدا بن مسلم  ،وهو ال يهيد علأ اعمهال يف تتس

__________________
( )1يف االستبصار  1158 / 389 : 1بدل ما بني القوسني  :عن أ عبد .
( )2راجص ج .338 : 2
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الرجووال ( ، )1وإسووحاق اجلريووري ال يبعوود أ يكووو هووو إسووحاق بوون جريوور املووذتور ابلوقووب يف رجووال
مون تتواا الخويب ( ، )2والنجا وي قوال  :إنّوه ثقو مون حوري ذتور الوقوب ( )3وقود مضوأ
الكواظم
القووول يف مدوول هووذا م ورارا  ،ولىو اجلريووري حووري مصو ّورح بووه يف الرجووال  ،االّ أ ّ الهوواهر موون املر بو مووا
قلنوواه  ،والوراوي عنووه يف النجا ووي ابوون أ عمووري ّ ،أمووا روايو سووعدا فقوود يتليّوول فيهووا نوووى وويء ،
وروري  ،ويف الته و ووذيس  :إس و ووحاق اجل و وووهري ( ، )4وأظنّو ووه
والتسو ووديد ممك و وون  ،االّ أ ّ األمو وور ح و ووري و و ّ
صحيىا  ،وعلأ قدير الصح فهو إهول.
املنت :
يف اإاين وا و  ،وأتويول الخويب بعيود عون الهواهر جو ّدا  ،والتعبوري يف عبوارة بعوض األصوحاا
() 5
األول علووأ أ ّ امل وورا
ابلسووكت بووني أذا امل وورا واعقامو هووو املوراد ابلونَو َىس  ،ور ووا مموول اإووا ّ
هي وود عل ووأ حريه ووا ابلو ونَو َىس  ،وإ ت ووا اله وواهر م وون الروايو و اختصاص ووها ب ووه  ،أو يى وورق ب ووني القع ووود
مسماه  ،والعقود علأ زايدة استقرار  ،وفيه ما فيه.
واجللو
ممل اجللو علأ ّ
وقد رو الخيب يف زايدا التهذيس من تتاا الصالة  ،عن سعد  ،عون احلسوني بون عمور بون
يهيد  ،عن يونس بن عبد الرمحن  ،عن عبد بن

__________________
( )1تما يف رجال النجا ي  ، 515 / 192 :رجال الطوسي  ، 64 / 286 :الىهرسا .326 / 59 :
( )2رجال الطوسي .24 / 343 :
( )3رجال النجا ي .158 / 51 :
( )4التهذيس  231 / 65 : 2وفيه  :إسحاق اجلريري.
( )5تما يف إمص الىائدة  ، 155 : 2احلبل املتني .218 :
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أذّ وأق و ووام م و وون حو ووري أ يىص و وول بينهم و ووا ل و ووو (، )1

مسو ووكا  ،ق و ووال  :رأي و ووا أاب عبو وود
واحلديث معتا.
ورو يف حووري ال وهايدا بطريو فيووه احلسوون بوون ووهاا  ،عوون أ عبوود

قووال  « :ال بو ّد

من قعود بني األذا واعقام » (.)2
ورو عن احلسني بن سعيد  ،عن سليما بن جعىر اجلعىري قال  :مسعته يقول  « :افرق بوني
األذا واعقام لو أو برتعتني » (.)3
وعون احلسوني بون سوعيد  ،عون أمحود بون ّمود و وهوو ابون أ نصور و قوال  :قوال  « :القعوود بوني
األذا واعقامو يف الصوالة وتلّهوا إذا مل يكون قبول اعقامو صوالة يصولّيها » ( )4وهوذا اإوا موص صووحته
ي صالة صالّها اعنسا قليل أو تدرية.
يدل علأ أ ّ الىصل يتح ّق ّ
وقد مضأ ( )5يف ث املواقيوا نقول حوديث يف رتعويت الىجور  ،رواه الخويب بسوند معتوا  ،علوأ

أنّه ال يكو بني األذا واعقام إالّ الرتعتا  ،وذتريف احتمال إرادة رتعيت الىجر واحتموال حريمهوا ،
ودل عل ووأ
وه ووذا اإ ووا ظ وواهر يف مطلو و الص ووالة  ،فاله وواهر م وون ذاك اإ ووا إرادة رتع وويت الىج وور  ،في و ّ
اختصاص أذا الصب برتعيت الىجر للىصل علأ سبيل الىضل بتقودير العمووم يف الىصول ب ريمهوا ،
تما يف رواي سليما  ،و وز ختصيص العموم.
ضمنه خا ابن مسكا من عدم جلوسه
و ّأما ما ّ

فيحتمل أ

__________________

( )1التهذيس  ، 1130 / 205 : 2الوسائل  399 : 5أبواا األذا واعقام ا  11ح .9
( )2التهذيس  ، 226 / 64 : 2الوسائل  395 : 5أبواا األذا واعقام ا  11ح .1
( )3التهذيس  ، 225 / 64 : 2الوسائل  395 : 5أبواا األذا واعقام ا  11ح .2
( )4التهذيس  ، 220 / 64 : 2الوسائل  395 : 5أبواا األذا واعقام ا  11ح .3
( )5يف ج  451 : 4و .452
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() 1
أتم وول أل ّ بي ووا اجلو وواز يف
يك ووو
ّ
فص وول ب ووريه  ،أو لبيو وا اجلو وواز تم ووا قي وول  ،وفي ووه ن وووى ّ
املستحس حري ظاهر الوجه.
مووا الووذي ووه موون التسووبي بووني األذا
ويف بعووض األخبووار املعوودود يف املوثّو أنّووه سووئل

واعقام ؟ قال  :يقول  « :احلمد هلل » (.)2
() 3
األول :
ورو الخيب يف التهذيس بسند فيه احلسني بن را د وجعىر بون ّمود بون يقطوني  .و ّ
مهمل يف الرجال ( ، )4والداا  :مل أقب عليه فيها  ،ومص ذلك فهو مرفوى مضومر  ،إالّ أ ّ التسواهل
يف السنن لو رّ دليله تىأ يف العمل به  ،وقد ق ّدمنا فيه القول.
وارا
ابرا ( وعيخوي ق ّ
واملنت  :قال  « :يقول الرجل إذا فرغ من األذا وجلوس  :اللهوم اجعول قلو ّ
() 5
ومستقرا ».
قرارا
دارا واجعل عند قا رسول
) ورزقي ّ
ّ
وليكن هذا آخر اجلهء الداا من تتواا استقصواء االعتبوار يف ورح االستبصوار ( )6و املسوءول
عل سعينا مصروفا فيما ير ويه عنّوا مون األعموال

أ يوفّ عتماله اه ّمد املصطىأ وآله  ،وأ
 ،ويدفص عنّا نّه عهائم األخطار واألهوال.
االبتداء واالنتهاء يف مخهد سيّد الخهداء
وقد ا ّى بتوفي
__________________
( )1انهر احلبل املتني .218 :

( )2التهذيس  ، 1114 / 208 : 2الوسائل  390 : 5أبواا األذا واعقام ا  11ح .5
( )3التهذيس .238 / 64 : 2
( )4انهر منهج املقال .112 :
( )5ما بني القوسني ليس يف املصدر.
( )6يف « رض » زايدة  :ويتلوه اجلهء الدالث أبواا تيىي الصالة من فاحتتها إىل خامتتها.
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وخامس أصحاا العباء عليه وعلأ ج ّده وأبيوه وأخيوه والتسوع مون ذراريوه أفضول الصوالة والسوالم ،
وتووا اإتووام يوووم الوودال ء الدووامن والعخ ورين موون ووهر صووىر خووتم ابإووري والهىوور موون ووهور السوون
السادسو والعخورين بعوود األلووب ا جريو علووأ موون و ّورفا بووه أتموول التحيّو  ،وتتووس مءلّىووه العبوود :
ّمد بن احلسن بن زين الدين العاملي عاملهم

بلطىه وترمه.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
وبه االستعانة وعليه التكالن
اني ،هلل على دالئه والصالة على أششف أنبيائه
وعلى أكشم أعبائه
__________________
( )1يف « رض »  :أحبابه.
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() 1

06

قوله :

أبواب كيفية الصالة من فاّتها إىل خامتتها.
ابب وجوب قشاءة اني. ،
اني

بن سعي

() 1

عن فضالة عربن العربالء عربن ،رب بربن م ربلم عربن أ جعفربش

قربال :

سألته عن الذي ال يقشأ فاّة ( )2الكتاب يف نالته قال  « :ال نالة ( )3إال بقشاءهتربا يف جهربش أو إخفربات

» قلربربت  :أيه،ربربا أعربربب إليربربك إذا كربربان خائفربربا أو م ربربتعجال يق ربشأ سربربورة أو فاّربربة الكتربرباب؟ قربربال  « :فاّربربة
الكتاب ».

فأما ما رواه اني

بن سعي

عن العضش عن عب مح بن سربعان قربال  :قربال أبربو عبرب مح

«:

إن مح تعربرباىل فربربشض مربربن الصربربالة الشكربربوا وال ربربجود أال تربربشل لربربو أن رجربربال دخربربل يف اإلسربربالم ال حي ربربن ( )4يقربشأ

القشدن أج أه أن يك وي بح ويصل ».

فالوجه يف هذا اخل أن حن،له على من مل حي ن فاّة الكتاب ع ب ما تض،عه ويكون قولربه  « :إن

مح فشض من الصالة الشكوا وال جود » يعين به فشضا إذا تشكه عام ا أو ساهيا كان عليه إعادة الصربالة ّ

ألّن،ا ركعان وليس كذلك القشاءة ألنه ليس على من

__________________
( )1يف االستبصار  : 1152 / 318 : 1أخاا احلسني بن سعيد.
( )2يف االستبصار  : 1152 / 318 : 1بىاحت .
( )3يف االستبصار  : 1152 / 318 : 1زايدة  :له.
( )4يف االستبصار  1153 / 318 : 1زايدة  :أ .
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ن

القشاءة عّت دخل الشكوا إعادة الصالة وكان الفشق بيعه،ا من هذا الوجه.

ال ع

يف اإاين وا احلال  ،ملعلوميّ جالل رجا ما ممّوا قو ّدم ( )1مون املقوال  ،والنضور يف الدواا هوو
ابن سويد علأ الهواهر مون املمارسو  ،والتصوري يف الرجوال ( )2بروايو احلسوني بون سوعيد عون النضور
بن سويد.
األول فقود قو ّدمنا ( )3فيوه القوول  ،حيوث إ ّ النجا وي
ّأما رواي احلسني بون سوعيد عون فضوال يف ّ
نقوول روايو ( )4أ ّ مووا يرويووه احلسووني بوون سووعيد عوون فضووال فهووو حلووا  ،إّ ووا هووو احلسوون عوون فضووال
أل ّ احلسووني مل يل و َ فضووال  ،وأ أخوواه احلسوون ىو ّورد بىضووال دو احلسووني  ،ورأيووا اجلماع و ووروي
سانيد تلى الطرق عن احلسني بن سعيد عن فضال  ،و أعلم ( .)5انتهأ.
تمو توالم الوراوي وهوو
والهاهر أ ّ قول  :ورأيا  ،من توالم النجا وي  ،ومتمول أ يكوو مون ّ
احلسني بن ّمد ( )6بن يهيد السورائي  ،والراوي عن هذا احلسوني أبوو احلسون الب ودادي السوورائي ،
والرجال حري معلومي احلال.
ويف ر احلسن بن سعيد قال النجا ي ما ذتره احلسني بن
__________________
( )1يف ج  58 : 1و  162و  195و  216و  390وج .191 : 3
( )2انهر الىهرسا .558 / 151 :
( )3يف ص .53
( )4يف « م » زايدة  :احلسني.
( )5رجال النجا ي .058 / 318 :
( )6تذا يف النسب  ،والهاهر زايدة  :بن ّمد.
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() 1
عموون ( )2ذت وريفه  ،ولعو ّول
ّموود السووورائي علووأ سووبيل اجلووهم  ،ويف فضووال بوون أيوّووا ذترهووا رواي و ّ
وس ووا احلس وون ال يض و ّور ابحل ووال  ،لكون ووه يص ووري معلوم ووا  ،ويهه وور م وون الخ وويب يف الىهرس ووا ع وودم
ّ
() 3
االلتىا إىل هذا ألنّه إّ ا ذتر اختصاص احلسن بهرع ومساع فقا .

املنت :

يف األول  :تما ر يدل علأ أنّه ال صالة إالّ بقوراءة فاحتو الكتواا  ،وقود ق ّورر يف األوصوول أ ّ
املنىو ّوي يف مدوول هووذا الصووالة الصووحيح ال الكامل و ( ، )4علووأ وجووه ي و عوون الووذتر هنووا  ،حووري أنوّوه
وكن ادعاء ظهور مدل هذا املنت يف البطال من حيث السءال  ،وإ تا ابا االحتمال واسعا.
 « :يف جهر أو إخىا » فيحتمل أمرين :
ّأما قوله
أحدمها  :أ يراد يف الصالة اجلهريّ واعخىا يّ .
والدوواا  :أ ي وراد الق وراءة جه ورا أو إخىوواا يف توول موون الصووال ني  ،والىائوودة ههوور عنوود القووائلني

() 5
فليتأمل.
ابلتليري يف الصلوا بني اجلهر واعخىا
ّ ،
وس  ،إىل آخووره .وإ اقتضووأ بهوواهره عوودم وجوووا
ومووا ضو ّومنه اإووا موون قولووه  :قلووا أيّهمووا أحو ّ
وس يسووتعمل يف األفضوول  ،إالّ أ ّ إرادة الوجوووا موون
الىاحتو للمسووتعجل واإووائب نهورا إىل أ ّ األحو ّ

أظن
األحس ال مانص منها  ،و ّ
ّ

__________________
( )1رجال النجا ي  ، 50 :وفيه  :احلسني بن يهيد.
( )2يف « فض » و « م »  :عن من.
( )3الىهرسا .106 / 53 :
( )4انهر معامل الدين .159 :
( )5حكاه يف منتقأ اجلما .13 : 2
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االسووتعمال موجووودا يف األخبووار  ،لكوون ال مضوورا اآل خصوووص لّووه  ،وعلووأ توول حووال فاع وواى
() 1
يسهل اإطس.
علأ وجوا الىاحت تما نقله يف املنتهأ
ّ
وما عساه يقال  :إ ّ اع اى امل ّدعأ ال فلو من إ ال  ،وال موانص مون ختصيصوه بتقودير العمووم
ب ري املستعجل واإائب.
في ووه  :أ ّ القائ وول هب ووذا ح ووري معل وووم  ،ب وول اله وواهر انتى وواؤه  ،والعب ووارة املنقول و ع وون املنته ووأ ه ووذه :
ويتع ّوني احلموود يف تو ّول ثنائيّو ويف األوليووني موون الدالثيّو والرابعيّو  ،ذهووس إليوه علمائنووا أ ووص ( .)2وهووذا
حري خىي الههور يف التعميم.

وم ربربا قرب رب يق ربربال موون أ ّ اإ ووا املبح وووث عن ووه تمووا متم وول م ووا ذت وور متموول أ ي وراد أنّووه ه وول األوىل
وس علوأ األفضول
لللائب واملستعجل الىاحت فقا  ،أو هي مص السورة؟ وحينئذ يبقأ داللو األح ّ
إذ املوراد أ ّ األفضوول االقتصووار علووأ احلموود  ،ال أ ّ احلموود مسووتحب  ،والىوورق بووني األم ورين أ ّ امل وراد
ابألحس تو احلمد وحدها أفضل الىردين الواجبني علأ قودير وجووا السوورة  ،وعلوأ قودير
هنا
ّ
استحباهبا كو احلمد أفضل وحدها  ،ع حت ّق الكمال هبوا علوأ األتمليّو علوأ احلمود والسوورة
إرد الكمال بوجه ( )3يساوي قراءة السورة.
 ،علأ أنّه وز أ يراد
ّ
ابألحس ّ
فاجلواب ععه  :أما أوال  :فّ ّ الهاهر خالف ما ذتر.
وأما ينيا  :فّ ّ أفضليّ احلمد وحدها للمذتورين إ أريد به مص

__________________
( )1املنتهأ .258 : 1
( )2املنتهأ .258 : 1
( )3يف « رض »  :علأ وجه.
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إمك ووا اع ي ووا ابلس ووورة ف ووال وج ووه لك ووو الو و ك أفض وول  ،وإ أوري وود م ووص ع وودم اعمك ووا ( ال وج ووه
الفضليّته تما هو وا .
() 1
وس إخبووارا عوون أ ّ مدوول هووذه
فربربإن قلربربت  :متموول أ ي وراد مووص عوودم اعمكووا ) ويكووو األحو ّ

الضورورة صو ّوري الىاحتو أفضوول  ،والنسوب إىل عوودم الىضول و وإ مل يكون الىوورد ممكنوا و واقعو يف مدوول
أفضليّ البقواى يف الصوالة  ،فإ ّاوا وامل ملون مل يوتم ّكن مون الىعول فيهوا  ،تموا قو ّدمناه يف اجلوهء الدواا
مىصال.
ّ
قلت  :ال فىأ بوعد التوجيه بل عدم استقامته  ،وقد ق ّدمنا ما يقتضي اجلواا عن املخار إليه.
وأما يلثا  :فوّ ّ حت ّقو الكموال ابلىاحتو علوأ قودير اسوتحباا السوورة ال يليو كمو الخوارى ،
عر نا لذلك لدفص احتمال ّما.
وابجلمل فاالحتماال البعيدة رتها أوىل من ذترها  ،وإّ ا ّ
ودل علووأ االتتىوواء
إذا عرفووا هووذا فوواعلم أ ّ يف بعووض األخبووار املعتوواة و وسوويأيت بعضووها و مووا يو ّ

ابلىاحت و عوون السووورة يف اجلمل و  ،فتكووو مسووتحب  ،وهووذا اإووا تمووا وور يوودل علووأ أ ّ اإووائب
واملستعجل  ،الىاحت له أفضل من السورة ّ ،أما إجهاء الىاحتو وحودها فالهواهر مون اإوا اسوتىاد ه ،
ودل عليوه وورجي الىاحتو علوأ قوراءة السووورة عو وا عون الىاحتو ،
وإ أمكون أ يقوال  :إ ّ حايو مووا ي ّ
ّأما تو قراءة الىاحت كىي عن السورة أم ال فأمر آخر.
ويف التهذيس رو عن سوعد بون عبود  ،عون أمحود بون ّمود  ،عون احلسون بون بووا  ،عون
قال  :مسعته
علي بن رائا  ،عن أ عبد

__________________
( )1ما بني القوسني ساقا من « فض ».
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يقول  « :إ ّ فاحت الكتاا جتوز وحدها يف الىريض » (.)1
ورو احلسوون بوون بوووا  ،عوون علو ّوي بوون رائا  ،عوون احللو  ،عوون أ عبوود
إ ّ فاحت الكتاا جته وحدها يف الىريض » (.)2

قووال « :

والخيب محل اإاين علأ الضرورة ملعار بعوض األخبوار  ،وقود ذتوريف يف حوا وي التهوذيس موا
قل مون سوورة  ،ذتور امله ّوم يف هوذا الكتواا
ال ب ّد منه  ،وسيأيت يف آخر الباا اآليت يف أنه ال يقرأ ّ
إ اء عاىل (.)3
وال فىأ أ ّ اإا املبحووث عنوه يلووح منوه توو الصوالة يوراد هبوا الىريضو إذ اجلهور واعخىوا
وإ حت ّققووا يف نوافوول الليوول والنهووار علووأ مووا يف بعووض األخبووار  ،إالّ أ ّ االنص وراف إىل الىريض و رّ ووا
وس إليووك  ،إىل آخووره .علووأ
ي و ّدعأ لووه نوووى بووادر  ،ولووو ووك يف ذلووك رّ ووا يوودل قولووه  :أيّهمووا أحو ّ
وتم االسوتدالل بوه  ،ومون
الىرائض  ،ولو أريد النوافول هبوذا لوهم توو موورد اإوا يعوه النوافول  ،فوال ي ّ

هن ووا يعل ووم أ ّ االس ووتدالل ب ووه عل ووأ وورطيّ الىاحتو و يف النواف وول ال وج ووه ل ووه  ،وق وود وق ووص اإ ووالف يف
الخرطيّ وعدمها.
تجووا ابألصوول (، )4
وينقوول عوون العالّم و يف التووذترة أنوّوه قووال  :بعوودم وجوووا الىاحت و يف النافل و ّ
وعون الخوهيد يف الوذتر أنّوه قوال  :إ أراد و يعو العالّمو و الوجووا ابملعو املصوطل فهوو حو ،
أل ّ األصل إذا مل يكن واجبا ال س أجهاؤه  ،وإ أراد الوجوا املطلو ليودخل فيوه الوجووا عو
الخر يث ينعقد النافل من دو احلمد فممنوى ( .)5انتهأ.
__________________
( )1التهذيس  ، 259 / 51 : 2الوسائل  39 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  2ح .1
( )2التهذيس  ، 268 / 51 : 2الوسائل  48 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  2ح .3
( )3انهر ص  136و .139
( )4التذترة .138 : 3
( )5الذتري .106 :
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ولقائربل أن يقربول  :إ ّ الخورطيّ متوقىو علوأ الودليل  ،واألصول يقتضوي عودمها  ،فاالسوتدالل موون
العالّم و ابألصوول ال وجووه ملنعووه  ،حاي و األموور أ ّ انعقوواد النافل و بوودو الىاحت و يتوقّووب علووأ الوودليل ،
وعموم فعل النافل يتناول ما يقص ابلىاحت وعدمها  ،واملنص حينئذ يندفص.
وميكن اجلواب  ّ :موراد الخوهيد هوو الدواا  ،ملوا هوو معلووم مون أ ّ حقيقو املنوص طلوس الودليل ،
أتمل أل ّ العبادة متل ّقاة من الخارى  ،فما مل يقم دليول علوأ االتتىواء
وما ذتر من العموما ل ّ
ب ري الىاحت مل مكم ابنعقاد النافل .
() 1
يسوور يتنواول النافلو  ،بوول الهوواهر موون مسوواق
( فربربإن قلربربت  :األموور يف اآليو الخوريى بقوراءة مووا ّ
( )2وإذا

املىسورين ومونهم اعموام الطاسووي
اآليو االختصواص بنافلو الليول  ،تموا ذتووره اعو مون ّ
ثبا يف صالة الليل ثبا يف حريها إذ ال قائل ابلىصل.
يسر يف النافل  ،لكن ثبو الخورطيّ ال يسوتىاد
قلت  :حاي ما دل عليه اآلي األمر بقراءة ما ّ

من اآلي إالّ بتكلّب أ ّ األمر للوجوا ولو علأ وجه يرجص إىل الخرطيّ  ،وفيه ما فيه.
وأي مووانص موون وجوووا الق وراءة يف النافل و موون دو اعتبووار
فربربإن قلربربت  :إذا تووا األموور للوجوووا فو ّ
الخرطيّ ؟
قلت  :املانص هو لهوم وجوا النافل ابلخوروى  ،وال أعلوم القائول بوه  ،وتوالم الخوهيد يو و
احلال  ،و ّأما اعتبار الخرطيّ فما فيه وا

) ( .) 3

__________________

( )1املهمل .28 :
( )2إمص البيا  ، 302 : 5أبو السعود يف ىسريه  ، 53 : 9وا ّق األردبيلي يف زبدة البيا  95 :و .96
( )3ما بني القوسني ساقا من فض.
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الصح ابلدخول يف النافل يتوقب البطال علأ الدليل.
فإن قلت  :إذا ثبا ّ
فليتأمل.
قلت  :إرد الدخول ال يقتضي الصح ما مل يدبا موافق أمر الخارى ّ ،
وأمربربا الثربرباا  :فالهوواهر منووه حصوور املىووروض يف الرتوووى والسووجود وأ ّ الق وراءة ليسووا ىرو و ،

وسوويجيء يف ووث القنووو نقوول حووديث دال علووأ أ ّ الق وراءة س ونّ ( ، )1والعجووس موون عوودم ىطوّون
َ ْ
لرد االستدالل آبي فاق َر ُؤا ابحلديث الذي أ ريف إليه.
املتأخرين ّ
اع من ّ
واحتم ووال أ يق ووال  :إ ّ ثب ووو الرت وووى ابلنصوص وويّ وت ووذلك الس ووجود خب ووالف الق وراءة  ،وا و
الدفص.
ضمنه من قوله  « :أال ور » إىل آخوره .فوال فلوو مون إ وال  ،وقود ذتور بعوض ّققوي
ّأما ما ّ
و أ ّ اإووا يوودل علووأ أ ّ العوواجه عوون الق وراءة يتعو ّووض ابلتكبووري والتسووبي ،
املعاص ورين و سولّمه
وإطالقووه يقتضووي عوودم وجوووا مسوواواة ذلووك ملقوودار القوراءة  ،وعوودم وجوووا مووا زاد علووأ قولووه :
ممول التكبوري

 ،بل لو قيل ابالتتىاء ابلتسبي وحده مل يكن بوذلك البعيود ،
أتا وسبحا
يكا ويسبّ » علأ كبرية اعحرام ( .)2انتهأ.
يف قوله
 « :أجهأه أ ّ
ولقائربربل أن يقربربول  :إ ّ ّأول الكووالم املسووتدل فيووه ابعطووالق يقتضووي أ يكووو التكبووري املووذتور حووري
كب وورية اعح و ورام  ،والدو وواا يىيو وود احتمو ووال تونو ووه كب وورية اعح و ورام  ،ومو ووص االحتمو ووالني تيو ووب يصو وول
االستدالل به إطالقا وحريه.
__________________
( )1انهر ص .299
( )2حبل املتني .229 :
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علأ أ ّ الذي فطر يف البال أ ّ املقصود من اإا نىي فر يّ القوراءة  ،وذتور التسوبي والتكبوري
أي ويء هوو
جملرد التنبيه علوأ الىورق بوني الرتووى والسوجود والقوراءة  ،ال لبيوا موا وه عون القوراءة ّ
ّ
ىصيال ليقال  :إ ّ إطالقه يقتضي عدم وجوا املساواة.
وابجلمل و إ تووا هووذا اإووا هووو الوودليل علووأ أ ّ العوواجه عوون الق وراءة أييت ابلتسووبي والتكبووري ،
فىي ووه نه وور وا و و م وون حي ووث احتم ووال التكب ووري لتكب وورية اعحو ورام وحريه ووا  ،وإ ت ووا ح ووريه موج ووودا
أا مل أقب اآل علأ دليل حريه.
فالكالم يف هذا قليل الدمرة  ،إالّ ّ
ويف الووذتر  :لووو قيوول بتعو ّوني مووا ووه يف األخري ووني موون التسووبي تووا وجهووا  ،ألنوّوه قوود ثبووا

األولتني [ عنهما ] ( )1انتهأ.
بدليّته عن احلمد يف األخري ني  ،فال يقصر بدل احلمد يف ّ
به (.)2
وقد ذتر بعض ّققي املعاصرين و سلّمه و أنّه ال
أتموول ّ :أمووا ّأوال  :فوّ ّ صوري بعووض األخبوار أ ّ احلموود عوووض عوون
ويف نهوري القاصوور أنوّوه ّول ّ
التسبي من حيث ا تما ا علأ التحميد والدعاء  ،ال أ ّ التسبي بدل احلمد.
يدل علوأ أتدور مون التسوبي والتكبوري
و ّأما نيا  :فّ ّ اإا املبحوث عنه علأ قدير داللته ال ّ
 ،فالتهليوول ب ووري دليوول نوووى موون التخ وريص  ،واحتمووال االتتىوواء بووه لكونووه موون الووذتر السووائ خووالف
املطلوا من التعويض.
إذا عرفا هذا فاعلم أ ّ ظاهر اإا أ ّ من دخل يف اعسالم

__________________

( )1الذتري  ، 105 :وبدل ما بني املعقوفني يف النسب  :عنها  ،وما أثبتناه من املصدر.
( )2البهائي يف احلبل املتني .229 :
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ال مسن القرآ ( )1أجهأه ما ذتر  ،والقرآ ( )2يتناول الىاحت والسورة  ،فعلأ قدير إحسوا السوورة
أو بعضها متمل أ يتقدم علأ الذتر لهاهر اإا.
() 3
أتمول ،
وقول بعض ققي األصحاا  :إ ّ الالم يف القورآ تملو للعهود يعو الىاحتو ّ .ول ّ

أل ّ الهاهر من اللى خالفه  ،واالحتموال البعيود ال يقودح  ،إالّ أ يقوال  :إ ّ القوراءة نصورف إىل
رج احتما ا  ،وفيه ما ال فىأ.
قراءة الصالة  ،وملّا ثبا قراءة احلمد ّ
وأخرين يف وورح اعر وواد عوون بعووض الخووروح  :أ ّ فيووه حكايو عوون
وحكووأ بعووض ّققووي املتو ّ
حديث األعرا الذي ال مسن القرآ يعوض ابلتسبي  ،مث ذتر أ ّ ظاهره التسوبيحا األربوص (.)4
واإا مل أقب عليه اآل ( ، )5ولّصحاا ىريعا يف املقام يطول بوذترها لسوا الكوالم  ،والودليل
أتمل.
فيها ّل ّ
ّأما ما ذتره الخيب يف اإا مون احلمول علوأ مون مل مسون فاحتو الكتواا  ،فالهواهر منوه أنّوه

فهم موا نقلنواه عون بعوض املعاصورين ( ، )6لكون قوول الخويب يف عيوني الىورض ال وجوه لوه  ،فوإ ّ إرادة
هذا املع من الىرض مل يعرف من األخبار وحريها  ،واالحتياج إليه مون حيوث إنّوه لوو أريود ابلىورض
مل يعرف من األخبار وحريها  ،واالحتياج إليه من حيث إنّه لو أريد ابلىرض ما ثبوا مون القورآ لوهم
أتمول  ،الحتموال أ يقوال  :إ ّ موا ثبوا ابلقورآ
اعبطال عمدا وسهوا بكل ما ثبا به  ،وهوو ّول ّ
علأ قسمني بتقدير ثبو عدم بطال الصالة حال اعخالل سهوا ا ثبا ابلقرآ .

__________________
( )1يف « رض »  :القراءة.
( )2يف « رض »  :القراءة.
( )3تما يف احلبل املتني .229 :
( )4األردبيلي يف إمص الىائدة  215 : 2و .216
( )5انهر سنن أ داود .032 / 228 : 1
( )6راجص ص .95
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 « :أال ر » إىل آخره .علأ قدير قريور الخويب يىيود
بق يف املقام ش ء وهو أ ّ قوله
نوووى منووافرة ألنوّوه إذا محوول ّأول اإووا علووأ أ ّ موون نسووي الق وراءة حووأ دخوول يف الرتوووى لوويس عليووه
 « :أال وور » حووري موافو أل ّ لووهوم التعووويض عوون
إعووادة خبووالف حووريه  ،فووالالزم منووه أ ّ قولووه

القوراءة وعوودم التعووويض عوون حريهووا أموور آخوور  ،أال وور أ ّ التكبووري يعوووض عنووه مووص تونووه رتنووا  ،ولووو
تا املراد بذتر التعويض بيا عدم االلتىا تما ذتوره الخويب ملوا وافو يف الهواهر  ،وحوري بعيود أ
يكووو امل وراد مووا ذتووره الخوويب والتعووويض إ ووارة إىل عوودم التعيووني  ،وقوود ذتوور يف حا ووي التهووذيس
وجها آخر بل وجهني  ،من أراده وقب عليه.

مث إ ّ السووجود يف اإووا ال يبعوود أ ي وراد بووه إموووى السووجد ني إذ الواحوودة ال بطوول الصووالة
ابعخووالل هبووا سووهوا  ،تم ووا س وويأيت ( )1إ وواء ع وواىل  ،وقوود ت ووا عل ووأ الخ وويب التنبي ووه علي ووه يف
اجلمل .
قوله :
ابب اجلهش بب م مح الش ن الشعيم
سعي

أخ ا الشيخ

عن أ رب بربن ،رب

عربن أبيربه عربن اني رب بربن اني ربن بربن أابن عربن اني رب بربن

عن عب الش ن ابن أ جنشان عن نفوان قال  :نليت خلربع أ عبرب مح

يقشأ يف فاّة الكتاب ب م ( )3مح الش ن الشعيم فإذا كانت
__________________
( )1يف ج .59 : 6
( )2يف االستبصار  : 1154 / 318 : 1فكا .
( )3يف االستبصار  : 1154 / 318 : 1ببسم.
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أايمربا وكربان

() 2

نالة ال جيهش فيها ابلقشاءة جهش بب م مح الش ن الشعيم وأخفى ما سول ذلك.

 ،بن يعقوب عن عل بن إبشاهيم عن  ،بن عي ى عن يونس عن معاوية بربن ع،ربار قربال

 :قلت أل عب مح

 :إذا ق،ت للصالة أقشأ ب م مح الش ن الشعيم يف فاّة الكتاب؟ قال  « :نعم

» قلت  :فإذا قشأت فاّة الكتاب أقشأ ب م مح الش ن الشعيم مع ال ورة؟ قال  « :نعم ».
وععه عن  ،بن حيىي عن أ

قال  :كتبت إىل أ جعفش

بن ،

عن عل ابن مه اير عن حيىي بن ( )1ع،شان اهل ،اا

 :جعلت ف اك ما تقول يف رجل ابت أ بب م مح الش ن الشعيم يف نربالته

وع ه يف أُم الكتاب فل،ا نار إىل غري أُم الكتاب من ال ورة تشكها؟ فقال العباس ( : )2لربيس بربذلك أبس
فكتب خبطه  « :يعي ها » مشت

على رغم أنفه رب يعين العباس (.)3

 ،بن عل بن بوب عن  ،بن اني رب

الكاهل قال  :نلى بعا أبو عب مح
يف الىجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبل .

عربن ،رب بربن رباد بربن زيرب

يف مسوجد بو تاهول فجهور م ّور ني ببسوم

__________________
( )1يف االستبصار  1156 / 311 : 1زايدة  :أ .
( )2يف االستبصار  1156 / 311 : 1العيا ي.
( )3يف االستبصار  1156 / 311 : 1العيا ي.
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عربن عبرب مح بربن حيربىي
ال ّورمحن ال ّورحيم وقنوا

ال ع :

ترريف القول فيه فيما مضأ ( )1من جه أمحد ابن ّمود بون احلسون بون
يف األول  :وا بعد ما ّ
الوليد  ،واحلسني بن احلسن بن أاب .
والثاا  :فيه ّمد بن عيسأ عن يونس  ،وقد مضأ القول يف استدنائه مون نووادر احلكمو ّمود
بن أمحد بن مىي (.)2
األول
والثالث  :فيه مىي بن عمرا وهو إهول احلال أل ّ العالّم يف اإالص ذتر يف القسوم ّ

يونسي ( ، )3ومل أقب عليه يف حري اإالص .
ما هذه صور ه  :مىي بن عمرا ا مداا
ّ
والشابربربع ّ :موود بوون محّوواد فيووه ثق و يف النجا ووي ( ، )4و ّأمووا الكوواهلي فقوود قو ّدم ( )5أنوّوه مموودوح مووص
نوى تالم.
املنت :
يف األول  :وا و الداللو علووأ قوراءة بسووم الو ّورمحن الو ّورحيم يف الىاحتو  ،ويف املنتهووأ  :إ ّ بسووم
آيو موون ّأول احلموود وموون تو ّول سووورة هووي يف ّأو ووا إالّ بوراءة  ،وهووي بعووض سووورة يف أثنوواء النموول ،
.
فيجس يف الصالة قراء ا مبتدأ هبا يف ّأول الىاحت  ،وهو مذهس فقهاء أهل البيا

__________________
( )1يف ج  39 : 1و .41
( )2يف ج .129 : 1

( )3اإالص .3 / 101 :
( )4رجال النجا ي .1811 / 351 :
( )5يف ج .121 : 3
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انتهأ (.)1
وقد استدل ابإا علأ اجلهر ابلبسمل يف األخري وني أو األخورية علوأ قودير قوراءة الىاحتو  ،ويف
أتمل ذتر ه يف موا ص.
نهري القاصر أنّه ّل ّ

وانيانل  :أنّه ال يبعد ادعاء بادر تو الصوالة ال هور فيهوا أو هور إّ وا هوو ابعتبوار األليوني ،
األولتووني موون
واإووا تمووا وور ضو ّومن صووالة ال هوور فيهووا  ،ومووص بووادر مووا ذت وريفه ال يتنوواول حووري ّ
اعخىا يّ  ،ولو أريد ابلصالة الرتعا تا خالف املتبادر  ،وعلوأ هوذا فالتنصويص مون اإوا علوأ
اجلهر ابلبسمل يف األخري ني ّل تالم.

أما اعت،ال أن يقال  :إ ّ املستىاد منها بتقدير التناول االختصاص ابعمام تما هو صري الروايو
() 2
يتم االستدالل.
 ،والقائلو ابجلهر يف البسمل يف األخري ني ال ّ
فصو اعمام وحينئذ ال ّ
() 3
في،كن اجلواب ععه بعدم القائل ابلىصل إذ املنقول عن ابن إدريس عدم جواز اجلهر مطلقوا
 ،وعن حريه وجوا اجلهر ( )4تذلك  ،واالستحباا مدله  ،وفيه نهر يعرف ممّا أييت عون ابون اجلنيود
( .) 5
تووا يق ورأ
يف ( )6عوودم نوواول الرواي و لّخري ووني  ،لعوودم معلوميّو تونووه
ومربربا ذكربربشه الوال رب
فيهما  ،بل الهاهر أنّه تا يسبّ .
ففيه  :أ ّ هذا ّل تالم ابلنسب إىل حريه ممّن يعتقد رجحا القراءة

__________________

( )1املنتهأ .251 : 1
( )2تما يف روض اجلنا .260 :
( )3السرائر .210 : 1
( )4تما يف اجلمل ( رسائل الخريب املر ضأ .32 : ) 3
( )5انهر ص .181
( )6تذا يف النسب  ،واألنسس  :من.
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لإلمام.
مثّ إ ّ احلو ووديث علو ووأ قو وودير مو ووا ذت و وريفه فو ووتص ( )1اجلهو وور لإلمو ووام ابلبسو وومل يف األليو ووني ّ ،أمو ووا
األخريا فقد علما عودم القوول ابلىصول  ،لكون األوليوني علوأ موا يههور مون العالّمو يف امللتلوب
ال فلووو احلكووم فيهمووا موون إ ووكال  ،ألنوّوه قووال  :ا ى و املوجبووو للجهوور يف الق وراءة علووأ وجوبووه يف
البسمل فيما هر فيه  ،وإّ ا اإالف وقص يف موا ص :
الااج اجلهر هبا فيما فافا فيه وأطل  ،وأوجس أبوو الصوالح اجلهور هبوا يف
ّ
األول  :أوجس ابن ّ
ّأوليت الههر والعصر يف ابتداء احلمد والسورة اليت ليها  ،واملخهور االستحباا.

الذمو موون الوجوووا  ،وأل ّاووا جووهء موون السووورة الوويت ووس اعخىووا فيهوا (، )2
لنووا  :األصوول بوراءة ّ
احتجووا ووا رواه صووىوا  ،ونقوول الروايو  ،مث
لكوون صوريف إىل االسووتحباا عمووال بقووول األصووحاا ّ ،
تما يداوم علأ الواجس يداوم علأ املندوا.
أجاا  ّ :اعمام

مث قال  :الداا املخهور استحباا اجلهر ابلبسومل فيموا فافوا فيوه للمنىورد واعموام  ،ونقول ابون
إدريووس عوون بعووض أصووحابنا أ ّ اجلهوور هبووا يف تو ّول صووالة إّ ووا هووو لإلمووام  ،و ّأمووا املنىوورد فيجهوور هبووا يف
أظن أ ّ املراد بذلك البعض هو ابن اجلنيد  ،ألنّه هو أفوأ بوذلك يف
اجلهريّ وفافا فيما عداها  ،و ّ
تتاا األمحدي.
مث اسووتدل العالّم و ابلخووهرة  ،ونقوول االحتجوواج ّ األصوول وجوووا امللافت و فيمووا فافووا فيووه ،
أل ّاا جهء الىاحت خرج منه اعمام لرواي
__________________
فصص.
( )1تذا يف النسب  ،واألنسس ّ :
فتتعني فيها املساواة.
( )2يف املصدر زايدة ّ :
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صىوا  ،وأجاا نص عموم وجوا امللافت  .انتهأ (.)1
وال فىأ عليك بعد وجود القائل ودالل الرواي  ،ال وجه ملا ذتوره العالّمو  ،والخوهرة ّول توالم
املتأخرين.
يف إثبا احلكم الخرعي إذا تانا بني ّ
ورّ ووا يقووال  :إ ّ اجلهوور واعخىووا علووأ قوودير اسووتحباهبما وكوون العموول ابلخووهرة يف البسوومل ،
ّأموا علووأ قوودير الوجوووا فواإروج عوون السووورة مخووكل  ،إالّ أ يقوال  :إ ّ دليوول الوجوووا ال يتنوواول
البسمل  ،إذ األخبار إمل  ،والقائلو ابلوجوا ( )2ال إ اى بينهم علأ البسمل .
وفيووه  :أ ّ العموول ابإووا الوودال علووأ أ ّ موون جهوور فيمووا ال ينب ووي اجلهوور فيووه يتنوواول البسوومل تمووا

سوويأيت ( ، )3إالّ أ يقووال  :إ ّ املتبووادر اجلهوور يف اجلميووص واعخىووا يف اجلميووص  ،وفيووه مووا ال فىووأ ،
تل حال املقام واسص البحث.
وعلأ ّ
ختصووص
مثّ إ ّ قووول العالّم و يف اجل وواا  :نووص عموووم وجوووا امللافت و  ،إ أراد بووه أ ّ الخووهرة ّ
فصووص فكووا عليووه أ يووذتره  ،ولووو وجوود ملووا تووا
العموووم  ،فىيووه مووا ق و ّدمناه  ،وإ أراد أ ّ حريهووا ّ
لالقتصار علأ الخهرة وجه.
وق رب يقربربال  :إ ّ وجوووا امللافت و ملووا تووا مرجعووه إىل الخووهرة ملووا ق و ّدم موون العالّم و أ ّ املخووهور
ّ
وجوا امللافت  ،واجلهر مص الرواي اآل ي فيمن أخىأ فيما ال ينب ي اعخىواء فيوه أو أجهور فيموا ال
ينب ي اجلهر  ،إىل آخره.
__________________
( )1امللتلب .151 : 2
( )2راج ص .18
( )3يف ص .128

182

والرواي و و إمل و و تم و ووا مض و ووأ  ،والخ و ووهرة ال ىي و وود يف البس و وومل لوق و وووى االخ و ووتالف فيه و ووا  ،في و و ّج
االستحباا ابعطالقا  ،وصحي ( )1علي بن جعىر الدال علوأ جوواز اجلهور واعخىوا ( )2علوأ
قدير عدم محله علأ التقي تما سيأيت (.)3
فص البسمل .
إال أن يقال  :إ ّ اإا علأ قدير العمل به ال ّ
وفيه  :أ ّ مقام التأييد به أمر آخر وإ تا ال فلو من يء.
إذا عرفا هوذا فواعلم أ ّ موا قو ّدمناه مون االسوتدالل ابإوا املبحووث عنوه لّخري وني  ،قود اعتمود
عليه اع  ،والعالّمو يف امللتلوب مل يسوتدل بوه  ،بول نقول عون ابون اببويوه أنّوه قوال  :واجهور ببسوم

الرحيم يف يص الصلوا  ،والخيب يف املبسو واإالف والنهاي قوال  :يسوتحس اجلهور
الرمحن ّ
ّ
هبووا فيمووا ال هوور فيووه  ،وقووال السوويّد املر ضووأ يف اجلموول  :و ىتووت القوراءة ببسووم الو ّورمحن الو ّورحيم [
وجتهور هبووا ] ( )4يف تو ّول صوالة جهوور أو إخىووا  ،وقوال الخوويب يف اجلموول  :واجلهور ببسووم الو ّورمحن
الو ّورحيم فيمووا ال هوور ابلق وراءة فيووه يف املو ووعني  ،وقووال ابوون إدريووس  :املسووتحس إّ ووا هووو اجلهوور يف
األولتني يف الصالة اعخىا يّ دو األخري ني  ،فإنّه ال ووز اجلهور فيهموا ابلبسومل  ،قوال العالّمو :
ّ
وتالم املتقدمني يقتضي عموم استحباا اجلهر.
مث قال  :احوتج ابون إدريوس ّ الصوالة ّإموا جهريوّ أو إخىا يو ( فاالخىا يّو  :الههور والعصور ،
األولتني
واجلهر ابلبسمل يف الرتعتني ّ

__________________

( )1يف النسب زايدة  :خا  ،حذفناها الستقام العبارة.
( )2التهذيس  ، 636 / 162 : 2الوسائل  05 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  25ح .6
( )3يف ص .126
( )4ما بني املعقوفني أ ىناه من املصدر.
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فأمووا األخووريا فووال تعو ّوني فيهمووا القوراءة ) ( .)1وال خووالف يف
مسووتحس أل ّ فيهمووا تعو ّوني القوراءة ّ
أ ّ الصالة اعخىا يّ ال وز اجلهر فيها ابلقراءة  ،والبسمل مون لو القوراءة  ،وإّ وا ورد يف الصوالة
األولتووني فحسووس  ،وأطووال الكووالم  ،مث أجوواا
اعخىا يّو الوويت تعو ّوني فيهووا الق وراءة وال تعو ّوني إالّ يف ّ

التعني عدم استحباا اجلهر (.)2
عنه العالّم نّه ال يلهم من عدم ّ
األولتووني  ،وإ
وأنووا خبووري نوّوه ال يبعوود أ يكووو مرجووص قووول ابوون إدريووس إىل أ ّ اإووا وارد يف ّ
تا يف تالمه نوى خويش.
فسوور املو ووعني :
مث إ ّ العالّم و ذتوور يف قووول الخوويب السوواب  :يف املو ووعني  :أ ّ ابوون إدريووس ّ

ابلههر والعصر.
واحتموول العالّمو أ يكووو املوراد ابملو ووعني قبوول احلموود وبعوودها ولكو ّول وجووه  ،إالّ أ ّ مووا يف خووا
() 3
مر ني  ،رّ ا يءيّد قول العالّم يف احتماله.
الكاهلي اآليت بيانه من قوله  :جهر ّ
فيم ووا ذت وور فالتأس ووي يىي وود
أم ربربا م ربربا قرب رب يق ربربال  :إ ّ اإ ووا املبح وووث عن ووه إذا اقتض ووأ جه وورة
االستحباا  ،فيندفص به قول ابن إدريس  ،وتذلك ما روي أ ّ من عالما املءمن اجلهور ببسوم
( .) 4
ففيه ّأوال  :أ ّ اإا ال يتناول األخري ني  ،و نيا  :أ ّ اجلهر ببسم

__________________

( )1ما بني القوسني ساقا من « فض ».
( )2امللتلب  152 : 2و  ، 153وهوو يف الىقيوه  ، 282 : 1واملبسوو  ، 185 : 1واإوالف  ، 331 : 1والنهايو :
 ، 56ويف ول العلوم والعمول ( رسوائل الخوريب املر ضوأ  ، 32 : ) 3واجلمول والعقوود ( الرسوائل العخوور )  ، 103 :ويف
السرائر .210 : 1
( )3يف ص .111
( )4التهذيس  ، 122 / 52 : 6الوسائل  450 : 14أبواا املهار ا  56ح .1
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يتح ّق ابألوليني حلصول عالم املءمن.
حجو ابون إدريوس بعود نقلهوا :
والعجس من بعض ّققي املعاصرين و سلّمه و أنّه أجاا عن ّ
نّه ال خوالف يف وجووا إخىوا القوراءة فيهموا  ،فعلوأ مو ّدعي اسوتحباا اجلهور يف بعضوها و يعو

البسمل و إثبا جواز التبعيض .واجلواا هذا لىهه  :ول الدليل مو ص النهاى (.)1
التأسوي ال فلوو مون إ وال أل ّ فعلوه
وينب ي أ يعلم أ ّ اختصواص الروايو ابعموام ظواهر لكون ّ
فالتأسووي بووه إ تووا يف خصوووص اجلماعو لووهم قييوود إطووالق األصووحاا
إّ ووا تووا يف اجلماعو
ّ
التأسي  ،واحلال أ ّ املستدل ابلرواي علأ استحباا اجلهر يف مو وص اعخىوا علوأ
يف استحباا ّ

اعطالق  ،فاستدالله ال ب ّد فيه من ميم عدم القائل ابلىرق.
التأسو ووي يقتضو ووي االسو ووتحباا مطلقو ووا  ،فإ و ووكاله وا و و
وإ تو ووا
ّ
ابعمام .

فو ووإ ّ فعلو ووه

خو وواص

ابلتأس ووي يف الىع وول ال يف خص وووص اعمام و إذ ل ووو اقتض ووأ التأس ووي
إال أن يق ربربال  :إ ّ االعتب ووار ّ
التلصوويص لوهم التلصوويص ابلصووالة اإاصو لووو جهوور يف الههوور موودال  ،مووص أ ّ الهوواهر عوودم الىوورق
بينها وبني العصر  ،فعلم أ ّ التأسي يف مطل الىعل.
وفيه إمكا الىورق بوني اجلماعو وصوالة الههور  ،ومل َأر مون تخوب قنواى هوذا اع وال يف حقيقو
التأسي.
ّ
وظ وواهر العالّمو و يف امللتل ووب حي ووث مل يتع وورض يف اجلو وواا ع وون االس ووتدالل ابلروايو و االعو و اف
بخمول احلكم للمنىرد  ،وإالّ تا األوىل

__________________
( )1البهائي يف احلبل املتني .220 :
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() 1
التأس ووي
اجل وواا ووا يقتض ووي بيووا ه ووذا  ،وت ووالم بع ووض املتو ّ
وأخرين ال ووذي أ وريف إليووه م وون إط ووالق ّ
التأمل يف هذا تلوه فإنّوه
التأسي يف الىعل مطلقا  ،والنهر فيه وا  ( ،فينب ي ّ
يقتضي صرما إرادة ّ
ابلتأمل التام ) (.)3( )2
حري ّ
ّ

علي بن إبراهيم  ،عن أبيوه  ،عون محّواد
فإن قلت  :قد رو الكلي يف تتاا الرو حديدا عن ّ
 ،وذتور
بن عيسأ  ،عن إبراهيم بن عدما  ،عن سليم ابن قيس قوال  :خطوس أموري املوءمنني
ق ووال  « :ق وود عمل ووا ال وووالة قبل ووي أعم وواال خ ووالىوا فيه ووا رس ووول
اإطب و وق وود ض و ّومنا أنّووه
لتىرق ع ّ جندي حأ أبقوأ وحودي »
 .ولو محلا النا علأ رتها ّ
وحولتها إىل موا عهاّ .

الرحيم » (.)4
و وع ّددها
الرمحن ّ
إىل أ قال و  « :وألهما النا اجلهر ببسم ّ
ودل علووأ أ ّ اجلهوور ببسووم الو ّورمحن الو ّورحيم مطلوووا علووأ سووبيل الوجوووا  ،لووذتره
وهووذا يو ّ
 « :وأموور ابلتكبووري علووأ اجلنووائه ووس كب وريا » قبوول مووا
أ ووياء واجب و م وت و منهووا قولووه

نقلناه من اجلهر ببسم الرمحن الرحيم.
قلربربت  :ال فلووو اإووا موون داللو  ،إالّ أنوّوه يف التعموويم لّخري ووني واعمووام واملنىوورد  ،أو التلصوويص
فردد ووه إىل مو ووعه » وهووذا
ابعمووام واملنىوورد إموول  ،علووأ ا ّ فيووه  « :لووو أموور قووام إبوراهيم
وا اع كال  ،والسند
__________________
( )1يف ص .185
( )2ما بني القوسني ليس يف « رض ».
قرر ذلك فاعلم أ العالّم يف امللتلب نقل .وهي حري مالئم للمقام.
( )3يف « فض » زايدة  :إذا ّ
( )4الكايف .21 / 50 : 0
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ال فلو من يء ابلنسب إىل سليم بن قيس وحريه.
الكخوي اع واى علوأ صوحي موا
فإن قلربت  :السوند مخوتمل علوأ محّواد بون عيسوأ  ،وقود نقول ّ
() 1
يضر الكالم يف سليم وحريه.
يص عنه  ،فال ّ
قلت  :قد مضأ القول ( )2يف مدل هذا ا ي عن اععوادة  ،لكون القائول ّ معو اع واى موا
سب ال وجه لعدم عمله ابإا  ،ورّ ا ي ّدعأ انتىاء اع ال فيه نهرا إىل أ ّ الهاهر العموم.
فربربإن قلربربت  :مووا وجووه التوقووب يف سووليم بوون قوويس مووص أ ّ العالّم و قووال يف اإالص و  :إ ّ الوجووه
عندي احلكم بتعديل املخار إليه (.)3

قل ربربت  :وج ووه التوق ووب م ووا ت و ّورريفه يف أحو ووال العالّمو و  ،مض ووافا إىل ع وودم وثيق ووه م وون الخ وويب
والنجا ي ( ، )5علأ أ ّ العالّم حكم بتعديله والتوثي أمر زائد تما ال فىأ.
إالّ أ يقووال  :إ ّ التعووديل يف الرجووال يوراد بووه التوثيو تمووا سووب نقلووه عوون جو ّدي يف الدرايو

() 4

( ، )6وفيه ما فيه.
وينب ووي أ يعلووم أ ّ يف الىهرسووا ( )5والنجا ووي  ،ال وراوي عوون سووليم  :إب وراهيم بوون عموور اليموواا
وأاب بن أ عيّاش ( ، )0ويف الرواي إبراهيم بن

__________________
( )1رجال الكخي .585 / 653 : 2
( )2يف ج  68 : 1و .61

( )3اإالص .1 / 03 :
( )4رجال الطوسي .5 / 43 :
( )5رجال النجا ي .4 / 0 :
( )6الدراي .53 :
( )5الىهرسا .336 / 01 :
( )0رجال النجا ي  4 / 0 :وليس فيه  :أاب بن أ عياش.
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عدما  ،واحتمال الووهم بسوبس صوحيب عمور بعدموا قريوس مون اللىو  ،وإ توا احتموال عودم
التصحيب له نوى قورا  ،نهورا إىل أ ّ الوراوي عون إبوراهيم ابون عدموا محّواد بون عيسوأ  ،وعلوأ ت ّول
حال رواي إبراهيم بن عدما عن سليم ال فلو من حراب أل ّ إبراهيم بن عدما مون أصوحاا أ
 ،وسووليم موون أصووحاا احلسوون واحلسووني وعلووي بوون احلسووني

والصووادق
احلسوون موسووأ
وهذا يقتضي اعرسال.
ّأما علوأ قودير روايو إبوراهيم بون عمور اليمواا فويمكن رفوص اعرسوال أل ّ إبوراهيم مون أصوحاا
 ،وحينئوذ رّ وا يتع ّوني توو الوراوي يف الروايو املبحووث
 ،وسليم مذتور يف أصوحابه
الباقر

عنهووا ابوون عموور ال ابوون عدمووا  ،ويف ابوون عموور تووالم قو ّدم ( ، )1ويف اإالصو ذتوور اخووتالف أسووانيد
الكتاا ب ري ما ذتريفه  ،واعتماده علأ الكخي وهو مضطرا (.)2
وأمربربا الثربرباا  :فهووو تمووا وور يوودل علووأ أ ّ التسوومي يف الىاحت و والسووورة ال ب و ّد منهووا  ،وقوود سووب

عمار قد يسوتبعد سوءاله عون مدول هوذا  ،فإنّوه تواملعلوم مون أهول
اع اى املنقول  ،حري أ ّ معاوي بن ّ
يف الىاحت و ّ ،أمووا مووص السووورة فيحتموول أ يكووو الس وءال موون جه و ج وواز التبعوويض يف
البيووا
السورة علأ ظاهر بعض األخبار  ،وإ أمكن أ يقوال  :إ ّ ظواهر اإوا خوالف ذلوك وأ املتبوادر
منووه لووهوم قوراءة البسوومل تالىاحتو  ،حايو األموور أ ّ وجووود املعووارض الوودال علووأ التبعوويض رّ ووا يقتضووي

محوول هووذا اإووا علووأ خووالف ظوواهره  ،وسوويأيت ( )3يف خووا أنوّوه ال يق ورأ قو ّول موون سووورة وال تدوور ،
ونذتر إ اء
__________________
( )1يف ج .05 : 1
ابلتأمل التام هذا.
حري ّ
( )2يف « رض » و « م » زايدة  :فينب ي ّ
التأمل يف هذا تلّه فإنّه ّ
( )3يف ص .132
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عاىل ما ال ب ّد منه فيه.
ودل علوأ وجووا السوورة بعوود احلمود إذ وجووا البسوومل إذا
ومربا قرب يقربال  :موون أ ّ هوذا اإوا يو ّ
اقتضوواه اإووا نهورا إىل املخووارت للحموود يف احلكووم ظوواهرا أفوواد املطلوووا  ،لكوون بضووميم عوودم ج وواز
عني أحد األمرين ّإما السورة أو بعضها.
التبعيض  ،أو جوازه و ّ
ميكن اجلواب ععربه  ّ :حايو موا يودل عليوه اإوا قوراءة البسومل موص السوورة ّ ،أموا الوجووا فوال ،
وتووو البسوومل يف الىاحت و واجب و ال يلووهم مدلهووا يف السووورة جل وواز اختصوواص اإووا ابلتنبيووه علووأ أ ّ
تل سورة  ،وحينئذ خ ك الىاحت والسورة من هذه اجله  ،ويبقأ حكم الوجووا
البسمل جهء من ّ

مستىادا من حريه  ،فإ رّ الدليل علأ الوجوا يف السورة أمكن محل اإا علأ الوجوا فيهما.
فإن قلربت  :ظواهر اإوا سواوي الىاحتو والسوورة يف لوهوم قوراءة البسومل ّ ،أموا احتموال موا ذتور
فبعيد  ،وعلأ قدير قربه فهو مساو ل ريه  ،وال مانص من استىادة األمرين من اإا.

قلربربت  :إذا لوووح اإووا بعووني العناي و يههوور رجحووا مووا ذت وريفه  ،وعلووأ قوودير عدمووه فوواإا ال
يىيد املطلوا من وجوا السورة مص االحتمال ووجود املعارض.
صحته علأ وجوا السورة أل ّ الهاهر من اععوادة يىيود ذلوك
وأما الثالث  :فرّ ا يدل بتقدير ّ
إ رجوص إىل الصوالة  ،وإ رجوص إىل البسومل و علوأ معو أ ّ نىوي البوأ يف رتهوا ال وجوه لوه  ،بول

عاد البسمل  ،و كو الىائدة يف املبال دفص احتمال رجحا الو ك علوأ اع يوا ابلبسومل و أمكون
أ يقال بعدم الدالل علأ وجوا السورة  ،إالّ أ ّ الهاهر من اإا خالفه ،
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بل ال وجه له.
األول ال م ووانص موون أ يقووال  :إ ّ اععووادة بس ووبس فعوول خووالف املخ ووروى يف
نعووم علووأ التقوودير ّ
الصالة وإ تانا السورة مستحب  ،تما ذتوريفه يف احلوديث الوذي ورد نّوه ال يقورأ ق ّول مون سوورة

يف حوا ي التهذيس لدفص من استدل به علأ وجوا السورة.
واحتمال استبعاد الوجه يف اإوا ّ إعوادة الصوالة بو ك املسوتحس حوري وا وح الوجوه  ،يدفعوه
أ ّ الصووالة تيىيّ و متل ّقوواة موون الخووارى  ،فووال مووانص موون الووبطال بىعوول املسووتحس علووأ هيئ و الى و
للمنقول.

يدل علأ التبعويض  ،وحينئوذ ال بو ّد مون محول اإوا
وال يتوجه أ ّ يف األخبار و تما سيأيت ( )1و ما ّ
علووأ وجووه ال ينووايف ذلووك  ،ولووو محوول علووأ إعووادة البسوومل بنحووو مووا ذتوور يف الوجووه الدوواا أمكوون ،
خبالف إعادة الصالة.
عمكووا اجل وواا ابحلموول علووأ أ ّ وورك البسوومل مل يكوون علووأ وجووه اع يووا بووبعض السووورة  ،بوول
وز أ يكو ال ك بقصد تو السورة حريها وإ تا ظاهر اإوا خالفوه  ،إالّ أ ّ يف اجلوواا نووى
إ عار به.
ومتمل أ كو اععادة لوقووى الىعول ب وري موافقو الخورى موص إمكوا االطّوالى عليوه  ،ويف هوذا
أتمل.
نوى ّ
ووهم
ولعو و ّول األوىل احلمو وول علو ووأ االسو ووتحباا يف اععو ووادة  ،واملبال و و لو وودفص قو ووول العيّا و ووي  ،و و و ّ
الوجوا لعلّه اندفص بوجه من الوجوه  ،هذا.
والعيّا ووي املووذتور ال أعلووم حالووه  ،و ووبطه يف التهووذيس ( : )2العبّاسووي  ،يف نسوول معتوواة ابلبوواء
املىردة والسني املهمل .

__________________
( )1يف ص  140و .149
( )2التهذيس .252 / 69 : 2
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م ّور ني  ،وهوو إمول إذ امل ّورا تملو للىاحتو وللسوورة ،
ضمن جهورة
والشابع  :تما ر
ّ
األولتووني  ،ومتموول أ ي وراد ابملو ّور ني يف الىاحت و الواقع و يف الوورتعتني ،
ف ورياد ابملو ّور ني يف توول رتع و موون ّ
األول  ،بوول عوودم القائوول
فتكووو السووورة ال يسووتحس فيهووا اجلهوور ابلبسوومل  ،وال يبعوود ّادعوواء ظهووور ّ

ابلداا فيما أعلم يءيّد نىيه  ،وقد ق ّدم يف األقوال ما ي عن اععادة ملناسب هذا اإا منها.
ومووا ضو ّومنه موون قولووه  :وقنووا يف الىجوور  ،رّ ووا يوودل علووأ االختصوواص ابلىجوور  ،واألخبووار يف
مىصل إ اء  ( ،تما أييت ) ( )1يف التسليم لإلمام  ،فليكن هذا اإوا علوأ ذتور
ذلك ستأيت ّ
ملا أييت بسبس املعار .
األول
وال فىووأ أنوّوه رّ ووا يسووتىاد موون اإووا عوودم اجلهوور يف البسوومل يف األخري ووني علووأ االحتمووال ّ
إالّ أ كو الصالة مقصورة.
قوال  :يعيودها يعيودها ،
مر ني » فهو تمل أل يراد  :أنّه
وما ضمنه اإا من قوله ّ « :

تمووا متموول أ ي وراد  :أنووه يعيوودها مكو ّوررة يف الصووالة بتضوومني يعيوودها مع و  :يقرأه ووا  ،وال فى ووأ
األول.
و وح ّ
قوله :

فأما ما رواه  ،بن عل بن بوب عن  ،بربن اني رب

عربربن م ربرب،ع البصربربشي قربربال  :نربربليت مربربع أ عب رب مح
العامل

عربن نربفوان عربن عبرب مح بربن بكربري

فق ربشأ  :ب ربربم مح الربربش ن الربربشعيم اني ،رب هلل رب

مث قشأ ال ورة اليت بع اني ،ومل يقشأ ب م مح الش ن

__________________
( )1ما بني القوسني ساقا من « فض ».
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الشعيم مث قام يف الثانية فقشأ اني ،ومل يقشأ ب م مح الش ن الشعيم مث قشأ سورة أخشل.

فال يعايف هذا اخل األخبار اليت ق معاها ّ ألنه تض،ن عكايربة فعربل وجيربوز أن يكربون م رب،ع مل ي رب،ع

أاب عب مح

التقية واالضطشار.

يقشأ ب م مح الش ن الشعيم لبع كان بيعه وبيعه وحيت،ربل أن يكربون إّنربا تربشك لضربشب مربن

فأما ما رواه ،رب بربن علرب بربن بربوب عربن علرب بربن ال ربع ي عربن رباد عربن عشيرب

م لم قال  :سألت أاب عب مح

عربن ،رب بربن

عن الشجل يكربون إمامربا ي ربتفتح ابني،رب وال يقربول  :ب ربم مح الربش ن

الشعيم قال  « :ال يضشه وال أبس بذلك ».

فالوجه فيه أن حن،له على عال التقية دون عال االختيار ي ل على ذلك :
ما رواه سع بن عب مح عن أ

و،

عن العباس بن معشوف عربن نربفوان بربن حيربىي عربن أ

() 1
األول
جشيش زتراي بن إدريس القمي قال  :سألا أاب احلسن ّ

ببسم

ال ع

الرحيم  ،قال  « :ال هر ».
الرمحن ّ
ّ

يف األول  :فيه عبد

 :عن الرجل يصلّي بقوم وز ( )2أ

() 3
مكررا يف
بن بكري  ،وقد مضأ القول
ّ

__________________

( )1يف االستبصار  : 1168 / 312 : 1حريه.
( )2يف التهذيس  ، 240 / 60 : 2واالستبصار  : 1168 / 312 : 1يكرهو .
( )3يف ج .125 : 1
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هر

أنه.
ومسمص البصري وهو ابن عبود امللوك بون مسومص بون مالوك الوذي يقوال لوه  :توردين  ،وقود ذتور
العالّم يف اإالص إنّوه ويب بكور بون وائول ابلبصورة ووجههوا وسويّد املسوامع ( ، )1والنجا وي سوبقه

إىل هذا الكالم  ،وزاد أنّه تا أوجه من أخيه عامر (.)2
وقوود يتعجووس موون العالّمو أنوّوه قووال يف العنووا  :مسوومص بوون مالووك  ،وقيوول  :ابوون عبوود امللووك أبووو
سيّار .والنجا ي ذتر ما ق ّدمناه من أنّه مسمص بن عبد امللك بن مسمص بن مالك ( .)3ونقول عبوارة
النجا ي مص نقل اإالف  ،وهو املوجس ملا ذتريفه.
وعلأ تل حال ال يهيد الرجل علوأ املودح إ ثبوا مون الوجاهو ذلوك ّ ،أموا تونوه سويّد املسوامع
فووال يبعوود أ يكووو إ ووارة إىل مووا ذتووره النجا ووي يف نسووبه بعوود مووا قو ّدمناه  :موون أنوّوه ابوون مالووك بوون
مسمص بن سيّار  ،فهو سيّد املسامع حيث صاروا ثالث  ،والسويادة ابعتبوار عل ّوو الخوأ علوأ جو ّده

العلو حري معلوم احلقيق .
وج ّد ج ّده  ،و ّ
فضووال عوون مسوومص
ويف الكخووي قووال ّموود بوون مسوعود  :سووألا أاب احلسوون علو ّوي بوون احلسوون بوون ّ
وتو ن
وردين أ سوويّار؟ فقووال  :هووو ابوون مالووك موون أهوول البصوورة وتووا ثقو ( .)4وال فىووأ عليووك احلووال ،
وهم العالّم مون هنوا أ ّ األا تلوب فيوه أل ّ النجا وي قوال  :ابون عبود امللوك ،
حري أ ّ الهاهر ّ
وابن

__________________
( )1اإالص .13 / 151 :
( )2رجال النجا ي .1124 / 428 :
( )3اإالص .13 / 151 :
( )4رجال الكخي .568 / 590 : 2
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فضال قال  :ابن مالك  ،وأنا خبري ّ النسب إىل اجل ّد حري عهيهة الوجود  ،واألمر سهل.
ّ
() 1
ترريف القول يف أ حاله ال هيد علأ اجلهال .
علي بن السندي  ،وقد ّ
والثاا  :فيه ّ
والثالث  :تما ر فيه أمحد و ّمد  ،علأ موا وجود مون النسول اآل  ،وأمحود هوو ابون ّمود
بوون عيسووأ علووأ الهوواهر  ،وال يبعوود أ يكووو ّموود هووو ابوون ّموود بوون عيسووأ أخووو أمحوود  ،ويف
التهذيس أمحد بن ّمد ( ، )2ولعلّه الصواا  ،واحتمال تو ما هنا تذلك يف حيّه اعمكا .
ّأموا أبوو جريور زتوراي بون إدريوس ف وري ثقو  ،وذتور ويلنا ا ّقو و أيّوده و يف تتواا الرجوال موا
يدل علأ أنّه معتمد ( ، )3ومل يههر اآل وجهه  ،وقد قو ّدم منّوا توالم يف الرجول .ويف اإالصو :

إ ّ زترّاي بن إدريس تا وجها ( .)4وهذا ال يهيود علوأ املودح  ،ويف حوري اإالصو مل يوذتر ذلوك علوأ
مووا وجد ووه موون تتوواا الخوويب وفهرسووته والنجا ووي  ،وظوواهر الرواي و روايتووه عوون أ احلسوون موسووأ
.

( )5أيضوا  ،ومل يوذتره يف رجوال موسوأ
والر وا
والخيب ذتره يف رجوال الصوادق
لهن الخيب تمول لوو ال الروايو املوذتورة ،
 ،إالّ أ ّ املعلوم وجوده يف زمنه
 ،وعدم روايته عنه ّ
حري وا .
فالعذر للخيب يف رك ذتره يف رجال موسأ
__________________
( )1يف ج .355 : 1
( )2التهذيس .240 / 60 : 2
( )3منهج املقال .149 :
( )4اإالص .0 / 56 :
( )5رجال الطوسي  52 / 288 :و .2 / 355
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املنت :

يف األول  :مووا ذتووره الخوويب موون ج وواز عوودم مسوواى مسوومص يف حاي و البوعوود أل ّ البوعوود بينووه وبووني
جهورا
ضمن الىرق  ،ولعلّه لوو قوال  :جلهوره
اعمام يقتضي عدم السماى يف السور ني  ،واإا ّ

متىاوا ( يسمص ارة وال يسمص أوخر ) ( )1أمكن  ،إالّ أ ّ اجلهم من الراوي بعدم القوراءة ال وجوه لوه
 ،بل الالزم أ ّ يقول  :مل أمسص.
وجووه التقيّو ّ القوراءة يف
واحلموول علووأ التقيّو قوود ينافيووه قراء ووا مو ّورة و رتهووا أخوور  ،ووكوون أ ّ
قرأهووا يف ّأول الىاحت و موون

األول تانووا لعوودم موون يتّقووأ مث جت و ّدد يف األثنوواء تمووا ينبّووه عليووه أنوّوه
ّ
ّأول الصالة و رتها يف البواقي.
ومتموول أ يكووو وورك البسوومل يف االوىل موون السووورة جلوواز التبعوويض فيهووا  ،علووأ مووا يوودل عليووه
بعض األخبار  ،وال ينافيه ما ق ّدم عمكا التوجيوه السواب وقولوه  :مث قوام يف الدانيو  ،إىل آخوره.

يراد به أنّه قرأ احلمد مص البسمل ومل يقرأ البسمل مص السورة وقوله  :فقرأ احلمد ومل يقورأ بسوم .
ال ص و وراح في ووه بك ووو البس وومل للىاحت و و  ،وال م ووانص م وون إرادة الىاحت و و يعه ووا لت وودخل البس وومل ،
وال يس يف قوله  :مث قرأ سورة أوخر  .ووز أ يكوو مون حيوث امل وايرة للسوورة االوىل  ،ال ل يوس

ينوايف مووا قلنوواه  ،وقولوه  :سووورة أخوور وإ نواول البسوومل إالّ أ ّ التلصوويص ابملقوام واجلمووص ال مووانص
منه.
__________________
( )1يف « فض » و « م »  :سمص ارة وال سمص اخر .
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والثربرباا  :تمووا متموول مووا قالووه الخوويب موون التقي و متموول الس وءال عوون رتهووا يفسوويا  ،فإنوّوه ال يضو ّور
ال الصالة  ،ورّ ا أيّد هوذا ظواهر قولوه  :وال يقوول  ،عووض  :ال هور .وإ أمكون موافقتوه للتقيو
أيضا بنوى من التوجيه.
والثالث  :تموا متمول التقيّو  ،متمول أ يوراد نىوي اجلهور علوأ سوبيل التع ّوني  ،ورّ وا يق ّورا التقيو
تووو اعمووام مهنّو حضووور أهوول اإووالف  ،وال فىووأ أ ّ إطووالق الرواي و وإ نوواول اجلهريّو ال يضو ّور
ال التقيّ ملا هو املعروف من مذهس احلنىيّ ( ، )1وعلوأ التوجيوه الدواا ختوتص ابعخىا يّو  ،فكوا
محل الخيب أوىل.
قوله :

فأما ما رواه سع بن عب مح عن أ

بن ،رب

عربربن عبيرب مح بربربن علرب انيلربربيب .واني رب بربربن سربربعي

م كان عن  ،بن عل انيليب عن أ عب مح

عربن ،رب ابربن أ ع،ربري عربن رباد بربن عث،ربان

عربربن علرب بربربن العع،ربربان و ،رب بربربن سربربعان وعبرب مح بربربن
أّن،ا سأاله ع،ن يقشأ ب ربم مح الربش ن الربشعيم

ع يشي يقربشأ ( فاّربة الكترباب قربال  « )2( ) :نعربم ( )3إن شرباء سربشا وإن شرباء جهربشا » قربال  :أفيقشأهربا مربع
ال ورة األُخشل؟ قال  « :ال ».

فالوجه يف هذا اخل ما قلعاه يف اخل األول من له على التقية وجيوز أن يكون املشاد به من كان يف

نالة انفلة وأراد أن يقشأ من

__________________
( )1انهر أحكام القرآ أل بكر اجلصاص .15 : 1
( )2يف االستبصار  1161 / 312 : 1بدل ما بني القوسني  :بىاحت الكتاا فقال م.
( )3ليسا يف االستبصار  ، 1161 / 312 : 1والهاهر أ « م » فيه مصحب « نعم ».
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بعح سورة جاز له أن ال يقشأ ب م مح الش ن الشعيم.

يب ما ذكشانه :

ما رواه سع بن عب مح عن أ

بن ،

بربن عث،ربان عربن ،رب بربربن م ربلم عربن أ جعفربش
أيقرأ بسم
».

عن اني

بن سعي

عن فضالة بن أيوب عن أابن

 ،قوال  :سووألته عون الرجول يىتوت القوراءة يف الصووالة

الرمحن ال ّورحيم؟ قوال  « :نعوم  ،إذا افتوت الصوالة فليقلهوا يف ّأول موا يىتوت مثّ يكىيوه ممّوا بعود ذلوك
ّ

ال ع

يف األول  :مختمل علأ طريقني إ وجعل احلسني بون سوعيد فيوه معطوفوا علوأ سوعد بون عبود
فيكووو الخوويب رو بطريقيووه عوون سووعد واحلسووني  ،وإ جعوول احلسووني معطوفووا علووأ ّموود بوون أ

عمري ليكو أمحد بن ّمد بن عيسأ راواي عن عبيد احللو بطريو وعون ّمود بون احللو آبخور
يتخعس من الطري طريقا .
تا الخيب راواي بطري واحد عن سعد  ،حاي األمر أنّه ّ
األول يووروي الخويب عوون سووعد بون عبوود  ،عون أمحوود بون ّموود  ،عوون
و و وي احلووال أ ّ علوأ ّ
ابن أ عمري عن محّاد  ،عن عبيد  .ويروي عن احلسني بون سوعيد  ،عون عل ّوي بون النعموا وابون
سوونا وابوون مسووكا  ،عوون ّموود احللو  ،ومهووا و أعو ّموودا وعبيوود و يوورواي عوون أ عبوود
.
وعلأ الداا يروي الخيب  ،عن سعد بون عبود  ،عون أمحود بون ّمود  ،وأمحود يوروي ارة عون

ابوون أ عمووري  ،عوون محّوواد  ،عوون عبيوود  .وارة عوون احلسووني  ،عوون علووي بوون النعمووا وموون معووه ،
عن ّمد احلل ،
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.
ومها يرواي عن أ عبد
فإن قلت  :الهاهر من قوله  :و ّمد بون سونا وعبود بون مسوكا  ،روايو احلسوني بون سوعيد
عوون عبوود بوون مسووكا  ،والهوواهر موون الووروااي عوودم رواي و احلسووني بوون سووعيد عوون عبوود بوون
مسكا  ،بل ّمد بن سنا يف الرجال يروي عن عبد بن مسكا ( ، )1وتذا يف الروااي .
قلت  :ال بوعد يف رواي احلسوني بون سوعيد عون عبود  ،وأظ ّون يف الوروااي وجووده ( )2إالّ أنّوه مل
مضوورا اآل لّووه  ،وروايو ّموود بوون سوونا عنووه ال ىيوود االحنصووار  ،نعووم يسووتىاد موون الرجووال روايو
أمحد بن ّمد بون عيسوأ عون ّمود بون سونا عنوه تموا يف النجا وي ( ، )3بول فيوه موا يودل علوأ أ ّ
رواي عبد بن مسكا عن ّمد احلل بواسط أمحد بن ّمد بن عيسأ عون ّمود بون سونا ،
فال يبعد أ يكو الهاهر  :عن عبد بن مسكا  ،وإ أمكن وجيه موا هنوا  ،وعلوأ تول حوال
السند ال ار ياا فيه بعد ما ق ّدمناه (.)4
() 6
األولني.
مكررا ( )5يف [ اجلهأين ]
ّ
والثاا  :تذلك ملا ذتريفه يف أاب ّ

املنت :

يف األول  :ما ذتره الخيب فيه من التقيّ هو أعلم بوجهه ابلنسوب إىل قولوه  « :إ
اء جهرا » وقوله يف جواا قراء ا مص السورة
__________________
( )1انهر رجال النجا ي .559 / 214 :
( )2التهذيس  ، 521 / 134 : 2الوسائل  66 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  16ح .2
( )3رجال النجا ي .559 / 214 :
( )4يف ج  110 ، 114 ، 182 : 1و  253 ، 158 ، 128وج .320 ، 18 : 2
( )5راجص ج  103 : 1وج .155 : 2
( )6يف النسب  :اإاين  ،والهاهر ما أثبتناه.
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واء س ّورا وإ

األوخوور  « :ال » فووإ ّ املعووروف موون مووذهس أهوول اإووالف ( )1حووري هووذا  ،ولووو محوول علووأ أ ّ اجلهوور
ببسووم يف اعخىا ي و و رتووه جووائها أمكوون  ،تمووا أ ّ محوول قولووه  :قووال  « :ال » علووأ عوودم عو ّوني
األول  « :إ واء س ّورا
البسمل يف السورة واز التبعيض ممكن أيضا  ،تما أنّه وكون محول قولوه يف ّ

وإ اء جهرا » علأ أ ّ قراءة الىاحت ال ب ّد فيها من البسمل إ واء يف اجلهور وإ واء يف الس ّور
 ،بنوواء علووأ التليووري يف الصووالة بووني السو ّور واجلهوور تمووا يىهووم موون بعووض األخبووار اآل ي و ( )2يف وجووه
اجلمووص موون بعووض األصووحاا  ،وحينئووذ يكووو قولووه  :أفيقرأهووا  ،إىل آخووره .إ ووارة إىل أ ّ عيّنهووا يف
السووورة تتعو ّوني البسوومل يف الىاحتو  ،واجلوواا ضو ّومن نىيووه  ،فيوودل علووأ جوواز الو ك والتبعوويض تمووا

ستسمص القول ( )3يف ذلك إ اء .
ومن هنا يعلم أ ّ ما ذتره بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و مون أ ّ موا ض ّومنه هوذا اإوا مون
تىايو ووالوة البسومل يف الىاحتو عوون الو ووا مووص السووورة  ،ال إ ووكال فيووه علووأ القووول بعوودم وجوووا
قراءة السورة ألنّه إذا جاز رتها جاز بعيضها  ،ووكن محله علأ التقيّ ( .)4ل نهر :
ّأما ّأوال  :فلما ق ّدمناه.
و ّأما نيا  :فّ ّ اإا ضمن النهي عن البسمل وأين هو عن جواز رك البسومل  ،فوال بوو ّد مون
فليتأمل.
وجيه النهي علأ ما ّقرريفه ّ ،
و ّأما محل الخيب علأ صالة النافل فمن البعد كا .

__________________

( )1انهر امل والخرح الكبري .556 : 1
( )2يف ص .128
( )3يف ص .140
( )4البهائي يف احلبل املتني .224 :
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ودل عليووه
والثربرباا  :تمووا وور إ أراد الخوويب بووه بيووا حكووم النافل و تمووا هووو الهوواهر فوواإا ال يو ّ
خبصوصووه  ،واعطووالق فيووه يتنوواول الىوورض علووأ قوودير جوواز التبعوويض  ،لكوون الخوويب ملووا تووا مانعووا
عني عنده احلمل علأ النافل .
من التبعيض ّ
قوله :

ابب وجوب اجلهش يف القشاءة
رول عشي

عن زرارة عن أ جعفش

يف رجل جهش في،ا ال يعبغ اإلجهار فيه أو أخفى في،ا ال

يعبغرب اإلخفربرباء فيربربه فقربربال  « :أي ذلربربك فعربربل متع،رب ا فقرب نقربربح نربربالته وعليربربه اإلعربربادة وإن فعربربل ذلربربك

انسيا أو ساهيا أو ال ي ري فال ش ء عليه وق متت نالته ».
فأما ما رواه أ

بربن ،رب

عربن موسربى بربن القاسربم عربن علرب بربن جعفربش عربن أخيربه موسربى

قال  :سألته عن الشجل يصل الفشيضة ما جيهش فيه ابلقشاءة هل جيوز ( )1عليه أن ال جيهش؟ قال  « :إن شاء
جهش وإن شاء مل يفعل ».

فهذا اخل موافق للعامة ول عا نع،ل به والع،ل على اخل األول.

ال ع

يف األول  :وإ تا الطري إىل حريه حري مذتور يف املخيل هنا
__________________
( )1يف التهذيس  ، 636 / 162 : 2واالستبصار  1164 / 313 : 1ال يوجد  :وز.
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ويف التهووذيس  ،إالّ أنوّوه وكوون اسووتىاد ه موون الىهرسووا  ،ألنوّوه قووال يف ر و حريووه  :أخووايف ميووص
تتبه وبروااي ه  ،وذتر طرقا  ،منها  :عن ع ّدة من أصحابنا  ،عن ّمد بن عل ّوي بون احلسوني  ،عون
أبيه  ،عن سعد بن عبد وعبد بن جعىر و ّمد بن مىي وأمحد بن إدريوس  ،تلّهوم عون أمحود
ورا  ،عوون محّوواد بوون

بوون ّموود  ،عوون احلسووني بوون سووعيد وعلو ّوي بوون حديوود وعبوود الوورمحن بوون أ
عيسأ  ،عن حريه ( ، )1وهذا الطري ليس فيه ار ياا إالّ من جه الع ّدة.
علي بن احلسوني أ ّ يف العو ّدة إليوه الخويب املىيود (، )2
والذي يههر من الخيب يف ر
ّمد بن ّ
وقد ق ّدمنا أنّه ال يبعد استىادة الطري من الىهرسا يف مدل هذا من قوله  :ميص تتبه وبروااي ه.

ومربربا قرب يقربربال  :موون الىوورق بووني قولووه  :ميووص تتبووه وبروااي ووه  ،وبووني قولووه  :وروااي ووه  ،فووإ ّ الدوواا
األول علأ أنّه أخايف بروااي ه يف اجلمل .
يدل علأ يص روااي ه  ،و ّ
ميكربن اجلربربواب ععربه  ّ :اجلمووص املضوواف يف مدلوه يىيوود العمووم  ،والعوودول إىل العبوارة املووذتورة رّ ووا

يكو ل رض آخر ال ملا ذتر.
ومربربا قرب يقربربال  :إنوّوه ذتوور يف الىهرسووا طرقووا جلميووص تتبووه والووروااي  ،أحوودها مووا ذتوور  ،والبوواقي
تل واحد من الطرق جلميص الكتس والروااي حوري معلووم  ،جلوواز
ل تالم يف ّ
الصح  ،والعلم ّ ّ
أ يكو البعض املذتور لبعض الروااي  ،ومل يعلم أ ّ هذه الرواي منها.
ميكن اجلواب ععه  ّ :الهاهر من مدل هذه العبارة إرادة أ ّ الطرق

__________________

( )1الىهرسا .239 / 62 :
( )2الىهرسا  ، 695 / 156 :رجال الطوسي .25 / 495 :
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جلميص الكتس والروااي متحدة  ،لكن إال القول واسص ومل أر اآل من تخب حقيق احلال هنا.
رد الرواي و ّ الخوويب مل يووذتر طريقووه يف املخوويل إىل
وأخرين يف ّ
ومووا ذتووره بعووض ّققووي املتو ّ
حريه (.)1
أتمل  ،بل ينب ي التنبيه علأ ما ذتريفه ألنّوه مه ّوم ّ ،أموا وقّىوه
فيه  :أ ّ االقتصار علأ ذلك ّل ّ
يف حريه فقد مضأ منّا ( )2فيه الكالم  ،ويف الىقيه طريقه صحي إىل حريه (.)3
والداا  :ال ار ياا فيه.
املنت :
يف األول  :تما ر يدل علأ أ ّ من جهر فيموا ال ينب وي اعجهوار فيوه أو أخىوأ فيموا ال ينب وي
متعموودا نقووض صووال ه وعليووه اععووادة  ،ولىو  :ال ينب ووي  ،موون تووالم السووائل وإ تووا
اعخىوواء فيووه ّ
 « :وعليووه
ال يىيوود وويئا علووأ اعطووالق لكوون التقريوور هنووا رّ ووا ي و ّدعأ إفاد ووه  ،لوووال أ ّ قولووه
اعع و ووادة » ظ و وواهر يف وج و وووا اجله و وور واعخى و ووا ول و ووو ال إمك و ووا أ يق و ووال  :إ ّ اعع و ووادة عل و ووأ
االس و ووتحباا ال م و ووانص منه و ووا للمع و ووارض  ،ألمك و وون أ يق و ووال  :إ ّ اله و وواهر فيم و ووا ال ينب و ووي يءيّو وود
االستحباا  ،واحل أ ّ « ال ينب وي » ال صوراح فيهوا يف االسوتحباا علوأ موا يههور مون تدوري مون
تل حال فاإا بعد قوله  « :وعليوه اععوادة » حوري تواج إىل بيوا أ ّ « نقوص »
األخبار  ،وعلأ ّ
فيه ابلصاد املهمل أو املعجم تما

__________________
( )1األردبيلي يف إمص الىائدة .226 : 2
( )2يف ج .56 : 1
( )3مخيل الىقيه ( الىقيه .9 : ) 4
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وقص لبعض (.)1
ّأما ما يقتضيه من اع وال فيموا هور فيوه وموا فىوأ فهواهر  ،والىائودة ههور يف ظهور اجلمعو
إذ مل يعلووم أ ّاووا مموّوا هوور فيووه أو فىووأ  ،فاالسووتدالل موون العالّمو ( )2وحووريه ( )3علووأ عوودم اجلهوور فيهووا

أتمل ذتريفه يف تتاا معاهد التنبيه  ،وسيأيت إ اء يف هذا الكتاا.
ابإا ل ّ
وأخرين عوذر
ضمنه من حكم السواهي والناسوي واجلاهول وا و  ،لكون املوجوود يف توالم املت ّ
وما ّ
و
اجلاهوول  ،وال أدري الوجووه يف ختصيصووه  ،تمووا أ ّ يف تووالم بعووض ّققووي املعاص ورين و سولّمه
ختصوويص جاهوول احلكووم تووذلك ( ، )4وال فىووأ ناولووه للناسووي وموون معووه  ،سوواء ذتوور قبوول الرتوووى أو
بعووده وسوواء تووا يف أثنوواء القوراءة أو يف آخرهووا إالّ علووأ احتمووال ذتوريفه يف حوا ووي الرو و  ،وهووو
عمن وقص منه ذلك فيىيد فوا ا ل  ،وفيه ما ال فىأ.
أ ّ ظاهر السءال ّ
وقوود رو الخوويب يف التهووذيس  ،عوون سووعد بوون عبوود  ،عوون أمحوود بوون ّموود  ،عوون علو ّوي بوون
حديوود وعبوود الوورمحن بوون أ ورا  ،عوون محّوواد بوون عيسووأ  ،عوون حريووه  ،عوون زرارة  ،عوون أ جعىوور
قال  :قلا له  :رجل جهر ابلقراءة فيما ال ينب ي اجلهر فيه وأخىوأ فيموا ال ينب وي اعخىوا
فيه  ،و رك القراءة فيما ينب ي القراءة فيه  ،أو قرأ فيما ال ينب ي القراءة فيه فقال :

__________________
( )1وهو األردبيلي يف إمص الىائدة .225 : 2
( )2التذترة  ، 151 : 3تلب الخيع  ، 158 : 2املنتهأ .06 : 5
( )3تا ّق يف املعتا  ، 156 : 2و .384
( )4البهائي يف احلبل املتني .229 :
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أي ذلك فعل يفسيا أو ساهيا فال يء عليه » (.)1
« ّ
وهذا احلديث يدل بهواهره أنّوه ال ويء علوأ مون فعول موا ذتور موص النسويا والسوهو  ،ومىهوموه
أ ّ عليه يئا لو ( )2انتىأ السهو والنسيا  ،والخويء إمول  ،إالّ أنّوه وكون اسوتىادة بيانوه مون اإوا
املبحوث عنه وهو اععوادة  ،حوري أ ّ يف اإوا املبحووث عنوه زايدة اجلهول  ،واإوا األخوري ورك فيوه ،
والهاهر منه الدخول يف ل من عليه يء.
وميكربربن أن يقربربال  :إنوّوه ال مووانص موون اسووتىادة حكمووه موون اإووا املبحوووث عنووه وا بو ّوني اإووا اآلخوور
من جه اع ال إالّ أنّه يبقأ من جهو موا ضومنه اإوا اآلخور مون ورك القوراءة وفعلهوا ال فلوو مون
إ ووكال أل ّ اععووادة للصووالة لووو علمووا موون اإووا املبحوووث عنووه يف اجلهوور واعخىووا يف ح و ّ
اجلاهل يلهم منه أ ّ اععادة يف ارك القراءة وفاعلها فيما ذتر يف الرواي مسكو عنها.
ولووو نه وريف إىل املىهوووم  ،ثبووو ( )3وويء علووأ اعطووالق  ،فووإذا محوول يف ح و اجلاهوول يف اجلهوور

واعخى ووا عل ووأ أنّووه ال وويء علي ووه  ،يبق ووأ إط ووالق الخ وويء عل ووأ ارك القو وراءة وفاعله ووا إم ووال ،
فوويمكن أ مموول علووأ سووجود السووهو إذا قيوول بووه لكو ّول زايدة ونقيصو  ،لكوون دليوول هووذا حووري سووليم
() 4
وص هوذا  ،وفيوه موا فيوه مون عودم القائول فيموا أعلوم بوجووا سوجود
تما ستعلمه  ،فويمكن أ ف ّ
فليتأمل.
السهو يف الىرض املذتور ّ ،
__________________

( )1التهذيس  ، 555 / 145 : 2الوسائل  06 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  26ح .2
( )2يف « رض »  :إ .
( )3يف « ض » و « م »  :بدبو .
( )4انهر ج .92 : 6
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وقد عرفا مون ذتور السوند أ ّ اإوا املبحووث عنوه صوحي يف الىقيوه  ،ألنّوه رواه عون حريوه عون
زرارة  ،وطريقه إىل حريه صوحي  ،ويف املونت زايدة عموا هنوا بعود قولوه  « :متّوا صوال ه »  :فقوال :
األولتوني فوذترها يف األخري وني  ،فقوال  « :يقضوي القوراءة والتسوبي
قلا له  :رجل نسي القوراءة يف ّ

األولت ووني وال وويء علي ووه » ( )1وه ووذه الو وهايدة يف املع ووروف م وون األص ووحاا
والتكب ووري ال ووذي فا ووه يف ّ
وأخرين عوودم القووول هبووا  ،وظوواهر الصوودوق العموول ابملضوومو  ،حووري أنووه ال فلووو موون إ ووال  ،أل ّ
املتو ّ
األولتووني  ،بيقضووي ومتموول التعلّو
األولتووني » متموول علّو يف ّ
قولووه  « :يقضووي » إىل قولووه  « :يف ّ
األول ل القضاء حري معلوم  ،وتذا علأ الداا.
بىا ه  ،وعلأ التقدير ّ

األولتني ممّا ذتور ممكون  ،واحتموال االسوتحباا
واحتمال أ يراد القضاء بعد الصالة ملا فا ه يف ّ
وأخرين ابلوجوووا  ،فوويمكن االسووتعان بووه
يف القضوواء يف حيّووه اعمكووا  ،لهوواهر عوودم القووول بووني املتو ّ
علأ أ ّ ابقي األحكام من اععادة علأ االستحباا واألمر ال فلو من إ كال.
إذا عرفووا هووذا فوواعلم أ ّ املنقووول عوون الخوويب دعووو اع وواى يف اإووالف علووأ وجوووا اجلهوور يف
الص ووب و ّأول وويت امل وورا والعخ وواء  ،واعخى ووا فيم ووا ع ووداها ( )2والعالّمو و يف امللتل ووب ق ووال  :إنّووه
املخهور بني علمائنا  ،ونقل عن ابن اجلنيد القول واز العكس ويستحس أ ال يىعلوه  ،وهوو قوول
السيد املر ضأ يف املصوباح مث اسوتدل العالّمو خبوا زرارة واصوىا لوه ابلصوح  ،وابالحتيوا  ،ونقول
احتجوواج ابوون اجلنيوود ابألصوول واإووا الدوواا  ،وأجوواا أ ّ األصوول م و وك مووص الوودليل الووذي ذتووره ،
والرواي مول علأ اجلهر العا ،

__________________
( )1الىقيه  ، 1883 / 225 : 1الوسائل  94 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  38ح .6
( )2حكاه عنه يف احلبل املتني .229 :
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مث نقل محل الخيب املذتور هنا (.)1
ويف املعتووا اعو ض ا ّقو علووأ احلموول املووذتور للخوويب نوّوه حت ّكووم فووإ ّ بعووض األصووحاا ال يوور
وجوا اجلهر (.)2
أتمل :
ويف نهري القاصر أ ّ تالم العالّم وا ّق ل ّ
أم ربربا األول  :ف ووّ ّ الروايو و االوىل م ووص وج ووود املع ووارض ال يبق ووأ داللته ووا عل ووأ الوج وووا ص وورم
ورج  ،موص احتموال حوريه
الحتمال محل اععادة علأ االستحباا  ،واحلمل علأ التقيّ متاج إىل امل ّ
وموافق و اإ وا لّص وول املءيّوود تمووا س ووب عوون الخوويب يف ّأول الكت وواا  ،فقووول العالّم و ّ األص وول
مو وك  ،فيوه  :أ ّ الو ك موص عووارض األخبوار ال وجوه لوه  ،ومحول الروايو الدانيو علوأ اجلهور العووا ال
مرجحا  ،واحتمال االستحباا قائم.
وجه يقتضيه ّ
وأما الثاا  :فّ ّ القول بعودم وجووا اجلهور ال يض ّور وال االسوتدالل  ،وال يق ّووي الوتحكم إذ
األول
احلك ووم وإ مل يك وون إ اعيّووا ال بو و ّد للجم ووص ب ووني األخب ووار م وون وج ووه  ،ومل وّوا ت ووا ظ وواهر اإ ووا ّ
اععووادة ظو ّون الخوويب عوودم موافق و حووري احلموول علووأ التقيّو يف الدوواا  ،وإ تووا احل و إمكووا احلموول
علأ االستحباا يف اععوادة  ،فوإ توا حورض ا ّقو ابلوتح ّكم اع وارة إىل أ ّ ورجي التقيّو ال بو ّد
مرج  ،أمكن وجيهه  ،إالّ أ ّ ذتر القائل ال وجه له إالّ بتكلّب مست عنه.
له من ّ
ومن العجيس يف املقام دعو الخيب اع اى مص خالف السيد  ،وله نهائر.
املتأخرين عن الكايف رواي رواها مساع
وقد ذتر بعض ّققي ّ

__________________
( )1امللتلب  ، 158 : 2وهو يف اإالف .332 : 1
( )2املعتا .155 : 2
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َ

ُ

قال  :سألته عون قوول ع ّوه وج ّول َوال َتْ َه ْر به َصالته َك َوال ُتافه ْت بههاا ( )1قوال  « :امللافتو
ما دو مسعك  ،واجلهر أ رفص صو ك ديدا » (.)2
ويف إمص البيا نقل الطاسي وجوها يف ىسري اآلي :
منها  :النهي عن إ اع الصالة عند من يءذيك  ،وال ختافا عند من يلتمسها.
ومنها  :أ ال جتهر جهرا يخت ل به من يصلّي قربك  ،وال ختافا حأ ال سمص نىسك.
أنّوه قوال  « :اجلهور رفوص
قال الطاسي  :وقريس منه ما رواه أصحابنا عون أ عبود
َ َْ ََْ َ َ ً
الصو ديدا  ،وامللافت ما مل سومص إذنوك  ،واقورأ قوراءة وسوطا وابت هغ بْي ذلهك س هبيال أي

بني اجلهر وامللافت » .انتهأ ( .)3ومل أقب اآل علأ الرواي اليت ذترها.
ويف الىقيه  :واجهر ميص القراءة يف امل را وعخاء اآلخرة وال داة من حوري أ جتهود نىسوك أو
َ
عووه وجوول يقووول َوال ََتْ َها ْ
ار به َصااالتهك َوال
رفووص صووو ك ووديدا  ،ولوويكن ذلووك وسووطا أل ّ
ّ ّ
ُ

ً

ْ
ت بها َو ْابتَغ َب ْ َ
ْي ذل ه َك َس هبيال ( )4وظاهر تالمه اجلهم بتىسري اآلي فيما ذتره.
ه
ُتافه ه
ومون هنوا يعلوم أ ّ موا ذتوره بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و مون أنّوه رّ وا يسوتدل علوأ عودم
وجوا يء من اجلهر واعخىا بعينه يف يء
__________________
( )1اعسراء .118 :
( )2األردبيلو ووي يف إمو ووص الىائو وودة  224 : 2وهو ووي يف الكو ووايف  ، 21 / 315 : 3الوسو ووائل  96 : 6أب و وواا الق و وراءة يف
الصالة ا  33ح .2
( )3إمص البيا .446 : 3
( )4الىقيه .282 : 1
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َ

ُ

من الصالة بقوله عاىل َوال َتْ َه ْر به َصالته َك َوال ُتافه ْت اآلي (.)1
و واا وواز أ يكوو املوراد و و أعلوم و جهورا أو إخىواا زائودين علوأ مووا هوو املعتواد  ،ولعو ّول
الكل  ،و أعلم راده (.)2
املراد عدم اجلهر يف الكل واعخىا يف ّ
أتمل أل ّ تالم الصودوق يعطوي اجلوهم ابلتىسوري  ،ومون املسوتبعد تونوه منوه إ ّورد االحتموال
ّل ّ
 ،ولو نهريف إىل ظاهر اآلي أمكن أ يقال  :إ ّ مدلو ا ما ذتره الصدوق.
وعلو ووأ تو وول قو وودير  :يف اآلي و و نو وووى منو ووافرة للقو ووول بوجو وووا اجلهو وور واعخىو ووا أل ّ القو ووائلني
ابلوجوا حري مانعني من الهائود عون املعتواد موص حت ّقو اجلهور واعخىوا فيموا نقول عون األصوحاا ،

فليتأمل.
إالّ أ يقال ّ مراد األصحاا اجلهر واعخىا املعتادا ّ ،
متهود هووذا فالدوواا تمووا وور متموول أ يوراد وا هوور فيووه مووا جعلووه الخووارى جهورّاي  ،والسوءال
وإذا ّ
حينئووذ عوون ج وواز وورك أصوول اجلهوور وعدمووه  ،ومتموول أ يكووو الس وءال عوون زايدة اجلهوور  ،فكووأ ّ
العالّمو يف امللتلووب فهووم االحتمووال الدوواا فأجوواا ووا قوودم ( .)3واآلي و نىووي ج وواز اجلهوور العووا ،
ولعو ّول املوراد ابلعووا مووا مل فوورج عوون املعتوواد  ،وعلووأ قوودير مووا احتملنوواه ّأوال ال يبقووأ جلوابووه وجووه موون
دو بيا الرجحا .
 « :إ واء
مث إ ّ احلمل علأ التقيّ يف تالم الخيب حري خىي أ ّ املراد بوه التقيّو يف قولوه

جهر وإ

اء مل هر » فال يتوجه  :أ ّ فعل اجلهر

__________________
( )1اعسراء .118 :
( )2احلبل املتني .229 :
( )3يف ج .126 : 1
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ألنّووه أح وود الى ووردين عمك ووا أ يه و ّون عيّن ووه

إذا ج وواز عن وودهم ختيو وريا  ،ج وواز األم وور ب ووه من ووه
فيحصل ( )1خوف الضرر.
بقووي يف املقووام وويء  ،وهووو أ ّ العالّم و يف املنتهووأ قووال  :أقو ّول اجلهوور الواجووس أ ّ يسوومص حووريه
القريووس أو يكووو يووث يسوومص لووو تووا سووامعا بووال خووالف بووني علمائنووا  ،واعخىووا أ يسوومص
نىسه أو يث يسمص لو تا سامعا  ،وهو وفاق (.)2
ويف تووالم بعووض األصووحاا أنوّوه ال بوو ّد موون انضوومام العوورف يسو ّومأ فيووه اجلهوور واعخىووا
وقيل  :ال ب ّد من ظهور جوهر احلروف وعدمه لتح ّق التباين الكلي (.)3

ويف األخبووار املعتوواة مووا يقتضووي االتتىوواء بسووماى ا مهم و تمووا ذت وريفه يف حوا ووي التهووذيس ،
وسيأيت إ اء بعض األخبار يف الباا اآليت ( )4يف إمساى الرجل نىسه.
وادا  .وأقو ّول
ومووا ذتووره جو ّدي يف الرو و  :موون أ ّ احلو أ ّ اجلهوور واعخىووا تيىيّتووا متضو ّ

اجلهوور أ يسوومعه موون قوورا منووه صووحيحا مووص ا ووتما ا علووأ الصووو املوجووس لتسووميته جهورا عرفووا ،
السر أ ّ يسمص نىسه خاصو صوحيحا أو قوديرا  ،وأتدوره أ
وأتدره أ ال يبل ّ
أقل ّ
العلو املىر  ،و ّ
أقل اجلهر (.)5
ال يبل ّ
أقل اجلهر
فىيه ّ
أتمل أل ّ اعتبار اجلهر عرفا يقتضي أ ّ ّ
السر وإ بل ّ
__________________

( )1يف « م »  :فيحتمل.
( )2املنتهأ .255 : 1
( )3إمص الىائدة .226 : 2
( )4يف ص .108
( )5الرو البهي .268 : 1
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ال يضو ّور ابحلووال إذا مل مصوول وصووب اجلهوور  ،نعووم لووو مل يعتووا مووا ذتوور أمكوون مووا قالووه  ،ولعو ّول األموور
سهل.
قوله :
ابب اجلهش يف العوافل ابلعهار
أخ ا اني

عن  ،بن اني

بن عبي مح عن أ

بن  ،بن حيىي عن أبيربه عربن ،رب بربن علرب بربن بربوب

عن اني ن بن عل بن فضال عن بعح أن ابعا عن أ عب مح

« ال عة يف نالة العهار ابإلخفات ( )1وال عة يف نالة الليل ابإلجهار ».

قربال :

فأما ما رواه  ،بن عل بن بربوب عربن علرب بربن ال ربع ي عربن عث،ربان بربن عي ربى عربن مساعربة

عن أ عب مح

قال  :سألته عن الشجل هل جيهش بقشاءته من التطوا ابلعهار؟ قال  « :نعم ».

فالوجه يف اجل،ع بيعه،ا أن حن،ل الشواية األُوىل على الفضل والع ب دون الفربشض والوجربوب والشوايربة

األُخشل على اجلواز ورفع انيوش.

ال ع

فضوال  ،وقود قو ّدمنا القوول فيوه نّوه فطح ّوي
يف األول  :فيوه و موص اعرسوال و احلسون بون عل ّوي بون ّ
ثق .
__________________
( )1يف االستبصار  : 1165 / 313 : 1ابعخىاء.

138

( .) 2

علي بن السندي  ،وقود مضوأ عون قريوس ( ، )1وعدموا بون عيسوأ ت ّورريف القوول فيوه
والثاا  :فيه ّ
املنت :

يف األول  :تمووا وور ظوواهر يف إطووالق صووالة النهووار والليوول املتنوواول للنوافوول والى ورائض  ،إالّ أ ّ
الصب متاج إىل ختصيص  ،إالّ أ يقال  :إ ّاا من صالة الليل .وفيه ما فيه لكن الخيب علوأ موا
يقتضوويه العنووا محلووه علووأ النوافوول  ،ولعو ّول الوجووه فيووه مووا قلنوواه  ،أو أل ّ مووا يقتضوويه لىو السونّ فيووه

عني احلمول علوأ النوافول ،
يىيد االستحباا  ،وملّا تا اجلهر واعخىا واجبني عنده يف الىرائض ّ
ولو محل لى السنّ علأ ما ثبا ابلسنّ أعم من الوجوا والندا أمكون  ،إالّ أ ّ احتموال الدبوو
من القرآ ينىي ذلك  ،وإ تا فيه ما فيه.
مث إ ّ نوافوول النه ووار عل ووأ ق وودير احلم وول متموول التن وواول ل ووّداء والقض وواء م ووص التل ووالب  ،إالّ أ
ي ّدعأ بادر األداء  ،وعلأ تل حال رّ وا فورج حوري الروا وس  ،إالّ أ يو ّدعأ إرادة موا يصولّي ابلنهوار
 ،وفيه بوعد (.)3
وأمربربا الثربرباا  :فمووا ذتووره الخوويب فيووه ال وجووه لووه أل ّ املىووروض تووو اجلهوور واعخىووا منوودوبني ،
فاحلموول علووأ الىضوول دو الىوورض حووري وا و الوجووه  ،إالّ أ يوراد ابلىوورض علووأ سووبيل الخوورطيّ أو
دفص التوهم  ،لكن علأ قدير اجلهور يف نوافول النهوار ّإموا أ يكوو منودواب أو مباحوا  ،والدواا بعيود
،
__________________
( )1يف ج .355 : 1
( )2راجص ج .105 ، 51 : 1
( )3يف « رض » زايدة  :ما فيه.
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األول متمل تونه أق ّول ثووااب مون اعخىوا  ،إالّ أ يعوارض ّ خوري األعموال أمحههوا  ،وفيوه  :أ ّ
و ّ
فليتأمل.
هذا يف حري املوظّب ّ ،
وقوود رو الخوويب يف زايدا التهووذيس اإ واين ( )1ومحوول الدوواا عل ووأ الرخص و  ،ولووه وجووه .ويف
املنتهأ  :املستحس يف نوافل الليل اجلهر  ،ويف نوافل النهار اعخىا  ،وهو موذهس علمائنوا أ وص
( .) 2
قوله :
ابب أنه ال يقشأ يف الفشيضة
أبقل من سورة وال أبكثش معها
أخ ا الشيخ

(  ،بن أ

بن حيىي )

قال  :قال أبو عب مح
اني

عن أ القاسم جعفش بن ،

بن سعي

() 3

عن  ،بن يعقوب عن أ

عن ،رب بربن عبرب اني،يرب

بن إدريس عربن

عربن سربيع بربن ع،ربرية عربن معصربور بربن عربازم

 « :ال تقشأ يف املكتوبة أبقل من سورة وال أبكثش ».

عن نفوان عن العالء عن  ، )4( ،عن

__________________
األول  :التهذيس  ، 1168 / 209 : 2الوسائل  55 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  22ح .2
( )1اإا ّ
اإا الداا  :التهذيس  ، 1161 / 209 : 2الوسائل  55 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  22ح .3
( )2املنتهأ .250 : 1

( )3تووذا يف النسووب  ،ويف االستبصووار  : 1165 / 314 : 1أمحوود بوون ّموود بوون مووىي  ،ويف التهووذيس 253 / 69 : 2
ّ :موود بوون مووىي  ،ويف الكووايف ّ : 12 / 314 : 3موود بوون أمحوود  ،وهووو الصوواا  ،راجووص معجووم رجووال احلووديث : 16
 285و .286
( )4يف االستبصار  : 1160 / 314 : 1عن ّمد بن مسلم.
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(. ) 1

قال  :سألته عن الشجل يقشأ ال ورت يف الشكعة فقربال  « :ال لكربل سربورة ركعربة »

أع ا

فأما ما رواه سع بن عب مح عن أ

أ عب مح

بن ،

عن اني ن ابن بوب عن عل بن رائب عن

قال  :مسعته يقول  « :إن فاّة الكتاب جتوز وع ها يف الفشيضة ».

فالوجه يف هذا اخل أن حن،له على عال الضشورة دون عال االختيار.

ي ل على ذلك :
ما رواه اني

أل عب مح

بربن سربعي

عربن ،رب بربن سربعان عربن ابربن م ربكان عربن ع ربن الصربيقل قربال  :قلربت

 :أجي ئ عين أن أقشأ يف الفشيضربة فاّربة الكترباب وعرب ها إذا كعربت م ربتعجال أو أعجلربين

ش ء؟ فقال  « :ال أبس ».

 ،بن يعقوب عن عل بن إبشاهيم عن  ،بربن عي ربى عربن يربونس عربن عبرب مح بربن سربعان

عن أ عب مح

قال  « :جيوز لل،شيح أن يقشأ يف الفشيضربة فاّربة الكترباب وعرب ها وجيربوز للصرب يح

يف قضاء نالة التطوا ابلليل والعهار ».
سع بن عب مح عن أ

انيليب ( ، )2عن أ عبد

بن ،رب

عربن ،رب بربن أ ع،ربري عربن رباد بربن عث،ربان عربن عبرب مح

قال  « :ال

أ يقرأ الرجل يف الىريض بىاحت الكتاا يف الرتعتني

__________________
( )1يف االستبصار  : 1160 / 314 : 1فقال له لكل رتع سورة.
( )2يف االستبصار  : 1152 / 315 : 1عن عبيد بن علي احلل  ،وتذا يف التهذيس .261 / 51 : 2
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األولت إذا ما أعجلت به عاجة أو ختوف شيئا (.» )1

ال ع

يف األول  :ليس فيه ار ياا إالّ من جهو ّمود بون عبود احلميود  ،فوإ ّيف قود ت ّورريف القوول فيوه  :مون
أ ّ النجا ووي ذتوور عبووارة وووهم أ ّ التوثي و ألبيووه ال لووه ( )2والووذي يههوور أ ّ وثي و األا يف عن ووا
االبوون بعيوود جو ّدا عوون مدوول النجا ووي  ،والعبووارة هكووذا ّ :موود بوون عبوود احلميوود بوون سووامل العطوّوار أبووو
وتا ثق (.)3
جعىر  ،رو عبد احلميد عن أ احلسن موسأ
وجل و ّدي ا ووطراا يف ذلووك  ،فىووي فوائوود اإالص و قووال  :إ ّ الهوواهر أ ّ املوثّو األا (، )4
وعلأ تتاا ابن داود ما يستىاد منه أ ّ املوثّ االبن.

وبعض ّققي املعاصرين يههر منه التوقب يف هذه الرواي  ،فإنّه ذترها موص نووى طعون يف السوند
() 5
أتمل ملا قدمناه.
واألمر ال فلو من ّ
و ّأموا سويب بون عمورية فهووو ثقو  ،وينقول عون ابون هرآ ووا القوول نّوه واقىوي ( ، )6لكون حووال
ابن هرآ وا حري معلوم.
والثاا  :ليس فيه ار ياا.
وكذلك الثالث حري أ ّ فيه يئا ينب ي التنبيه عليه  ،وهو أ ّ النجا وي نقول عون الكخوي  ،عون
نصر بن الصباح أنّه قال  :تا أمحد بن

__________________

( )1يف االستبصار  : 1152 / 315 : 1أو مدث يء.
( )2راجص ج .212 : 1
( )3رجال النجا ي .339 :
( )4فوائد الخهيد علأ اإالص .22 :
( )5البهائي يف احلبل املتني .226 :
( )6انهر معامل العلماء .355 / 56 :
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ّموود بوون عيسووأ ال يووروي عوون ابوون بوووا موون أجوول أ ّ أصووحابنا يتّهمووو ابوون بوووا يف أ محووهة
الدمووا  ،مث اا ورجووص ( )1وق وود ق و ّدمنا الق ووول يف هووذا مىصووال ( ، )2واحلاص وول أ ّ ذتوور التوب و يف
ذلووك وودفص التوقووب لههووور اإطووأ  ،حاي و األموور أ ّ يف البووني نوووى تووالم موون حيووث اريووب أ محووهة

الدما واحلسن بن بوا علأ ما يستىاد من الرجال  ،فوإ ّ املسوتىاد عودم الروايو عون أ محوهة إالّ
م وون جه و اعج ووازة  ،وإط ووالق الرواي و م وون دو لى و « إج ووازة » رّ ووا ال يض وور ابحل ووال ألنّووه أح وود
مووذه أصووحاا الدرايو يف إطووالق الروايو موون دو لىو « إجووازة » ولعو ّول التوبو موون أمحوود لههووور
جواز ذلك عنده  ،أو ظهور تونه عذرا ابلنسب إىل حريه  ،واألمر رّ ا تا حري عسر التوجيه.
ّأما ما وقص يف الكخي ( )3من امللالى ملوا يف النجا وي و وإّ وا اال وام يف ابون أ محوهة ( ، )4ولعلّوه
البطائ لضعىه و فالهاهر أنّه من أحال نسب الكخي املوجودة اآل  ،لكن العجوس مون النجا وي
فليتأمل فيه.
أنّه مل ّ
يبني حقيق احلال من جه التارفني تما نبّهنا عليه فيما سلب ّ ،
() 5
األول وجهال و
والشابربربع  :فيووه ّموود بوون سوونا وحسوون الصوويقل  ،وقوود مضوويا مكو ّوررين بضووعب ّ
الداا علأ مع أنّه مذتور يف الرجال ( )6ا ال يهيد علأ اعمهال وظ ّون بعوض األصوحاا أنّوه ابون
العطّار الدق  ،ال نعلم وجهه.
واخلامس  :فيه ّمد بن عيسأ  ،عن يونس.

__________________

( )1رجال النجا ي  ، 190 / 02 :وهو يف الكخي .909 / 599 : 2
( )2يف ج .146 : 2
( )3يف ر احلسن بن بوا  ،رجال الكخي .1895 / 051 : 2
( )4يف « فض » زايدة  :الدما .
( )5يف ج  ، 121 : 1ج .526 : 4
( )6انهر رجال الطوسي .13 / 166 :
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وال ادس  :ال ار ياا فيه.
املنت :

ال ب و ّد قبوول الكووالم فيووه موون بيووا مقدم و  ،وهووي  :أ ّ العالّم و يف املنتهووأ قووال  :ال خووالف بووني

أهل العلم يف جواز االقتصوار علوأ احلمود يف النافلو  ،وتوذا يف جووازه موص وي الوقوا يف الىريضو .
ويف مو ص آخر قال  :لو مل مسن إالّ احلمد وأمكنه التعلّم وتا الوقا واسعا وجس عليوه الوتعلّم
أل ّاا تاحلمد يف الوجوا ّ ،أما لوو مل وكنوه الوتعلّم أو واق الوقوا صولّأ ابحلمود وحودها للضورورة ،

وال خالف يف جواز االقتصار علأ احلمد يف هذه املوا ص ويف النافل للعارف وامللتار (.)1
ويف امللتلب قال  :املخهور أنّه س علوأ امللتوار قوراءة سوورة بعود احلمود و إىل أ قوال و  :وهوو
اختيار الخيب يف اجلمل واإالف واالستبصار  ،واختاره املر ضأ وابن أ عقيل وأ الصوالح وابون
إدريووس  ،وللخوويب قووول آخوور  :إ ّ الواجووس احلموود  ،والسووورة مسووتحب وهووو اختيووار ابوون اجلنيوود
وسالّر .انتهأ (.)2
وأخرين مون وجووا التعوويض إذا مل
وال فىأ دالل تالم املنتهأ علوأ موا ينوايف موا ذتوره بعوض املت ّ
مس وون الس ووورة  ،ب وول ص و ّورح ا ّق و الخ وويب عل ووي بع وود ذت وور التع ووويض ابدع وواء ع وودم التص وري ألح وود
ابلسقو  ،علأ ما نقل عنه.

__________________
( )1املنتهأ .252 : 1
( )2امللتلووب  ، 161 : 2اجلموول والعقووود ( الرسووائل العخوور )  ، 108 :اإووالف  ، 353 : 1االستبصووار ، 314 : 1
االنتصار  ، 44 :الكايف يف الىقه  ، 115 :السرائر  ، 222 ، 221 : 1النهاي  ، 55 :املراسم .69 ،
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ويف حوا يه علأ امللتصر قال  :يىهم من التقييد بسع الوقا أنّه مص الضوي ال وس  ،ولويس
تذلك إذ ال دليل علأ السقو  ،إذ ال يسقا يءٌ من األومور املعتاة يف الصالة لضوي الوقوا
 ،وال أعل ووم ألحوود التص وري بس ووقو الس ووورة للضووي  ،بوول التص وري خبالفووه موج ووود يف الت ووذترة (.)1
انتهأ.
وهذا ال فلو من حراب وستسمص األخبار يف املقام.
لكوون علووأ قوودير سووقو السووورة مووص ووي الوقووا فوواملراد ابلضووي إ تووا عوودم ا سوواى الوقووا
لقراء ووا  ،أمك وون  ،وإ ت ووا امل وراد وويقه ع وون واج ووس الص ووالة أ ووكل بل ووهوم ال وودور  ،تم ووا يع وورف
ابلتأمل.
ّ
وقد ذتر العالّم يف اعر واد أ ّ مون مل مسون القوراءة وجوس عليوه الوتعلّم  ،فوإ
تاه بقدر القراءة (.)2
وهلّله و ّ
ما مسن  ،ولو مل مسن يئا سبّ

واق الوقوا قورأ

ويف فوائ وود ج و و ّدي عل ووأ الكت وواا  :ول وويكن م ووا ووه يف األخري ووني مك و ّوررا بق وودر الىاحت و و .
األولتوني بقوودر الىاحتو والسووورة  ،وتوالم العالّمو تالصوري يف ذلووك ،
والهواهر موون تالمووه التكورار يف ّ
ألنّه ذتر وجوا الىاحت والسورة (.)3
وقول العالّم  :فإ اق الوقا  ،إىل آخره .يدل علأ وجوا السورة للدالل علوأ قوراءة موا
مسن  ،وفيه منافاة ملا يف املنتهأ (.)4
وقد وكن أ يقال  :إ ّ األخبار الدال علأ التبعيض حتمل علأ من

__________________
( )1حكاه عنه يف إمص الىائدة  ، 214 : 2التذترة  131 : 3و .136
( )2اعر اد .253 : 1
( )3اعر اد .253 : 1
( )4راجص ص .136
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مسن ( )1البعض  ،إالّ أنّه يف حاي البعد.
ولووو محوول الضووي يف تووالم موون رأينووا تالمووه موون األصووحاا ( )2علووأ أنوّوه مل يب و موون الوقووا إالّ
مقدار قراءة ما مسن مص ابقي األفعال وابلتعويض فرج الوقا  ،فهو ممكون لكون بتكلّوب  ،إالّ أ
يقيّد ّ املراد عدم الهايدة علأ مقودار الواجوس مون القوراءة أي الىاحتو وسوورة قصورية تاملو  ،فعلوأ
قوودير إمكووا الووتعلّم ووس اال ووت ال إىل أ ال يبقووأ إالّ وقووا مووا يعلمووه بنوواء علووأ عوودم وجوووا
وأخرين ( )3وفيوه كلّوب أيضوا
العوض  ،وعلأ القول به إىل مقوداره  ،تموا ذتوره بعوض ققوي املت ّ
 ،وابجلمل فاملقام ل نهر.
وهؤه

وقد ق ّدم منّا تالم يف ّأول هوذا اجلوهء يف احلوديث املتضومن أل ّ مون مل مسون قوراءة القورآ
التكبري والتسبي  ،وذتريف ما ال ب ّد منه فيه (.)4
وأخرين (، )5
األول قود ذتور يف االسوتدالل لوجووا السوورة مون املت ّ
إذا عرفا هذا فواعلم أ ّ اإوا ّ

تمووا يههوور موون الخوويب  ،وموون الووذاترين العالّم و يف امللتلووب حووري واصووب لووه ابلصووح ( )6و وأظو ّون
() 0
اقتىوأ أثوره بعوض ققوي املعاصورين و سولّمه و ( )5و وهوو حريوس مون العالّمو  ،فإنّوه يف اإالصو
ظاهره وثي ّمد بن عبد احلميد.
__________________
( )1يف « رض »  :مل مسن.

( )2تاألردبيلي يف إمص الىائدة .213 : 2
( )3األردبيلي يف إمص الىائدة .214 : 2
( )4راجص ص  94و  5و .1531
( )5راجص ص .132
( )6امللتلب .162 : 2
( )5البهائي يف احلبل املتني .224 :
( )0اإالص .04 / 154 :
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مث إ ّ اإا ال ينايف القول ابسوتحباا السوورة يف نهوري القاصور  ،ألنّوه ال موانص مون االسوتحباا
يعا عن هذا ابلخر .
وعدم جواز التبعيض  ،تما مل ه يف النافل فعلها ب ري الرتوى وحنوه  ،وقد ّ
مضوافا إىل موا ذتوره بعووض مخوافنا مون أ ّ القوورآ ملوا ثبوا مون األخبووار جووازه يف الىريضو  ،فووال
ّ
() 1
دل علوأ األق ّول عليهوا
ب ّد من محل النهي يف هذا اإا عن األتدور علوأ الكراهو  ،فليحمول موا ّ
إذ من املستبعد ختالب النهي يف اإا ابلكراه والتحر .
دل الدليل علأ وجوا السورة ال مانص من إبقاء النهي يف اإوا علوأ حقيقتوه يف
فإن قلت  :إذا ّ
الناقص  ،ولهوم استعمال اللى يف حقيقته وإازه ال يضر ابحلال مص الضرورة.
قلت  :األمر تما ذتر  ،إالّ أ ّ الكالم يف إثبا الوجوا.
وول علوأ الكراهو
نعم ما ذتره بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و  :مون أ ّ النهوي يف اإوا م ٌ
فيموا زاد عوا بوني األخبوار  ،ملوا سويأيت يف القوراءة  ،فكوذا فيموا نقوص  ،ىصويّا مون اسوتعمال النهوي

() 2
رد دلي وول
التىص ووي ال يقتض ووي م ووا ذت ووره إالّ بع وود ّ
أتم وول أل ّ إ و ّورد ّ
يف حقيقت ووه وإ ووازه مع ووا  .وول ّ
الوجوا  ،وتأنّه اعتمد علأ ذلك حيث رّد األدل .
ور ربربا يقربربال  :إ ّ اإووا مخووتمل علووأ ايووني  :أحوودمها عوون األقوول واآلخوور عوون األتدوور  ،فلووو محوول
األول علووأ حقيقتووه  ،فلوويس موون محوول اللىو علووأ حقيقتووه
النهووي الدوواا علووأ الكراه و يبقووأ النهووي ّ

فليتأمل.
وإازه  ،بل محل تل لى علأ مع
إازي ّ ،
ّ
فاألول حقيقي والداا ّ

__________________

( )1تما يف املدارك .358 : 3
( )2البهائي يف احلبل املتني .224 :
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والثربرباا  :تمووا وور وإ تووا ظوواهره أ ّ لكوول رتعو سووورة إالّ أ ّ عونو النهووي عوون قوراءة السووور ني
يىهووم أ ّ الرجحووا يف السووورة علووأ قوودير تراهو القورا تمووا يسووتىاد موون األخبووار اآل يو ( ، )1وعلووأ
قدير حتر القرا متمل إرادة انتىاء التحر ابلسورة سواء تانا واجب أو مستحب .
ولو قيل  :إ ّ يف هذا نوى عدول عن ظاهر اإوا  ،فواجلواا أ ّ املعار و وجوس هوذا  ،بول هوو
أخب من ا امل املذتورة من الخيب.
ّ
وأمربربا الثالربربث  :فهووو ص وري يف ج وواز االقتصووار علووأ الىاحت و يف الىريض و  ،ومحوول الخوويب لووه علووأ
وح الروايو و أل ّ السو وءال فيه ووا ض و ّومن
أتم وول عل ووأ ق وودير ص و ّ
الض وورورة للروايو و الرابعو و ال فل ووو م وون ّ

إذ السوءال عون بعوض أفوراد املطلو
االستعجال  ،وهذا ال يىيد قييدا إذا مل يكون مون اعموام
ال يىيوود قييووده يف نهووري القاصوور علووأ اعطووالق  ،نعووم قوود يىيوود التقريوور يف بعووض األف وراد وإ تووا
التأمل يف أتدر موارد السءال عن أفراد العام واملطل .
يفدرا  ،وممّا يءيّد هذا ّ ،

علأ أ ّ اإا بتقدير قييده إّ ا يىيد االستعجال  ،وهو حري منضبا علأ وجه يتّضو بوه احلوال
وقوود ذت وريف يف املق ّدم و تووالم بعووض األص وحاا يف ووي الوقووا وعوودم إمكووا الووتعلّم ( )2والووذي
يههور مون الخويب هنوا و نهورا إىل الروايو و إرادة مطلو العجلو  ،ومل أقوب علوأ مب ّوني حقيقو األمور يف
الضرورة.

وأخرين علووأ تصوور ا ّق و
ويف تووالم بعووض املتو ّ
للملتار  ،إىل آخره و  :يىهم من التقييد ابمللتار

و عنوود قولووه  :ويف وجوووا سووورة مووص احلموود

__________________
( )1يف ص  140و .149
( )2راجص ص .136
( )3يف امللتصر  38 :زايدة  :يف الىرائض.
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() 3

أ ّ املضووطر توواملريض الووذي يخ و عليووه قراء ووا تد وريا أو موون أعجلتووه حاج و ال ووس عليووه السووورة ،
وهو ح ّ  .انتهأ (.)1
وال فىووأ أ ّ اعتبووار الكدوورة يف املخ و ّق حووري ظوواهر الوجووه  ،فووإ ّ الرواي و اإامس و ضو ّومنا مطل و

املو وريض  ،وعل ووأ ق وودير ع وودم االلتى ووا إليه ووا لض ووعب الس ووند  ،أمك وون أ يق ووال ّأوال  :إ ّ اعتم وواد
() 2
ورد الروايو املخووتمل علووأ ّموود بوون عيسووأ عوون يووونس
الخوويب علووأ الروايو مووص جهمووه يف الرجووال بو ّ
املقيّودة بعودم املءيّود  ،يودل علوأ أ ّ يف مدول هوذا املقوام وجود املءيّود عنوده وحينئوذ ال فورق بوني هوذا
وبني وثي الرجل يف تتابيه و وثي النجا ي  ،تما ق ّدمنا القول يف مدل هذا يف اجلهء الداا (.)3

وح يوص األخبوار و الوواردة يف التهوذيس واالستبصوار
ولويس لقائول أ يقوول  :إ ّ هوذا يسوتلهم ص ّ
عن ّمد بن عيسأ عن يونس  ،والذي يههر من املعاصرين خالفه.
عمكا اجلواا بعدم التىطّن ذا الوجه ( ، )4أو جلواز تو الخويب اعتمود علوأ قورائن ال صول

حج ل ريه.
ّ
حجو
وفيووه  :أ ّ هووذا لووو رّ لووهم عوودم قبووول قولووه يف التعووديل جلوواز اعتموواده علووأ قورائن ليسووا ّ
عند حريه.
إالّ أ ّ يقال  :إ ّ يف الرجال ال ب ّد من البحث عن اجلارح.
وفيه  :أنّه علأ قدير انتىاء اجلارح مكم ابلتعديل  ،وحينئذ يرجص

__________________

( )1حكاه عن الكرتي يف إمص الىائدة .214 : 2
( )2انهر الىهرسا .102 :
( )3الىهرسا  ، 509 / 101 :رجال الطوسي  ، 2 / 394 ، 11 / 364 :رجال النجا ي .1280 / 446 :
( )4يف « فض »  :اجلواا.
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إىل إفتاء الخيب ابلعدال .
إالّ أ يقال  :إ ّ يف الروااي وز أ يكوو اعتمواد الخويب لويس علوأ الوراوي  ،بول علوأ تواوا
من األوصول املعتمدة  ،أو من رواة متعددين.
وفيه  :أنّه راجص إىل احلكم ابلصح وهو تالتوثي  ،ويف البني تالم.
وقوود وجوود بعووض ّققووي املتووأخرين اعتموود علووأ رواي و ّموود ابوون عيسووأ عوون يووونس (، )1
لكن مل يذتر يف وجيهوه موا يودل علوأ موا ذتوريفه  ،بول مون حيوث إ ّ االسوتدناء ال يقتضوي الطعون ،
أتمل.
وفيه نوى ّ
والعجووس م وون وويلنا أنّووه وص ووب بع ووض األخب ووار ال وويت فيه ووا ّم وود ب وون عيس ووأ ع وون ي ووونس
ورد ( )2لكون أظ ّون أنّوه نقول الروايو مون توالم مون أ وريف إليوه اعتموادا علوأ أ ّ
ابلصح  ،مص جهمه ابل ّ
صحيحه ال ار ياا فيه  ،ومل يتىطّن ملذهبه يف ّمد بن عيسأ عن يونس.

وعلأ تول حوال فالروايو املبحووث عنهوا إذا مل صول لالسوتدالل وا قلنواه  ،وكون أ يءيّودها موا
رواه الخيب يف زايدا الصالة من التهذيس يف ابا صالة املضطر عن سوعد  ،عون أمحود بون ّمود
 ،عن ّمد بن إمساعيل بن بهيص  ،عن ثعلب بن ميمو  ،عون محّواد بون عدموا عون عبود الورمحن بون
أ عبوود ( )3قووال  « :ال يص ولّي علووأ الدابّو الىريض و إالّ م وريض يسووتقبل بووه القبل و و ووهؤه فاحت و
الكتوواا » احلووديث ( .)4وقوود قو ّدم يف هووذا الكتوواا يف اجلووهء الدوواا يف ابا الصووالة يف ا موول
وإّ ا نقلناه من

__________________
( )1األردبيلي يف إمص الىائدة .285 : 2
( )2مدارك األحكام  .111 : 1ومل نعدر علأ الوصب ابلصح .

.

( )3يف التهذيس  952 / 380 : 3زايدة  :عن أ عبد
( )4التهذيس  ، 952 / 380 : 3الوسائل  325 : 4أبواا القبل ا  14ح .1
( )5راجص ج .153 : 4
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() 5

التهذيس أل ّ طريقه إىل سعد يف املخيل فيه صحي بوال مريو  ،وهوو  :عون املىيود  ،عون ّمود بون
علي بن احلسني  ،عن أبيه (ّ .)1أما ما مضأ فىيه ّ :مد بن قولويه  ،وقد مضأ فيه ( )2نوى وقّوب
() 4
() 3
إوز للىاحت وحدها.
 ( ،وعلأ تل حال ) اإا مءيّد أل ّ مطل املرض ّ

مث إ ّ اإووا املبحوووث عنووه و وهووو اإووامس و قوود اسووتدل ىهومووه علووأ أ ّ حووري املوريض ال ووهؤه
الىاحت وحدها فتجس السورة.
مىصووال  ،وقوود حوواول
وفيووه  :أ ّ مىهوووم الوصووب حووري وا و
احلجيّ و تمووا ذت وريفه يف األوصووول ّ
ّ
()5
وذم علووأ
حجيتووه بتحق و الو ّ
بعووض األصووحاا االسووتدالل ووا نقلنوواه يف حوا ووي التهووذيس علووأ ّ
امللالىو بتقوودير اإطوواا ووا يقتضووي الوصووب لووو أموور السوويّد عبووده ىعطوواء العووامل فووأعطأ اجلاهوول ،
وذتوريف يف جوابوه  ،هنواك احتموال توو الوذم لعودم األمور ىعطواء اجلاهول ال مللالىو األمور  ،وأيوّوديفه
ىهوووم اللقووس إذ لوويس ج و عنوود القائوول مووص حت ّق و الووذم لووو قووال  :أعووا زيوودا فووأعطأ عم ورا ،
وفصلنا املقام هناك زايدة علأ هذا.
ّ
وقوود مضووأ يف الكتوواا ذتوور مووا وقووص لّصووحاا يف املطل و واملقيّوود موون اجلمووص مووص التنووايف مووص
يتم بدونه.
القول بعدم ّ
حجيّ مىهوم الوصب  ،مص أ ّ التنايف ال ّ

__________________
( )1مخيل التهذيس ( التهذيس .53 : ) 18
( )2يف ج .114 : 1

( )3يف « م » زايدة  :و ّأما ثعلب بن ميمو  ،فهو وإ تا ال يقصر عنه ّمد بون قولويوه إالّ أ الهواهر زايد وه علوأ ابون
وح احلوديث عون ابون قولويوه واحلسون [ يف ] حوديث ثعلبو  ،وال يبعود
قولويوه يف املودح  ،وإ توا بعوض مخوافنا جوهم بص ّ
التساوي.
( )4بدل ما بني القوسني يف « فض »  :وأما.
( )5تالخهيد يف الذتر  ، 5 :وحكاه عن البعض يف معامل األصول .02 :
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حجيّ و مىهوووم الوصووب ووا ا ووتهر موون أ ّ علي و
وفطوور يف البووال اآل إمكووا االحتجوواج علووأ ّ
احلكم علأ الوصب يخعر ابلعليّ  ،وال ريس أ ّ انتىاء العلّ يقتضي انتىاء املعلول.
ام  ،وفيه ما فيه.
ووكن اجلواا  ّ :اع عار ابلعليّ ليس ابلصري  ،وبتقدير العلّ ليسا ّ

إذا عرفا هوذا فواإا السواد يودل مىهووم الخور فيوه علوأ أ ّ مقتضوي سوقو السوورة العجلو
أو خت و ّووف ( )1وويء  ،لك وون العجل و والتل و ّووف ال فل ووا م وون إط ووالق  ،وأظ و ّون القائ وول ابلض وورورة ال
يطل تما مضأ القول فيه  ،والخيب يف الهاهر أنّه قائول بوذلك لوو توا يف االستبصوار قولوه يصول
وك فيموا قالوه
ختوف » رديدا من الراوي علوأ سوبيل الخ ّ
لالعتماد  ،وال يبعد أ يكو قوله  « :أو ّ

أقل من االحتمال.
اعمام
 ،وال ّ
فىيوه  :موا هوو أظهور مون أ يب ّوني
ّأما االستدالل علأ وجوا السوورة آبيو
بعد ما سوب منّوا  ،واحلاصول أ ّ موا يف اآليو تموا متمول املوصوول متمول النكورة املوصووف  ،فوالعموم
فَاقْ َر ُؤا ما تَيَ َّ َ
َّس

يف املوصوول إّ ووا يصوول لالسووتدالل لووو عو ّوني  ،وعلووأ مووا قو ّدمناه موون أ ّ ظوواهر بعووض األخبووار ثبووو
القراءة من السنّ ينىي دالل اآلي .
ووجه االستدالل هبا :
ومن عجيس ما وقص للعالّم يف امللتلب أنّه استدل ابآلي ّ
أوال  ّ :األمر للوجوا.
وينيا  ّ :لىه « ما » للعموم  ،حلسن االستدناء الذي هو إخراج

__________________
( )1راجص ص .133
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ما يتناوله اللى تما يف العدد.
ويلثا  ّ :القراءة ال جتس يف حري الصالة (.)1
يتوجه علأ الداا أ ّ احنصار « ما » يف العموم ابلنسب إىل اآلي حوري ظواهر  ،بعود
وال فىأ أنّه ّ
احتمال النكرة املوصوف  ،وصح االسوتدناء إ توا املوراد بوه يف اآليو فهوو فورى إرادة العمووم واحلوال
أنّه أصل امل ّدعأ  ،وعلأ قدير وقوى االسوتدناء يكوو قرينو إرادة العمووم  ،ال أ ّ ت ّول موا وجود لىو
عاما.
« ما » تا ّ
يسور  ،فينب وي أ يقوول  :خورج
ّأما ما قد يقال عليه  :من أ ّ ظاهر اآلي وجووا قوراءة تول موا ّ

ما فوق السورة ابع اى  ،وال يكتىي بقوله  :وال جتس يف حري الصالة فيمكن اجلوواا عنوه ّ :
مراده ال س قراءة احلمد والسورة يف حري الصالة.
ّأمووا اس ووتدالله يف امللتلووب عل ووأ وجوووا الس ووورة ّ وج وووا التسوومي بع وود احلموود قب وول الس ووورة

يسووتلهم وجوووا السووورة  ،إ ووارة إىل مووا مضووأ موون روايو مووىي بوون عم ورا ا مووداا فىيووه مووا مضووأ
مىصال.
ّ
واع ا ووه يف امللتلووب علووأ االسووتدالل وواز اختصوواص وجوووا البسوومل وون قرأهووا ال مطلقووا ،
مثّ جوابه ّ السورة إذا مل كون واجبو مل كون أبعا وها واجبو أل ّ علمواءيف بوني قوائلني  :أحودمها

أوجس السورة  ،واآلخر مل يوجبها فلم يوجس أبعا ها  ،فالىرق لث (.)2
فيه  :أ ّ اجلواا ال يطاب السءال أل ّ حاصله أ ّ البسومل جتوس علوأ مون قورأ السوورة  ،وهوذا
متمل أ يراد ابلوجوا احلقيق و وز أ يراد به

__________________
( )1امللتلب .161 : 2
( )2امللتلب .162 : 2

145

الخرطيّ .
األول احتموول أ يوراد أ ّ املصولّي و ّوري بووني السووورة وبعضووها  ،فووإ اختووار السووورة
فووإ تووا املوراد ّ
وجب ووا البس وومل  ،وإ اخت ووار ال ووبعض ال ووس  ،وامل ووورد تالم ووه متم وول ه ووذا ألنّووه ق ووال  :وووز

وتص ابلسوورة ال مىوردة حوري بعيودة  ،فوال
اختصاص وجوا البسمل  ،إىل آخره .وإرادة أ ّ وجوهبا ّ
يىيد قوله إحداث لث  ،واجلواا تما ر يودل علوأ أنّوه فهوم مون السوءال جوواز وجووا البسومل
يف بعض األحوال فدفعه نّه إحداث لث.
و ّأم ووا عل ووأ ق وودير الخ وورطيّ ف وواألمر وا و  ،وال يبع وود وجي ووه الس وءال واجل وواا  ،إالّ أ ّ العب ووارة

قاصرة.
وتج بروايو عل ّوي بون رائا ومدلهوا روايو احللو
وقد نقل عن الخيب أنّه اح ّ
يف التهذيس ( ، )2وهنا تما ر أحدمها.

( ، )1والروايتوا مرويّتوا

مث قووال العالّم و  :إ ّ أص و ّ مووا وصوول إلينووا يف هووذا البوواا هووذا احلووديدا  ،وأل ّ األصوول ب وراءة
الذمو  ،وأل ّ إجوهاء بعووض السووورة يسووتلهم عوودم وجوووا السووورة  ،وامللووهوم بووا ملووا رواه عموور بوون
ّ
األول موول علووأ الضوورورة ملووا رواه
يهيود يف الصووحي  ،وذتوور الروايو اآل يو  ،مث أجوواا  ّ :اإووا ّ
ووجه االستدالل هبا من جه مىهوم الخر بنواء علوأ
عبيد احلل  ،وذتر الرواي األخرية هنا ّ ،

 ،مث قوال  :وأصوال بوراءة الذمو حوري بتو موص العلوم بخو لها ابلتكليوب ،
أ ّ ال ديد من اعموام
فوال يسووقا إالّ مووص العلوم بنىيووه  ،وأجوواا عوون خوا عموور بوون يهيود  :ىرادة كورار السووورة يف الوورتعتني
( ، )3تما سيأيت ذتره
__________________
( )1نقله عنه يف امللتلب .162 : 2
( )2التهذيس .261 ، 259 / 51 : 2
( )3امللتلب .163 : 2
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فيه إ اء (.)1
أتمل :
ويف نهري القاصر أ ّ املقام ّل ّ
أمربربا أوال  :فمووا ذتووره موون احلموول علووأ الضوورورة فيووه عوودم االنضووبا تمووا قوودم  ،مووص صوورمه يف
املنتهأ بعدم الوجوا مص بعض الضرورا (.)2
دل علأ التبعيض حري صوص خبا عمر بن يهيد  ،تما ستسمعه (.)3
وأما ينيا  :فّ ّ ما ّ
الذم و إ أوريوود بووه ابلصووالة تمووا هووو الهوواهر فيكووو زوال اال ووت ال
وأمربربا يلثربربا  :فووّ ّ ا ووت ال ّ
الذم و طل و الصووالة يتح ّق و ووا علووم موون الخووارى
بىعلهووا مووص السووورة منتىيووا  ،فىيووه  :أ ّ ا ووت ال ّ

وجوبه  ،وموا مل يعلوم يكىوي يف االمتدوال حت ّقو الوقووى تيوب توا إذا وافو األمور ومل يتح ّقو النهوي ،
ول ووهوم وقّووب العب ووادة عل ووأ النق وول مس ولّم فيم ووا ثب ووا  ،لك وون م ووص ع ووارض األخب ووار ّإم ووا مم وول عل ووأ
االسووتحباا أو ي و ك العموول  ،لكوون ال و ك منىووي ابع وواى  ،فلووم يب و إالّ حووال الضوورورة للسووقو ،

األول له مرجوحيّ ا قدمناه.
وعدمها للوجوا أو االستحباا  ،و ّ
ويقووني الوااءة اعتبوواره لووو رّ مل يعموول ابألدلّو الهنّيو  ،إالّ أ يقووال  :يف موواد االخووتالف يعتووا ال
مطلقا.
الذمو بيقووني
وفيووه  :أ ّ اليقووني لل وااءة إذا وجووس ال يلتىووا إىل األدل و الهنيّو  ،علووأ أ ّ ا ووت ال ّ
بعد فعل الصالة ب ري سورة حري معلوم  ،نعم قبل فعلها معلوم  ،واملطلوا يف احلالني.

__________________
( )1يف ص .145
( )2املنتهأ .252 : 1
( )3يف ص .151
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الذمو وال مصول يقوني
اللهم إالّ أ ّ يقال  :إ فعلها بدو السورة يهيل اليقني احلاصل ال وت ال ّ
فليتأمل.
الذم  ،وبينهما فرق ّ ،
بااءة ّ
قوله :
فأما ما رواه سع

عن أ

بن ،

عن العباس بن معشوف عن نربفوان بربن حيربىي عربن عبرب مح

بربربن م ربربكان عربربن اني ربربن بربربن ال ربربشي عربربن ع،ربربش بربربن ي يرب قربربال  :قلربربت أل عبرب مح

ال ورة الواع ة يف الشكعت من الفشيضة قال  « :ال أبس إذا كانت أكثش من ثالث دايت ».

 :يقربشأ الشجربربل

فالوجه يف هذا اخل أن حن،له على أنه جيوز له إعادهتا يف الشكعة الثانيربة دون أن يبعضربها وذلربك إذا مل

حي ن غريها فأما إذا أع ن غريها فإنه يكشه له ذلك.
ي ل على ذلك.

ما رواه  ،بن عل بن بوب عن أ

عن أخيه موسى

بن ،

عن موسى بربن القاسربم عربن علرب بربن جعفربش

قال  :سألته عن الشجل يقشأ سورة واع ة يف الشكعت من الفشيضة وهو حي ن غريهربا

فإن فعل ف،ا عليه؟ فقال  « :إذا أع ن غريها فال يفعل فإن مل حي ن غريها فال أبس ».
فأما ما رواه سع

عن أ عب مح

عن  ،بن عي ى عن ايس الضشيش عن عشي بن عب مح عن أ بصري

أنّه سئل عن السورة يصلّي هبا الرجل يف الرتعتني من الىريض  ،فقال  « :نعم إذا تانا

سا آاي قرأ ابلنصب منها يف الرتع األوىل والنصب اآلخر
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يف الشكعة الثانية ».

فهذا اخل

،ول على عال التقية دون عال االختيار.

وي ل على ذلك :
ما رواه اني

عن  ،بن أ ع،ري عن أابن بن عث،ان عن إمساعيل بن الفضربل قربال

بن سعي

 :نلى بعا أبو عب مح أو أبو جعفش

فقال  « :أما إا أردت أن أعل،كم ».
بن ،

فأما ما رواه أ

عن ال ق

فقشأ بفاّة الكتاب ودخش سورة املائ ة فل،ا سربلم التفربت إليعربا
عن سع بن سع األشعشي عن أ اني ن الشضا

قال  :سألته عن رجل قشأ يف ركعة اني ،ونصع سورة هربل جيرب ؤه يف الثانيربة أن ال يقربشأ اني،رب ويقربشأ مربا بقرب
من ال ورة؟ فقال  « :يقشأ اني ،مث يقشأ ما بق من ال ورة ».
فالوجه يف هذا اخل أن حن،له على العوافل دون الفشائح.

ي ل على ذلك :
ما رواه أ

سألت أاب اني ن

بن ،

عن اني ن بن علرب بربن يقطرب

عربن أخيربه اني رب بربن علرب بربن يقطرب قربال :

عن بعيض السورة  ،فقال  « :أتره وال

به يف النافل ».

ال ع
يف األول  :فيه احلسن بن السوري ومل يتقودم الكوالم فيوه  ،واملوجوود يف الرجوال احلسون بون السوري
موون تتوواا الخوويب  ،ويف رجووال
األنبوواري يعوورف ابلكا ووس مووذتور مهمووال يف رجووال الصووادق
تذلك ( ، )1ويف
الباقر
__________________
( )1رجال الخيب .11 / 166 ، 19 / 115 :
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الىهرسووا  :احلسوون بوون السووري الكا ووس لووه تتوواا  ،وذتوور أ ّ الوراوي عنووه احلسوون بوون بوووا
مون تتواا الخويب احلسون ابون السوري الكرخوي مهموال ( ، )2ويف النجا وي
ويف رجوال الصوادق
علوأ موا ذتوره ويلنا و أيّوده و يف الكتواا بعود أ ّ نقول عون اإالصو موا هوذا لىهو  :احلسون بون
() 1

 ،مث قوال و سولّمه

و:

السوري الكا وس الكرخوي ثقو  ،وأخووه عل ّوي  ،رواي عون أ عبود
وزاد النجا ي  :له تتاا رواه عنه احلسن بن بوا (.)3
وهووذا تمووا وور يوودل علووأ احتوواد الكا ووس والكرخووي  ،ويءيوّود مووا أسوولىناه موون أ ّ الخوويب تدوريا ّمووا
يذتر الرجل الواحد متعددا إذا رآه موصوفا بصىا تلى فليكن احلكم ملحوظوا يف موا وص  ،وموا

ذتره الخيب من وصب األنباري ووصب الكرخي ال فلو من نوى منافرة إالّ أ ّ اجلمص ممكن.
أا مل أجود
علي بن السوري موا هوذه صوور ه  :اعلوم ّ
مث إ ّ املنقول يف تتاا يلنا و أيّده و يف ّ
يف النجا ووي عليّ ووا ه ووذا وال وثيق ووه إالّ م ووص أخي ووه  ،والعب ووارة هك ووذا  :احلس وون ب وون الس ووري الكا ووس

 ،وظواهر ابون داود  :أ ّ العبوارة  :ثقتوا رواي  ،إىل
الكرخي وأخوه عل ّوي رواي عون أ عبود
آخره .وهو الذي يقتضيه وثيقهما علأ ما يف اإالص ورجال ابن داود .انتهأ (.)4
تمو الكووالم
وال فىووأ أ ّ ظوواهر العبووارة يف علو ّوي يقتضووي إسووقا ثقو ولعلّهووا موون النسوول أل ّ ّ
ىيد ذلك.
__________________
( )1الىهرسا .163 / 49 :
( )2رجال الخيب .39 / 160 :
( )3منهج املقال  ، 99 :وهو يف اإالص  ، 23 / 42 :ويف رجال النجا ي .95 / 45 :
( )4م وونهج املق ووال  ، 233 :وه ووو يف اإالصو و  ، 20 / 96 ، 23 / 42 :ورج ووال اب وون داود / 130 ، 410 / 53 :
.1852
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ومن العجس ما وقص للعالّم يف اإالص أنّه قال  :علوي بون السوري الكرخوي رو عون أ عبود
ثقو قالوه النجا وي وابون عقودة و إىل أ قوال و  :وقوال الكخوي يف مو وص آخور  :قوال نصور
بوون الصووباح  :علووي بوون إمساعيوول ثق و وهووو علووي بوون السووري فلقووس إمساعيوول ابلسووري  ،ونصوور بوون
الصباح عيب عندي لكن االعتماد علأ عديل النجا ي ( .)1انتهأ.
وأنا خبري بعد مالحه الكخي ا وقص من التوهم يف عبار ه  ،تموا نبّوه عليوه ويلنا و أيّوده
فليتأمل.
و و وثي النجا ي تذلك ّ ،
والثاا  :ال ار ياا فيه.
والثالث  :فيه ايسني الضرير وحاله يف الرجال ( )2ال يهيد علوأ اعمهوال  ،وأبوو بصوري ك ّورر القوول
فيه (.)3
والشابع  :ال ار يواا يف رجالوه بعود موا قو ّدمناه ( )4يف أاب  ،وإمساعيول بون الىضول لويس يف الرجوال

() 5
فتعني تونه ّإايه علأ الهاهر  ،واحتمال جهالته بعيد.
حري ا ا ي الدق ّ ،
واخلامس  :فيه الاقي  ،وهو علأ الهاهر ّمد بن خالد  ،لرواي أمحد بون ّمود بون عيسوأ عنوه
() 5
مىصال.
يف الرجال ( ، )6وفيه تالم مضأ
ّ
وال ادس  :وا الرجال.

__________________
( )1اإالص  ، 20 / 96 :وهو يف رجال الكخي .1119 / 068 : 2
( )2انهر الىهرسا  ، 595 / 103 :رجال ابن داود .1609 / 281 :
( )3يف ج .138 ، 53 : 1
( )4يف ج  ، 103 : 1ج .155 : 2
( )5راجص رجال الخيب  ، 00 / 145 :خالص العالّم .1 / 5 :
( )6راجص الىهرسا .620 / 140 :
( )5يف ج .95 : 1
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املنت :

يف األول  :ق ووال العالّمو و يف امللتل ووب في ووه حن ووو م ووا قال ووه الخ وويب في ووه  ،إالّ أ ّ العالّمو و بع وود ذت وور
احتم ووال ك و ورار الس ووورة الواح وودة يف ال وورتعتني ق ووال  :إذ األفض وول ق و وراءة إ ّيف أنهلن وواه يف الرتع و و االوىل

ابلواحدة فيهما ملا رواه علوي بون جعىور  ،وذتور الروايو
 :ال
والتوحيد يف الداني  ،فقال
() 1
فأموا إذا أحسون حريهووا فإنّوه يكووره
الدانيو  ،والخويب تمووا ور محلهوا علووأ موا إذا مل مسون حريهووا ّ ،
ذلك.
وال فىووأ أ ّ محوول الخوويب أوىل موون محوول العالّم و أل ّ مقتضووأ الرواي و نىووي البووأ إذا تانووا
السورة أتدور مون ثوالث آاي  ،وحينئوذ لوو أوريود نىوي البوأ ابلنسوب إىل األفضول تموا ذتوره العالّمو
ينب ووي أ يكووو اجلوواا موون دو هووذا الخوور  ،إذ منطوقووه أ ّ كورار السووورة يف الوورتعتني إذا تانووا
به  ،ولو تا املراد أ ّ السور ني املذتور ني يف تالم العالّم أفضول لكوا موا عودامها ال
أتدر ال
به.
واستدالل العالّم برواي علي بن جعىر ال يطاب مطلوبه  ،وقد وكن التسديد بتكلّوب  ،ومحول
الخيب تما ر يوافقه رواي علي بن جعىر.
يف رواي و علووي بوون جعىوور  « :فووال يىعوول » حقيق و يف
ومووا قوود يقووال  :إ ّ النهووي يف قولووه
التحر  ،فاحلمل علأ الكراه مخكل  ،وكن اجلواا عنه  :بعدم معلوميّ القائل ابلتحر .
 « :إذا تانا أتدر من ثالث
ضمنته الرواي االوىل من قوله
ّأما ما ّ

__________________
( )1امللتلب .163 : 2
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آاي » فقد قيل ( : )1إنّه بهاهره يقتضي خروج البسمل من السوورة إذ لويس يف السوور موا يكوو
مص البسمل ثالث آاي  ،فإ ّ أقصر سورة سورة الكوثر  ،وهي مص البسمل أربوص  ،واع واى انعقود
علأ أ ّاا جهء من تل سورة.
و  :لع ّول املوراد ابلسوورة موا عودا البسومل مون قبيول

ويف توالم بعوض ققوي املعاصورين و سولّمه
سمي اجلهء ابسم الكل ( .)2انتهأ.
وقد يقال  :إ ّ داللو اإوا علوأ وجوود سوورة ثوالث آاي إّ وا هوو ابملىهووم  ،وداللو املىهووم قود
ُ ْ ََ ْ
ْ َ َ ْ َ َ َ ُّ ً
َ ُ ْ ُ ََ
اْلغا هء إهن أردن َتصانا
ك لالمتناى  ،تموا ق ّورروه يف قولوه عواىل  :وال تك هرهوا فتياتهكم لَع ه

( .) 3
و وز أ كو فائدة ذتر الدالث آاي للتنبيه علأ أ ّ كرار يص السور جائه  ،لكون العبوارة
حامض يف ال اي .
ولخ وويلنا الخ ووهيد يف ال ووذتر ت ووالم حاص ووله  :أ ّ احل ووديث ل ووو ت ووا واردا يف كري وور الس ووورة يف
الرتعتني مل يكن للتقييد بهايد ا علأ الدالث فائدة (.)4
وهووذا ال فلووو موون وجووه  ،بوول ال يبعوود ظهووور اإووا يف التبعوويض موون حيووث داللو روايو أ بصووري
() 5
السا آاي صرما  ،وهذا ظاهرا .ورواي علي بن جعىر ال أتىب ذلك.
اآل ي علأ قسيم ّ
و ّأما خا إمساعيل بن الىضل فىي داللته علأ التقيّ تما ذتر الخيب

__________________

( )1احلبل املتني .225 :
( )2احلبل املتني .225 :
( )3النور .33 :
( )4الذتر .106 :
( )5ولكنّها ال أييت رحها فيما بعد.

153

أراد علويمهم اجلوواز  ،واحتموال اععوالم ضوور مون يتّقوأ يخوكل
أتمل الحتمال أ يكوو
ّ
يضر ابحلال.
ّ الهاهر عدم حصول الىائدة  ،إالّ أ يقال  ّ :عدم حصو ا ال ّ
وما ذتره الخيب يف وجيه خا سعد بن سوعد يف حايو البعود  ،والروايو املسوتدل هبوا علوأ احلمول
ظ وواهرة يف الكراهو و ابلنس ووب إىل الىريضو و  ،إالّ أ حتم وول الكراهو و عل ووأ التح وور  ،وللخ وويب يف ه ووذا
ا طراا تما يعرفه من اطّلص علأ تتابيه.
وذتور العالّمو يف مو وص مون امللتلوب و لكون مل مضورا اآل و  :أ ّ الكراهو قود يوراد هبوا املعو
األوصو وقد يراد هبا مع يتناول التحر ( .)1لكن الهاهر من اإا الكراه األوصوليّ .

بقرب يف املقربربام شرب ء وهووو أ ّ الخوويب تمووا وور جعوول كورار السووورة الواحوودة مكروهووا مووص إحسووا
ُْ َُ ُ َ َ ٌ
() 2
قرأ قل هو اهلل أحد  ،يف الورتعتني  ،والهواهر
حريها  ،وخا محّاد املخهور اقتضأ أنّه
أراد بي ووا الص ووالة الكامل و  ،ف ووال ب و ّد أ يق ووال ابس ووتدناء س ووورة اعخ ووالص م وون
م وون اإ ووا أنّووه

التكرار املكروه  ،فما ذتره العالّم  :مون أفضوليّ إ ّيف أنهلنواه يف االوىل واعخوالص يف الدانيو (ّ .)3ول
أتمل  ،وإ تا يف األخبار ما يقتضويه  ،إالّ أ ّ خوا محّواد أسولم سوندا فيموا أظون  ،وموا قود يقوال :
ّ
إ ّ ظاهر خا محّاد يف النافل فيلتص هبا  ،فيه ما ال فىأ.

__________________
( )1امللتلب .95 : 2

( )2التهذيس  ، 381 / 01 : 2الوسائل  459 : 5أبواا أفعال الصالة ا  1ح .1
( )3امللتلب .163 : 2
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قوله :
ابب القشان ب ال ورت يف الفشيضة.
أخ ا الشيخ

سربربعي

عربربن اهلربربشوي

عن أ
() 1

بن ،

عن أبيه عن اني

ابن اني ن بن أابن عن اني رب بربن

عربربن أابن عربربن ع،ربربش بربربن ي يرب قربربال  :قلربربت أل عبرب مح

 :أقربشأ سربربورت يف

ركعة؟ قال  « :نعم » قلت  :أليس يقال  :أعط كل سورة عقها من الشكوا وال جود؟! فقال  « :ذلك يف
الفشيضة فأما يف العافلة فليس به أبس ».

 ،بن عل بن بوب عن  ،بن اني

 :قال أبو جعفش

فأما ما رواه أ

 « :إّنا يكشه أن جي،ع ب ال ورت يف الفشيضة فأما العافلة فال أبس ».

بن ،

قال  :سألت أاب اني ن

عن نفوان عن عب مح بن بكري عن زرارة قربال

عن اني ن بن عل بن يقط

عن أخيه اني

عن عل بن يقط

عن القشان ب ال ورت يف املكتوبة والعافلة فقال  « :ال أبس ».

فالوجه يف هذا اخل أن حن،له على ضشب من الشخصة وإن كان األفضل ما ق معاه ّ ألن القربشان برب

ال ورت ليس مما يف

الصالة وق جاءت الشواايت نشحية ابلكشاهية.

ال ع

يف األول  :فيووه ا ووروي علووأ م ووا وجد ووه موون نس ووله اآل  ،ويف التهووذيس الق ووروي ( )2يف نس وول
معتاة  ،ويف الرجال  :عبد السالم بن صاحل
__________________
( )1يف االستبصار  1159 / 316 : 1والتهذيس  : 255 / 58 : 2القروي.
( )2التهذيس .255 / 58 : 2
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( ، )1ولووه مناسووب لروايو احلسووني بوون سووعيد عنووه  ،وعبوود السووالم
ا ووروي موون أصووحاا الر ووا
املذتور قال العالّم يف اإالص  :إنّه ثق صحي احلديث ( )2ويف فوائود جو ّدي عليهوا  :هوذا
لى النجا ي بعه عليه املصنب (.)3
عامي  ،و بعوه علوأ ذلوك املصونّب و يعو العالّمو
مث حكأ عن الخيب أنّه ذتر يف تتابه أنّه ّ
و يف ابا الكو بعبوارة يههوور منهوا أ ّ العوامي حووري هوذا  ،مث قوال والهواهر أ ّامووا واحود ثقو عنوود
امللالب واملءالب .انتهأ.
ومل ود ( )4مووا ذتووره يف تتوواا الخوويب  ،والهوواهر أ ّ النقوول موون تتوواا ابوون طوواو  ،وفيووه
أوهام تدرية.
وأخرين ت ووالم يف املق ووام  ،حاص ووله  :أ ّ التص و وري بكون ووه ص ووحي احل ووديث
ول ووبعض فض ووالء املت و ّ
يقتضي اجلهم بكونه إماميّا أل ّ الصحي ما يرويه العدل اعمامي.
وأخرين  ،واملتق و و ّدمو علو ووأ
وال فى ووأ دفو ووص هو ووذا ّ عري ووب الصو ووحي املو ووذتور اص ووطالح للمتو و ّ
مىصال.
خالف هذا  ،وقد مضأ القول يف ذلك ّ
ّأمووا مووا قوود يقووال  :إ ّ الصوودوق رو يف تتوواا تمووال الوودين روايو  ،عوون علووي بوون إبوراهيم  ،عوون
أبيه  ،عن عبد السالم بن صاحل ا روي ( ، )5وهذا يدل
__________________
( )1انهر رجال الكخي  ، 052 : 2رجال الطوسي  ، 14 / 308 :رجال النجا ي .643 / 245 :
( )2رجال العالّم .2 / 115 :
( )3فوائد الخهيد علأ اإالص .19 :
( )4موجود يف املطبوى من تتاا الخيب يف أصحاا الر ا

 14 / 308 :و .5 / 396

( )5حكاه يف الوسائل  90 : 4أبواا أعداد الىرائض ا  38ح  4عن عيو أخبار الر ا
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.

علأ أ ّ املذتور هنا ليس يف هذه املر ب .
 ،ومووا وقووص يف
فوواجلواا عنووه وا و أل ّ إب وراهيم بوون ها ووم مووذتور يف أصووحاا الر ووا
مون قولوه  :وفيوه نهور (.)1
النجا ي بعود حكايتوه عون الكخوي القوول نّوه مون أصوحاا الر وا
قوود ذت وريف وجهووه يف تتوواا معاهوود التنبيووه  :موون احتمووال تووو النهوور ال موون جه و أنوّوه موون أصووحاا
 ،بل لكونه لميذ يونس بن عبود الورمحن فوإ ّ الكخوي ذتور أنّوه لميوذ يوونس بون عبود
الر ا
 ،وإ تا احل أ ّ احتمال تو النهر ليس من جهو يوونس  ،ال
الرمحن من أصحاا الر ا
فلووو موون وجووه ملووا ذتووره النجا ووي يف ر و ّموود بوون علووي بوون إب وراهيم ا مووداا  :أ ّ إب وراهيم بوون

( .)2وإ تووا احتمووال الروايو بواسووط
ها ووم يووروي عوون إبوراهيم بوون ّموود ا مووداا عوون الر ووا
ارة وبع وودمها أوخو وور يف حيّو ووه اعمكو ووا  ،إالّ أ ّ ظو وواهر عب ووارة النجا و ووي خو ووالف هو ووذا يف ال و و
املذتورة.

ال ونووص

وعلووأ قوودير االعتموواد علووأ هووذا فالتصوري ّ عبوود السووالم موون أصووحاا الر ووا
فليتأمل.
من رواي إبراهيم بن ها م عنه وإ مل يكن من أصحاا الر ا
ّ ،
إذا عرفووا هووذا فوواعلم أ ّ الروايو املنقولو عوون تمووال الوودين ضوومنا إوووا عبوود السووالم  ،إالّ أ ّ
الخهادة منه لنىسه أل ّ فيها قال  :و أع عبد السالم و  :دخلا إىل ابا الودار الويت حوبس فيهوا

و إىل أ قووال و  :فوودخلا إليووه  ،وحكووأ تالمووا  ،مث قوال  :قووال  « :اي عبوود
أبووو احلسوون
وجل لنا من الوالي تما ينكره حريك؟ » قلا  :معاذ
السالم أمنكر أنا ملا أوجس
ّ
عه ّ
__________________
( )1رجال النجا ي .10 / 16 :
( )2رجال النجا ي .920 / 344 :
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مقر بواليتكم ( .)1انتهأ.
بل أيف ّ
ورّ ووا يقووال  :إ ّ اإووا وإ تووا ( فيووه مووا فيووه ) ( ، )2إالّ أ ّ اع افووه ووا ذتوور توواف يف إوانووه ،
والطريو إليووه حسوون  ،فمووا ذتووره جو ّدي نقووال عوون الخوويب موون تونووه عاميّووا ( )3رّ ووا ينوودفص هبووذا ،
فليتأمل  ،هذا.
ّ
أا وقىووا بعوود مووا ذتر ووه علووأ روايو موون الخوويب يف ابا صووالة العيوودين وفيهووا
وينب ووي أ يعلووم ّ
() 4
يتعني أ يكوو
صري برواي احلسني بن سعيد عن أمحد بن عبد القروي عن أاب  ،وحينئذ ّ
ألا مل
املوجووود هنووا هووو القووروي  ،ونسوول ا ووروي صووحيب  ،واملووذتور فيمووا أييت إهووول احلووال ّ ،

أقب عليه يف الرجال.
مىصال (.)5
والثاا  :فيه عبد بن بكري  ،وقد مضأ القول فيه ّ
والثالث  :ال ار ياا فيه تما ال فىأ.
املنت :

يف األول  :ال فىأ دالل صدره علأ أ ّ القرا بني السور ني جوائه علوأ اعطوالق  ،إالّ أ ّ قوول
السووائل  :قلووا  :ألوويس يقووال  ،تموول أل يكووو م وراده أ ّ إطووالق اجل وواا ابجل وواز يقتضووي نوووى

منووافرة لّموور ىعطوواء توول سووورة حقهووا علووأ سووبيل االسووتحباا  ،تمووا متموول أ يكووو علووأ سووبيل
الوجوا ،
__________________
( )1مل نعدوور عليهووا يف تمووال الوودين  ،ولكنّهووا موجووودة يف عيووو أخبووار الر ووا
أبواا أعداد الىرائض ا  38ح  ، 4بتىاو يسري.
( )2بدل ما بني القوسني يف « م »  :منه.
( )3راجص ص .156 :
( )4التهذيس .200 / 132 : 3
( )5يف ج .125 : 1
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 ، 6 / 102 : 2الوسووائل 90 : 4

 « :ذاك يف

وعلأ التقديرين قد يخكل اعطالق يف اجلواا ّأوال  ،تما يخوكل اجلوواا بقولوه
األول مالئمته للتىصيل خىيّ .
الىريض » أل ّ إطالق التجويه يف اجلواا ّ
وال يبعوود أ يكووو السووائل فهووم اعطووالق مث سووأل عوون وجووه اجلمووص بووني اجلوواز وبووني ذاك الوودال
ملووا علووم أ ّ السووائل
الريب و ابلىوورق بووني الىوورض والنىوول  ،ولعلّووه
علووأ الرجحووا  ،فووأزاح
ّ
األول مووص ظوواهر
األول  ،وعلووأ توول حووال فووذتر الخوويب الرواي و يف ّ
يستىصوول عوون األم ورين أ وول يف ّ
داللتها علأ وجوا إعطاء تل سورة ح ّقها الدال علوأ حتور القورا  ،موص ّادعائوه داللو الدانيو علوأ
أتمل أل ّ الكراه يف األخبار ستعمل ع التحر بكدرة.
الكراه  ،ال فلو من ّ
األول علووأ التحوور مموول الدوواا عليووه  ،وواز اسووتعمال الكراهو فيووه ،
وعلووأ قوودير داللو اإووا ّ
األول صرما يف عدم التحر أمكن أ يقال  :إ ّ الكراه مخ ت يف األخبوار بوني التحور
ولو تا ّ
() 1
األول
األول الودال علوأ اجلوواز  ،إالّ أ يقوال  :إ ّ اإوا ّ
والكراه  ،ومص اال اك ال ينايف اإا ّ

يف حيّه اع ال بسبس ما ق ّدمناه من االحتمال  ،فيبقأ اإا الداا صاحلا للكراه  ،ال أنّوه صوري
تم ووا قال ووه الخ وويب  ،ف ووإ ّ الص وراح ينافيه ووا اس ووتعمال الكراه و يف التح وور  ،وابجلمل و فاملق ووام واس ووص
البحث  ،وقد ذتر يف حا ي التهذيس ما ال ب ّد منه أيضا.
حري أنه ينب ي أ يعلم أ ّ الخيب يف زايدا التهوذيس رو الدالوث بوهايدة بعود قولوه  « :ال

» وهي  :وعن بعيض السورة  ،قال  « :أتره
__________________
( )1يف « رض »  :عدم اجلواز.
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بووه يف النافل و » وعوون الوورتعتني اللتووني يصووما فيهمووا اعمووام أيق ورأ فيهمووا ابحلموود وهووو إمووام
وال
» ( .) 1
سكا فال
وإ
يقتد به؟ قال  « :إ قرأ فال
ّ
ابلق ورا بووني السووور ني يف املكتوب و ،
والخوويب يف التهووذيس قووال بعوود الروايو  :قولووه  :ال
بقراء م ووا بع وود

م ووول عل ووأ أنّووه إذا ت ووا إح وود الس ووور ني احلم وود  ،ول وويس يف اله وواهر أنّوه ال
احلمد (.)2
وهووذا الكووالم موون الخوويب حريووس وقوود محوول اإووا هنووا تمووا وور علووأ الرخص و وأ ّ األفضوول
عوودم الق ورا  ،وأن ووا خب ووري بدالل و الك ووالم عل ووأ أ ّ يف الرواي و االوىل ال ب و ّد م وون التوجي ووه الس وواب ،
ولواله لكانا الرواي يف حاي اع ال  ،وقد ذتر يف تتاا معاهود التنبيوه موا يتوجوه يف املقوام بعود
الهايدة اليت يف التهذيس.
واحلاصوول أ ّ الخوويب يههوور منووه عوودم القووول وواز التبعوويض يف الىوورض  ،بوول يههوور موون بعووض

األص ووحاا نى ووي الق ووول ب ووه ( ، )3وحينئ ووذ فم ووا ض وومنته الروايو و م وون الو وهايدة يف جو وواا السو وءال ع وون
 « :أتووره » ال ب و ّد موون محلووه علووأ التحوور  ،وإذا محوول عليووه يسووتبعد محوول
التبعوويض موون قولووه
الكراهو يف ّأولووه علووأ حووري التحوور  ،فقووول الخوويب هنووا  :إ ّ الووروااي جوواء صوورم ابلكراهو  ،ال
أتموول  ،إالّ أ ّ األموور رّ ووا يسووهل علووأ قوودير عوودم حت ّق و اع وواى علووأ نىووي التبعوويض ،
فلووو موون ّ

وبتقوودير الدبووو رّ ووا يقووال  :إنّووه ال مووانص موون اسووتعمال الكراه و يف خووا واحوود ارة ع و التحوور
للمعارض  ،وارة ل ريه  ،إالّ أ ّ

__________________
( )1التهذيس  ، 1192 / 296 : 2الوسائل  350 : 0أبواا صالة اجلماع ا  31ح .13
( )2التهذيس .296 : 2
( )3تما يف إمص الىائدة .286 : 2
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احل عدم الصراح تما قاله الخيب  ،فإ ّ تبص األخبار يقتضي خالفه.
وإذا عرفا هذا فاعلم أ ّ ن
القرا يف املكتوب علأ قدير التحر قيل  :إنّه مىسد (.)1
واحتج عليه يف امللتلب ّ القار بني السور ني حري آ ابملأمور به علأ وجهه (.)2

ويفقخوه بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و بتح ّقو االمتدوال بقوراءة الواحودة  ،والدانيو خارجو
عن الصالة  ،فالنهي ال يستلهم الىساد تالنهر إىل األجنبيّ ( .)3انتهأ.
ولقائربربل أن يقربربول  :إ القورا إ وقووص يف ّأول القصوود علووأ معو فعوول السووور ني بقصوود القورا موون
ابتووداء الق وراءة للسووورة فووالنهي وا و االسووتلهام للىسوواد إذ الواحوودة هووي املووأمور هبووا ومل أي هبووا ،
وتواووا يف لو الدنتووني حووري تواووا مووأمورا هبووا إذ املعيّو نووايف الوحوودة  ،إالّ أ يقووال  :قصوود الوحوودة
حري معتا  ،وفيه  :أ ّ عدم اعتبار قصد الواحدة مسلّم ّ ،أما قصد عدمها فعدم اعتباره ّل تالم.
ّأموا لوو قصود القورا بعود الىوراغ مون السوورة أمكون احلكوم ابلصوح وعودمها  ،تموا ذتر وه يف وول

آخر من حوا ي الرو .
وانيانل  :أنه ال يبعد أ يقال  :إ الصوالة تيىيّو متل ّقواة مون الخوارى  ،وتول موا خوالب املنقوول
فليتأمل.
يقتضي عدم االمتدال ّ ،

__________________
( )1االنتصار  ، 44 :والنهاي  55 :و .56
( )2امللتلب  160 : 2و .158
( )3احلبل املتني .226 :
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قوله :

فأما ما رواه اني

بن سعي

عن فضالة عن العالء عن زي الشرب ام قربال  :نربلى بعربا أبربو عبرب مح

الفجش فقشأ والض ى وأ مل نششح يف ركعة.

فال يعايف ما ق معاه من كشاهية القربشان برب ال ربورت ّ ألن هربات ال ربورت سربورة واعرب ة ععرب دل ،رب
ويعبغ أن يقشأ ا موضعا واع ا وال يفصل بيعه،ا بب م مح الش ن الشعيم يف الفشائح.

وال يعايف هذا ( : )1ما رواه أ

بن ،

عن زي الش ام قال  :نلى بعا أبو عب مح

عن اني

ألنه ليس يف هذا اخل أنه قشأ ا يف ركعة أو ركعت

عن فضالة عن اني

فقشأ بعا الض ى وأ مل نششح.

عربن ابربن م ربكان

فربإذا كربان هربذا الربشاوي بعيعربه قرب رول هربذا انيكربم

،ل هذه الشواية املطلقة على ما يطابق ذاك أوىل.
بعيعه وب أنه قشأ ا يف ركعة واع ة ف ُ
وال يعايف ذلك :
ما رواه أ

عب مح

بن ،

عن ابن أ ع،ري عن بعح أن ابعا عن زي الش ام قال  :نلى بعربا أبربو

فقشأ يف األُوىل الض ى ويف الثانية أمل نششح.

فهذه الشواية وإن تض،عت أنه قشأ ا يف ركعت فليس فيها أنه قشأ ا يف الفشيضربة أو العافلربة وجيربوز أن

يكون قشأ ا يف ركعت من

__________________
( )1يف االستبصار  : 315 : 1هذا اإا.
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العوافل وذلك جائ على ما بيعاه.

ال ع

األول فيه ابن سعيد  ،والداا ابن عدما .
يف األول  :وا  ،وتذلك الداا  ،واحلسني ّ
مىصوال يف ّأول الكتواا
والثالث  :فيه اعرسال  ،وتو املرسل ابن أ عمري قد ق ّدمنا القول فيه ّ
ورد روااي
 ،واحلاصوول  :أ ّ اع وواى حووري منعقوود علووأ قبووول مراسوويله  ،لتصوري الخوويب يف الكتوواا بو ّ
ابعرسال ( )1واملرسل ا ابن أ عمري  ،تما أ ّ فيه دفعوا ملوا ظ ّون مون أ ّ معو قوول الكخوي  :فوال
() 2
وحته إليووه توواف يف صووح اإووا وإ تووا مووا
ا ووص علووأ صووحي مووا يصو عنووه  ،أ ّ مووا ثبتووا صو ّ
() 3
رد
بعده ب ري صى الصحي أل ّ ابن أ عمري من اجملمعني علأ صحي ما يص عنوه
وقود ّ

وأخري
خو وواه ابعرسو ووال تمو ووا مسعتو ووه  ،علو ووأ أ ّ ذتو وور مراسو وويل ابو وون أ عمو ووري وقبو و ووا يف تو ووالم متو و ّ
األصحاا ( )4صري يف أ ّ مع اع اى ليس ما ذتر.
ومووا وقووص يف النجا ووي موون السووكو إىل مراسوويله موون األصووحاا ( ، )5قوود بيّنووا فيمووا سووب أنوّوه ال
يدل علأ قبول مراسيله ألنّه ذتر أ ّ تتبه ذهبا فلذلك يسكنو األصحاا إىل مراسيله.
وهذا تما ر ال يلي منه إرادة إثبا صح املراسيل ا ذتر  ،فإنّه

__________________
( )1راجص ج .182 : 1

( )2رجال الكخي .1858 / 038 : 2
( )3انهر نقد الرجال .205 :
( )4تالخهيد الداا يف الدراي  ، 28 :التىريخي يف نقد الرجال .205 :
( )5رجال النجا ي .005 / 326 :
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ال يىيود املو ّدعأ بوجوه  ،ومدول النجا وي ال يوتكلم بوه  ،بول الهواهر منوه و يف النهور القاصور و أ ّ تدورة
فلمووا
اعرسووال ال يوجووس قوودحا فيووه موون حيووث عوودم الضووبا  ،إذ مل مى و موون رو عنووه بكدوورة ّ ،
ذهبووا تتبووه ظهوور عووذره  ،فموون مثّ سووكن األصووحاا إىل مراسوويله  ،و يووص هووذا مضووأ ( ، )1وإّ ووا
أعديفه لبعد العهد.
املنت :

يف األول  :ظ وواهر يف أنّووه

ق ورأ الض ووحأ وأ مل نخ وورح يف رتع و  ،وأتوي وول الخ وويب أ ّام ووا س ووورة

واحدة يف ظاهر احلال أنّوه مون اع واى  ،لكون ال فىوأ أنّوه يتوجوه علوأ الخويب أ ّ لىو « ينب وي »
يف حري لّه  ،بل س عنده قراء ما حيث مل ّوز التبعيض.
ومووا قوود يهوون  :موون أ ّ الخوويب ظو ّون توامووا سووورة واحوودة موون قراء مووا مووص ورود األخبووار بق وراءة
السووورة الواحوودة  ،ال وجووه لووه  ،فووإ ّ مدوول هووذا وا و االنوودفاى  ،بوول الهوواهر أنوّوه مرجووص الخوويب إىل
اع اى  ،حايو األمور قود يخوكل احلوال يف ورك البسومل موص وجودهوا يف املصواحب  ،واحلورص علوأ
نىي الهوائد منه من حنوو اععوراا وحوريه يودل علوأ توو البسومل منهموا  ،والصودوق يف الىقيوه جوهم
ّاما سورة واحدة ( ، )2وهو تدري التدبّا يف األحكام.

وموون هنووا يعلووم أ ّ مووا ذتووره ا ّقو يف املعتووا موون أ ّيف ال نسولّم أ ّامووا سووورة واحوودة  ،بوول إّ ووا وودل
() 3
أتمل
األخبار علأ قراء ما يف رتع  .ل ّ

__________________
( )1يف ج .182 : 1
( )2الىقيه .922 / 288 : 1
( )3املعتا .100 : 2
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لردها  ،إالّ أ ّ ا ّق يف اع اى املدعأ تدري اال طراا فيه.
أل ّ دعو الخيب اع اى ال وجه ّ
والعجوس مون ويلنا يف املودارك أنّوه قوال و عنود قوول ا ّقو يف الخورائص  :رو أصوحابنا أ ّ
الضحأ وأمل نخرح سورة واحدة  ،إىل آخره و  :ما ذتوره املصونّب مون روايو األصوحاا مل أقوب عليوه

يف وويء م وون األوص ووول وال نقل ووه يفق وول يف تت ووس االس ووتدالل ( .)1انته ووأ .وال فى ووأ أ ّ نق وول الخ وويب
اع وواى ال أق و ّول م وون تون ووه رواي و مرس وول  ،م ووص أ ّ الص وودوق ظ وواهره نق وول مت ووو األخب ووار يف تتاب ووه ،
فليتأمل.
ّ
ّأمووا مووا مكووأ عوون بعووض األصووحاا أنوّوه نقوول عوون تتوواا أمحوود بوون ّموود بوون أ نصوور أ ّ فيووه :
يقووول  « :ال مووص بووني السووور ني يف رتعو واحوودة إالّ الضووحأ وأ مل نخوورح
مسعووا أاب عبوود
وسورة الىيل وعيالف » ( )2فلم أقوب اآل علوأ املأخوذ  ،إالّ أ ّ الروايو ظواهرة يف التعودد  ،لكون ال
دل علأ وجوا اجلمص  ،تما يىهم من تالم ج ّدي يف بعض مصنّىا ه (.)3

متوجووه ،
ومووا قالووه الخوويب يف الدوواا  :موون أنوّوه لوويس يف اإووا أنوّوه قرأمهووا يف رتعو أو رتعتووني
ّ
أتموول أل ّ احلموول علووأ النافل و يقتضووي أ ّ الرواي و تلى و  ،فتووارة
إالّ أ ّ مووا ذتووره يف الدالووث وول ّ
وح اجلماعو يف
يكووو قوود رو الوراوي وقوووى الىعوول يف اجلماعو  ،وارة يف حريهووا بنوواء علووأ عوودم صو ّ
املتأخرين ( ، )4بل ّادعأ الخهيد اع اى
النافل  ،تما هو املخهور بني ّ

__________________

( )1املدارك .355 : 3
( )2املعتا .100 : 2
( )3روض اجلنا .269 :
( )4قال الخهيد يف البيا  : 224 :املخهور ّأاا ال جتوز يف النوافل.

165

علووأ نىيووه ( )1وإ تووا فيووه ووث لوجووود القائوول ( ، )2وداللو صوري األخبووار عليووه ( ، )3وال يبعوود
أ يكووو الخوويب مالحهووا لكووو الصووالة اعو يف النافلو  ،ملووا يههوور موون تالمووه يف اإواين مراعوواة
ارة يف
للمطابق و إذ لووو محوول الووروااي علووأ التعوودد ألمكوون أ يقووال بعوودم املووانص موون فعلووه
رتع وارة يف رتعتني  ،والتبعيض يدل عليه بعض األخبار تما سب بيانه (.)4
قوله :
ابب العه عن قول دم بع اني،
أخ ا الشيخ

عن أ القاسم جعفش بن ،

عن  ،بن يعقوب عن عل بربن إبربشاهيم عربن

أبيربربه عربربن عبرب مح بربربن املغربربرية عربربن ايربربل عربربن أ عبرب مح

وفشن من قشائتها فقل أنت  :اني ،هلل رب العامل
اني

بن سعي

 « :إذا كعربربت خلربربع إمربربام فقربشأ اني،رب

وال تقل  :دم ».

عن  ،بن سعان عن ابن م كان عن  ،انيلربيب قربال  :سربألت أاب عبرب مح

أقول إذا فشغت من فاّة الكتاب  :دم ؟ قال  « :ال ».

فأما ما رواه اني

بن سعي

عن ابن أ ع،ري عن ايل قال  :سألت أاب عبرب مح

عون قوول

النا يف الصالة اع حني يقرأ فاحت الكتاا  :آمني  ،قال  « :ما أحسنها وأخىض الصو هبا ».
__________________
( )1الذتر .254 :
( )2مل نعدر عليه قال يف املدارك (  : ) 330 : 4والقول واز االقتداء يف النافل مطلقا إهول القائل.
( )3الوسائل  336 : 0أبواا صالة اجلماع ا  28ح  9و .12
( )4راجص ص  159 :و .168
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فأول ما يف هذا اخل أن راويه ايل وق رول ض ذلك وهو مربا قرب معاه مربن قولربه  :وال تقربل  :دمرب

بل قل  :اني ،هلل رب العامل

وإذا كان ق رول ما يعقح هذه الشواية ويوافق رواية غربريه فيجربب الع،ربل

عليه دون غريه ولو سلم جلاز أن حن،له على ضشب من التقية إلااا الطائفة ( )1على تشك الع،ل به.
مح

وأيضا فق رول اني

بن سعي

عن اد بن عي ى عن معاويربة بربن وهربب قربال  :قلربت أل عبرب

 :قول دم إذا قال اإلمام  :غري املغضوب عليهم وال الضال ؟ قال  « :هم اليهود والعصارل »

ومل ُجيب يف هذا.

عوون ج وواا مووا سووأله السووائل دليوول علووأ تراهيّو هووذه اللىه و  ،وإ مل يووتمكن موون التص وري
فع ولربربه
بكراهيّته للتقيّ واال طرار فعدل عن جوابه ل .

ال ع

يف األول  :حس وون عل ووأ ق وودير ت ووو عب وود ب وون امل وورية ه ووو الدقو و يف النجا ووي ( ، )2تم ووا ه ووو
مون تتواا الخويب
الهاهر من اعطالق  ،واحتماله لعبد بن امل رية املوذتور يف رجوال الر وا
مهمال ( )3بعي ٌد.
والثاا  :فيه ّمد بن سنا .
والثالث والشابع  :صحيحا علأ ما مضأ القول يف رجا ما (.)4
__________________
( )1يف االستبصار  : 319 : 1الطائى ا ّق .
( )2رجال النجا ي .561 / 215 :
( )3رجال الخيب 359 :
( )4راجص ج  453 ، 182 ، 58 : 1وج .46 : 3
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املنت :

املتأخرين عن العالّم يف املنتهأ أنّه قال  ،قال علماؤيف  :مورم قوول آموني
نقل بعض ققي ّ
و بطوول الصووالة بووه  ،وقووال الخوويب  :س وواء ذلووك يف آخوور احلموود وحووريه سو ّورا وجه ورا لإلمووام واملووأموم
وعلأ تل حال  ،و ّادعأ الخيلا واملر ضأ إ اى اعماميّ عليه (.)1
ويف رح اعر اد جل ّدي أ ّ املستند صحي يل وذتور الروايو ( )2وفيوه موا ستسومعه بعود
را العواملني
نقل تالم الرو و  ،وأيضوا ال فىوأ أ ّ موا ض ّومنه مون قولوه  « :فقول أنوا  :احلم وود هلل ّ

» علووأ االسووتحباا  ،ومعووه يقوورا أ يكووو النهووي للكراه و يف قولووه  « :وال قوول آمووني » إالّ أ
يقال بعدم املالزم بني تو األمر لالستحباا نهرا إىل اع اى وتو النهي للكراهو  ،بول هوو ابق
علأ حقيقته لعدم املقتضي وفيه استبعاد االختالف يف اإا الواحد  ،لكنه ل تالم.
والثاا  :تما ر وإ دل علأ النهوي الوذي هوو حقيقو يف التحور  ،إالّ أ ّ وعب املسوتند فيوه

ظ وواهر  ،والوال وود ت ووا يتوقّووب يف األوام وور والنو وواهي يف األخب ووار ابلنس ووب إىل الوج وووا والتح وور
حقيق  ،لكدورة اسوتعما ما يف النودا والكراهو ( ، )3ولع ّول اع واى املودعأ يف املقوام يس ّوهل اإطوس
إ رّ.

__________________
( )1إموص الىائوودة والاهوا  ، 234 : 2املنتهووأ  ، 201 : 1املىيوود يف املقنعو  ، 185 :والخوويب يف اإووالف 334 : 1

 ،والسيد يف االنتصار .42 :
( )2روض اجلنا .265 :
( )3راجص معامل األوصول  94 ، 40 :والهاهر منه عدم التوقّب.
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وقوود ا ىو جلوودي يف الرو و أنوّوه قووال و عنوود قووول الخووهيد يف الو وك  :والتووأمني و  :يف
يص أحوال الصالة وإ توا عقيوس احلمود أو دعواء  ،للنهوي عنوه يف األخبوار ( .)1واحلوال أ ّ داللو
تص ا بعد الىاحت  ،فالتعميم ال فلو من حراب .
األخبار ّ

ونقول بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و عون الخويب يف اإوالف دعوو اع واى علوأ بطوال
الصالة ابلتأمني ( )2وهو حريس  ،فإ ّ اإالف موجود  ،تما أنّه يف التحر تذلك.
وموون مثّ نقوول عوون ا ّق و يف املعتووا امليوول إىل الكراه و تجووا ابلدالووث ( )3ومووا ذتووره الخوويب موون
محله علأ التقيّو قود يخوكل نّوه لويس وىل مون احلمول علوأ الكراهو يف النهوي وفيوه  :أ ّ الهواهر
من الدالث نىي الكراه .
وحسونها » أي  :لسوا
وال يبعد أ ممل قوله
 « :ما أحسنها » علأ النىي و خوديد « أ ّ
أوعو ّدها حسوون  ،فيءيوّود الكراهو  ،ورّ ووا احتموول أ يكووو قولووه  :وأخىووض  ،موون تووالم يوول حكايو
أا مل أقووب علووأ مووا
عنووه
أنّووه أ ووأ هبووذه اللىه و خىيّ و  ،فيءيّوود التقيّ و موون جه و أوخوور  ،إالّ ّ
يقتضي صح هذا اللى ( )4يف العربيّ .
 « :ه ووذه الص ووالة ال يص وول في ووه وويء م وون ت ووالم
ّأم ووا االس ووتدالل عل ووأ التح وور بقول ووه
اآلدميّني » ( )5وآمني من تالمهم إذ ليسا بقرآ وال دعاء
__________________

( )1الرو .206 : 1
( )2احلبل املتني  ، 225 :اإالف .334 : 1
( )3احلبل املتني  225 :وهو يف املعتا .106 : 2
( )4يف ( م )  :هذه اللىه .
( )5صحي مسلم  33 / 301 : 1بتىاو يسري.
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ملسماه ( .)1فىيوه  :أ ّ اإوا
وال ذتر  ،إّ ا هي اسم للدعاء  ،وهو  :اللهم استجس  ،واالسم م اير ّ
حري معلوم السند.
() 2
وذتر بعض األصحاا أ ّ االستدالل مب علأ أ ّ أمساء األفعال أمسواء أللىاظهوا ال ملعانيهوا

مسووتدال ّ العوورا قووول  :صووه  ،و ريوود
وهووو خووالف الهوواهر  ،تمووا ذتووره ا ّق و الر ووي
مع  :اسكا  ،ال فطر ببا ا لى اسكا  ،بل قد ال كو مسموع له أصال .انتهأ (.)3
وق رب يقربربال  :إ ّ حوورض املسووتدل تووو اعذ يف الوودعاء ال يف اسووم الوودعاء  ،فووال يضو ّور مووا ذتووره
املورد  ،وفيه ما ال فىأ  ،وال يبعد أ يقال  :إ ّ آموني لوو فورض أ ّاوا دعواء وض والنهوي ورد عنهوا
رد اإوا الودال علوأ النهوي ّإموا بعودم الصوح أو عودم الصوراح يف
فال سبيل إىل استدنائها  ،نعوم لوو ّ
دل علووأ حتوور الكووالم يف الصووالة مطلو إالّ مووا خوورج ابلوودليل وهووو
التحوور أمكوون أ يقووال  :إ ّ مووا ّ
الدعاء  ،وتو لى آمني دعاء يتوقب علأ الدبو  ،ومل يعلم هذا.

فربإن قلربت  :الودعاء املووأذو فيوه ال فوتص بلىو  ،وتوو آموني يف معو الودعاء ال ينكور  ،وذلووك
تاف يف املطلوا.
قلربربت  :ال يبعوود أ يكووو الوودعاء املووأذو فيووه مووا يسو ّومأ دعوواء ل و أو عرفووا علووأ قوودير انتىوواء
الخوورى  ،والل و حووري معلوم و اآل  ،والعوورف ال يسوواعد علووأ تووو آمووني دعوواء  ،وإ تووا يف البووني
تالم.
ّأما ما قد يقال يف وجيه عدم اعفساد  :من أ ّ النهي عن أمر خارج

__________________
( )1إمص الىائدة والاها .234 : 2
( )2حكاه يف إمص الىائدة .235 : 2
( )3حكاه عنه يف إمص الىائدة  ، 235 : 2وهو يف رح الر ي علأ الكافي .05 : 3
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وح
عوون العبووادة  ،فىيووه  ( :أنوّوه إذا حت ّق و النهووي علووم أنووه حووري مسووتد مموّوا وووز  ،ومعووه توقووب الصو ّ
علووأ ال وودليل إذ العب ووادة متل ّق وواة م وون الخ ووارى  ،ول ووو ن وووقش يف ذل ووك يق ووال  :إ ّ إط ووالق املن ووص م وون
فليتأمول
الكالم واعبطال به حاصل إالّ ما خرج ابلودليل  ،والىورض وقووى النهوي عون قولوه  :آموني ّ ،
) ( .) 1
() 2
يوجووه تالمووه بنوووى موون التوودبر فيمووا
وموون هنووا يعلووم أ ّ القائوول ابلتعموويم يف الىاحت و وحريهووا رّ ووا ّ
ذتريفه.
() 3
أتموول يعوورف موون
ومووا قالووه بعووض األصووحاا موون أ ّ األواموور املطلق و قتضووي الصووح  ،فيووه ّ
ىصيل املقام.

أمربربا مربربا يقربربال  :موون أ ّ التووأمني ال يصو إالّ ملوون قصوود الوودعاء  ،فووال وووز إالّ ملوون قصوود الوودعاء ،
ألنّه تالم ب ري ذتر ودعاء  ،فيدخل حتا النهي فيكو حراما ومبطال.
() 4
وتص ض وووره  ،سو ولّمنا  ،لك وون النه ووي ح ووري ع ووام يف
ففي ربربه ّ
أتم وول أل ّ اس ووتجاب ال وودعاء ال ف و ّ
األخبار  ،واع اى علأ أ ّ حري الوذتر والودعاء مبطول علوأ وجوه يتنواول التوأمني حوري حاصول  ،تموا
هو وا .
إال أن يقال  :إ ّ إثبا تو التأمني دعاء حري معلوم  ،فيحتاج احلكم وازه إىل دليل.

وفيه  :ا ّ الكالم يف الدخول حتا النهي.
وما ذتره الخيب يف التبيا لتوجيه اعبطال آبمني من لهوم خروج

__________________
( )1ما بني القوسني ليس يف « رض »  ،وبدله يف « م »  :وجه.
( )2راجص ص .169 :
( )3إمص الىائدة والاها .235 : 2
( )4يف « فض » زايدة  :طلس.
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الىاحتو عوون تواووا قوورآيف إ قصوود الوودعاء  ،أو عوودم فائوودة التووأمني علووأ قوودير قصوود القوورآ  ،ولووهوم
استعمال املخ ك علأ قدير إرادة القرآ والدعاء من الىاحت ( )1اع ض عليه ج ّدي .
الحتاد املع .
أوال  :نص اال اك ّ

يتعني تونه ابلىاحت (.)2
وينيا  :أ قصد استجاب الدعاء ال ّ
وق رب يقربربال علربربى األول  :إ ّ اال و اك لووو فوورض إمكانووه فوواملع تلووب  ،وموون مث جو ّووز القنووو
ابلقوورآ موون حيووث الوودعاء  ،نعووم الو ووص للوودعاء حووري متح ّق و ليوودخل يف املخ و ك سووس و ووعه ،
تما يعلم من األوصول  ،وقد ورد يف معتا األخبار أ ّ الىاحت مختمل علأ الدعاء والذتر (.)3
وعلربى الثربرباا  :قصود اسووتجاب الودعاء إذا مل يتعو ّوني يقتضوي اعتبووار قصود االسووتجاب ل وري الىاحتو ،
() 4
فليتأمل.
واملطلوا جل ّدي اعبطال ابلتأمني مطلقا  ،إالّ أ ّ وجيه هذا حري بعيد ّ ،
أمربربا اخل رب الشابربربع  :فر ووا تانووا التقيّو فيووه ظوواهرة  ،وتووأ ّ بعووض امللووالىني تووا حا ورا يف اجمللووس
أ ّ السوءال عوون ىسووري امل ضوووا علوويهم وال الضووالني ّ ،أمووا احلموول علووأ تووو القووائلني
فأومهووه
فمما ال يلي ذتره.
هبذه اللىه تاليهود والنصار ّ

__________________

( )1التبيا .46 : 1
( )2روض اجلنا .265 :
( )3انهر الوسائل  180 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  42ح .1
( )4روض اجلنا .265 :
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قوله :
ابب من قشأ سورة من الع ائم اليت يف دخشها ال جود.
بن عبي مح عن ع ة من أن ابعا عن  ،بن يعقوب عن عل بن إبشاهيم عن

أخ ا اني

أبيه عن ابن أ ع،ري عن اد عن انيليب عن أ عب مح

أنه سئل عن الشجل يقشأ ابل ج ة

يف دخش ال ورة قال  « :ي ج مث يقوم فيقشأ فاّة الكتاب مث يشكع وي ج ».
فأما ما رواه أ

عن  ،بن خال

بن ،

عن أبيه عن عل

أنه قال  « :إذا كان دخش ال ورة ال ج ة أج أك أن تشكع هبا ».

فال يعايف هذا اخلرب األول ّ ألن هربذا اخلرب

فيقشأ اني،

،ربول علربى مربن يصربل مربع قربوم ال ميكعربه أن ي ربج ويقربوم

فإنه ال أبس أن يشكع واخل األول ،ول على املعفشد.

والذي ي ل على ذلك :
ما رواه اني

خت،ها فلي ج

عن أ البخوي وهربب بربن وهربب عربن أ عبرب مح

بن سعي

عن عث،ان بن عي ربى عربن مساعربة قربال  « :مربن قربشأ اقربشأ ابسربم ربربك فربإن

فإذا قام فليقشأ فاّة الكتاب ولريكع » قال  « :فإن ابتليت مع إمام ال ي ج فيجرب ؤك

اإلمياء والشكوا وال تقشأها يف الفشيضة اقشأها يف التطوا ».

ال ع
األول  :حسن علأ قدير ما ق ّدمناه ( : )1من أ ّ الع ّدة املذتورة
يف ّ

__________________
( )1يف ج .455 : 1
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هي من ذترهم يف ر يس الو وء من حيث إ الهاهر عدم االختصاص بذلك الباا.
والثاا  :فيه وهس بن وهس وهو عيب.
مكررا عىه (.)1
والثالث  :فيه عدما بن عيسأ وقد مضأ ّ
املنت :

يف األول  :لووو ال دعووو اع وواى يف تووالم بعووض ( )2علووأ حتوور ق وراءة العهو و يف الىريض و ألمكوون
أتييد اعطالقا الدال علأ قراءة السورة به  ،لكن ظاهر الخيب تما ر القوول ضومونه  ،حيوث
مل يتعرض حلمله علأ ما يواف املخهور.
األول عل ووأ الىض وول والد وواا عل ووأ
والث ربرباا  :م ووا ذت ووره الخ وويب يف وجيه ووه ال يتع و ّوني  ،جل وواز مح وول ّ
اجلواز.
األول
وما تضرب،عه الثالربث  :مون النهوي مل يتعورض الخويب لوه موص أنّوه امله ّوم مون حيوث اقتضوائه محول ّ

علأ النافل أو علأ قراءة العهوو سوهوا  ،وحنوو ذلوك  ،وعلوأ قودير عودم اع واى وكون محول النهوي
يف األخرية علأ الكراه  ،تما يءيّده األمر ابلقراءة يف التطوى.
ه ووذا ويف أخب ووار أوخ وور م ووا ي وودل عل ووأ اجلو وواز مطلق ووا  ،تم ووا رواه الخ وويب يف الته ووذيس يف زايدا

أنّوه سوئل
الصالة  ،والدق اجلليل ّمد بون يعقووا يف احلسون  ،عون احللو  ،عون أ عبود
عن الرجل يقرأ ابلسجدة يف آخر السورة  ،قال  « :يسجد مث يقوم فيقرأ فاحت الكتاا مث يرتص
__________________
( )1يف ج .103 ، 51 : 1
( )2إمص الىائدة والاها .233 : 2
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ويسجد » (.)1
 ،قووال  :سووألته عوون الرجوول يق ورأ
ورو الخوويب يف الصووحي  ،عوون ّموود  ،عوون أحوودمها
السجدة فينساها حأ يرتص ويسجد  ،قال  « :يسجد إذا ذتر إذا تانا من العهائم » (.)2
وحري ذلك من أخبار نقلتها يف تتاا معاهد التنبيه مص زايدة أحكام ال ب ّد منها.
ولّصحاا تالم يف بطال الصالة مص قراءة العهو واحتجاج لبعض علأ املنص (.)3
فوجووه الووبطال بعضووهم بوهايدة السووجدة يف الصووالة  ،أو وورك الىوريّو املوجووس للنهووي
أمربربا األول ّ :
عوون الضوود ( )4واعو ض عليووه  :بعوودم ثبووو الىوريّو  ،وعلووأ قووديرها ابلبنوواء علووأ وجوووا إتمووال
السورة وحتق القرا ابلبعض ( ، )5واعثبا فيهما مخكل.
األول  ،وق وود ذتو وريف م ووا يف ذل ووك تلّ ووه يف الكت وواا املخ ووار إلي ووه ،
وأم ربربا الث ربرباا  :فه ووو يع وورف م وون ّ
وامتني ملووا هووو معلوووم موون ج وواز العوودول موون
واحلاصوول أنوّوه ال يبعوود اختصوواص الق ورا ابلسووور ني التو ّ

السورة إىل أوخر مص الخر املوذتور يف لّوه  ،إالّ أ يقوال  :إ ّ القورا ال يوتم إالّ ابلقصود مون ّأول
األمر وفيه  :أنّه يستلهم جواز قراءة سور ني بعد قصد قراءة واحدة من ّأول األمر ،

__________________

( )1الكووايف  / 310 : 3ح  ، 5التهووذيس  / 391 : 2ح  ، 1165الوسووائل  182 : 6أب وواا الق وراءة يف الصووالة ا
 35ح .1
( )2التهذيس  ، 1156 / 292 : 2الوسائل  184 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  39ح .1
( )3إمص الىائدة والاها  ، 232 : 2املدارك  351 : 3و .353
( )4إمص الىائدة والاها .232 : 2
( )5املدارك .352 : 3
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وإ كاله علأ قدير القول ابلتحر ظاهر من إطالق األخبار.
وق وود ذت وور بع ووض األص ووحاا أ ّ ال ووبطال بق وراءة الس ووورة م وون الع وهائم إّ ووا يهه وور بع وود ق وراءة آي و
ليتوجووه النه ووي إىل العبووادة ( .)1ورّ ووا يقووال  :إ ّ وجوووا إتم ووال السووورة إذا س ولّم لووهم من ووه
السووجدة ّ

أتموول  ،إالّ أنوّوه قابوول للتسووديد  ،فمووا ذتووره جو ّدي يف وورح
ووذور النهووي يف العبووادة .وفيووه نوووى ّ
اعر اد  :من أنّه علأ القول ابلتحر مطلقا تما ذتوره املصونّب و يعو العالّمو و واجلماعو  ،مون قورأ
العهو عمدا بطلوا صوال ه جورد الخوروى يف السوورة وإ مل يبلو مو وص السوجود  ،للنهوي املقتضوي
للىساد (ّ )2ل ث.
هذا  ،ويبقأ من األخبار الدال علوأ املنوص موا نقلوه ويلنا عون الخويب ( ، )3والوذي رأيتوه يف
الك ووايف  ،ع وون زرارة  ،ع وون أح وودمها
ق ووال  « :ال قو ورأ يف املكتوب و بخ وويء م وون الع وهائم  ،ف ووإ ّ
السجود زايدة يف املكتوب » (.)4
قووال وويلنا

 :ويف الطريو القاسووم بوون عووروة وهووو إهووول  ،وعبوود

( .) 5

بوون بكووري وهووو فطحو ّوي

ومووا ذتووره يف القاسووم يريوود بووه اجلهالو الووه بسووبس عوودم وجووود مووا يوودل علووأ املوودح والتوثيو مووص
ووهم فيوه الوبعض ( ، )6والعجوس مون قوول العالّمو
ذتوره يف الرجوال  ،وقود قو ّدمنا فيوه القوول وذتور موا ّ

يف املنتهأ أ ّ القاسم بن عروة ما مضرا اآل حاله ( ، )5وله يف امللتلب نهري هذا يف تدري من
__________________

( )1إمص الىائدة والاها .233 : 2
( )2روض اجلنا .266 :
( )3املدارك .352 : 3
( )4الكايف  ، 6 / 310 : 3الوسائل  185 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  48ح .1
( )5املدارك .352 : 3
( )6يف ج .439 : 1
( )5املنتهأ .256 : 1
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الرجال  ،وهو يوجس زايدة الىكر ( يف سرع االستعجال ) (.)1
قوله :
ابب انيائح ت ،ع سج ة الع ائم.
( )2اني

بن سعي

أ عب مح

عن فضالة بن أيوب عن اني

قال  « :إن نليت مع قوم فقشأ اإلمام

بن عث،ان عن مساعة عن أ بصري عن
ْ ْ ْ ِ َ َّ
َ َ
اَّلي خل َق أو شيئا من
اق َرأ بهاس هم َربك ه

الع ائم وفشن من قشاءته ومل ي ج فأوم إمياء وانيائح ت ج إذا مسعت ال ج ة ».
فأما ما رواه اني

عن أ عب مح

بن سعي

عن فضالة عربن أابن بربن عث،ربان عربن عبرب الربش ن بربن أ عبرب مح

قال  :سألته عن انيائح هل تقشأ القشدن وت ج سج ة إذا مسعت ال ج ة؟ قال

 « :تقشأ ( )3وال ت ج ».

فربربال يعربربايف اخلرب األول ّ ألن اخلرب األول ،ربربول علربربى االسربربت باب دون الوجربربوب وهربربذا اخلرب

على جواز تشكه وال تعايف بيعه،ا.

ال ع

يف األول  :وا

احلال

__________________

لتكرره فيما مضأ من املقال (.)4
بصري ّ

( )1ما بني القوسني ليس يف « فض ».
( )2يف االستبصار  : 1192 / 328 : 1أخاا.
( )3يف االستبصار  : 1193 / 328 : 1ال قرأ.
( )4يف ج .53 : 1
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،ربربول

والد وواا  :ال ار ي وواا في ووه بع وود م ووا ق وودمناه يف أاب م ورارا ( ، )1وذت وريف ع وون قري ووس الق ووول يف رواي و
احلسني بن سعيد عن فضال (.)2
املنت :
يف األول  :ظاهر الدالل علأ احلكمني املختمل عليهما.
والثاا  :ما ذتره الخيب فيه وجه للجمص  ،وما ذتوره العالّمو يف امللتلوب يف ابا احلويض  :مون
قووال  :ق ورأ القوورآ وال سووجد  ،أي ال
وول علووأ املنووص موون ق وراءة العوهائم  ،فكأنوّوه
أ ّ اإووا مو ٌ

قرأ العهو اليت سجد فيها  ،وإطالق السبس علأ املسبس جوائه .انتهوأ ( .)3وال فىوأ موا فيوه مون
التكلب.
والعج ووس أنّووه يف تت وواا الص ووالة ذت وور املس ووأل ونق وول ع وون الخ وويب يف املبس ووو جو وواز الس ووجود
للح ووائض  ،ويف النهايو و الق ووول بع وودم الس ووجود  ،مثّ حك ووأ ع وون الخ وويب االحتج وواج ابلروايو و  ،وأنّووه

األول و يعو خووا أ بصووري و مووول علووأ االسووتحباا دو
أجوواا عنهووا يف االستبصووار ّ اإووا ّ
الوجوووا  ،وهووذا اإووا مووول علووأ اجل وواز  ،مث قووال العالّم و  :وهووذا التأويوول بعيوود إروجووه عوون
القولني.

ووجه التعجس أنّه اختوار يف املسوأل يف تتواا الصوالة توو الطهوارة حوري ور مسوتدال ابألصول
ورواي أ بصري  ،مث ذتر رواي عبد الرمحن واصوىا وا ابملوثوّ  ،وأجواا وا ور ( ، )4واحلوال أنّوه ال
ب ّد له من أتويله إ

__________________
( )1يف ج  ، 103 : 1ج .155 : 2
( )2راجص ص  53و .05
( )3امللتلب .105 : 1
( )4امللتلب  ، 106 ، 105 : 2املبسو  ، 114 : 1والنهاي .25 :
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رده.
تا معموال به عنده  ،وإ مل يكن معموال به لهمه ّ
رده يف ابا احل وويض بع وودم الص ووح ( )1م ووص أ ّ أاب ب وون عدم ووا ق وود نق وول اع وواى عل ووأ
وق وود ّ
() 2
فضووال ( ، )3تمووا صو ّورح بووه يف فوائوود
صووحي مووا يص و ّ عنووه  ،والقوودح فيووه ابلناووسوويّ موون ابوون ّ
اإالص و علووأ مووا حكووي عوون ولووده أنوّوه سووأله عوون ذلووك فأجابووه ووا ينووايف الوورد ( ، )4وحينئووذ فعوودم
االلتىا يف تتاا الصالة إىل أتويله حريس.
وتون ووه الى ووا لق ووو الخ وويب ال يض و ّور الحتم ووال ت ووو مذهب ووه يف االستبص ووار ح ووري مذهب ووه يف
املبسو والنهاي  ،علأ قدير االعتماد علأ االستبصار  ،تما ينقل عنه العالّم بعض األقووال مون

االستبصار.
وم وون العجي ووس يف املق ووام أ ّ الخ وويب يف ّأول الته ووذيس ّادع ووأ اع وواى عل ووأ ا و و ا الطه ووارة يف
سووجود الووتالوة  ،وهنووا تمووا وور  ،ويف التهووذيس يف الوهايدا موون الصووالة محوول خووا أ بصووري علووأ
االسوتحباا ( ، )5والعالّمو يف امللتلوب تموا مسعتوه يف تتواا الصوالة احوتج صوال الوااءة ( )6و يعو
من التكليب ابلطهارة و مص أ ّ الخيب ّادعأ اع اى علأ الطهارة.
ويف ابا احل وويض م وون امللتل ووب اس ووتدل ّ االس ووتماى موج ووس للس ووجود إ اع ووا  ،مث ذت وور أ ّ
احليض ال يصل للمانعيّ  ،واألصل انتىاء حريه ،
__________________

( )1امللتلب .105 : 1
( )2رجال الكخي .653 : 2
( )3رجال الكخي .648 : 2
( )4حكاه عنه يف منهج املقال .15 :
( )5التهذيس .292 : 2
( )6امللتلب .105 : 2

159

ولإل اى (.)1
وهذا اال طراا يف اع اى من الخيب والعالّم يوجس زايدة التعجس  ،وهم أعلم ابحلال.
و موون محوول اإووا املبحوووث عنووه أخ وريا علووأ
ّأمووا مووا ا ىو لووبعض ّققووي املعاص ورين و س ولّمه

التعجس قائال  :إ ّ املع تيب قرأ وال سوجد؟ ( )2فىيوه  :أنّوه حريوس منوه أل ّ السوءال صوري يف
جواز القراءة وعدمه  ،تما ينبئ عنه لى « هل » ال أ ّ السائل عامل ابجلواز سوائل عون السوجود ،
فليتدبّر.
قوله :

ابب إمساا الشجل نف ه القشاءة
أخ ا الشيخ

عن أ القاسم جعفش بن ،

عن  ،بن يعقوب عن عل بربن إبربشاهيم عربن

أبيربربه عربربن ابربربن أ ع،ربربري عربربن ع،ربربش بربربن أُذيعربربة وابربربن بكربربري عربربن زرارة عربربن أ جعفربربش

يكتب من القشاءة وال عاء إال ما أمسع نف ه ».
 ،بن أ

قربربال  « :ال

بن حيىي عن العباس بن معشوف عن اني ربن ابربن بربوب عربن علرب بربن رائب عربن

انيليب قربال  :سربألت أاب عبرب مح

هول يقورأ الرجول يف صوال ه وثوبوه علوأ فيوه؟ قوال  « :ال

تا أمسص ( )3أوذنيه ا مهم ».
__________________
( )1امللتلب .104 : 1
( )2البهائي يف احلبل املتني .58 :
( )3يف االستبصار  : 1195 / 328 : 1ال

بذلك إذا أمسص ، .ويف « رض »  :ال
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بذلك إ أمسص.

بوذلك إ

فأما ما رواه  ،بن أ

عربن علرب بربن جعفربش عربن أخيربه موسربى بربن جعفربش

بن حيىي عن الع،شكرب

قربال  :سربربألته عربربن الشجربربل يصربلح لربربه أن يقربشأ يف نربربالته وحيربربشك ل ربانه ابلقربشاءة يف هلواتربربه مربربن غربربري أن

ي ،ع نف ه؟ قال  « :ال أبس أن ال حيشك ل انه يتوهم تو ا ».

فالوجربربه يف هربربذا اخل رب أن حن،لربربه علربربى مربربن يصربربل خلربربع مربربن ال يقت رب ل بربربه جربرباز أن يق ربشأ مربربع نف ربربه مثربربل

ع يث العفس.

ي ل على ذلك :

ما رواه  ،بن أ

عب مح

بن حيىي عن يعقوب بن ي يرب

عربن ،رب بربن أ

رب ة ع،ربن ذكربشه عربن أ

قال  « :هؤك من القراءة معهم مدل حديث النىس ».

ال ع
يف األول  :حسن.
والثاا  :صحي علوأ موا قو ّدم ( )1أل ّ الطريو إىل ّمود بون أمحود بون موىي يف املخويل مون ال
يراا فيه من عاصريفه ( )2وحريهم من املصطلحني علأ احلديث الصحي (.)3
وتذلك الدالث.
__________________
( )1راجص ج  ، 65 : 1ج  ، 146 : 2ج  16 : 3و .15
( )2تصاحس منهج املقال .485 :
( )3تالعالّم يف اإالص .256 :
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والشابع  :فيه اعرسال ّ ،أما ّمد بن أ محهة فقد مضأ أ ّ الهاهر تونوه الدموا ( ، )1واحتموال
مون تتواا الخويب مهموال ( ، )2بعيود  ،موص احتموال االحتواد
التيملي املوذتور يف رجوال الصوادق
 ،حووري أ ّ الروايو هنووا عوون يعقوووا بوون يهيوود عنووه  ،ويف الرجووال أ ّ الوراوي عنووه ّموود بوون أ عمووري يف

النجا ووي ( )3والىهرسووا
اعرسال.

() 4

ويف الهوون أ ّ رواي و يعقوووا بوون يهيوود عنووه بعيوودة  ،واألموور سووهل بعوود

املنت :
األول ظوواهر الدالل و  ،وتووأ ّ الهوواهر أ ّ امل وراد يف اعخىووا العتبووار ال وهايدة يف اجلهوور علووأ
يف ّ
املخووهور  ،والرواي و وإ تان ووا عام و فه ووي دالّ و عل ووأ الق وراءة يف الص ووالة للوودخول يف العم وووم  ،وال
فىأ أ ّ قوله  « :إالّ ما أمسص نىسه » يف قدير ما أمسص اعنسا نىسه.
األول بووه  ،وحينئووذ يىيوود اإووا
والثربرباا  :تمووا وور يوودل علووأ االتتىوواء بسووماى ا مهم و  ،فيقيّوود ّ
االتتى وواء يف اعخى ووا بس ووماى ا مهم و  ،ومل أج وود م وون ص و ّورح يف ىس ووري إمس وواى اعنس ووا نىس ووه يف
اعخىووا اب مهمو  ،تمووا ذتر ووه يف حوا ووي التهووذيس أيضووا  ،وقوود قو ّدمنا ( )5عوون قريووس تالمووا يف
اجلهر واعخىا  ،حيث ذتر الخيب هناك اجلهر يف الصالة.
األول والداا يتناوال اجلهريّ
وميكن أن يقال هعا  :إ ّ اإا ّ

__________________

( )1راجص ج .146 : 1
( )2رجال الطوسي .415 / 386 :
( )3رجال النجا ي .961 / 350 :
( )4الىهرسا .638 / 140 :
( )5يف ص .188 :
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ويءيّدا االستحباا الساب نقله  ،ويكوو اإوا الدالوث مووال علوأ اعخىا يّو بيوايف ألق ّول مرا بوه ،
وأخرين خووالف ذلووك واحلموول علووأ التقيو تمووا ذتووره الخوويب لووه
إالّ أ ّ املعووروف موون األصووحاا املتو ّ
وجه وإ بوَعود.

وأخرين أنوّوه لووو ال خوووف اع وواى لكووا القووول ضوومو الصووحي و
وذتوور بعوض ّققووي املتو ّ
يعو خووا علو ّوي بوون جعىوور و أوىل لبوعوود محوول الخوويب موون حيووث عوودم اع ووعار يف اإووا ووا ذتووره ،
و عب املءيّد  ،واجلمص بني األخبار مل األولني علوأ االسوتحباا ( وص حسون ) ( )1انتهوأ (.)2
ابلتأمل.
وله وجه وجيه يههر ّ
اللغة :

قووال يف القووامو  :اللهوواة  :اللحم و املخوورف علووأ احلل و  ،واجلمووص  :ووا و يووا ( .)3وفيووه :
وردد ال وهئري يف الصوودر موون ا ووم  ،وحنووو
ا مهم و  :الكووالم اإىووي  ،و نووو امل ورأة الطىوول بصووو ا  ،و و ّ

أصوا البقر وتل صو معه

( .) 4

قوله :
ابب التخيري ب القشاءة والت بيح يف الشكعت األخريت
 ،بن يعقوب عن  ،بن إمساعيل عن الفضل بن شاذان عن اد بربن عي ربى عربن عشيرب

عن زرارة قال  :قلت

__________________
( )1ما بني القوسني أ ىناه من املصدر.
( )2األردبيلي يف إمص الىائدة .226 : 2
( )3القامو ا يا  ( 398 : 4ا ).
( )4القامو ا يا  ( 194 : 4ا م ).

103

أل جعفش

 :ما جي ئ من القول يف الربشكعت األخريترب ؟ قربال  « :أن تقربول  :سربب ان مح واني،رب

مح وال إله إال مح ومح أك وتك وتشكع ».
مح

اني

بن سعي

عن العضش بن سوي

عن الشكعت األخريت من الوهش قربال  « :ت رببح وّ،رب مح وت ربتغفش لربذنبك وإن شربئت فاّربة

الكتاب فإّنا ّ،ي ودعاء ».
سربربع

عربن حيربىي انيلربيب عربن عبيرب بربن زرارة قربال  :سربألت أاب عبرب

عربربن أ رب بربربن ،رب

ععولربربة عربربن أ عبرب مح

عربربن اني ربربن بربربن علرب بربربن فضربربال عربربن عبرب مح بربن بكربربري عربربن علرب بربربن
قربربال  :سربربألته عربربن الربربشكعت األخريترب مربربا أنربربعع فيه،ربربا؟ فقربربال ( « : )1إن

شئت فاقشأ ( )2فاّة الكتاب وإن شئت فاذكش مح فهو سواء » قال  :قلت  :فأي ذلك أفضل؟ فقال « :
ا ومح سواء إن شئت سب ت وإن شئت قشأت ».
فأما ما رواه أ

سألت أاب اني ن
».

بن  ،بن عي ى عن  ،بن أ اني ن بن عالن عن  ،بن عكيم قال :

أميا أفضل  :القشاءة يف الشكعت األخريت أو الت رببيح؟ قربال ( « : )3القربشاءة أفضربل

فالوجه يف هذه الشواية ( أنه ) ( )4إذا تا إماما تانا القراءة

__________________
( )1يف االستبصار  ، 1288 / 322 : 1و « م »  :قال.
( )2يف االستبصار  : 1288 / 321 : 1قرأ .
( )3يف االستبصار  : 1281 / 322 : 1فقال.
( )4ما بني القوسني أ ىناه من االستبصار .322 : 1
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أفضل ي ل على ذلك :
ما رواه اني

بربن سربعي

عربن نربفوان عربن معصربور بربن عربازم عربن أ عبرب مح

قربال  « :إذا

كعت إماما فاقشأ يف الشكعت األخريت فاّة الكتاب وإن كعت وع ك في عك فعلت أو مل تفعل ».
فأما ما رواه سع

عن أ

انيلربربيب عربربن أ عب رب مح

وسب ان مح ومح أك ».

بن ،

عن  ،بن أ ع،ري عربن رباد بربن عث،ربان عربن عبيرب مح

قربربال  « :إذا ق،ربربت يف الربربشكعت األخريت رب ال تق ربشأ فيه،ربربا فقربربل  :اني ،رب هلل

فإّنا ّناه أن يقشأ معتقرب ا أن غربري القربشاءة ال جيربوز دون أن يقربشأ ( )1علوأ وجوه االختيوار وطلوس الىضول ،
ووكن أ يكو ( )2قوله  « :ال قرأ فيهما » خاا ال ايا  ،فكأنّه قال  :إذا مل كن ممّن يقرأ  ،فقل  :احلمد هلل
و أتا.
وسبحا

ال ع
يف األول  :قوود كو ّورر القووول فيووه موون جهو ّموود بوون إمساعيوول ( ، )3وبيّنووا أنوّوه موون الخوويوخ حووري ابوون
بهيووص  ،والىوورق بينووه وبووني أمحوود بوون ّموود بوون احلسوون ابوون الوليوود وابوون مووىي العطّووار وأ ووباههما حووري
ورد رواي و اجلميووص للجهال و أو يقبوول اجلميووص  ،وااللتىووا إىل صووحي العالّم و
وا و  ،بوول ّإمووا أ و ّ
بعض الطرق الذي فيها أحد املذتورين مخ ك  ،وقول الوالد  :إ ّ مدل هذا

__________________
( )1يف االستبصار  : 1283 / 322 : 1يقرأها.

( )2يف النسب  :يقول  ،والصحي ما أثبتناه من االستبصار .1283 / 322 : 1
( )3راجص ج .46 : 1
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الوجه  ،بل ّإما من الصحي أو من الضعيب.

اإا من احلسن ( )1حري وا
والثاا  :ال ار ياا فيه.
فضووال وقوود مضووأ فيووه املقووال (ّ ، )2أمووا علووي بوون حنهلو فىووي
والثالربربث  :فيووه احلسوون بوون علووي بوون ّ

رجال الصادق من تتاا الخيب مذتور مهمال (.)3
والشابربربع ّ :موود بوون أ احلسوون فيووه إهووول احلووال إذ مل أقووب عليووه يف الرجووال  ،ويف التهووذيس :
ّمد بن احلسن بن عال ( ، )4وهوو إهوول أيضواّ .أموا ّمود بون حكويم فهوو مخو ك بوني رجلوني ال
يهيدا عن اعمهال تما مضأ القول يف ذلك (.)5
واخلامس  :وا الرجال.
وال ادس  :تذلك.
املنت :
ال ب ّد قبل الكالم فيه من بيا مق ّدم وهي  :أ ّ العالّم يف امللتلوب قوال  :أ وص علمواؤيف علوأ
التلي ووري ب ووني احلم وود وح وودها والتس ووبي يف الدالد و والرابع و م وون الدالثيّ و والرابعيّ و  ،لك وون اختلى ووا يف
مقاما وذتر ما حاصله :
أوال  :يف قدر التسبي .
وينيا  :أ ّ الهاهر من تالم اب اببويه أفضليّ التسبي علأ القراءة

__________________
( )1منتقأ اجلما .25 : 2
( )2راجص ج  129 : 4و .359
( )3رجال الطوسي .296 / 241 :
( )4التهذيس .358 / 90 : 2
( )5راجص ج .252 : 4
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لإلمووام واملووأموم  ،وهووو قووول ابوون أ عقيوول وابوون إدريووس والهوواهر موون الخوويب يف النهاي و واجلموول
واملبسو التليري من حري ىضيل  ،ومن االستبصار ذلك يف ح املنىورد  ،و ّأموا اعموام فاألفضول لوه
القراءة.
وابوون اجلنيوود قووال  :يسووتحس لإلمووام املتووي ّقن أنوّوه مل يوودخل يف صووال ه أحوود مموّون سووبقه برتع و موون
األولتووني مون املوأمومني  ،وإ علوم بدخولووه
صوال ه أ يوسوبّ يف األخري وني ليقورأ فيهموا مون مل يقورأ يف ّ
أو مل أيمن من ذلك ( )1قرأ فيهما ابحلمود ليكوو ابتوداء صوالة الوداخل بقوراءة  ،واملوأموم فيقورأ فيهموا
 ،واملنىرد هؤه أّوا فعل.

األولتووني؟ قووال يف
ويلثربربا  :أنوّوه هوول يتعووني ق وراءة الىاحت و يف األخري ووني يف ح و الناسووي للق وراءة يف ّ
() 2
األولتوني مل يبطول ختيووريه  ،وإّ وا األوىل لوه القوراءة لوئالّ ختلوو الصووالة
املبسوو  :إ نسوي القوراءة يف ّ
عني يف األخري ني.
األولتني ّ
من القراءة  ،وقد روي أنّه إذا نسي القراءة يف ّ
األولتوني وذتور يف األخري وني سوبّ فيهموا ومل
وقال ابون أ عقيول  :مون نسوي القوراءة يف الورتعتني ّ
يقرأ فيهما يئا (.)3
ودل علووأ إج وهاء التسووبي عوون ق وراءة الىاحت و يوودل علووأ
األول تمووا يو ّ
إذا عرفووا هووذا  :فوواعلم أ ّ ّ
واحلموود هلل وال إلووه إالّ و أتووا » وهووذا
االتتىوواء ابملو ّورة املووذتورة فيووه  ،وهووي  « :سووبحا
املنقول عن املىيد
و

أنّه قال  :أقلّه أربص سبيحا  ،وهي  « :سوبحا

واحلمود

وال إلوه إالّ

__________________
( )1يف « رض »  :أو مل أيمن يف ذلك ، .ويف املصدر  :أو مل أيمن ذلك.
( )2يف املصدر  :من.
( )3امللتلووب  163 : 2و  ، 165الىقيووه  ، 289 : 1السورائر  ، 238 : 1النهايو  ، 56 :اجلموول والعقووود ( الرسووائل
العخر )  ، 101 :املبسو  ، 186 : 1االستبصار .322 : 1
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مرة واحدة (.)1
أتا » ّ
والثاا  :تما ر يدل علأ إجهاء مطل التسبي والتحميد واالست ىار.
واملنقول عن ابن اجلنيد القول نّه يقال مكا القراءة حتميد و سبي و كبوري ( )2وهوذا اإوا ال

يدل عليه  ،بل املنقول عنه االحتجاج ابلساد ّ ،أما مضمو املبحوث عنه فلوم أقوب علوأ القائول
به.
والثال ربربث  :وا و الدالل و عل ووأ املس وواواة مطلق ووا  ،وق وود ذت وور يف امللتل ووب أ ّ الق ووائلني ابملس وواواة
احتجوا به (.)3
دال علأ أفضليّ القراءة.
والشابع ّ :
دل علأ أفضليّ القراءة لإلمام والتساوي للمنىرد.
واخلامس ّ :
دال علأ رجحا التسبي مطلقا  ،وأتويل الخيب ستسمص القول فيه (.)4
وال ادس ّ :

وال ب ّد قبل الكالم فيما ال ب ّد منه من ذتر بقيّ األخبار الواردة يف الباا ممّا وقىا عليه :
فورو الخويب يف زايدا الصوالة مون التهووذيس  ،عون علوي بون مهوهاير  ،عون النضور بون سووويد ،
عوون القوراءة خلووب
عوون ّموود بوون أ محووهة  ،عوون معاويو بوون عمووار قووال  :سووألا أاب عبوود
اعمووام يف الوورتعتني األخري ووني  ،فقووال  « :اعمووام يقورأ فاحتو الكتوواا وموون خلىووه يسووبّ  ،فووإذا تنووا
وحدك فاقرأ

__________________
( )1حكاه عنه يف امللتلب .164 : 2
( )2حكاه عنه يف امللتلب .164 : 2
( )3امللتلب .166 : 2
( )4يف ص .191
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فيهما  ،وإ ئا فسبّ » (.)1
ورو بطريو فيووه علووي بوون السووندي و وقوود مضووأ القووول فيووه ( ، )2وابقووي رجالووه ال ار يوواا فيووه و
عموا يقورأ اعموام يف الورتعتني يف آخور الصوالة
دراج قال  :سألا أاب عبود
ّ
والراوي يل بن ّ

 ،فق ووال  « :بىاحتو و الكت وواا وال يقو ورأ ال ووذين خلى ووه  ،ويقو ورأ الرج وول فيهم ووا إذا صو ولّأ وح ووده بىاحتو و
الكتاا » (.)3
ورو يف ابا اجلماعو موون ال وهايدا عوون احلسووني بوون سووعيد  ،عوون صووىوا  ،عوون ابوون سوونا ،
قووال  « :إ تنووا خلووب اعمووام يف صووالة ال هوور فيهووا ابلق وراءة حووأ يىوورغ
عوون أ عبوود

األولتو ووني » وقو ووال  « :هئو ووك التسو ووبي يف
وتو ووا الرجو وول مو ووأمويف علو ووأ القو وورآ فو ووال ق و ورأ خلىو ووه يف ّ
أي يء قول أنا؟ قال  « :أقرأ فاحت الكتاا » (.)4
األخري ني » قلا ّ :
ورو عون احلسوني بون سوعيد  ،عوون ابون أ عموري  ،عون ابوون أوذينو  ،عون زرارة  ،عون أ جعىوور
قووال  « :إذا أدرك الرجوول بعووض الصووالة وفا ووه بعووض خلووب إمووام متسووس ابلصووالة خلىووه ،
جعوول ّأول م ووا أدرك ّأول ص ووال ه إ أدرك م وون الهه وور أو م وون العص وور أو م وون العخ وواء رتعت ووني وفا ت ووه
رتعتا  ،قرأ يف تل رتع ممّا أدرك خلب اعموام يف نىسوه نّم الكتواا وسوورة  ،فوإ مل يودرك السوورة
ام أجهأ ه ّأم الكتاا  ،فإذا سلّم اعمام قام فصلّأ فيها رتعتني ال يقرأ فيهموا أل ّ الصوالة إّ وا يوقورأ
ّ
تل رتع ّوم الكتاا
فيها يف ّ
األولتني يف ّ

__________________

( )1التهذيس  ، 1105 / 294 : 2الوسائل  180 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  42ح .2
( )2يف ج .355 : 1
( )3التهذيس  ، 1106 / 295 : 2الوسائل  180 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  42ح .4
( )4التهذيس  124 / 35 : 3بتىاو يسري  ،الوسائل  355 : 0أبواا صالة اجلماع ا  31ح .9
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وسووورة  ،ويف األخري ووني ال يق ورأ فيهمووا  ،إّ ووا هووو سووبي و كبووري و ليوول ودعوواء لوويس فيهمووا قوراءة »
احلديث (.)1
ورو الصوودوق يف الىقيووه يف ّأول ابا الصووالة بطريقووه الصووحي عوون زرارة بوون أعووني  ،قووال أبووو

 « :توا الوذي فورض علوأ العبواد عخور رتعوا وفويهن القوراءة ولويس فويهن وهوم و
جعىور
سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة » احلديث (.)2
يع سهوا و فهاد رسول
ق ووال  « :ال قو ورأ يف ال وورتعتني م وون األرب ووص
ورو ع وون زرارة يف الص ووحي  ،ع وون أ جعى وور
رتعا املىرو ا إماما تنا أو حري إموام » قلوا  :فموا ذا أقوول فيهموا؟ قوال  « :إذا تنوا إماموا

كموول سووص سووبيحا مثّ
ّ

واحلموود هلل وال إلووه إالّ  ،ثووالث مو ّورا
أو وحوودك فقوول  :سووبحا
كا و رتص » وهذه الرواي ذترها الصدوق يف ابا صالة اجلماع (.)3
ّ
ورو أيضا بطري وإ تا حري سليم إالّ أ ّ إيوداى الروايو تتابوه وا مهيوّ ت ّورريف ذترهوا  ،واملونت :
سوبحا
سوبحا
قال  « :أدىن ما ه من القول يف الرتعتني األخري ني أ قوول  :سوبحا
» ( .) 4
ورو مرسوال أيضوا يف ابا وصوب الصوالة موا هوذا لىهوه  :ورو ّمود ابون عمورا ( )5و إىل أ
ملوا توا يف األخري وني ذتور
قال و  « :وصار التسبي أفضل من القراءة يف األخري ني أل ّ الن
ّ
واحلمد هلل وال إله إالّ و أتا ،
وجل فدهش فقال  :سبحا
ما رأ من عهم
ّ
عه ّ
__________________

( )1التهذيس  ، 150 / 45 : 3الوسائل  300 : 0أبواا صالة اجلماع ا  45ح .4
( )2الىقيه  ، 685 / 120 : 1الوسائل  124 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  51ح .6
( )3الىقيه  ، 1150 / 256 : 1الوسائل  122 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  51ح .1
( )4الىقيه  ، 1159 / 256 : 1الوسائل  189 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  42ح .5
( )5يف الىقيه  : 925 / 282 : 1وسأل ّمد بن عمرا أاب عبد
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.

فلذلك صار التسبي أفضل من القراءة » (.)1
ويف امللتلوب ذتوور أ ّ الروايو عوون ّمود بوون محورا ( )2والووذي يف الىقيوه مووا نقلنواه  ،ومتموول أ
يكو قوله  « :وصار » ليس من الرواي  ،لكنه بعيد (.)3
وحري ذلك من أخبار ذتر ا يف ّل آخر.
قرر هذا فاعلم أنّه يستىاد من تدري من هذه األخبوار رجحوا التسوبي  ،والىورق بوني اعموام
إذا ّ
وحريه وإ وجد يف الوبعض إالّ أ ّ روايو الصودوق الصوحيح عون زرارة املتض ّومن لقولوه  « :إذا تنوا
إماما أو وحدك » صرم يف عدم الىرق والنهي يف بعوض األخبوار والنىوي يف صوحي زرارة املوروي
من الصدوق يف ابا الصالة ( ، )4أقل مرا به إفادة املرجوحيّ .
ويءيّده النهي يف اإا الساد املذتور يف الكتاا  ،وأتويل الخيب ابالعتقاد قود ذتور موا فيوه
يف حا ووي التهووذيس وحريهووا  ،واحلاصوول أنوّوه لووو تووا املوراد مووا ذتووره ينب ووي أ يكووو يف اجل وواا مووا
يىيد التليري أل ّ دفص التعني تما يتح ّق بتعني التسبي يتح ّق ابحتماله ويتح ّق برجحانه.
ّأما التأويل الداا فله وجه  ،إالّ أ ّ املءيّد لل جي إذا وجد ال حاج إىل التأويل.
حاي األمر أنّوه يبقوأ الكوالم يف خوا ابون سونا  ،وللوالود فيوه توالم يف املنتىوأ حاصوله  :أ ّ
أي ويء قوول أنوا؟ ال موانص مون محلوه علوأ السوءال عون قولوه  :إذا توا مأموموا  ،وفيوه موا
قوله ّ :

ال فىأ  ،وقد أطال

القول

__________________
( )1الىقيه  ، 925 / 282 : 1الوسائل  123 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  51ح .3
( )2امللتلب .165 : 2
( )3يف « م » زايدة  :وهذا يص ما ذتر.
( )4راجص ص .198 :
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يف وجيهه (.)1
أي يء قول أنا؟ يف حال اعمامو  ،وقراء وه
ويف نهري القاصر أنّه ال يبعد أ يكو قوله ّ :
الىاحت الحتمال وجود الب يصلّي معوه أو مكوي فعلوه لوو صولّأ ب وري الىاحتو  ،علوأ أنّوه ال
 « :أقورأو » موون التقيّو ( ، )2حيووث
أي وويء أتمورا بووه؟ ويكووو قولووه
يبعوود احتمووال أ يوراد ّ :
إ ّ ال الس حضور أهل اإالف أو حنو ذلك.
وموون هنووا يههوور أ ّ احتمووال التقيو يف خووا منصووور بوون حووازم املووذتور يف الكتوواا أقوورا لالعتبووار
موون حيووث مهنّو مووا ذتوريفه  ،ويءيوّود هووذا إطووالق األخبووار فضووليّ التسووبي  ،ومووا دل علووأ أفضووليّ
التأمول يف ذلوك  ،وقود أو وحا احلوال
مووال علوأ موا قلنواه  ،فينب وي ّ

القراءة علوأ اعطوالق يكوو
يف حا ي الرو .
األول مون إجوهاء التسوبيحا األربوص فهوو موذهس األتدور علوأ موا قيوول (، )3
ّأموا موا ض ّومنه اإوا ّ

لكن االست ىار يف الدانيو علوأ الهواهر مون الروايو وجوبوه  ،و رتوه مون االوىل قود أيىب الوجووا  ،إالّ
أ يقوال ابلتليوري بوني األربووص وبوني فعول التسوبي والتحميوود واالسوت ىار حوري أ ال ر يوس  ،ومل أعلووم
وأخرين موا يقتضووي وجووود القائوول ابالسووت ىار واجبووا
اآل القوول بووذلك  ،إالّ أ ّ املنقووول عوون بعووض املتو ّ
( )4والتقري ووس ال ووذي ذت وريفه مل يص وورح ب ووه  ،واحتم ووال أ يق ووال ابس ووتحباا االس ووت ىار خبل و ّوو اإ ووا
األول وحريه منه  ،يخكل ابالحتمال
ّ

__________________

( )1منتقأ اجلما .15 : 2
( )2يف « رض » و « م »  :للتقي .
( )3قال به األردبيلي يف إمص الىائدة .285 : 2
( )4تما يف احلبل املتني .231 :
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الساب .
مث إ ّ وورك التكب ووري يف الد وواا تم وول أل يك ووو عو ووه االس ووت ىار فيك ووو م وون قبي وول التلي ووري ،
األول و لداللو الدوواا علووأ نىيووه ّ ،أمووا احتمووال محوول
األول و تال يووس يف ّ
ومتموول عوودم وجوبووه يف ّ

األول  ،فىي ووه  :أ ّ لكو ّول إطالق ووا و قييوودا وال ج ووي مخ ووكل ،
املطل و وه ووو الدوواا عل ووأ املقيّوود وه ووو ّ
مخلص.
واحلمل حري ّ
ّأما ما ضومنه الدواا مون قولوه  « :وإ وئا » فهواهره ورجي التسوبي تموا يخوعر بوه اللىو ،
مضووافا إىل قولووه  « :فإ ّاووا حتميوود ودعوواء » فووإ ّ هووذا تمووا وور يخووعر ّ الواجووس يف األخري ووني ملووا
ّ
تووا التحميوود والوودعاء ومهووا موج ووودا يف احلموود أج وهأ  ،وحينئووذ ر ووا يسووتىاد منووه لووهوم الوودعاء
والتحميد فقا  ،وما عداه ال يكو واجبا  ،واالست ىار ال فىأ أنّه دعاء.
ووكوون أ يك ووو الوجووه يف قولووه  « :فإ ّاووا » اع ووارة إىل حت ّق و أحوود أف وراد الواجووس امللووري أو
فرديه.
ضمن الىاحت الدعاء  ،فقد يندفص به ما ورد علأ قول آموني بعود
ويف اإا تما ر دالل علأ ّ
الىاحت من استلهامه ق ّدم الدعاء  ،والىاحت ليسا بدعاء  ،فإ قصد هبا الدعاء خرجا عون تواوا
فليتأمل.
قرآيف  ،وإالّ فال مع لقول آمني  ،وقد ق ّدم ّ ،

وأما الثالث  :فعلأ قدير العمل به يتضمن مطل الذتر.
() 1
األول و وورك التهليوول واالسووت ىار  ،وحينئووذ
( [ والسوواد ] تمووا وور ضو ّومن عوودم ال يووس ّ
() 2
ضمنه الدالث
متمل استىادة مطل الذتر ) تما ّ

__________________
( )1بدل ما بني املعقوفني يف النسب  :واإامس  ،والصحي ما أثبتناه.
( )2ما بني القوسني ساقا من « رض ».

193

األول مص االست ىار طري السالم .
واختالف مدلول األخبار  ،لكن الوقوف علأ مدلول اإا ّ
حاي األمر أنّه يبقأ ما دل علأ الدالث تما رواه الصدوق عون زرارة ( ، )1واحتموال التليوري بوني
الدالث وبني األربص ممكن.
ضمنا التكبري والدالث نىيه تما مضأ.
ّأما محل املطل علأ املقيد فىيه  :أ ّ األربص ّ
ّأمووا مووا نقلووه يف امللتلووب عوون الخوويب يف النهاي و واالقتصوواد  :موون القووول ثووالث مو ّورا ابألربووص
فيكووو اث و عخوور  ،قووال العالّم و  :وهووو الهوواهر موون ابوون أ عقيوول وعوون السوويد املر ضووأ  :موون
واحلموود هلل وال إلووه إالّ  ،ثووال  ،و و ّوم التكبووري يف
القووول ابلعخوور سووبيحا وهووي  :سووبحا

األخووري  ،وهووو اختيووار الخوويب يف اجلموول واملبسووو وابوون إدريووس وسوالّر علووأ مووا قالووه العالّمو  ،فقوود
قال يف امللتلب  :إنّه مل يقب ما علأ دليل (.)2
األول مون اإوا املوذتور يف آخور السورائر البون
وقد ذتر يف حا ي الرو ما يستدل به علوأ ّ

إدريووس حيووث نقوول عوون بعووض األوصووول أحاديووث موون لتهووا مووا نقلنوواه هنوواك  ،ويههوور موون ا ّق و
القول به ألنّه قال يف املعتا و علأ ما نقل حيث ذتر الوروااي و  :الوجوه عنودي القوول ابجلوواز يف
الكل  ،إذ ال رجي (.)3
ّ
عني الذتر امللصوص  ،أو
وحري بعيد أ يقال  :إ ّ مىاد األخبار عدم ّ
__________________

( )1الىقيه  ، 1150 / 256 : 1الوسائل  123 : 6أبواا القراءة يف الصالة ا  51ح .1
( )2امللتلب  ، 164 : 2وهوو يف النهايو  ، 56 :االقتصواد  ، 261 :ول العلوم والعمول ( رسوائل الخوريب املر ضوأ 3
)  ، 33 :اجلمل والعقود ( الرسائل العخر )  ، 101 :املبسو  ، 186 : 1السرائر  ، 222 : 1املراسم .52 :
( )3املعتا .198 : 2
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عوودم ر يووس التسووبي  ،أو عوودم وقوفووه علووأ ح و ّد ع و عوودم ج وواز ال وهايدة  ،بوول بيووا أقو ّول اعج وهاء
امللري  ،لكون ينب وي أ يكوو القصود مون ّأول األمور تموا هوو
وحينئذ لو أ أ ابلهائد تا أحد أفراد ّ
امللري.
أ
ّ

( فربربإن قلربربت  :هووذا يف امللووري ال ووري املتميووه األفوراد ممكوون ّ ،أمووا املتميووه فاالحتيوواج إىل القصوود حووري
وا الوجه.
قلربربت  :الىوورق بووني متميووه األفوراد وحووريه ال وجووه لووه إالّ ختيّوول أ ّ املتميووه يتعووني الىوورد جوورد فعلووه ،
وفيووه  :أ ّ التعو ّوني ابووص للقصوود لعوودم خوولص الىوورد إالّ بووه  ،وبدونووه فهووو ابق علووأ عوودم التعووني
املطل  ،أال ر أ ّ االنتهاء يف موا ص التليوري ( )1ال يتعوني إالّ بقصودها  ،موص أنّوه متميّوهة  ،وفاعول
األول ) ( )2وقوود
اإصووال يف الك ّىووارة موون دو قصوود فوورد معو ّوني ووهؤه واحوود منهووا  ،والووالزم إج وهاء ّ
ذتور تالموا يف وجووا الهائود
مىصوال يف حا وي الرو و حيوث إ جو ّدي
ذتور احلوال ّ

علووأ األربووص وعدمووه ( ، )3واحلاصوول مووا ذت وريفه  ،فلوويكن ملحوظووا بعووني العناي و فووإ ّ لووه يف تدووري موون
املسائل مهيد حاي .
ويف املعت ووا  :وه وول ر ي ووس ال ووذتر الزم؟ األ ووبه ال الخ ووتالف ال ووروااي ( .)4وفي ووه داللو و عل ووأ
بعض ما ذتريفه.
ومربربا ع ربرباه يقربربال  :إ ّ مووا دل علووأ األربووص مو ّورة واحوودة يوودل علووأ أ ّ مووا يقتضووي كرارهووا ثووال
املر ني مستحب ّ ،أما تو الدالث أحد األفراد فال دليل عليه.
لالستحباا  ،ع تو ّ

__________________
( )1يف « رض »  :التمييه.
( )2ما بني القوسني ساقا من « م ».
( )3الرو البهي .250 : 1
( )4املعتا .198 : 2
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ميكربربن اجلربربواب ععربربه  ّ :مووا ضو ّومنه خووا زرارة السوواب الوودال علووأ التسووبي والتكبووري ومووا معهمووا
أي فرد.
يقتضي اع يا ا يىيده وإ كرر فيتح ّق الواجس يف ّ
ضمن الدالث
واعت،ال أن يقال  :إ ّ خا زرارة ضمن التسبي والتكبري والتهليل والدعاء  ،وما ّ
مقتضاه التسبي والتحميد والتهليل والتكبري من دو الدعاء فال يكو من أفراد ذلك املطل .
ميكربربن اجلربربواب ععربربه  ّ :خووروج بعووض األج وهاء ال يقتضووي اسووتحباا حريهووا  ،وحينئووذ وووز أ
األول  ،وإ أمكون أ يقوال  :إ ّ مىواد خوا زرارة سوقو التحميود
يكو التحميود مسوتحبّا يف حوري ّ
من يص التسبي  ،وما دل علأ األربص يىيد لهومه  ،فما هو اجلواا فهو اجلواا ال اك اعلهام.

دل علوأ الواحودة يتع ّوني محول الهائود فيوه
دل علوأ الودالث ابلنسوب إىل موا ّ
وما ع اه يقال  :إ ّ موا ّ
عل ووأ االس ووتحباا  ،والنه وور إىل املطل و و املتض و ّومن ملطل و و التس ووبي امل ووذتور س ووابقا يقتض ووي العم وول
ىطالقووه ليكووو فووردا موون التسووبي  ،والىوورد اآلخوور التسووبيح الواحوودة ال وواردة بلى و  :سووبحا
واحلموود هلل وال إلووه إالّ
مستحس.

و أتووا  ،وحينئووذ مووا زاد عوون هووذا الىوورد و وهووو مووا ضو ّومن الوودالث و

ضمن الواحدة متمل أ يكو فوردا مون املطلو  ،وعلوأ قودير تونوه
ميكن اجلواب ععه  ّ :ما ّ
فردا آخر وز أ يكو الدالث تذلك  ،لكنّها أفضل من حيث اجملموى علأ مع أفضل الىوردين

 ،لكن ال فىأ أ ّ هذا االحتمال تما ينىي احتمال ج ّدي ال يدبا احتمالنا.
املىصوول بيووا ألفوراد التسووبي  ،و ىوواو بعضووها علووأ
ور ووا يو ّدعأ أ ّ يووص مووا ضو ّومنته األخبووار ّ
بعض ابألفضلي  ،واملطل من األخبار
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ابلتسبي ال فلو محله علأ املقيد مون إ وكال  ،ملوا عرفوا مون التلوالب ابلوهايدة والنقصوا  ،ولعول
إبقوواء املطل و علووأ إطالقووه ال مووانص منووه  ،واملقيوود مموول علووأ أنوّوه فوورد أتموول موون مطل و التسووبي [
() 1
فليتأمل.
ضمنه ] اإا املطل  ،مث املقيد يتىاو ابألفضلي ّ ،
الذي ّ

إذا عرف ووا ه ووذا ف وواعلم أنّووه ال يبع وود ّادع وواء االحتي ووا يف التس ووبي  ،أل ّ م ووا س ووب ( )2نقل ووه ع وون
العالّم  :من قول ابن إدريس بعدم جواز اجلهور ابلبسومل يف األخري وني  ،وعون الوبعض ابلوجووا ،
ال لووص عنووه إالّ ابلتسووبي واالخووتالف يف التسووبي وكوون اإووالص عنووه بىعوول الهائوود املتّىو علووأ
صحته.
ّ
وما ع اه يقال  :إ ّ من أوجس األربص ال يوجس الهائد.
فيربربه  :أ ّ الهائوود ال يووء أ بووه علووأ سووبيل الوجوووا  ،والقائوول ابألربووص ال ونووص فعوول الهائوود  ،وهكووذا
القول يف حري هذا من التسع والعخرة  ،علوأ أ ّ الوذي يقتضويه االعتبوار موا سوب يف دليول اجلهور يف

األخري ني  :من عدم دالل الرواي امل ّدعأ داللتها عليه.
ورج التسووبي مطلقووا مووا مل يخووعر سووبوق إذا تووا إمامووا فيقورأ علووأ سووبيل
وقوود تووا الوالوود يو ّ
االحتيا (.)3
وعلأ قدير ما ّقرريفه لو أ وأ ابلهائود واجبوا أمكون مون حيوث دخوول الواجوس فيوه إذ اخوتالف
األخبووار قرين و جليّ و علووأ عوودم التعو ّوني  ،حاي و األموور أ ّ االسووت ىار ال فلووو وجوبووه موون إ ووكال ،
واالحتيا يف فعله مطلوا ّإما بلىه

__________________
( )1يف النسب  :املتضمن  ،والصحي ما أثبتناه.
( )2يف ص .188
( )3منتقأ اجلما .25 : 2
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أو ابلدعاء.
بقووي يف املقووام وويء وهووو  :أ ّيف ق و ّدمنا عوون الصوودوق رواي و ضو ّومنا ( )1قضوواء الق وراءة الىائت و يف
األولتني ( ، )2وحري بعيود أ يوراد ابلقضواء قراء وا يف األخري وني  ،فيكوو موذهبا للصودوق  ،فلرياجوص
ّ
ذلك  ،و

عاىل أعلم قائ األحكام.

__________________
( )1يف النسب زايدة  :أ ّ  ،حذفناها الستقام املع .
( )2راجص ص .125
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أبواب الشكوا وال جود
قوله :
ابب أقل ما جي ئ من الت بيح يف الشكوا وال جود
أخ ا الشيخ ; عن أ القاسم جعفش بن ،

بن عي ى عن اني

عن أبيه عن سع بن عب مح عن أ

بن ،رب

بن سعي و  ،بن خال ال ق والعباس بن معشوف عن القاسم بن عشوة عن

هشربربام بربربن سربربامل قربربال  :سربربألت أاب عبرب مح

عربربن الت ربرببيح يف الشكربربوا وال ربربجود قربربال ( « : )1تقربربول يف

الشكربربوا  « :سربربب ان ر العوربربيم » ويف ال ربربجود « سربربب ان ر األعلربربى » الفشيضربربة مربربن ذلربربك ت ربرببي ة

وال عة ثالث

() 2

ععه عن أ

والفضل يف سبع ».
بن ،

عن عل بن ع ي وعب الش ن بن أ جنربشان ( )3واني رب بربن سربعي

اد بن عي ى عن عشي بن عب مح عن زرارة عن أ جعفش

قال  :قلت لربه  :مربا جيرب ئ مربن

القول يف الشكوا وال جود؟ فقال  « :ثالث ت بي ات يف تشسل واع وواع ة اتمة جت ئ ».
ععه عن أيوب بن نوح العخع

عن  ،بن أ

ة عن

__________________
( )1يف االستبصار  : 1284 / 322 : 1فقال.
( )2يف االستبصار  : 1284 / 322 : 1ثالث .
( )3يف « فض » و « م »  :عبد الرمحن بن را .
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عربن

عل بن يقط

عن أ اني ن األول

قال  :سألته عن الشكوا وال جود كم جي ئ ( )1فيه مربن

الت بيح؟ فقال  « :ثالث وجي ؤك ( )2واع ة إذا أمكعت جبهتك من األرض ».
وععه عن أ جعفش عن اني ن بن عل بن يقط

عن أ اني ن األول

عن أخيه اني

بن عل بن يقط

عن أبيه

 ،قال  :سوألته عون الرجول يسوجد  ،توم وهؤه مون التسوبي يف رتوعوه وسوجوده؟

فقال  « :ثالث  ،و هؤه واحدة ».

ال ع
يف األول  :فيووه القاسووم بوون عووروة  ،وقوود كو ّورر ( )3أ ّيف مل نقووب علووأ مووا يقتضووي مدحووه فضووال عوون
حريه  ،و ّمد بن قولويه أيضا مضأ القول فيه (.)4
والثاا  :ال ار ياا يف رجاله  ،وفيوه داللو علوأ أ ّ موا يوجود يف بعوض الطورق مون روايو علوي بون

حديد عن عبد الرمحن بن أ را ال فلوو مون ريوس  ،بول الوالود قود سوب موا حكينواه عنوه
وهو  ،والصوواا هووو الوواو بوود ا  ،ويف الرجووال مووا يسووتىاد ذلووك  ،أل ّ
 :موون جهمووه ّ « عوون » سو ٌ
الطري إىل محّاد بن عيسأ فيه عبد الرمحن وعلي بن حديد (.)6

() 5

__________________
( )1يف االستبصار  : 1286 / 323 : 1يكىي.
( )2يف االستبصار  : 1286 / 323 : 1ثالث وجتهيك.
( )3راجص ج .439 : 1
( )4يف ج .114 : 1
( )5راجص ج .343 : 3
( )6انهر الىهرسا .231 / 61 :
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والثالث  :ال ار ياا فيه بعد ما ق ّدمناه يف ّمد بن أ محهة (.)1
والشابع  :أبو جعىر فيه أمحد بن ّمد بن عيسأ علأ ما مضأ القول فيه (.)2
مث إ ّ الضمائر تلّها يف األخبار عائدة إىل سعد بن عبد تما هو وا .
املنت (: )3

نقل العالّم يف امللتلب عن الخيب يف املبسو أنّه قال  :التسوبي يف الرتووى أو موا يقووم مقاموه
متعمودا بطلوا
متعمودا  ،والوذتر يف السوجود فريضو مون رتوه ّ
من الذتر واجوس بطول الصوالة ب توه ّ
صووال ه ويف اإووالف  :التسووبي يف الرتوووى والسووجود واجووس ويف النهاي و  :وأقو ّول مووا ووه موون
التسوبي يف الرتووى سووبيح واحودة وهووو أ يقوول  :سووبحا رّ العهويم و مووده وأق ّول مووا وه موون
التسووبي يف السووجود أ يقووول  :سووبحا ر األعلووأ و مووده قووال العالّم و  :فجعوول التسووبي بعينووه
واجبووا فيهمووا  ،وقووال املر ضووأ حنوووه  ،وأوجووس أبووو الصووالح التسووبي ثووالث مو ّورا علووأ امللتووار ،

وتووذا
وطر  ،أفضووله « سووبحا ر العهوويم و مووده » و وووز سووبحا
و سووبيح واحوودة علووأ املضو ّ
وااج التسووبي فيهمووا  ،وهووو الهوواهر موون تووالم ابوون اببويووه
أوجبووه يف السووجود  ،وتووذا أوجووس ابوون الو ّ
واملىيد وسالّر وابن محهة وابن اجلنيد.
تجوا به  ،والهاهر منه
األول ذتر العالّم أ ّام اح ّ
إذا عرفا هذا فاإا ّ

__________________
( )1يف ج .146 : 1
( )2يف ج .95 : 1
األول.
( )3يف « م » زايدة  :يف ّ
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أنّه لتعني التسبي  ،حيث اختار هو مطل الذتر ّأوال وإ تا اع ال واقعا يف اللى .
وجه االحتجاج بوجهني :
مث إنّه ّ
وخصه ابلتسبي .
أحدمها  :أنّه
ّبني الواجس ّ

() 1
وص يف الب و وواا  ،مث ذت و وور
الد و وواا  :قول و ووه
 « :الى و وورض م و وون ذل و ووك س و ووبيح » وه و ووو ن و و ّ
االحتجوواج ابلدوواا قووائال  :إ ّ اعجوهاء إّ ووا يطلو يف الواجووس املووأيتّ بووه علووأ وجهووه  ،مث قووال  :وحنوووه
ما رواه علي بن يقطني.
األول و بعوود سووليم السووند و  ّ :السووائل سووأل عوون التسووبي  ،فتعو ّوني اجلوواا بووه
وأجوواا عوون ّ

ليقووص مطابقووا  ،ولوويس يف ذلووك ختصوويص للواجووس ابلتسووبي  ،وتووذلك قولووه  « :الىوورض موون ذلووك
سبيح واحدة » (.)2
وعون الدوواا  :أ ّ اعجوهاء حكووم مرّوس علووأ اع يووا ابملوأمور بووه علوأ وجهووه سوواء تووا واجبووا أو

نداب ( .)3انتهأ.
األول ّ ،أمووا الدوواا  :فقوود يتوجووه عليووه أنوّوه إ أراد ابلنوودا  :اع يووا
وال فىووأ وجاه و اجل وواا ّ
فضل الىردين الواجبني تما هو الهاهر فاملستدل تالمه ال أيىب هوذا بعود التوجيوه املوذتور  ،حيوث
قووال  :اعج وهاء إّ ووا يطل و  ،إىل آخووره .فووإ ّ اع يووا ابملووأمور بووه علووأ وجهووه متح ّق و يف التسووبي ،

لكونووه أحوود الىووردين  ،وال حاجو إىل ذتوور النوودا  ،وإ أراد يف التوجيووه  :أ ّ اعجوهاء ال يطلو إالّ
علأ ما ال ه حريه  ،فالعبارة عنه قاصرة  ،واجلواا ال يتم

__________________
( )1يف االستبصار  : 1284 / 322 : 1الىريض .
( )2يف االستبصار  : 1284 / 322 : 1الىريض من ذلك سبيح .
و  ، 103املبس و ووو  111 : 1و  ، 113اإ و ووالف  ، 340 : 1النهايو و و  01 :و ، 02
( )3امللتل و ووب 101 : 2
االنتصار  ، 45 :الكايف يف الىقه  110 :و  ، 119املهوذا  ، 95 : 1الىقيوه  ، 285 : 1املقنعو  ، 135 :املراسوم :
 ، 69الوسيل .93 :
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أل ّ إجهاء حريه موجود.
ولعو ّول اجلوواا  ّ :إجوهاء التسووبي ال ينووايف إجوهاء حووريه  ،أوىل وستسوومص مووا يوودل علووأ إجوهاء
مطل الذتر ( ، )1فاجلواا ال إال عنكاره.
مصرح هبوا فيهوا  ،وسويأيت
مث إ ّ احلديث ّ
األول تما ر ليس فيه لى و مده واألقوال املذتورة ّ
( )2ما ا تمل عليها وبيا ما وكن من التوجيه.
ّأمووا مووا ضو ّومنه موون قولووه  « :والس ونّ ثووالث » إىل آخووره .فالهوواهر أ ّ امل وراد ابلس ونّ املسووتحس
أتموول موون
وابلىضوول األفضووليّ  ،ومتموول أ يوراد ابلسونّ األفضوول وابلىضوول إو ّورد الىضوول  ،وفيووه نوووى ّ

وجوه ابحتموال توو املوافقو للسونّ املندوبو أوىل
حيث إ ّ الهايدة ختمل علأ زايدة تموال  ،إالّ أ ّ ّ
فيىيد زايدة الدواا  ،وهو حري بعيد  ،إالّ أ ّ للكالم فيه إاال.
ومتمول أ يوراد ابلىريضو مووا ثبوا ابلقوورآ تمووا هووو املعوروف موون اعطووالق يف األخبووار  ،فيكووو
و ويكوو قولوه « :

الواحدة من القرآ والدالث من السنّ و يع من األخبار عن أهول العصوم
فليتأمل.
والىضل » بيا احلكم منه
أي يء هو؟ ّ
ابألفضل ّ
رسوول  ،ولعو ّول املوراد ابل ّسوول
وأمربربا الثربرباا  :فهووو تمووا وور يوودل علووأ إجوهاء ثووالث سووبيحا يف ّ
التأا تما يههر من بعض األخبار اآل ي ( ، )3أع خا داود األبهاري .والدالث ال فلو من إ وال
ّ
التام أيضا تذلك  ،وحينئذ متمل وجوها :
الحتما ا الدالث الكااي وحريها  ،والواحدة ّ

__________________
( )1انهر ص .214
( )2يف ص .216
( )3يف ص .285
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أع ها  :أ يراد هبا الواحدة الكا وهي سوبحا ر األعلوأ أو العهويم موص و موده أو عودمها
ثووال  ،ومتموول أ كووو الوودالث تووااي مووص تواووا تووا ،
 ،والوودالث حينئووذ يكووو سووبحا
فقا  ،وال فىأ بوعد هذا بَعد تو الدالث تااي .
ام » لالح از عن سبحا
وقيد « ّ

ابلتامو عوون
فقووا  ،تمووا يوراد ابلوودالث سووبحا
وينيهربربا  :أ يوراد هبووا سووبحا
 ،واالحو از ّ
تما يف بعض األخبار يف التهوذيس مون روايو مسومص حيوث قوال فيهوا :
مدل سب من دو لى
« وال ترام و أ يقووول  :سووب سووب سووب » ( )1إالّ أ يقووال  :إ ّ املنىووي يف الرواي و إموووى الدالث و .
وفيه  :أ نىي الدالث يستلهم نىي الواحدة بطري أوىل.
رسوول وواحوودة
ويلثهربربا  :أ يوراد ّ
ابلتامو الواقووص فيهووا ال ّسوول  ،فكأنوّوه قووال  :ثووالث سووبيحا يف ّ
تووذلك  ،وعلووأ هووذا متموول أ يكووو تووا أو ص و ر والوودالث تووذلك  ،وسوويأيت يف األخبووار مووا
ي وودل عل ووأ إجو وهاء ال وودالث الصو و راي ( ، )2ف وويمكن قيي وود إط ووالق اإ ووا ب ووه  ،تم ووا وك وون قيي ووده
ابلكااي  ،لوجودها يف بعض األخبار (.)3
ابلتام و املسوواوي للوودالث الص و راي  ،ملووا أييت يف خووا مسوومص موون قولووه « :
ورابعهربربا  :أ ي وراد ّ
() 4
ابلتامو
ودرهن » وحينئووذ يوراد ابلودالث يف اإووا املووذتور الصو راي  ،ويوراد ّ
ثوالث سووبيحا أو قو ّ
قدرهن وهي تا  ،وزايدة يء معها.
ّ
ابلتام متكني اجلبه من األرض  ،تما يف خا
وخام ها  :أ ّ يراد ّ

__________________

( )1التهذيس .206 / 55 : 2
عمار اآليت يف ص .286 :
( )2وهو خا معاوي بن ّ
( )3وهو خا هخام بن سامل املتق ّدم يف ص  .199 :وخا أ بكر احلضرمي اآليت يف ص .214 :
( )4انهر ص .285 :
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التأمل يف رجحا أحد الوجوه.
علي بن يقطني  ،ويبقأ االحتماال يف الدالث  ،فينب ي ّ
والعج ووس م وون إط ووالق العالّم و االس ووتدالل ابل ووروااي  ،واملطال ووس يف األق ووال تلى و وال ووروااي
تذلك.
عمووار اآليت
وأمربربا الثالربربث والشابربربع  :فاع ووال فيهمووا ظوواهر  ،وال يبعوود أ يبو ّوني خبووا معاويو بوون ّ
علوأ قوودير االعتموواد علووأ الصوحي  ،وخبووا أ بكوور احلضوورمي عنوود مون يعموول بووه  ،لكوون ال فىووأ
يوجووه وواز توول موون املووذتور يف اإواين فووال إ ووال موون هووذه
أ وجووود اإواين يوبقووي اع ووال  ،وقوود ّ
اجله .

() 1

قوله :

فأما ما رواه اني رب بربن سربعي

عربن نربفوان عربن م رب،ع عربن أ عبرب مح

الشجل يف نالته أقل من ثالث ت بي ات أو ق رهن ».

ععه عن العضش عن حيىي انيليب عن داود األب اري عن أ عب مح

ثالث مشات وأنت ساج

ال تعجل فيهن ».

قربال  « :ال جيرب ئ
قال  « :أدىن الت بيح

ععربربه عربربن  ،رب بربربن سربربعان عربربن ابربربن م ربربكان عربربن أ بصربربري قربربال  :سربربألته عربربن أدىن مربربا جي رب ئ مربربن

الت بيح يف الشكوا وال جود؟ فقال  « :ثالث ت بي ات ».
فالوجه يف اجل،ع ب هذه األخبار من وجه :

__________________
( )1يف ص .286
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أعرب ا  :أنربربه إّنربربا جيربربوز االقتصربربار علربربى ت ربرببي ة واعرب ة إن ( )1كربربان ت ربرببي ا اصونربربا وهربربو قربربول « :

سربربب ان ر العوربربيم » يف الشكربربوا و « سربربب ان ر األعلربربى » يف ال ربربجود ع ربربب مربربا تضربرب،عته الشوايربربة الربربيت
رويعاهربربا يف أول البربرباب عربربن هشربربام بربربن سربربامل فأمربربا إن ( )2قربربال  « :سربربب ان مح » فربربال جيرب ؤه أقربربل مربربن ثربربالث
ت بي ات (.)3

ي ل على ذلك :

ما رواه  ،بن عل بن بوب عن أ بن اني ن عن اني رب عربن اني ربن عربن زرعربة عربن
َّ ِ
دمعُوا
ين َ
مساعة قال  :سألته عن الشكوا وال جود هل ن ل يف القشدن؟ قال  :نعم قول مح تعاىل ( اي أَيربُّ َها الذ َ
ربج ُ وا ) ( )4فقلربربت  :كيربربع عرب الشكربربوا وال ربربجود؟ فقربربال  « :أمربربا مربربا جيرب ؤك مربربن الشكربربوا فربربثالث
ْارَك ُعربربوا َو ْ
اسرب ُ
ت بي ات تقول  :سب ان مح سب ان مح سب ان مح ثالي ».
ععه عن العباس بن معشوف عن اد بن عي ى

() 5

عن معاويربة بربن ع،ربار قربال  :قلربت أل عبرب مح

أخربربع مربربا يكربربون مربربن الت ربرببيح يف الصربربالة؟ قربربال  « :ثربربالث ت ربرببي ات موسربربال تقربربول  :سربربب ان مح

سب ان مح سب ان مح ».

والوجه الثاا أن حن،ل األخبار األخرية على الفضل واالست باب دون الفشض واإلجياب.

__________________
( )1يف االستبصار  : 1218 / 323 : 1إذا.
( )2يف االستبصار  : 1218 / 323 : 1إذا.
( )3يف االستبصار  : 1218 / 323 : 1دفعا .
( )4احلج .55 :
( )5يف « فض »  :عن محاد بن عدما .

286

ال ع :

يف األول  :لوويس فيووه إالّ مسوومص فقوود ق و ّدمنا ( )1القووول فيووه عوون قريووس موون أ ّ الووذي يسووتىاد موون
الرجووال ( )2مدحووه علووأ قوودير ّمووا  ،والعالّم و يف امللتلووب وصووىه ابلصووح ( ، )3واقتىووأ أثووره بعووض
ّققي املعاصرين و سلّمه ( )4و وهم أعلم ابحلال.
من تتاا الخيب (.)5
والثاا  :فيه داود األبهاري  ،وهو مذتور مهمال يف رجال الباقر
كرر القول فيه (.)6
والثالث  :فيه ّمد بن سنا وأبو بصري وحا ما ّ

والشابع  :أمحود بون احلسون فيوه مخو ك ( ، )5والتعيوني حوري وا و ّ ،أموا احلسوني فهوو ابون سوعيد ،
تمووا أ ّ احلسوون هووو أخوووه يف الهوواهر موون روايتووه عوون زرعو ملووا قيوول يف الرجووال  :إ ّ احلسووني يووروي
عن زرع بواسط أخيه (.)0
واخلامس  :وا احلال.
املنت :

يف اجلميص  ،ظن الخيب املعار فيه بسبس دالل األخبار السابق
__________________
( )1يف ج .125 : 1
( )2انهر رجال الكخي  ، 568 / 590 : 2رجال النجا ي .1124 / 428 :
( )3امللتلب .103 : 2
( )4البهائي يف احلبل املتني .248 :
( )5رجال الطوسي .1 / 128 :
( )6راجص ج  121 : 1و .53
( )5انهر هداي ا دثني .158 :
( )0انهر رجال النجا ي  136 / 50 :و  ، 135الىهرسا  ، 106 / 53 :رجال ابن داود .419 / 53 :
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ضمن :
علأ إجهاء ما دو الدالث  ،وهذه ّ
قدرهن.
أقل من ثالث سبيحا أو
ّ
ّ
األول منها  :أنّه ال ه ّ
مرا .
والداا ّ :
ضمن أ ّ أدىن التسبي ثالث ّ

األول و و بعو وود م ووا قو وودمناه مو وون
والدال ووث  :أ ّ أدىن مو ووا ووه الو وودالث  ،وح ووري خىو و ّوي أ ّ األخبو ووار ّ
التامو و أ يو وراد هب ووا س ووبحا ر األعل ووأ أو س ووبحا ر العه وويم ال يتحقو و
االحتم ووال يف الواح وودة ّ
ودرهن  ،والواحوودة ال ىووي
التعووارض بينهووا وبووني األخبووار املووذتورة  ،أل ّ ّ
األول ضو ّومن الوودالث أو قو ّ
ابلقدر علأ قدير تواا سبيح تا تما ذتره الخيب.
واحتمال أ يراد بقدرهن مطل الذتر تما يدل عليه بعوض األخبوار و وسونذترها إ واء
األول  ،ول نهور ابلنسوب إىل هوذا
و ال كو األخبار خاص ابلتسوبي  ،فوإطالق الخويب يف احلمول ّ
التام يف األخبار السابق ما قدمناه ( )2علوأ أ ّ اإوا ض ّومن موا وه
اإا  ،مضافا إىل احتمال ّ

() 1

يتعني تونه يف الرتوى والسجود جلواز ( )3محله علأ األخري ني تما ( )4سوب
الرجل يف صال ه  ،وال ّ
نقل ووه م وون روايو و الص وودوق حي ووث ق ووال  « :أدىن م ووا ووه م وون التس ووبي يف األخري ووني س ووبحا
» ( )5ولعو ّول الخوويب نهوور إىل بووادر سووبي الرتوووى والسووجود أو إىل العموووم
سووبحا
سووبحا
املتناول ما ولّخري ني.
مرا  ،فإ محل
والثاا  :تما ر ّ
يدل علأ أ ّ أدىن التسبي ثالث ّ

__________________

( )1يف ص  289 :و .211
( )2يف ص .285 :
( )3يف « فض » و « م »  :واز.
( )4يف « فض » و « م »  :ملا.
( )5راجص ص .198 :
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علأ ما ذتره الخيب من أنّه إّ ا وز االقتصار علأ واحدة إذا أ وأ ابمللصووص فىيوه  :أ ّ بعوض
() 1
م ّورة
التام واحتمال تواا مون الودالث و أعو سوبحا
األخبار السابق قد دل علأ الواحدة ّ
دو سبحا و تما نقلناه عن التهذيس من رواي مسمص ( )2له قورا ابلنسوب إىل الخويب  ،فوال يتع ّوني
احلمل علأ الكا  ،علأ أنّه سويأيت موا يودل علوأ أ ّ الكوا فيهوا لىو  ، :و موده  )3( ،فوال يوتم
األول  ،تما ال فىأ.
اعطالق يف الوجه ّ
علووأ أ ّ الس وءال يف الرواي و عوون أدىن مووا ووه موون التس وبي  ،فووإ تووا امل وراد تمووا هووو الهوواهر
الس وءال عوون أدىن الواجووس موون التسووبي علووأ اعطووالق ع و ولووه جلميووص أنواعووه و أع و الوودالث

الكوااي أو الوودالث الصو راي و فواألدىن ال ينحصوور يف الوودالث الصو راي  ،بوول الواحوودة الكووا
ابلنسووب إىل الوودالث الكووااي أدىن  ،وإ أريوود األدىن ابلنسووب إىل الصو راي فووال وجووه لووذتر األدىن
تما هو وا .
التام إذا محلا علوأ الكوا تواوا
ومص هذا فاملستىاد من األخبار السابق الدال علأ الواحدة ّ
مساوي للدالث يف احلكم  ،فإذا تا أدىن ما ه هو الدالث تانا الواحدة الكا تذلك.
والثالث  :الكالم فيه تالداا  ،وقد ذتر يف فوائد التهذيس تالما آخر  ،من أراد وقب عليه.
وأما الشابع  :فالدالل فيه علأ ما ذتره الخيب حري وا ح .
دل علأ أ ّ ال ري إه مطلقا لكن الدالث أخب.
واخلامس  :رّ ا ّ

__________________
( )1يف ص .199
( )2يف ص .285
( )3يف ص .213
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إذا عرفووا هووذا فوواعلم أ ّ مووا ذتووره العالّم و يف امللتلووب موون اسووتدالل القووائلني بتعو ّوني التسووبي
ابلوروااي املوذتورة قود قودم ذتوره ( ، )1حوري أنّوه اسوتدل علوأ تواره مون إجوهاء مطلو الوذتر بوروايتني
روامهووا الخوويب يف التهووذيس  ،إحوودامها  :عوون هخووام بوون احلكووم يف الصووحي عوون أ عبوود
قوال  :قلوا لوه  :وه أ أقوول مكوا التسوبي يف الرتووى والسوجود  :ال إلوه إالّ واحلموود هلل (.)2
فق ووال  « :نع ووم ت وول ( )3ه ووذا ذت وور » ( )4ويف الص ووحي ع وون هخ ووام ب وون س ووامل ع وون أ عب وود
مدله ( .)5وهذا تالم الخيب بعينه  ،وقد نقله يف امللتلب ( )6تذلك  ،وتدريا موا فطور يف البوال
أتمل.
نوى وقب يف مدل هذا الحتمال ظن املماثل من الخيب  ،فاالتتىاء به ّل ّ

والروايتا املذتورا عن التهذيس منقولتوا يف الوهايدا مون تتواا الصوالة  ،وقود وجود اآل
مىسوورة ووا قالووه الخوويب  ،ق وال  :سووألا أاب عبوود
يف الكووايف الرواي و الداني و عوون هخووام حووري ّ
أ ه ع ّ أ أقول مكا التسبي يف الرتووى والسوجود  :ال إلوه إالّ و أتوا؟ قوال  « :نعوم »
( .) 5

دل اإووا علووأ نوووى خوواص موون الووذتر
وال فىووأ أ ّ املماثلو حووري حاصوول موون توول وجووه  ،بوول ر ووا ّ
األول  ،وحينئووذ فاالعتموواد علووأ قووول الخوويب مخووكل  ،تمووا أ وريف إليووه  ،فووال ينب ووي ال ىل و
خبووالف ّ
عنه  ،وقد مخأ مخافنا ( )0علأ
__________________
( )1يف ص .281
( )2يف التهذيس  1215 / 382 : 2زايدة  :و أتا.
( )3ليس يف « رض ».
( )4التهذيس  ، 1215 / 382 : 2الوسائل  385 : 6أبواا الرتوى ا  5ح .1
( )5التهذيس  ، 1210 / 382 : 2الوسائل  385 : 6أبواا الرتوى ا  5ح .2
( )6امللتلب .102 : 2
( )5الكايف  ، 0 / 321 : 3الوسائل  385 : 6أبواا الرتوى ا  5ح .2
( )0انهر مدارك األحكام .398 : 3
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ما ذتره الخيب.
ولنووا يف اإووا تووالم يف فوائوود التهووذيس موون حيووث قولووه  « :توول هووذا ذتوور
اجملموى أو البعض.

» إذ متموول إرادة

وعلووأ التقوودير  ،املتبووادر موون الس وءال تونووه عوون عوووض التسووبي  ،فاالسووتدالل بووه علووأ إج وهاء
فصولناه يف الىوائود املوذتورة  ،ونهيود هنوا
سبحا
أتمول يعورف وجهوه ممّوا ّ
وحدها لكواا ذتورا ّول ّ
دل عل ووأ التس ووبي  ،وأنّووه ال ووه
أ ّ احتم ووال العم وووم يف اجلو وواا عل ووأ ق وودير ظه وووره ف ووص ووا ّ
مرة.
سبحا
ّ

التامو ( يصودق علوأ الواحودة مون الودالث املوذتورة يف
وميكن أن يقال  :إ ّ موا دل علوأ الواحودة ّ
() 1
األول  ،وهوي :
بعض األخبار  ،فيتم املطلوا  ،ويخكل ابحتموال الواحودة ّ
التامو ) وا يف اإوا ّ
« س ووبحا ر األعل ووأ » أو « العه وويم » ومع ووه ال مص وول ل ووه اجل ووهم ابألجو وهاء  ،إالّ أ يق ووال  :إ ّ

التلصيص ابلكا ال وجه له إذ ال منافواة بوني إجوهاء الكوا وإجوهاء واحودة صو ر مون اإوا ،
ويراد ابلتمام عدم اع يا بلى « سوب » وحودها  ،تموا مضوأ ( )2واالحتمواال األوخور السوابق
() 3
يضر.
بعيد بعضها وبعضها ال ّ
وميكربربن أن يقربربال  :إ ّ حت ّق و اعج وهاء موقوووف علووأ الصوراح تمووا أ ّ ختصوويص العموووم يف اإ واين

تذلك  ،ومن هنا يههور أ ّ إطوالق ويلنا
أتمل.
مطل الذتر ّل ّ

( )4وبعوض ّققوي املعاصورين ( )5و سولّمه

__________________
( )1بني القوسني ساقا من رض.
( )2يف .284
( )3يف .284
( )4مدارك األحكام .398 : 3
( )5احلبل املتني .242 :
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و إجوهاء

و ّأما الوجه الداا للخيب  ،فقد يتوجه عليه  :أ ّ الىضل يف األخبار األخرية ّإما أ يريود بوه تونوه
وحوودها  ،أو أفضوول موون سووبحا ر العهوويم أو األعلووأ وحوودها  ،فووإ أراد
أفضوول موون سووبحا
األول مون األخبوار األخورية ضومن قولوه  :أو
األول فلم يسب ما يودل عليوه  ،وإ أراد الدواا فواإا ّ
ّ

قدرها  ،وهو يقتضي مساواة القدر يف الىضل  ،ال التسبيحا الدالث.
التامو
إال أن يقال  :إ ّ مراد الخيب يص ما ضمنته األخبار األخورية وفيوه  :أنّوه يبقوأ الواحودة ّ
علووأ قوودير أ كووو هووي الكووا مىض وول ملووه مووا دل علووأ الوودالث ومقوودارها علووأ الىضوول ،
واملقدار يف الكا حري حاصل.

األول مون أخبوار البواا ّ
دل علوأ أ ّ
وعلأ قدير إرادة الكا لكواا مقدارها يف اجلملو فواإا ّ
السنّ يف ثالث  ،واملتبادر منه أ ّ السنّ يف ثالث تا  ،ملا سب فيه من ذتر الواحدة الكا .
وعلووأ قوودير أ ي وراد ابلوودالث الص و راي ال يناسووس قولووه  :الىريضو واحوودة  ،أل ّ الهوواهر موون

الواحدة الكا  ،ولو أراد من الدالث بَعد عن اللى  ،بل ال وجه له منه تما هو وا .
مرا الىضل فاملراد ابلىضول ّإموا توو
مث علأ قدير احلمل علأ الىضيل نهرا إىل إمكا وجيه ّ
الوودالث أفضوول الىووردين ال وواجبني ختي وريا  ،أو تووو الواحوودة هووي الواجووس والبوواقي مسووتحس  ،وتووال
األمرين مخكل :

األول  :فّ ّ االتتىاء ابلواحدة الص ر يف الىرض ال دليل عليها إالّ من حيوث قولوه
ّأما ّ
ام جته » وفيه احتماال .
 « :وواحدة ّ
و ّأمووا الدوواا  :فووّ ّ للواجووس أفوراد  ،واألفضوول مووا اقتضووأ زايدة و مووده يف الوودالث  ،فلووو محلووا
التسووبيحا الوودالث علووأ الىضوول مطلقووا أ ووكل احلووال  ،ولووو محلووا علووأ مطل و الىضوول لووهم بيووا
األفضل.
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وفطر يف البال عدم البوعد يف تو اجملمووى واجبوا بتقودير القصود إىل توو اجملمووى فوردا مون أفوراد
الواجووس امللو ّوري علووأ أنوّوه أحوود الىووردين الوواجبني  ،والىووردا ّ :أمووا الواحوودة الكووا  ،أو الكووا مووص
وإموا الودالث وعلوأ قودير الىورد الدالوث و وهوو الكوااي
زايدة سواوي الودالث  ،أو زايدة و موده ّ

الودالث و يكوو الواجوس اجملمووى  ،وتمالوه حينئوذ ابعتبوار رجحوا زايد وه علوأ حوريه يف الدوواا  ،ال
األول هووو الواجوس والهائوود مسوتحس علووأ اعطوالق  ،تمووا يههور موون جو ّدي ( )1وحووريه
أ ّ الىورد ّ
( ، )2وقد حققنا ذلك يف حوا ي الرو وأ ريف إليه يف التسبي يف األخري ني هنا (.)3
ومن هنا يعلم ا ّ قوول الخويب  :دو الىورض واع واا متمول أ يكوو املوراد بوه دو الىورض
فليتأمل.
ّ
املعني واع اا تذلك  ،ومتمل أ يريد به أ ّ الهائد مستحس ال واجس ّ ،
اللغة :

رس وول يف قراء ووه ّاأتد .وق ووال  :ال س وويل يف القو وراءة ال ي وول ( .)4وفي ووه  :رّوول
ق ووال يف الق ووامو ّ :

رسل (.)5
الكالم ر يال أحسن أتليىه  ،و رّل فيه ّ
يد َك اي هذا أي ا ّئد (.)6
وفيه  :التّيد الرف  ،يقال َ َ :

__________________
( )1الرو البهي .253 : 1
( )2إمص الىائدة والاها .250 : 2
( )3يف ص .105
( )4القامو  ( 395 : 3الرسل ).
( )5القامو  ( 392 : 3الر ل ).
( )6القامو  ( 209 : 1التأد ).
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قوله :

والذي يكشع ع،ا ذكشانه :

مربا رواه أ رب بربن ،رب بربن عي ربربى عربن علرب بربن انيكربم عربن حيربربىي ( )1بربن عبرب امللربك عربن أ بكربربش
 :أي شرب ء عرب الشكربوا وال ربجود؟ فقربال  « :تقربول  :سربب ان ر

انيضشم قال  :قلت أل جعفربش

العويم وحب ،ه ثالي يف الشكوا وسب ان ر األعلى وحب ،ه ثالي يف ال جود ف،ربن نقربص واعرب ة نقربص

ثلث نالته ومن نقص اثعت نقص ثلث نالته ومن مل ي بح فال نالة له ».

ف ل هربذا اخلرب علربى أّنربم إّنربا نفربوا الك،ربال والفضربل أال تربشل أّنربم قربالوا  « :مربن نقربص واعرب ة نقربص

ثلربربث نربربالته ومربربن نقربربص اثعترب نقربربص ثلثرب نربربالته » فلربربو ال أن األمربربش علربربى مربربا ذكربربشانه ملربربا كربربان فربربشق برب

اإلخالل بواع ة يف أن يكون ذلك مبطال للصالة وب اإلخالل ابجل،يع وق عل،عا أّنم فشقوا.
فأما ما رواه أ

بن ،

قاال  :دخلعا على أ عب مح

عن ابن فضال عربن ابربن بكربري عربن رب ة بربن ربشان واني ربن بربن زايد
وعنده قوم يصلّي هبم العصر وقد تنّا صولّينا فعودديف لوه يف رتوعوه سوبحا

ر العهوويم ( )2أربعووا أو ثووال وثالثووني مو ّورة  ،وقووال أحوودمها يف حديدووه و مووده يف الرتوووى والسووجود .فهووذه الروايو
،
صوص بىعله
__________________
( )1يف الكايف  : 1 / 329 : 3عدما .
( )2يف « م » زايدة  :و مده.

214

ونالته ن ( )1علم أنه يطيق ذلك ألن األنل يف نالة اجل،اعة التخفيع ك،ا نبيعه (.)2

ال ع

مون تتواا الخويب  :موىي بون عبود
يف األول  :فيه مىي بن عبد امللك  ،ويف رجال الصادق
امللك بن أ عتب اإهاعي مهموال ( .)3وأبوو بكور احلضورمي مضوأ القوول فيوه  :مون أ ّ حالوه ال يهيود
علأ اعمهال علأ ما يههر من الرجال  ،ال ما ذتره يلنا من عدم العلم ىوانه (.)4
والثربرباا  :ابوون فضووال فيووه احلسوون علووأ الهوواهر موون املمارسو للووروااي  ،موون روايو أمحوود بوون ّموود
بن عيسأ عنه بكدرة.
و ّأما ابن بكري فمضأ القول فيه تاحلسن ( .)5ومحهة بن محورا ال يهيود علوأ اعمهوال ( .)6واحلسون
بون زايد فيوه ا و اك بوني العطّووار الدقو والصويقل املهموول ( ، )5ودعوو بعووض األصوحاا االحتوواد (، )0
فيكو الدق  ،تاج إىل ما يدبتها  ،ومل نعلمه.

__________________
( )1يف االستبصار  1214 / 325 : 1ذ .ح  :ملن.
( )2يف االستبصار  : 1214 / 325 : 1علأ ما نبينه.
( )3رجال الطوسي .35 / 335 :
( )4راجص ج .94 : 2
( )5يف ج  125 : 1وج .359 : 4
( )6انهو وور رجو ووال النجا و ووي  ، 365 / 148 :ورجو ووال الطوسو ووي  ، 285 / 155 ، 46 / 110 :الىهرسو ووا / 64 :
.240
( )5انهر هداي ا دثني .100 :
( )0مل نعدوور علووأ موون ادعووأ االحتوواد  ،ولكوون حكوواه املووريزا يف املوونهج  99 :عوون بعووض معاص وريه وهووو ا ّق و األردبيلووي يف
إمص الىائدة .213 : 2
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املنت :

يف األول  :ال أدري تخىه ملا ذتوره الخويب مون احلمول علوأ الىضول أل ّ حايو موا يودل عليوه أ ّ
التسبيح الكا مص لىه و مده جته  ،والتكرار ثال فيه الىضول ّ ،أموا توو الودالث سوبيحا

الص راي فيها الىضل فال  ،ولو نهريف إىل حريه من األخبار ما احتجنا إىل هذا اإا.
مث إ ّ مقتضأ اإوا أ ّ مون مل يسوبّ ال صوالة لوه  ،فوإ توا املوراد مون مل يسوب أصوال و تموا هوو
() 1
الهاهر و فال صالة له  ،فىيه  :أ ّ الخويب قود رو يف التهوذيس موا سوب مون إجوهاء مطلو الوذتر
 ،فلووو ذتوور موون دو التسووبي ال يتحقو اعبطووال وإ أوريوود موون مل يسووبّ هووذا النوووى موون التسووبي
املووذتور زاد اع ووكال  ،فووإ ّ األخبووار السووابق دلّووا علووأ اعجوهاء بدونووه وإ تووا سووبيحا تمووا هووو
ا .
ولووو محوول علووأ أ ّ موون مل يسووبّ هووذا النوووى فووال صووالة لووه تاملو الكمووال احلاصوول هبووا  ،ونقصووا
الدالث ابلنسب  ،مل يتم مطلوا الخيب  ،وحصل نوى منافرة من ظاهر اإا.
مث إ ّ ع وودم التى ووا الخ وويب إىل حك ووم زايدة و م ووده ال فل ووو م وون حرابو و  ،واحتم ووال اس ووتحباهبا
ممكوون  ،تاحتمووال وجوهبووا يف أحوود الىووردين  ،ومووا ق و ّدمناه موون احتمووال وجوووا الىوورد ( )2ال ينب ووي

ال ىل عنه.
واإا املتضمن للى و مده وإ مل يكن معتا اعسناد إالّ أ ّ

__________________
( )1راجص ص .218 :
( )2راجص ص  212 :و .213
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ما ضمنه موجود يف خا محّاد املخهور ( ، )1وتذلك صحي حريه املوذتور فيوه دعواء الرتووى ( وهوو
يف التهووذيس ( ، )2ويف التهووذيس ) ( )3ذتوور احلموول علووأ االختيووار واال ووطرار ( ، )4وذت وريف يف فوائووده
مىصال.
ما يتوجه عليه ّ

وأما اخل األخري  :فاحلمل علأ االستحباا ظاهر فيوه  ،وموا ضومنه مون قولوه  :وقوال أحودمها
يراد به أنّه زاد الراوي « و مده » يف الرتوى والسجود  ،لكن صودره اقتضوأ أ ّاموا عو ّدا يف رتوعوه ،
األول ذتور فيوه الرتووى ( وحوده  ،والدوواا
فوالهايدة مون أحودمها إّ وا هوي للسوجود  ،ومتموول أ يكوو ّ
اجملموى.

مث إ ّ اإ ووا متم وول إم وووى الرت وووى والس ووجود عل ووأ قو ودير األمو ورين  ،وعل ووأ ق وودير الرت وووى )
متمل تل رتوى يف صال ه  ،ومتمل الرتوى الواحد .ويف خا أاب بون لوس الصوحي يف التهوذيس
يف الرتوى والسجود ستني سبيح (.)6
أنّه ع ّدد للصادق

() 5

مىص ووال يف حوا ووي الرو و
وقوود ذت وور م ووا ال ب و ّد من ووه يف مع و س ووبحا ر األعل ووأ و م ووده ّ
والتهذيس.
عموا ال
والذي ينب ي ذتره هنا إ اال أ ّ التسبي ل هو التنهيه  ،يقال  :سوبّحا أي ّنههتوه ّ
يلي به (.)5

__________________
( )1التهذيس  ، 381 / 01 : 2الوسائل  468 : 5أبواا أفعال الصالة ا  1ح .1
( )2التهذيس  ، 209 / 55 : 2الوسائل  295 : 6أبواا الرتوى ا  1ح .1
( )3م ووا بو ووني القوس ووني يف « فو ووض »  :وهو ووو يف الته ووذيس أيضو ووا .ويف « رض » و « م »  :وه ووو قريو ووس ويف التهو ووذيس.
والصواا ما أثبتناه.
( )4التهذيس .08 : 2
( )5ما بني القوسني ليس يف « م ».
( )6التهذيس  ، 1285 / 299 : 2الوسائل  384 : 6أبواا الرتوى ا  6ح .1
( )5انهر الصحاح  ، 352 : 1إمص البحرين  ، 369 : 2مىردا راحس .221 :
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و ّأمووا لىو « و مووده » فقوود اختلووب يف متعلّقووه  ،ولعو ّول األوىل أ يتعلو ابلتسووبي  ،والتقوودير :
و مده اسبّحه.
وما ع اه يقال  :إ ّ التسبي مده  ،ال ( وجه له ) ( )1عمكا اجلوواا ّ البواء ّإموا للمالبسو

أو املصوواحب  ،وتووال األم ورين صوواحل للمقووام .وعلووأ قوودير تووو التسووبي بوونىس احلموود ال مووانص منووه
عموار  ،حيوث قوال  :موا
أيضا  ،فإ ّ يف بعض األخبار ما يدل علأ أ ّ احلمود سوبي  ،وهوو موثو ّ
الذي ه من التسبي بني األذا واعقام ؟ قال  « :يقول احلمد هلل » (.)2
وعلوأ قودير املناقخو فيموا ذتور فموا قالوه بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و مون أ ّ املعو :

() 3
فليتأموول  ،و
وأيف متلووبّس مووده  .لووه وجووه أيضووا  ،لكوون التقوودير فيووه ال فلووو موون زايدة ّ ،
أعلم ابحلال.

عوواىل

قوله :
ابب تلق األرض ابلي ين ملن أراد ال جود
أخ ا ( أبو اني

بن أابن عن اني

) ( )4بن أ جي الق،

بن سعي

عن  ،بن اني ن بن الولي

عن اني

عن فضالة عن العالء عن  ،بن م لم قال  :رأيت

بن اني ن

__________________
( )1بدل ما بني القوسني يف « رض »  :يلي به.
( )2التهذيس  ، 1114 / 208 : 2الوسائل  449 : 5أبواا األذا واعقام ا  48ح .1
( )3البهائي يف احلبل املتني .214 :
( )4موا بوني القوسوني لويس يف « فوض »  ،ويف « رض »  :احلسوني  ،ويف االستبصوار  : 1215 / 325 : 1أبوو احلسون
 ،ومووا أثبتنوواه موون « م » هووو األص و أل ّ هووذه تني و علووي بوون أمحوود بوون ّموود ب ون أ جيوود الووذي هووو موون مخووايب الخوويب
والنجا ي و راجص معجم رجال احلديث .14806 / 111 : 21
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أاب عب مح

يضع ي يه قبل ركبتيه إذا سج .

ععه عن القاسم بن  ،اجلربوهشي عربن اني رب بربن أ العربالء قربال  :سربألت أاب عبرب مح

الشجل يضع ي يه قبل ركبتيه يف الصالة قال  « :نعم وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل ي يه » (.)1

عربن

ععه عن نفوان عن العالء عن ،رب بربن م ربلم قربال  :سربئل عربن الشجربل يضربع ي يربه علربى األرض

قبل ركبتيه قال  « :نعم » يعين يف الصالة.
فأما ما رواه اني

عربن مساعربة عربن أ بصربري عربن أ عبرب مح

بن سعي عن فضالة عن ع

قال  « :ال أبس إذا نلى الشجل أن يضع ركبتيه على األرض قبل ي يه ».

فالوجه يف هذا اخل أن حن،له على عال الضشورة اليت ال يربت،كن اإلن ربان فيهربا مربن تلقرب األرض بي يربه

أوال لعلة أو مشض أو غري ا.
فأما ما رواه اني

عن أ عب مح

بن سعي

عن فضالة عربن أابن بربن عث،ربان عربن عبرب الربش ن بربن أ عبرب مح

 ،قال  :سألته عن الرجل إذا رتص مث رفص رأسه  ،أيبدأ فيضص يديه علأ األرض أم رتبتيه؟

ضره » معناه ال يبطل عليه الصالة  ،أو ال
أي ذلك بدأ هو مقبول منه » قوله
يضره ّ
 « :ال ي ّ
قال  « :ال ّ
يكو مستحقا للعقاا ب ته  ،أل ّ ذلك من آداا الصالة ال من فرائضها اليت يستح ب تها العقاا.

__________________
( )1يف االستبصار  1216 / 325 : 1ال يوجد  :وإذا أراد أ يقوم رفص رتبتيه قبل يديه.
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ال ع :

يف األول  :قوود ق و ّدمنا الكووالم يف أ احلسووني بوون أ جيوود موون أ ّ امسووه علووي بوون أمحوود ( ، )1وقوود
يهن من النجا ي أ ّ اسم أ جيد طاهر ( ، )2وظاهر املتأخرين االعتماد عليه (.)3

و ّأما احلسني بن احلسن بن أاب فالقول فيه خالصته أنّه من األجوالّء فيموا يههور مون الرجوال
 ،إالّ أ ّ التصري ابلتوثي حوري معلووم  ،وموا ا ىو يف تتواا ابون داود مون قولوه يف ّمود بون أوورمو :
إنّه رو عنه احلسني بن احلسن بن أاب وتا ثق ( ، )5يخكل االعتماد عليه.

() 4

ّأما ما قاله بعض ّققي املعاصرين و سلّمه و من احتمال أ يعود مري توا ّمود بون اورمو
( ، )6واملع أ ّ رواي احلسني عون ّمود يف زمون توا ثقو  ،فىيوه  :أنّوه مل ينقول يف الرجوال عون ّمود
بوون أوورم و أنوّوه تووا ثق و يف زموون موون األزمووا  ،وعلووأ قوودير ذلووك ينب ووي االعتموواد علووأ مووا يرويووه
احلسووني بوون احلسوون عوون ابوون أوورمو  ،أل ّ الضووعب يف ّموود يكووو الحقووا  ،وال أظو ّون بووه قووائال  ،إالّ

أ يقال  :إ ّ هذا إرد احتمال لدفص وثي احلسني من تالم ابن داود.

__________________
( )1راجص ج .51 : 1
( )2رجال النجا ي .1842 / 303 :
( )3تما يف احلبل املتني .255 :
( )4انه و وور رج و ووال النجا و ووي  136 / 59 :و  ، 135رج و ووال الطوس و ووي  0 / 438 :و  ، 44 / 469م و وونهج املق و ووال :
.112
( )5رجال ابن داود .431 / 258 :
( )6البهائي يف احلبل املتني .256 :
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و ّأما ع ّده اإا الذي فيوه احلسوني بون احلسون [ مون الصوحاح ] ( )1فوال أدري وجهوه  ،وقود قودم
() 2
فليتأمل.
بعض القول يف احلسني  ،واععادة ألمر ّما ّ ،
والثاا  :فيوه القاسوم بون ّمود اجلووهري  ،وقود كورر القوول فيوه مون أنّوه واقىوي مهمول يف الرجوال

علأ ما وقىا عليوه ( ، )3وظ ّون ابون داود أ ّاموا اثنوا أحودمها ثقو ( ، )4ال نعلوم وجهوه .واحلسوني بون
أ الع ووالء ق وودم أ ّ حال ووه ال هي وود عل ووأ امل وودح يف اجلملو و فيم ووا يه وون ( ، )5والض وومري يف « عن ووه »
للحسني بن سعيد.
ترريف القول فيه ( ، )6والعالء هوو ابون رزيون ،
والثالث  :وا الرجال سليم من االر ياا بعد ما ّ

وختيّل البعض ( )5اال اك ال وجه له.
() 0
والشابع  :فيه أبو بصري  ،واحلسني هو ابن عدما  ( ،ومساعو مضوأ احتموال عودم القودح فيوه
أا وجوود اآل التصوري نوّوه
لعوودم ذتوور النجا ووي تونووه واقىيووا  ،وهووو مقو ّدم علووأ الخوويب  ،إالّ ّ
واقىي من الصدوق يف مو عني :
أحدمها  :يف يففل هر رمضا .
و نيهما  :فيمن أفطر يف يوم من هر رمضا

( ، )9فليتدبّر ) (.)18

__________________
( )1ما بني املعقوفني أ ىناه الستقام املع  ،راجص احلبل املتني .248 :
( )2راجص ج .41 : 1
( )3راجص ج .102 : 1
( )4رجال ابن داود .1219 / 154 :
( )5راجص ج .152 : 1
( )6راجص ج .152 : 1
( )5مل نعدر عليه.
( )0راجص ج .118 : 1
( )9الىقيه  395 / 00 : 2و .320 / 55
( )18ما بني القوسني أثبتناه من « م ».
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واخلامس  :وا
املنت :

بعد ما ق ّدمناه يف أاب مرارا (.)1

يف األول  :اسوتدل بوه علوأ اسوتحباا و وص اليودين قبول الورتبتني و تموا هوو ظواهر الخويب و عنود
وز أ يكو أحد جهئيا املأمور بوه  ،مضوافا إىل موا
إرادة السجود  ،وقد يخكل ّ فعله
 « :ال نهروا إىل ما أصونص وافعلووا موا وءمرو » ( )2فوإ ّ اإوا
أييت يف بعض األخبار من قوله
التأسي علأ اعطالق.
تما نذتره يخعر بعدم استحباا ّ

:
يف خا زرارة املعتا املوذتور يف التهوذيس حيوث قوال
لعل األوىل االستدالل بقوله
و ّ
وخر ساجدا وابدأ بيوديك ضوعهما علوأ األرض قبول
« فإذا أرد أ سجد فارفص يديك ابلتكبري ّ
رتبتيك ضعهما معا » (.)3
واحتم ووال أ يق ووال ابلوج وووا له وواهر األم وور يدفع ووه ع وودم ظه ووور القائ وول ابلوج وووا  ،مض ووافا إىل
األصل واألوامر املطلق .
ّأمووا احتمووال أ يقووال يف اإووا املبحوووث عنووه  :إ ّ لىو « قبوول » وووز أ يكووو بكسوور القوواف
وفت الباء املوحدة ع اذاة اليدين للرتبتني  ،فىيه  :أ ّ حوريه مون األخبوار يودفص االحتموال سويّما

خا زرارة.

والثاا  :تما ر له دالل علأ اجلواز  ،وقد يستىاد االستحباا من عجهه.
__________________
( )1راجص ج .103 : 1
( )2انهر ص .236 :
( )3التهذيس  ، 380 / 03 : 2الوسائل  461 : 5أبواا أفعال الصالة ا  1ح .3
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والثالث  :يتض حاله من الساب .
وما ضمنته األخبار الدالث بل األربع من ذتر اليدين تأ ّ املراد هبموا الك ّىوا ابطنهموا تموا هوو
املتبادر.
مث إ ّ م و ووا ض و وومنه الد و وواا  :م و وون قول و ووه  « :وإذا أراد » إىل آخ و ووره .ه و ووو املوج و ووود يف النس و ووب ويف
() 2
التهذيس ( ، )1لكن يف احلبل املتني وجد ه يف نسب منه  :وإذا أراد أ يقووم رفوص يديوه قبول رتبتيوه
 ،وتأنّه سهو قلم.
وينب ي أ يعلم أ ّ الخيب يف التهذيس رو عن احلسني بن سعيد  ،عون فضوال  ،عون العوالء ،

يضووص يديووه قبوول رتبتيووه إذا سووجد  ،وإذا أراد أ يقوووم رفووص
عوون ّموود قووال  :رأيووا أاب عبوود
رتبتيه قبل يديه  ،مث قوال  :وعنوه  ،عون القاسوم بون ّمود اجلووهري  ،وذتور الروايو الدانيو إىل قولوه :
« نعووم »  ،مث قووال  :وعنووه عوون صووىوا إىل آخوور الدالد و ( ، )3وهنووا تمووا وور علووأ مووا وجوود موون
النسل جعل قوله  « :وإذا أراد » من رواي احلسني بن أ العالء.
وال يبعد أ يكو سب النهر من الخيب من رواي إىل رواي أو ( )4أ ّ ما هنا هو األصول وموا يف
التهذيس موهوم.
يضووص يديووه قبوول رتبتيووه
ويف احلبوول املتووني هكووذا ّ :موود بوون مسوولم قووال  :رأيوا أاب عبوود

() 5
لعل
إذا سجد  ،وإذا أراد أ يقوم  ،إىل آخره  .و ّ

__________________

( )1قو ّدم يف ص  219أ العبووارة حووري موجووودة يف االستبصووار  ،و وجوود يف التهووذيس  291 / 50 : 2يف روايو احلسووني
بن أ العالء.
( )2احلبل املتني .248 :
( )3التهذيس  ، 291 / 50 : 2الوسائل  335 : 6أبواا السجود ا  1ح .1
( )4يف « م »  :و.
( )5احلبل املتني .248 :
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فليتأمول يف ذلوك
الرواي من التهذيس  ،و عبري ابن مسلم من املصنّب  ،أو هو مأخوذ من الكوايف ّ ،
تلّه.
وأما الشابع  :فما ذتره الخيب فيه يف حاي البعود  ،ولع ّول األوىل التوجيوه وا ذتوره يف اإوامس (، )1
» تم وول لنى ووي
 « :ال
وإ ت ووا التوجي ووه يف الراب ووص أق وورا من ووه يف اإ ووامس أل ّ قول ووه
احلوورج  ،خبووالف اإووا اإووامس فووإ ّ الهوواهر منووه املسوواواة يف القبووول موون دو وورجي  ،لك ون مووص
بوه  ،وموا قالوه الخويب و مون عودم بطوال الصوالة أو عودم اسوتحقاق
وجوود املعوارض فالتأويول ال
 « :هو مقبول منه » تما ال فىأ.
العقاا و زايدة عن قدر احلاج  ،بل حري مواف لقوله
قوله :
ابب ال جود على اجلبهة
أخ ا الشيخ

أ عب مح ال ق

عن أ

بن ،

عن أبيه عربن الصربفار عربن أ رب بربن ،رب بربن عي ربى عربن

عن  ،بن مضارب ( )2قال  :مسعت أاب عب مح

اجلبهة وليس على األنع سجود ».

يقول  « :إّنا ال ربجود علربى

،رب بربربن علرب بربربن بربربوب عربربن موسربربى بربربن ع،ربربري ( ، )3عوون احلسوون بوون علووي بوون فضووال  ،عوون ابوون بكووري

وثعلب بن ميمو  ،عن بريد ،
__________________
( )1راجص ص .219
( )2يف االستبصار  : 1228 / 326 : 1مصادف.
( )3يف « فوض »  :موسوأ بون عمور  ،وهوو الصوحي املوافو للتهوذيس و راجوص معجوم رجوال احلوديث  .55 : 19إالّ انوه
أييت التصري نّه موسأ بن عمري فيما بعد.
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ع ربربن أ جعف ربربش

ق ربربال  « :اجلبه ربربة إىل األن ربربع أي ذل ربربك أن ربرببت األرض يف ال ربربجود أج رب رب أك

وال جود عليه كله أفضل ».
أ

بن ،

عن اني ن بن عل بن فضال عن مشوان بن م لم وع،ار ال اابط قال  « :ما ب

قصاص الشعش إىل طشف األنع م ج
فأما ما رواه أ

 « :قال عل

أي ذلك أنبت به األرض أج أك ».

بن  ( ،عن  )1( ) ،بن حيىي عن ع،ار عن جعفش عربن أبيربه

 :ال جت ئ نالة ال يصيب فيها األنع ما يصيب اجلب ».

( )2قربال

فهربذه الشوايربة ،ولربة علربى ضربربشب مربن الكشاهيربة دون الفربشض ّ ألن الفربربشض هربو ال ربجود علربى اجلبهربربة

واإلرغام ( )3سعة على ما بيربعاه.

ويؤك ما قلعاه  :ما رواه  ،بن عل بن بوب عن أ

بن عي ى عن عشي
والي ين والشكبت

عن زرارة قال  :قال أبو جعفش

واإلهبام من الشجل

بن ،

( « : )4ال جود على سبعة أعوم  :اجلبهة

وتشغم أبنفك إرغاما ».

أما الفشض فهذه ال بعة وأما اإلرغام ابألنع ف عة من العيب

ال ع

يف األول  :فيه مص الاقي و وهو ّمد الحتمال الكالم فيه ا

__________________
( )1ما بني القوسني ليس يف « رض ».
( )2يف « رض »  :عن أ جعىر

.

( )3يف االستبصار  1223 / 325 : 1زايدة  :ابألنب.
( )4يف االستبصار  1224 / 325 : 1زايدة  :قال رسول

.
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عن ابن أ جنشان عن رباد

.

مون تتواا الخويب (، )2
مضأ ( )1و ّمد بن مضوارا  ،فإنّوه موذتور مهموال يف رجوال الصوادق
ويف التهذيس ابن مصادف ( ، )3وهو علأ ما ذتوره العالّمو يف اإالصو نقوال عون ابون ال ضوائري ال
يهيد علأ اعمهال  ،أل ّ ابن ال ضائري وثّقه يف تتاا و ّعىه يف آخور علوأ موا حكواه العالّمو (، )4
واحلال يف ذلك حري خىي .
والثاا  :فيه موسأ بن عمري  ،وهو ابن يهيد الصيقل  ،لرواي ّمد ابن علي بون بووا عنوه يف
الىهرسا ( ، )5ويف النجا ي موسأ بن عمري يف النسول املوجوودة فيموا وقىنوا عليوه ( ، )6وابون داود
ذتره ابون عمور ( ، )5ويف التهوذيس ابون عمور ( )0وال يبعود االعتمواد علوأ موا يف النجا وي والىهرسوا
جلواز اع يا ابللى مص را وحريه  ،واألمر سهل.
وبووَريد فيه ابلباء املوحدة يف نسل وهو العجلي الدق  ،ويف أوخر حري مضبو .
وقد ع ّده بعض ّققي املعاصرين من املوثو ( ، )9وال اعلوم وجهوه موص وجوود موسوأ بون عمور فيوه

 ،وهو حري موثّ وال ممدوح.

__________________
( )1راجص ج .95 : 1
( )2رجال الطوسي  322 / 388 :و .603 / 322
( )3التهذيس .1288 / 290 : 2
( )4خالص العالّم  ، 256 :إالّ أ ّ فيه ّ :مد بن مصادف.
( )5الىهرسا  ، 589 / 163 :وفيه  :موسأ بن عمر.
( )6رجال النجا ي  ، 1855 / 485 :إالّ أ ّ فيه موسأ بن عمر.
( )5رجال ابن داود .1619 / 194 :
( )0التهذيس .1199 / 290 : 2
( )9البهائي يف احلبل املتني .241 :
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فضال  ،وقود ك ّورر القوول فيوه ( .)1وموروا بون مسولم توذلك ،
والثالث  :فيه احلسن بن علي بن ّ
وعمار تذلك لكنه فطحي علأ قول الخيب ( ، )2والنجا ي اقتصر علأ التوثي (.)3
وهو ثق ّ .
والشابع ّ :مد بن مىي فيه ليس هو العطّار ألنّه الراوي عن أمحد بن ّمود  ،بول ّإموا اإدعموي

أو اإو ّوهاز أو حريمهووا  ،ويبعوود تونووه اإدعمووي لتوسووا ابوون أ عمووري بينووه وبووني أمحوود بوون ّموود يف
الرواي عنه علوأ موا يف الرجوال ( ، )4وقود عو ّده بعوض ققوي األصوحاا ( )5مون املوثو ( ، )6وال اعلوم
وجهه بعد احتمال ّمد بن مىي ل ري من وثّ  ،ولعلّه من حري التهذيس.
واإامس  :ال ار ياا فيه (.)5
املنت :

يف األول  :يدل علوأ أ ّ األنوب لويس عليوه سوجود  ،فهوو لوو صو ّ ينىوي قوول الصودوق بوجووا
اعرحووام تمووا يوهوون موون عبار ووه يف الىقيووه  ،حيووث قووال  :إ ّ اعرحووام س ونّ موون رتووه ال صووالة لووه (.)0

ورد قوله
لكن اإا تما ر ّ ،

__________________
( )1راجص ج  129 : 4و .359
( )2الىهرسا .515 / 115 :
( )3رجال النجا ي .559 / 298 :
( )4الىهرسا  162 :رقم .581
( )5يف « رض »  :املعاصرين سلمه .
( )6البهائي يف احلبل املتني .241 :
( )5يف « رض »  :يف رجاله.
( )0الىقيه .285 : 1
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ابألخري ستسمص القول فيه (.)1
والثاا  :ظاهر الدالل علوأ أ ّ اجلبهو حو ّدها مون القصواص و مدلّوث القواف و وهوو منتهوأ منابوا
عر الرأ من جهو الوجوه إىل األنوب  ،وأ تول جوهء منهوا لوو أصواا األرض بىعول اعنسوا أجوهأ
يف السجود  ،ولوو صو ّ النودفص بوه قوول معتوا قودر الودرهم تموا ينقول عون الصودوق ( )2وابون إدريوس
( )3والخو ووهيد يف الو ووذتر ( )4وإ تو ووا يف نهو ووري القاصو وور أ ّ تو ووالم الصو وودوق يف الىقيو ووه ال يىيو وود
الوجوووا ألنوّوه ذتوور السووجود علووأ العووود والسوواك مووص ذتووره الوودرهم ( ، )5فووال بو ّد موون احلموول علووأ
االس ووتحباا يف ال وودرهم  ،أو مح وول الع ووود والس وواك عل ووأ مق وودار ال وودرهم  ( ،والد وواا يف حاي و البع وود
األول.
خبالف ّ
ّأم ووا االس ووتدالل للمعت واين خب ووا زرارة ( )6ال وودال عل ووأ إج وهاء مق وودار ال وودرهم ) ( )5ومق وودار ط وورف
() 0
أقل من مقدار الدرهم.
األ ل  ،فىيه  :أ ّ طرف األ ل ّ
ودالل اإا املبحوث عنه علأ أفضليّ و ص يص اجلبه ظاهرة.
ّأما قوله  « :إىل األنب » فاملراد بوه الطورف األعلوأ  ،وقود متمول أ يعوود ومري « تلّوه » إىل
األنب  ،وبوعده ظاهر  ،تما أ ّ احتمال إرادة تل من

__________________
( )1يف ص  220و .229

( )2الىقيه  ، 285 : 1املقنص .26 :
( )3السرائر .225 : 1
( )4الذتر .149 : 3
( )5الىقيه .1839 / 236 : 1
( )6الكايف  ، 1 / 333 : 3الوسائل  356 : 6أبواا السجود ا  9ح .5
( )5ما بني القوسني ليس يف « م ».
( )0حكاه عن الصدوق وابن إدريس يف الذتر  ، 309 : 3السرائر .225 : 1
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اجلبه والطرف من األنب تذلك  ،واسوتبعاد ختصويص األفضول ابجلبهو تلهوا مون دو ذتور األنوب
ال السجود.
يقربه أ ّ املقام لبيا اجلبه ال لبيا ّ
املسمأ من املو ص املذتور.
والثالث  :وا الدالل علأ إجهاء ّ

وال فىووأ أ ّ خووا زرارة لووو أفوواد املطلوووا موون اعتبووار الوودرهم ملووا يففوواه وويء موون هووذه األخبووار
أل ّاا ضمنا بيا اجلبه اليت يص السجود عليها  ،وهي من جه إجهاء تل جهء من قبيول العوام
 ،فووال م ووانص م وون ختصيصووه  ،ب وول ال يبع وود أ يك ووو موون قبي وول اجملم وول ف ووال م ووانص م وون بيان ووه  ،إالّ أ ّ
وجووه بووه وويلنا االسووتدالل موون خووا زرارة ( )1ذتوريف مووا فيووه يف حووري هووذا
الكووالم يف املبو ّوني  ،ومووا ّ
صل ما هنا.
املو ص  ،وا ّ
والشابربربع  :لعلّووه مووول علووأ الىضوول يف إصوواب األنووب ملووا أصوواا اجلبووني ( إذ ) ( )2الوجوووا ال
يعلم القائل به.

مث إنّوه تمووا ور يتنوواول تلموا يصو السووجود عليوه  ،والعجووس مون جو ّدي أنّوه اسووتدل ابإووا
علأ حت ّق اعرحام ب ري ال اا ( ، )3واحلوال أنّوه ض ّومن اجلبوني صورما  ،ولعول نهوره إىل أ املوراد
ابجلبووني اجلبه و لخوودة اال صووال بينهمووا  ،وهووو حووري بعيوود  ،والخوويب تمووا وور فهووم هووذا موون الرواي و
حيووث قووال  :إ ّ الىوورض هووو السووجود علووأ اجلبهو واعرحووام سوون ( .)4اللهووم إالّ أ يقووال  :إ ّ م وراد
الخيب بيا الىرض وتل ما عداه سنّ  ،وفيه ما فيه.
واخلامس  :إّ ا يدل علأ مطلوا الخيب من تو اعرحام سنّ علأ

__________________
( )1مدارك األحكام .485 : 3
( )2بدل ما بني القوسني يف « رض » و « م »  :إذا أراده.
( )3املسالك .32 : 1
( )4راجص ص .225
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ملوا ذتور الىورض
قدير إرادة املستحس منها  ،واحتموال إرادة موا ثبوا مون السونّ ممكون  ،ألنّوه
علوم أ ّ السونّ قابلوه  ،وملووا ق ّورر أ ّ الىورض مووا ثبوا مون القوورآ فالسونّ موا ثبووا هبوا  ،حوري أ ّ احلو
ّ
ا اك السنّ  ،ومص اال اك ال فرج عن األصل إالّ ابلتعني  ،أو يقال  :إ ّ السونّ هنوا يوراد هبوا موا

:

ثبا ابلسنّ  ،وهو أعم من الواجس والندا  ،فال فرج عن األصل  ،إالّ أ يقوال إ ّ قولوه
« و رحم نىك » ل خاي يف مع األمر فيىيد الوجوا.
مىصوال
أتمول سوب بيوا وجهوه ّ
وال ينايف ذلك بيا تو اعرحام من السنّ  ،وهوذا وإ توا فيوه ّ
 ،مون جهو احتموال اجلملو اإايو لالسوتحباا بسوبس العودول  ،إالّ أنوّوه وجوه لالسوتدالل عنود موون
فليتأمل.
يطل تو اإاي للوجوا إذا تانا يف مدل هذه املوا ص ّ ،
واعرحووام  :إلصوواق األنووب ابلرحووام و ابلىووت و وهووو الو اا  ،ونقوول عوون املر ضووأ  :إلصوواق
() 1
مماسو األرض بطورف األنوب
الطرف األعلأ منه  ،وهو ممّا يلي احلاجبني  .وعن ابون اجلنيود  :أنّوه ّ

وحدبته ( ، )2سواء الرجل واملرأة (.)3
ويف نهري القاصر أ ّ ما يف حديث محّاد املخوهور مون قولوه  :وسوجد علوأ نانيو أعهوم و إىل أ
قووال  :و واألنووب ( .)4يوودل علووأ أ ّ اعرحووام ووا ذتووره  ،واحتمووال أ يكووو اعرحووام حووري مووا ذتوور ال
وجه له.
__________________
( )1ل العلم والعمل ( رسائل املر ضأ .32 : ) 3
( )2يف « م » .وال ووذتر  :وجدبت ووه  ،ويف « رض » و « ف ووض » ب ووال نقطو و  ،ولع وول األنس ووس م ووا أثبتن وواه مهم ووال عو و
االر ىاى  ،مقاييس الل .36 : 2
( )3حكاه عنه يف الذتر .282 :
( )4الىقيه  ، 916 / 196 : 1التهذيس  ، 381 / 02 : 2الوسائل  459 : 5أبواا أفعال الصالة ا  1ح .1
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إذا عرف ووا ه ووذا ف وواعلم أ ّ اإ ووا املبح وووث عن ووه ا ووتمل عل ووأ أ ّ الس ووجود عل ووأ س ووبع أعه ووم ،
وتذلك خا محّاد  ،وهذا يف اجلبه والرتبتني وا ّ ،أما يف اليدين فعلأ قدير ما نقل عون السويد
املر ضأ أ ّ السجود علوأ مىصول ( الكوب علوأ ) ( )1الهنودين ( )2لوه وجوه ّ ،أموا علوأ قودير الكىوني

فالعهم ال فلو من خىاء.
والعجوس مون العالّمو يف امللتلووب أنّوه نقول قووول السويّد  ،مث قوال  :واملخووهور اعتبوار اليودين ملووا
رواه زرارة ( .)3واألمر تما ر  ،لكن ال خروج عن املخهور.
ّأما األيفمل فالعهم [ فيها ] ( )4أيضا خىي.

وال يبعود أ يكوو قولووه  « :سوبع أعهوم » موون ابا الت ليوس  ،وقود ذتوور بعوض ّوراح حووديث
امللالىني احلديث وقال  :إنّه من ابا الت ليس ( ، )5فليتدبّر.
ّأما ما عساه يقال يف اإا األخري  :من أ ّ تو السوبع مون القورآ ال فلوو مون خىواء  ،فىيوه :

أدر ووا فيووه  ،ويف الهوواهر وكوون أ يقووال  :إ ّ األموور ابلسووجود ي وراد ( )6بووه
أ ّ أهوول البيووا
 ،هذا.
علأ األعضاء السبع  ،لتىسريهم
ويف بعض األخبار املعتاة ما يدل علأ قول ابن اجلنيد ( )5يف
__________________
( )1ما بني القوسني ليس يف « فض ».
( )2ل العلم والعمل ( رسائل املر ضأ  ، 32 : ) 3وفيه  :مىصل الكىني عند الهندين.
( )3امللتلب .106 : 2
( )4يف النسب  :فيهما  ،وما أثبتناه هو األنسس.
( )5تما يف إر اد الساري .128 : 2
( )6يف « رض »  :ويراد.
( )5راجص ص .238
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 ،قوال  :سوألته عون املورأة طوول قصوتها
اجلمل  ،وهو ما رواه علي بن جعىر عن أخيه موسأ
 ،فوإذا سووجد وقوص بعووض جبهتهووا علوأ األرض وبعووض ي طيوه الخووعر  ،هوول ووز ذلووك؟ قووال « :
ال حووأ قووص جبهتهووا علووأ األرض » ( )1وقوود محلووا هووذه الرواي و علووأ االسووتحباا .وفيووه  :أ ّ مووا

قوودم موون األخبووار قابوول للجمووص بينهووا وبووني هووذه الروايو ببيووا ( )2مقوودار الواجووس موون حريهووا  ،علووأ
معو أ ّ وول الواجووس موون السووجود مووا توا حو ّده تووذا وتووذا  ( ،ال أ ّ ) ( )3توول جووهء حصوول حت ّقو
دل علأ الداا لكا ظواهرا وهوذا اإوا صوري  .وال فىوأ أ ّ ابون اجلنيود قولوه مرّتوس
الوجوا  ،ولو ّ
علووأ مووا نقوول ( ، )4واإووا ال يوودل عليووه  ،وبدونووه ال يتحق و املواف و علووأ موودلول الرواي و  ،فر ووا يووتم
فليتأمل املقام  ،وابهلل سبحانه االعتصام.
احلمل علأ االستحباا ّ ،
قوله :

ابب اإلقعاء ب ال ج ت
سعي

أخ ا الشيخ

عن أ

عن فضالة عن اني

بن ،

عن أبيه عن الصفار عن أ رب بربن ،رب

بن عث،ان عن مساعة عن أ بصري عربن أ عبرب مح

قال  « :ال تقع ب ال ج ت إقعاء ».
فأما ما رواه أ

عب مح

بن ،

عربن اني رب بربن

عن ابن أ ع،ري عن رباد بربن عث،ربان عربن عبيرب مح انيلربيب عربن أ

قال  « :ال

__________________
حأ ضص جبهتها.
( )1التهذيس  ، 1256 / 313 : 2قرا االسناد  ، 224 :وفيهما ّ :
( )2يف « رض » فبيا .
( )3يف « رض »  :إالّ أ  ، .ويف « م »  :أل .
( )4حكاه عنه يف الذتر .282 :
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ابإلقعاء يف الصالة ما ب ال ج ت ».

فالوجه يف هذه الشواية الشخصة أو عال الضشورة غري أن األفضل ما ق معاه يف الشواية االوىل وذلك

أيضا مطابق للشواايت اليت أوردانها يف كتابعا الكبري.
ويؤك ذلك أيضا :

ما رواه معاوية بن ع،ار وابن م لم وانيليب ايعا قالوا ( « : )1ال قص بني السجد ني تإقعاء الكلس ».

ال ع

يف األول  :فيه أبو بصري.
والثاا  :ال ار ياا يف صحته.
والثالث  :فيه أ ّ الطري إىل الدالث حري مذتور يف املخيل  ،ويف الىهرسا موا ال يىيود الودخول
يف الطورق  ،مضوافا إىل أ ّ الهواهر إسوناد القوول إلويهم تموا يف النسول املنقوول منهوا  ،ويف التهوذيس
« قووالوا قووال » يف نسوول  ،وعلووأ هووذا يكووو موون قبيوول اإووا املضوومر وإ تووا احل و أنوّوه ال يضو ّور
ابحلال لو سلم من حريه.
املنت :

يف األول  :ظاهره التحر  ،حري أ ّ املخهور الكراه ( ، )2والصدوق

__________________
( )1يف االستبصار  1225 / 320 : 1زايدة  :قال.

( )2تما يف املعتا  ، 210 : 2امللتلب  ، 280 : 2جامص املقاصد  ، 389 : 2احلبل املتني .215 :
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يف الىقيووه ظوواهره عوودم اجل وواز حووال التخووهد  ،ونىووي البووأ بووني السووجد ني  ،ألنوّوه قووال  :وال
بووه بووني االوىل والدانيو  ،وبووني الدالدو والرابعو  ،وال وووز اعقعوواء
ابعقعوواء بووني السووجد ني  ،وال
يف مو ووص التخووهد ( .)1وموراده ابألوىل والدانيو الرتعو االوىل والدانيو  ،وهكووذا الدالدو والرابعو  ،فيوودل
( )2علأ نىي البأ بعد السجدة الداني من االوىل ومن [ الدالد ] (.)3
به بني السجد ني وال وز يف التخهدين (.)4
ونقل عن ابن إدريس أنّه قال  :ال
وعن الخيب يف املبسو ( )5واملر ضأ ( )6عدم الكراه مطلقا.
وال فىأ أ ّ نىي البأ من الصدوق تمل أل يكو املراد به نىي عدم اجلواز بقرينو ذتوره يف

التخهد.
مثّ إنّوه علّول النىوي يف التخووهد ّ املقعوي لويس ووالس  ،إّ وا يكوو بعضوه قوود جلوس علوأ بعووض
فال يصا للدعاء ( )5والتخهد.
وإايك والقعووود
وهووذا التعليوول موجووود يف رواي و زرارة يف التهووذيس  ،وهووي صووحيح  ،وفيهووا ّ « :
علأ قدميك فتتأذّ بذلك  ،وال كن قاعدا علأ األرض فتكوو إّ وا قعود بعضوك علوأ بعوض فوال
() 0
صا للتخهد والدعاء »
__________________
( )1الىقيه .286 : 1
( )2يف « فض » فدل.
( )3يف النسب  :الرابع  ،والصواا ما أثبتناه.
( )4حكاه عنه يف امللتلب  ، 280 : 2وهو يف السرائر .225 : 1
( )5املبسو .113 : 1
( )6حكاه عنه يف املعتا .210 : 2
( )5يف « رض »  :علأ الدعاء.
( )0التهذيس  ، 380 / 03 : 2الوسائل  461 : 5أبواا أفعال الصالة ا  1ح .3
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وتوأ ّ الصوودوق فهووم منهووا االختصواص ابلتخووهد  ،ويكووو الوودعاء موا يووذتر يف التخووهد .ويءيوّوده
وإايك » إىل آخره.
أ ّ قبل هذا  « :فإذا قعد يف خهدك فألص رتبتيك و إىل أ قال و ّ :
وعوودم اجل وواز ر ووا يسووتىاد موون ظاهرهووا  ،إالّ أ يعووارض ّ األواموور فيهووا أتدرهووا لالسووتحباا
فيبعد الدالل علأ التحر  .وفيه  :أ ّ الهاهر الوجوا ما مل فرج الدليل بعض األحكوام  ،واملوجوود
هنووا مموّوا يصوول لإلخوراج حووري موجووود  ،فووإ ّ الدوواا موون األخبووار املبحوووث عنهووا ضوومن جوواز اعقعوواء
بووني السووجد ني فيبقووأ حكووم التخووهد علووأ أصووله موون اإووا  ،حووري أ ّ تدوورة األواموور ال وواردة يف اإووا
لالستحباا مص الخهرة ءيّد عدم التحر  ،مضافا إىل ظواهر التعليول وإ احتمول أ يوراد منوه توو
اجللووو للتخووهد ال يتحق و إالّ علووأ األرض  ،إالّ أ ّ قولووه  « :والوودعاء » ال يواف و عوودم اجل وواز ،
فر ا يقرا أ يكو مراد الصدوق الكراه من عدم اجلواز  ،ومن نىي البأ عدم الكراه .
وعل ووأ ت وول ح ووال املس ووتىاد م وون الرواي و أ ّ اعقع وواء امل ووأمور ب ت ووه ه ووو اجلل ووو عل ووأ العقب ووني م ووص

االعتماد علأ صدور القدمني  ،قيل  :وهذا التىسري هو املخهور بني الىقهاء ( ، )1ونقل اع مون
األصحاا عن بعض أهل الل أنّه اجللو علأ األليتني يفصبا الىلوذين تإقعواء الكلوس ( ، )2وهوو
األول أ ّ النهي عون اعقعواء بوني
مدلول اإا األخري  ،ووكن أ يقال بتقدير العمل ابإا األخري و ّ
السووجد ني تإقعوواء الكلووس  ،ومووا ضوومن اجل وواز و وهووو الدوواا و مموول علووأ اجللووو علووأ صوودور
القدمني  ،إالّ أنّه حري خىي عدم

__________________

( )1تما يف جامص املقاصد  ، 318 : 2احلبل املتني .215 :
( )2تما يف املعتا  ، 210 : 2املنتهأ  ، 291 : 1إمص الىائدة .251 : 2
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موافقتووه إووا زرارة  ،ووكوون أ يكووو اعقعوواء ( مطلقووا مكروهووا ) ( )1واعقعوواء امللصوووص يف رواي و
فليتأمل.
زرارة حري جائه  ،وفيه ما ال فىأ  ،لكن األمر سهل بعد ما مسعته ّ ،
قوله :

ابب من يقوم من ال ج ة الثانية إىل الشكعة الثانية.
أخ ا الشيخ

عن أ

بن ،

عن أبيه عربن الصربفار عربن أ رب بربن ،رب بربن عي ربى عربن

عل بن انيكم عن أ أيوب اخل از عن عب اني،ي بن عواض

() 2

عن أ عب مح

إذا رفع رأسه من ال ج ة الثانية من الشكعة األوىل جلس عّت يط،ئن مث يقوم.
مساعربربة عربربن أ بصربربري قربربال قربربال أبربربو عب رب مح

الشكعة األوىل ع تشي أن تقوم فاستو جال ا مث قم ».

قال  :رأيته

 « :إذا رفعربربت رأسربربك مربربن ال ربربج ة الثانيربربة مربربن

فأما ما رواه عل بن انيكم عربن رعربيم قربال  :قلربت للشضربا

 :أراك إذا صولّيا فرفعوا رأسوك مون

السجود يف الرتع االوىل والدالد فتستوي جالسا مث قوم  ،فنصنص تما صنص؟ قال  « :ال نهروا إىل ما أصنص (
وافعلوا ) ( )3ما ءمرو ».
__________________
( )1يف « رض »  :مكروها مطلقا.
( )2يف النسوب  :عوواص  ،ويف إمووص الرجوال  69 : 4و  : 01 : 6حوواض  ،ومووا أثبتنواه موافو لالستبصووار / 320 : 1
 ، 1220ورجال النجا ي  ، 1130 / 424 :ورجال الطوسي .6 / 353 ، 282 / 235 ، 10 / 120 :
( )3يف االستبصار  : 1238 / 320 : 1اصنعوا.
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إّنا قال

 « :ال تعوشوا إىل ما أنعع » لئال يعتق وا أن ذلك يل مهم على طشيقة الفشض دون أن

يكربربون ق رب مععربربه أن يقت رب ي بفعلربربه علربربى جهربربة الفضربربل والك،ربربال وهربربذه اجلل ربربة مربربن دداب الصربربالة ال مربربن

فشائضها.

والذي ي ل على ذلك :

مربربا رواه أ رب بربربن ،رب بربربن عي ربربى عربربن انيجربربال عربربن عبرب مح بربربن بكربربري عربربن زرارة قربربال  :رأيربربت أاب

جعفش وأاب عب مح

إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الداني اضا ومل لسا.

ال ع

يف األول  :ال ار ياا فيه بعد ما ق ّدمناه ( )1يف ابن الوليد [ أمحد  ،وعبد احلميد ] ( )2بن عوواض
ثق .
والثاا  :فيه و مص عدم الطري إىل مساع و أبو بصري.
والثالث  :فيه مص جهال الطري إىل علي بن احلكم جهال رحيم.
والشابع  :موث  ،حري أنّه مقبول لإل واى علوأ صوحي موا يصو عون عبود بون بكوري ( ، )3إالّ
أ يقال  :إ ّ ما ق ّدمناه يف ّأول الكتاا من مع اع اى ( )4ال يقتضي الصح املصطل عليها.
والعجس من ع ّد بعض ّققي املعاصرين و سلّمه

و هذا اإا

__________________
( )1يف ج .39 : 1

حلميوود  ،ويف « رض »  :امحوود وبوون عبوود احلميوود  ،ويف « فووض »  :أمحوود بوون عبوود

( )2يف « م »  :أمحوود بوون عبوود
احلميد .والهاهر ما أثبتناه.
( )3انهر رجال الكخي .585 / 653 : 2
( )4راجص ج  68 : 1و .51 ، 63
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من املوث مص ع ّده خا أاب بن عدما من الصحي ( )1و تموا قودم القوول فيوه ( )2و موص اال و اك يف
العلّ .
املنت :

التأسووي ملووا تووا مسووتحبا عنوود
يف األول  :ظوواهر الداللو علووأ فعوول اعمووام
اجللووو  ،لكوون ّ
ّققووي األصووحاا ( )3فيمووا مل يعلووم فيووه الوجوووا حكووم ابسووتحباا اجللس و ل ووريه  ،ور ووا يقووال مووا
وز أ يكو ال لالستحباا بل لإلابح .
ق ّدمناه عن قريس من أ ّ فعله
والثاا  :يىيد االستحباا من حيث األمر  ،إ اتتىينا يف السنن دل اإا.
األول ال ب ّد من تونه راجحا  ،وهو مع االستحباا.
فإن قلت  :فعله
يف ّ
يف الصالة يكو راجحا رجحا االستحباا.
قلت  :ليس تل فعل يىعله
نعم ر ا يقال فيما حنون فيوه  :إ ّ اجللوو أمور زائود علوأ القيوام مون السوجدة  ،فوال بو ّد أ يكوو

لوو توا فيوه كورار ر وا يىيود االسوتحباا ّ ،أموا فعول امل ّورة
له رجحا  ،إالّ أ يقوال  :إ ّ فعلوه
فيج وووز أ يك ووو ل وورض م وون األح وراض أو لع ووذر  ،ولع و ّول االس ووتحباا ابع وواى املنق ووول م ووص اإ ووا
فيسهل
__________________
( )1البهائي يف احلبل املتني .241 :
( )2يف ج .103 : 1
( )3يف « م »  :عند األصحاا  ،وعلوأ أي حوال فمونهم البهوائي يف احلبول املتوني  ، 244 :واألردبيلوي يف إموص الىائودة
.269 : 2
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اإطس  ،واع اى حكاه بعض املتأخرين (.)1
األول منقووول عوون السوويد
ويءيوّوده مووا يههوور موون أ ّ اإووالف إّ ووا هووو يف الوجوووا واالسووتحباا و ّ
وأنّووه ّادعووأ عليووه اع وواى ( ، )2وال فلووو موون حراب و  ،وال يبعوود أ يريوود ابلوجوووا (
املر ضووأ

أت ّتوود ) ( )3االسووتحباا تمووا يسووتعمل يف تووالم املتقوودمني  ،مدوول الصوودوق واملىيوود  ،بوول يف األخبووار
وجوده بكدرة.
التأسووي عنوود موون
و ّأمووا مووا ذتووره الخوويب يف أتويوول الدالووث فووال
بووه  ،ولووواله النتىووأ اسووتحباا ّ
يعمل ابإا.
وأمربربا الشابربربع  :فاالسووتدالل بووه علووأ االسووتحباا ال فلووو موون إ ووكال أل ّ وورك املسووتحس وإ
ذتور بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و جووازه لبيوا اجلوواز ( ، )4إالّ أ ّ يف البوال بعود ذلوك  ،أل ّ
بيا اجلواز فيما مل يهن وجوبه حري ظاهر  ،إالّ أ يقال  :إ ّ احتمال وجوا التأسي ملا توا ممكنوا
ّ
فليتأمل.
احتيج إىل دفعه ابل ك ّ ،
قوله :
ابب وضع اإلهبام يف عال ال جود
أخ ا اني

عن أ

بن ،

بن عبي مح عن أ
عن ابن

بن  ،بن حيىي عن أبيربه عربن ،رب بربن علرب بربن بربوب

__________________
( )1تالعالّم يف املنتهأ  ، 291 : 1وانهر إمص الىائدة  269 : 2و .258
( )2االنتصار  ، 46 :وحكاه عنه يف املدارك .413 : 3
( )3ليس يف « م » ويف « فض »  :ذلك.
( )4البهائي يف احلبل املتني .244 :
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أ جنشان عن اد بن عي ى عن عشي

عن زرارة قال قال أبو جعفش

 :ال جود على سبعة أعوم  :اجلبهة والي ين والشكبت

الفشض فهذه ال بعة وأما اإلرغام ف عة من العيب
فأما ما رواه أ

بن ،

خارجة قال  :رأيت أاب عب مح

».

واإلهبام

 « :قال رسول مح

وتشغم أبنفك إرغامربا أمربا

عن  ،بن إمساعيل بن ب يل عن أ إمساعيل ال شاج عن هارون بربن
وهو ساج وق رفع ق ميه من األرض وإع ل ق ميه على األخشل.

فالوج ربربه يف ه ربربذا اخلرب رب ه ربربو أن ربربه جي ربربوز أن يك ربربون

االختيار.

إّ ووا فعوول ذلووك لضوورورة دعتووه إىل ذلووك دو حووال

ال ع
يف األول  :ال ار ياا فيه بعد ما قدمناه يف أمحد بن ّمد بون موىي مون عودم وقوب مخوافنا فيوه

( ، )1وأمحد بن ّمد الراوي عنه ابن بوا هو ابن عيسأ  ،وابن أ را  :عبد الرمحن.
والثربرباا  :فيووه أبووو إمساعيوول السو ّوراج  ،ويف الكووايف يف صووالة احل ووائج صوورح ّ امسووه عبوود بوون
عدما بن عمرو الىهاري ( ، )2ويف الرجال عبد بن عدما بن عمرو بن خالد الىوهاري أخوو محّواد

بن عدما ( ، )3وقد وثّقه النجا ي يف ر محّاد بن عدما ( ، )4ومل ينقل يلنا و أيّده

__________________
( )1راجص ج  41 : 1و .92

( )2الكايف  6 / 450 : 3وفيه  :عن عبد

بن عدما أ إمساعيل السراج.

( )3انهر رجال ابن داود  ، 522 / 04 :خالص العالّم .4 / 56 :
( )4رجال النجا ي .351 / 143 :
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و

يف تتاا الرجال أ ّ تنيتوه أبوو إمساعيول السوراج عون النجا وي ( ، )1لكون يف تتواا بعوض املعاصورين
اجلامعني للرجوال رأيوا فيوه الكنيو نقوال عون النجا وي ( ، )2ولوو ال ظ ّون أ ّ الوهايدة مون صورفه لكوا
الوثوووق نوّوه األخ حلموواد ابوون عدمووا املوصوووف ابلدقو حاصووال  ،ومل مضوورا اآل نسوول النجا ووي

فينب ي املراجع (.)3
و ّأما هارو بن خارج فىي النجا ي ذتره مىردا ووثّقه ( ، )4والخيب ذتر يف أصحاا الصوادق
() 6
موون تتابووه هووارو بوون خارج و األنصوواري ( مهمووال ( ، )5وفوويهم أيضووا هووارو بوون خارج و )
الصرييف مهمال (.)5

ويف الىهرسا  :هارو بون خارجو لوه تتواا و إىل أ قوال و إ ّ الوراوي عنوه احلسون بون ّمود بون
مساع و  ،ومل يوثقووه ( ، )0والنجا ووي ذتوور أ ّ ال وراوي عنووه ّموود بوون إمساعيوول بوون بهيووص عوون علووي بوون
النعما ( ، )9والهاهر من الخيب تموا ور التعودد لكون إثبوا التعودد مون الخويب مخوكل  ،حوري أ ّ
ذتر األنصاري والصرييف يءذ ابلتعدد  ،وحري بعيد اجلمص أل ّ األنصاري ال ينايف تونه صريفيا.
وابجل،لة  :فاألمر ال فلو من ار ياا الحتمال اال اك  ،وإ تا

__________________
( )1منهج املقال .280 :
( )2القهپائي يف إمص الرجال .26 : 4
( )3رجال النجا ي  .351 / 143 :والكني فيه حري مذتورة.
( )4رجال النجا ي .1156 / 435 :
( )5رجال الطوسي .4 / 320 :
( )6ما بني القوسني ليس يف « رض ».
( )5رجال الطوسي .2 / 320 :
( )0الىهرسا .555 / 156 :
( )9رجال النجا ي .1156 / 435 :
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هني األثر  ،لكن يف حريه ههر نر ه.
يف املقام ّ
املنت :

يف األول  :قد قدمنا فيوه تالموا مون جهو اجلبهو واليودين ( )1ويبقوأ ( )2هنوا بيوا موا ال بو ّد منوه يف

ال وورتبتني واعهب ووامني  ،فال ووذي يقتض وويه اإ ووا وج وووا الس ووجود عل ووأ ال وورتبتني  ،لك وون يف خ ووا زرارة
امل ووذتور يف الته ووذيس ص ووحيحا يف ذت وور الرت وووى  « :و ض ووص ي وودك اليمو و عل ووأ رتبت ووك اليمو و قب وول
اليسر وبلّ طراف أصابعك عني الرتب » احلديث ( .)3وهوو تموا ور تمول مون جهو قولوه « :

عووني الرتبو » أ يوراد ابلعووني نىووس الرتبو  ،وحينئووذ يىيوود أ ّ الرتبو أسووىل موون املتعووارف منهووا  ،أل ّ
بلي األصابص إىل العني يقتضي ذلوك  ،فوال بو ّد يف السوجود مون عودم زايدة مو ّد الرجول إىل وراء لوئالّ
خترج عن الو ص الواجس.
ومتمل أ يراد ابلعوني حوري الرتبو فتكوو الرتبو فووق العوني  ،وحينئوذ ال بو ّد مون زايدة مو ّد الرجول
لعل االحتمال الداا له نوى قرا.
إىل وراء ليتح ّق و ص الرتب  .و ّ
ّأموا موا وقوص يف توالم بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه و مون أ ّ « بلّو » يف خوا زرارة ابلعوني
املهمل و وأ ّ حووري ذلووك صووحيب ( ، )4فووال فلووو موون حراب و تمووا يعلووم مموّوا تتبنوواه يف موا ووص منهووا يف
فوائد التهذيس.
ضمن ذلك  ،ويف
و ّأما اعهباما  :فاإا املبحوث عنه تما ر
ّ
__________________
( )1يف ص  238و .232
( )2يف « رض »  :وينب ي.
( )3التهذيس  ، 380 / 03 : 2الوسائل  461 : 5أبواا أفعال الصالة ا  1ح .3
( )4البهائي يف احلبل املتني .213 :
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سووجد علووأ نانيو أعهووم وعو ّد منهووا الوراوي  :أيفموول إهبووامي
خووا محّوواد بوون عيسووأ املخووهور أنوّوه
إىل أ قوال  « :واعهباموا
أنّه قال  « :سبص منها فورض » وعو ّدها
الرجلني  ،وقال عنه
» ( .) 1
وقد يهن محل مطل هذا اإا املبحوث عنه علأ مقيد ذلك  ،فرياد ابعهبامني أيفملهما.
عل ووأ األيفم وول ّإم ووا لكون ووه أح وود
وال يبع وود أ يق ووال  :إ ّ مح ووادا رو م ووا رأ  ،وس ووجوده
وإما لتعيّنه  ،وموص االحتموال ال يتقيود بوه اإوا املبحووث عنوه  ،ويءيّوده موا نقلوه محّواد
جهئيا الىعل ّ
أنّه ذتر اعهبوامني يف عو ّد ( الىوروض  ،فلوو ) ( )2تانوا األيفمول معتواة لوذترها  ،علوأ أنّوه
عنه
متمل أ يكو و ص األيفمل لكونه أفضل  ،واالحتيا مطلوا.
وأما الثاا  :فموا ذتوره الخويب فيوه ال فلوو مون وجوه  ،حوري أ ّ الروايو تموا ور ودل علوأ أنّوه رآه
وه ووو سو واجد ومل يعل ووم أ ّ الو ووص قب وول ال ووذتر الواج ووس ( )3أو بع ووده أو يف أثنائ ووه  ،وعل ووأ التق ووديرين
األولووني إّ ووا متوواج إىل التأوي وول بعوود إثبووا اس ووتحباا البقوواء علووأ هيئ و الواجووس إىل أ يرفووص م وون
ّ
السجود ّ ،أما التقدير األخري فاحلمل علأ الضرورة يتع ّوني  ،وعلوأ يوص التقوادير وكون احلمول علوأ
فليتأمل.
الضرورة أيضا  ،لكن يتىاو ابلنسب إىل الواجس وحريهّ .

__________________
( )1الكايف  ، 0 / 311 : 3التهذيس  ، 381 / 01 : 2الوسائل  459 : 5أبواا أفعال الصالة ا  1ح .1
( )2بدل ما بني القوسني يف « م »  :الىرض ولو.
( )3ليس يف « فض ».
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قوله :
ابب العفخ يف موضع ال جود يف عال الصالة
مح

اني

بن سعي

عن نفوان عن إس اق بن ع،ار عن رجل من بين عجل قال  :سألت أاب عب

عن املكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت ال جود؟ فقال  « :ال أبس ».

فأما ما رواه  ،بن عل بن بوب عن الفضل عن اد بن عي ربى عربن عشيرب

م لم عن أ عب مح

عربن ،رب بربن

قال  :قلت له  :الشجل يعفخ يف الصالة موضع جبهته؟ فقال  « :ال ».

فالوجربربه يف هربربذه الشوايربربة ضربربشب مربربن الكشاهيربربة دون انيوربربش وجيربربوز أن يكربربون إّنربربا كربربشه ذلربربك إذا كربربان ممربربا

يتأذل به قوم.

ي ل على ذلك :

مربربا رواه أ رب بربربن ،رب

عب مح

قال  « :ال

عربربن أ

،رب انيجربربال عربربن أ إسرب اق عربربن أ بكربربش انيضربربشم

عربربن أ

ابلنىب يف الصالة يف مو ص السجود ما مل يءذ أحدا ».

ال ع

يف األول  :فيه اعرسال.
والثاا  :ذتر ويلنا يف فوائوده علوأ الكتواا أ ّ الخويب يف التهوذيس رو قبول هوذه الروايو

رواي عن ّمد بن إمساعيل  ،عن الىضول ابون واذا  ،مث قوال بعودها ّ :مود  ،عون الىضول  ،عون
محّاد بن عيسأ (، )1

__________________
( )1التهذيس  1221 / 382 : 2و  ، 1222الوسائل  358 : 6أبواا السجود ا  5ح .1
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ومعلوم أ ّ ّمدا هو ابن إمساعيل  ،وهذا هو الصواا  ،وذتر ّمد بون علوي بون بووا مون حلوا
الناسب.
واألمور تمووا قوال موون جهو التهوذيس يف زايدا الصووالة إالّ أنوّوه رّ وا يقووال  :إ ّ يف الرجووال

الىضل بن إمساعيل الكندي يوروي عنوه ّمود بون علوي بون بووا تموا يف الىهرسوا
أ يكو الىضل هذا وال يتعني تونه ابن اذا .
ووكن اجلواا عنه  ّ :ما وقص يف الىهرسا موهوم أل ّ النجا ي ذتور الىضول بون إمساعيول
وأ ّ الراوي لكتاب ّمد بن علي بون أيووا ( ، )2فموا يف الىهرسوا ّإموا مون قلوم الخويب أو الناسوب ،
() 1

فوال يبعود

واحتمال تو ما يف النجا ي سهوا بعيد  ،ويءيّد البعد ما وقص يف التهذيس (.)3
و حيووث مل يتعوورض يف تتوواا الرجووال ملووا وقووص يف الىهرسووا
والعجووس موون وويلنا و أيوّوده
والنجا ي من االختالف فيما ذتريفه من جه الراوي عن الىضل بن إمساعيل (.)4
[ والثالث ] ( : )5أبو إسحاق فيه هو ثعلب بن ميمو
() 0
وأبو بكر احلضرمي كرر القول فيه ( )5تدعلب

__________________
( )1الىهرسا .554 / 125 :
( )2رجال النجا ي .030 / 386 :
( )3راجص ص .244
( )4منهج املقال .259 :
( )5يف النسب  :الداا  ،والصواا ما أثبتناه.
( )6انهر رجال النجا ي .382 / 115 :
( )5راجص ج .204 ، 94 : 2
( )0راجص ج .418 : 1
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أل ّ الراوي عنوه يف الرجوال احلجوال (.)6

واحلجال (.)1
املنت :

دل عل ووأ
يف اإ واين ظ وواهر ح ووري أ ّ اعي ووذاء يف [ الدال ووث ] ( )2ق وود يس ووت را  ،ول ووو صو و ّ اإ ووا ّ

مطل اعيذاء والعموم لكل أحد.
ويف الىقيه  :وال نىب يف مو ص سجودك  ،فإذا أرد الونىب فلويكن قبول دخولوك يف الصوالة ،
الرقوأ  ،وعلوأ طعوام احلوار ( .)3وظواهر قولوه
فإنّه يكره ثالث نىلوا  :يف مو وص السوجود  ،وعلوأ ّ

 :يكره إرادة الكراه األصولي عون ذتر األمرين.
وما عساه يقال  :إ ّ النىب لو ضومن حورفني يلوهم اعبطوال بتقودير التعمود ألنّوه ص ّورح ّ مون
أ ّ يف صال ه فقد كلم ( ، )4وهو يودل علوأ أ ّ الكوالم ال يخو فيوه الصودق عرفوا حيوث مل يدبوا
الل و والخوورى  ،أو أنوّوه يف الل و بووا عنووده  ،والىوورق بووني األنووني وبووني الوونىب حووري وا و  ،إالّ موون
() 6
جه الرواي املروي يف األنني يف التهذيس ( ، )5والسند حري سليم ال تماله علوأ طلحو بون زيود
و ّمد بن مىي املخ ك ( .)5لكن إيراد مضمواا من
__________________
( )1راجص ج .384 : 4
( )2يف النسب  :الداا  ،والصواا ما أثبتناه.
( )3الىقيه .915 / 190 : 1
( )4الىقيه .1829 / 232 : 1
( )5التهذيس  ، 1356 / 338 : 2الوسائل  201 : 5أبواا قواطص الصالة ا  25ح .4
( )6يف « فض » و « م »  :يهيد  ،والصواا موا أثبتنواه .وهوو أبوو اإوهرج النهودي الخوامي اإوهري  ،عوامي املوذهس تموا
يف رجال النجا ي  ، 558 / 285 :والىهرسا  ، 362 / 06 :وب ي تما يف رجال الطوسي .3 / 126 :
( )5انهر هداي ا دثني .250 :
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() 1
فليتأمل.
الصدوق يءيّد اعتبارها  ،ور ا يستىاد حينئذ أ ّ إرد النط رفني تالم ّ ،
ويف املنتهووأ قووال العالّمو  :لووو نىووب مو ووص السووجود بطوول مووص حصووول احلوورفني  ،ونقوول اإووالف
عن بعض العام ( ، )2وظاهره عدم اإالف عنديف.

واع و ض عليووه بعووض األصووحاا  :نوّوه ال يسو ّومأ يف العوورف تالمووا ( ، )3وأيوّوده وواز التنحوون
 ،وقد سأله عن الرجل يسمص صوا علوأ البواا وهوو
عمار عن الصادق
مطلقا الوارد يف خا ّ
» ( )4ويف البووني تووالم أييت يف لّووه إ وواء
يف الصووالة فيتنحوون لتسوومص اجلاريو  ،فقووال  « :ال
عاىل (.)5
األول  :إنّوه
ومن هنا يعلم ما ذتره بعض ققي املعاصرين و سولّمه و مون قولوه بعود ذتور اإوا ّ
مووول علووأ الكراه و  .ومعلوووم أ ّ ذلووك بخوور عوودم ا ووتمال الوونىب علووأ حوورفني ( .)6فووإ ّ املعلومي و
املووذتورة وودل علووأ عوودم االر يوواا يف إبطووال احلوورفني مطلقووا  ،مووص أ ّ البحووث فيووه واسووص اجملووال ،

واعتقاده البطال ال يىيد املعلومي .
قوله :

ابب من ي ج فتقع جبهته على موضع مشتفع
أ

بن ،

عن معاوية بن عكيم عن أ مالك

__________________
( )1الىقيه .232 : 1
( )2املنتهأ .389 : 1
( )3إمص الىائدة .55 : 3
( )4الىقيه  ، 1855 / 242 : 1الوسائل  255 : 5أبواا قواطص الصالة ا  9ح .4
( )5انهر ج  410 : 6و .428
( )6البهائي يف احلبل املتني .243 :
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انيضربشم

عربربن اني ربربن بربربن ربرباد قربربال  :قلربربت أل عبرب مح

املشتفع قال  « :ارفع رأسك مث ضعه ».

 :أسربربج فتقربربع جبهربربيت علربربى املوضربربع

فأما ما رواه  ،بن يعقوب عن  ،بن إمساعيل عن الفضل بن شاذان عن نفوان بن حيربىي

عن معاوية بن ع،ار قال  :قال أبو عب مح

جشها على األرض ».

 ،بن عل بن بوب عن أ

بن اد عن أ عب مح

 « :إذا وضعت جبهتك على نبكة ( )1فال تشفعها ولكن

بن ،

عن عب مح بن املغرية عن ابن م كان عن ع

قال  :قلت له  :أضع وجه لل جود ( فيقع وجه ) ( )2على عجش أو

علربربى موضربربع مشتفربربع أعربربول وجهرب إىل مكربربان م ربربتو؟ قربربال  « :نعربربم جربربش وجهربربك علربربى األرض مربربن غربربري أن
تشفعه ».
أ

قال  :سألته عن الشجل ي ج علربى انيصربى

بن  ،بن عي ى عن موسى بن جعفش

() 3

فال ميكن جبهته من األرض قال  « :حيشك جبهته عّت ميكربن ( فيع رب انيصربى ) ( )4عربن جبهتربه وال يشفربع

رأسه ».

فالوجه يف هذه األخبار أن حن،لها على انيالة اليت يت،كن اإلن ان من أن يضع جبهته م تواي مربن غربري

أن يشفع رأسه ألنه إذا رفع رأسه يكون ق زاد سج ة يف الصالة وذلك ال جيربوز واخلرب األول ،ربول

على عال االضطشار اليت ال يتأتى ذلك إال مع رفع الشأس.

__________________
( )1النبك ابلتحريك وقد سكن الباء  :األرض اليت فيها صعود ونهول و إمص البحرين  ( 295 : 5نبك ).
( )2يف « م »  :فتقص جبهيت.
( )3يف « رض »  :اجلص.
( )4يف « رض »  :فيتنحأ اجلص.
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ال ع :

وحاك املوث و موون النجا ووي مو ّور ني ( .)1ومعاوي و بوون
يف األول  :فيووه أبووو مالووك احلضوورمي وهووو الضو ّ
حكوويم مضووأ القووول فيووه أ ّ النجا ووي وثّقووه موون حووري ذتوور الىطحي و ( ، )2والكخووي ذترهووا ( .)3ور ووا

يستبعد رواي أمحد بن ّمد بن عيسأ عون معاويو بون حكويم  ،موص أ ّ الخويب قوال يف رجوال مون مل
() 6
 :إ ّ ال وراوي عنووه الصووىار ( ، )4وتووذلك النجا ووي ( [ )5ولوويس يف لّووه ]
األئم و
يوورو عوون ّ
عمكا اجلواا بعدم بعد املر ب تدريا .واحلسن بون محواد هوو املوجوود فيموا وقىوا عليوه مون النسول

 ،ويف التهذيس احلسني بن محاد ( ، )5وتالمها يف الرجال  ،وال يهيدا عن اعمهال (.)0
والثرباا  :وا و بعود موا ت ّورريف القوول فيوه ( .)9وتوذلك الدالوث ( ، )18واحلسوني بون محّواد قود عرفووا
حاله.
والشابع  :تما ر هو املوجود فيما نقلا منه  ،ويف التهذيس رواه
__________________
( )1رجال النجا ي .546 / 285 :
( )2راجص ج  ، 152 : 1وهو يف رجال النجا ي .1890 / 412 :
( )3رجال الكخي .1862 / 035 : 2
( )4رجال الطوسي .133 / 515 :
( )5رجال النجا ي  ، 1890 / 412 :ولكن مل يذتر فيه أ ّ الراوي عنه الصىار.

( )6أ ىناه الستقام املنت.
( )5التهذيس  ، 1219 / 382 : 2الوسائل  354 : 6أبواا السجود ا  0ح .4
( )0انهر رجال النجا ي  ، 124 / 55 :رجال الطوسي  46 / 160 :و  45و .65 / 169
( )9راجص ج  46 : 1و .341 ، 152 ، 145 ، 53
( )18راجص ج .95 ، 95 ، 64 ، 68 : 1
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عن ّمد بن علي بن بوا  ،عن أمحد  ،عن موسأ بن القاسوم وأ قتوادة يعوا  ،عون علوي بون
( .)1وال يبعد أ يكو ما هنا سهو قلم.
جعىر  ،عن أخيه موسأ بن جعىر
املنت :
اع من املتأخرين احتىوار ار ىواى
يتوقب الكالم فيه علأ مقدم  ،وهي أ ّ املذتور يف عبارا
مسجد املصلّي عن موقىه قدار لبن ( ، )2بل قيل  :إنّه مخهور بني األصحاا ( ، )3وادعوأ بعوض
عدم ظهور اإالف  ،وأويّد ابألصل واألوامر املطلق (.)4
بوه

ويف زايدا التهذيس رو الخيب بطري فيوه النهودي موا يودل علوأ أ ّ قودر اللبنو ال
لعل الخهرة ءيّده إ تانا من املتق ّدمني.
 ،لكن يف السند تالم  ،واملنت فيه نوى ا تباه .و ّ
ورو الخوويب يف التهووذيس يف حووري الوهايدا عوون احلسووني  ،عوون النضوور بوون سووويد  ،عوون عبوود
عن مو ص جبهو السواجد أيكوو أرفوص مون مقاموه؟ قوال :
بن سنا قال  :سألا أاب عبد

« ال  ،وليكن مستواي » ( )6وهو يدل علأ املساواة ظاهرا.
__________________
( )1التهذيس  ، 1258 / 312 : 2الوسائل  353 : 6أبواا السجود ا  0ح .3
( )2منهم ا ّق يف الخرائص  ، 06 : 1الكرتي يف جامص املقاصد  ، 290 : 2األردبيلي يف إمص الىائدة .131 : 2
( )3تما يف احلبل املتني .243 :
( )4تما يف إمص الىائدة  131 : 2و .132
( )5التهذيس  ، 1251 / 313 : 2الوسائل  350 : 6أبواا السجود ا  11ح .1
( )6التهذيس  ، 315 / 05 : 2الوسائل  355 : 6أبواا السجود ا  18ح .1
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() 5

مسواواة مو وص اجلبهو
وقول بعض ّققوي املعاصورين و سولّمه و  :إ ّ الهواهر توو موراده
 ،علأ معو أ يكوو خاليوا مون االر ىواى واال ىواض ( .)1فيوه  :أنّوه خوالف الهواهر تموا ذتوريفه يف
حوا ي التهذيس  ،حري أ ّ التأويول وا ذتور ممكون  ،ولوو محول علوأ االسوتحباا أمكون علوأ قودير

األول.
ثبو احلكم ّ
فاألول من األخبار يدل علأ أ ّ من قوص جبهتوه علوأ املو وص املر ىوص يرفوص رأسوه
إذا عرفا هذا ّ
مث يضووعه  ،وهووذا تمووا وور يتنوواول ( املر ىووص قوودر اللبنو ومووا زاد  ،وعلووأ قوودير قوودر اللبن و ) ( )2قوود
يخكل الرفص ابستلهامه زايدة السجود  ،فال ب ّد من محله علأ الهائد عنها.
تمووا أ ّ الدوواا املتضوومن أل ّ موون و ووص جبهتووه علووأ النبكو ال يرفووص جبهتووه بوول ّرهووا ال بو ّد موون
محله علأ ما يتحق به السجود ّأوال.
والثالربربث  :تووذلك  ،والرابووص حنوووه  ،حووري أ ّ الهوواهر موون األخبووار ال يعطووي هووذا إالّ بتكلووب  ،ولووو

ال ظن عدم القائول خبوالف موا نقلنواه ألمكون محول موا دل علوأ ج ّور اجلبهو علوأ االسوتحباا  ،وموا
دل علأ النهي علأ الكراه .
ّأما محل الخيب فالذي يههور عودم متاميتوه بنواء علوأ موا ادعواه بعوض املتوأخرين مون الخوهرة  ،بول
عدم اإالف ( ، )3أل ّ التمكن وعدمه إ تا مص حتقو السوجود فالعبوارة ال ودل عليوه  ،وإ توا

مطلقا فكذلك .والتعليل من الخيب بهايدة السجود يقتضي عدم اعتبار ما قاله ( املتأخرو .
__________________
( )1البهائي يف احلبل املتني .243 :
( )2يف « رض » بدل ما بني القوسني  :املر ىص ظ قدر اللبن .
( )3األردبيلي يف إمص الىائدة  131 : 2و .132
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وقود حكوأ بعوض ققوي ) ( )1املتوأخرين عون بعوض األصوحاا أ ّاوم تموا أوجبووا عودم العلوو
() 2
رد
ابملقوودار املووذتور أوجب ووا عوودم اال ىوواض  ،مث إنوّوه كلووم يف املسووتند ووا هووو متوجووه  ،حووري أنوّوه ّ
روايو عبود بون سونا الدالو علوأ املسوواواة ابحلسون  ،وال يههور وجهوه مون التهوذيس  ،واالحتيووا
يف املقام مطلوا.
وال فىووأ أ ّ مىوواد ظوواهر األخبووار املتضوومن للجو ّور يتنوواول مووا إذا سووب بعووض أج وهاء اجلبه و إىل
األرض قب وول أ نتق وول ي ووص اجلبهو و ع وون املر ى ووص  ،تم ووا يتن وواول إذا مل يس ووب ج ووهء م وون اجلبهو و م ووص
االنتقووال عوون املر ىووص .ولووو أريوود ابلرفووص يف األخبووار املعو الدوواا تووا خووالف الهوواهر  ،ولووو أريوود بووه
عوودم اإووروج عوون مسوواواة العووا إىل الهائوود عل ووا بقووي احلكووم يف قوودير املسوواواة مووص ا صووال اجلووهء ،
وعلووأ قوودير تووو االعتبووار بصوودق السووجود وعدمووه يخووكل مووا يقتضوويه ظوواهر األخبووار موون قولووه «
التأمل يف هذا.
جر وجهك علأ األرض » فينب ي ّ
ّ

والعجوس مون بعوض ققوي املعاصورين و سولّمه و أنّوه اتتىوأ ابع وال يف بيوا األخبوار حيوث
قووال  :ووكوون اجلمووص موول األخبووار و يع و مووا دل علووأ الرفووص و علووأ مر ىووص ال يتحق و السووجود
الخورعي بو ووص اجلبهو عليوه  ،جملوواوزة ار ىاعووه قوودر اللبنو  ،ومووا دل علووأ اجلو ّور ممول علووأ مووا مل يبلو
ذلك القدر ( .)3وأنا خبري ا يف هوذا مون اع وال  ،مضوافا إىل أ ّ السوجود الخورعي إ اعتوا فيوه

ما يص السجود عليه لهم أنّه لو حصل علأ
__________________

( )1ما بني القوسني ساقا من « م ».
( )2األردبيلي يف إمص الىائدة  133 : 2و .134
( )3البهائي يف احلبل املتني .243 :
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مووا ال يصو عليووه السووجود ال يضوور االر ىوواى وإ تووا علووأ أقوول موون لبنو  ،وإ مل يعتووا لووهم أنوّوه لووو
فليتأمل.
وي إىل أقل من لبن ال يص االر ىاى لهايدة السجود ّ ،
حصل ا ّ
اللغة :

يف الصوحاح  :النبكو الت ّول الصو ري  ،النبواك الوتالل الصو ار  ،ومكوا يفبوك أي مر ىوص ( .)1وقيوول
 :النبكو أتمو و ّددة الورأ ( ( )2ويف القوامو  :النبكو و رتو و سوكن و أتمو و ّددة الورأ ور وا
تانوا محوراء  ،وأرض فيهوا صوعود وهبوو  ،والت ّول الصو ري ( ، )3وفيوه  :األتمو و رتو و التول () )4
( .) 5

قوله :
ابب ال جود على القطن والكتان
أ

بن ،

 :قال أبو عب مح

عن  ،بن خال

عن القاسم بن عشوة عن أ العباس الفضل بن عب امللك قال

 « :ال ت ج إال على األرض أو ما أنبتت األرض إال القطن والكتان ».

عل بن إبشاهيم عن أبيه عن اد بن عي ى عن عشيرب

قلا له  :أسجد علأ الهفا
__________________
( )1الصحاح .1612 : 4
( )2تما يف احلبل املتني .243 :
( )3القامو ا يا .331 : 3
( )4القامو ا يا .56 : 4
( )5ما بني القوسني ليس يف « م ».
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عربن زرارة عربن أ جعفربش

قوال ،

رب يعين القري رب؟ فقال  « :ال وال على الكشسع

()1

وال على الصوف وال علربى شرب ء مربن انييربوان

وال على طعام وال على ش ء من مثار األرض وال على ش ء من الشاي.» ،
بن ،

فأما ما رواه أ

عن أ رب بربن إسرب اق عربن ايسربش اخلربادم قربال  :مربش

وأان أنل على الط ي وق ألقيت شيئا عليه أسج عليه فقال
من نبات األرض؟! ».

 « :مالك ال ت ج عليه أليس هو

فالوجه يف هذا اخل أن حن،له على عال التقية ي ل على ذلك :

ما رواه أ

بن ،

عن اني ن بن عل بربن يقطرب

قال  :سألت أاب اني ن املاض
يف عال تقية ».

أبربو اني ربن

عربن أخيربه اني رب

عربن أبيربه علرب بربن يقطرب

عن الشجربل ي ربج علربى امل ربح والب ربال فقربال  « :ال أبس إذا كربان

سع بن عب مح عن  ،بن اني

بن أ اخلطاب عن وهب ( )2بن عفص عن أ بصري قال

فأما ما رواه سع بن عب مح عن أ

بربن دمحم عربن داود الصربشم قربال  :سربألت أاب اني ربن الثالربث

 :سألت أاب عب مح

عن الشجل ي ج على امل ح فقال  « :إذا كان يف تقية فال أبس ».

 ،هل وز السجود علأ الكتا والقطن من حري قي ؟ فقال  « :جائه ».
__________________
( )1يف االستبصار  : 1242 / 331 : 1وال علأ الدوا من الكرسب.
( )2يف « فض »  :وهيس.
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فربرباملعىن يف هربربذا اخل رب أنربربه جيربربوز ال ربربجود علربربى هربربذين اجلع رب إذا مل يكربربن هعربرباك تقيربربة بشربربشل أن ّصربربل

ضشورة أخشل من عش أو بشد وما جيشي جمشا ا ومل يقل إنه جيربوز ذلربك مربن غربري تقيربة وال مربا يقربوم مقامهربا
ي ل على ذلك :

مربا رواه ،رب بربن أ رب بربن حيربربىي عربن ،رب بربن عبرب اني،يرب

عازم عن غري واع من أن ابعا قال  :قلت أل جعفش

عربربن سربيع بربن ع،ربرية عربن معصربور بربربن

 :إان نكون أبرض ابردة يكون فيها الثلّ

أسج على الثلّ؟ فقال  « :ال ولكن اجعل بيعك وبيعه شيئا قطعا أو كتاان ».
أ

بن ،

 :قلربت أل عبرب مح

عن أ

بن  ،بن ( )1أ نصش عن مثىن انيعال عن عتيبة ( )2بياا القصب قال

 :أدخربل امل ربج يف اليربوم الشرب ي انيربش وأكربشه أن أنربل علربى انيصربى فأب ربط

ثو وأسج عليه فقال  « :نعم ليس به أبس ».
اني

بن سعي

عن القاسم بن ،

عن عل بن أ

ة عن أ بصري عن أ جعفش

 ،قووال  :قلووا لووه  :أتووو يف السووىر فتحضوور الصووالة وأخوواف الرمضوواء علووأ وجهووي  ،تيووب أصوونص؟ قووال « :
سجد علأ بعض ثوبك » قلا  :ليس تل ثوا وكن أ
__________________
( )1يف االستبصار  : 1240 / 332 : 1عن.
( )2يف « م » و « رض »  :عتب و و  ،ويف الته و ووذيس  1239 / 386 : 2واالستبص و ووار  : 1240 / 332 : 1عيينو و و ،
وهووو مووذتور يف الرجووال ابلعنوواوين الدالث و والهوواهر االحتوواد  ،راجووص رجووال الكخووي  ( 555 / 586 : 2وفيووه  :عقب و ) ،
 ، 032 / 542رجو ووال النجا و ووي  ، 025 / 382 :رجو ووال الطوسو ووي  ، 649 ، 644 ، 642 / 262 :الىهرسو ووا :
.543 / 122
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أسج على طشفه وال على ذيله قال  « :أسج على ظهش كفك فإّنا أع امل اج ».

أ

بن ،

عن أ طالب عب مح بن الصلت عن القاسم ابن الفضيل قال  :قلت للشضا

 :جعلت ف اك الشجل ي ج على ك،ه من أذل انيش وال د قال  « :ال أبس به ».
ععه عن عباد بن سلي،ان عن سع بن سع

قال  :سألت أاب اني ن

عن  ،بن القاسم بن الفضيل عن أ

بن ع،ش

عن الشجل ي ج على ك،ه ليقيه من أذل انيش أو ال د أو على ردائه إذا

كان ّته م ح أو غريه مما ال ي ج عليه فقال  « :ال أبس ».
ععه عن عباد بن سربلي،ان عربن سربع بربن سربع

كتربربب رجربربل إىل أ اني ربربن

عربن ،رب بربن القاسربم بربن الفضربيل بربن ي ربار قربال :

 :هربربل ي ربربج الشجربربل علربربى الثربربوب يقرب بربربه وجهربربه مربربن انيربربش والرب د ومربربن

الش ء يكشه ال جود عليه؟ فقال  « :نعم ال أبس ».

فأما ما رواه سع بن عب مح عن عب مح بن جعفش عن اني

 :كتبت إىل أ اني ن الثالربث

فكتب إ  « :ذلك جائ ».

ابن عل بن كي ان الصععاا قربال

أسربأله عربن ال ربجود علربى القطربن والكتربان مربن غربري تقيربة وال ضربشورة

فال يعايف مربا اععربا عليربه األخبربار األولربة ألنربه جيربوز أن يكربون إّنربا أجرباب ( )1موص نىوي ورورة بلو هوالك
حر أو برد وما أ به ذلك علأ ما بيناه.
النىس وإ تا هناك رورة دو ذلك من ّ

__________________
( )1يف االستبصار  : 1253 / 333 : 1أجاز.
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ال ع :

يف األول  :في ووه م ووص ّم وود ب وون خال وود  :القاس ووم ب وون ع ووروة  ،وق وود مض ووأ الق ووول يف ال وورجلني (، )1
والىضوول ال ار يوواا فيووه بعوود مووا أسوولىناه يف حريووه بوون عبوود  ،حيووث إ ّ أاب العبووا اسووتأذ حلريووه
فوأىب

علوأ أ عبود
إىل آخره (.)2
والثاا  :حسن ىبراهيم.

و إىل أ قوال أل العبوا و  « :وموك إ ّ حريوها ج ّورد السويب »

 ،وهوي ال ىيود املودح
والثالث  :فيه ايسر اإادم  ،وحاله ال يهيود علوأ تونوه خادموا للر وا
املعت ّد به يف الرجال  ،وثبو تونه خادما يستىاد مون جوهم النجا وي بوه حيوث نقلوه مون حوري وقوب
(ّ .)3أما أمحد بن إسحاق فىيه تالم يعرف من تتاا يلنا و أيّده و يف الرجال (.)4
() 6
من تتابوه ذتور أمحود بون إسوحاق الورازي ووثقوه
واحلاصل ( )5أ ّ الخيب يف رجال ا ادي
 ،والعالّم ذتر أمحد بن إسحاق األ عري ووثقوه ( ، )5والنجا وي مل يوثّقوه علوأ موا رأينوا مون النسوب
( ، )0ويف الكخي
__________________
( )1راجص ج  95 : 1و .439
( )2راجص ج .56 : 1
( )3رجال النجا ي .1220 / 453 :
( )4منهج املقال .31 :
( )5يف « فض »  :واحلال.
( )6رجال الطوسي .14 / 418 :
( )5خالص العالّم .0 / 15 :
( )0رجال النجا ي .225 / 91 :
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روااي ال يسص ذترها املقام (.)1
والشابع  :ال ار ياا فيه.
واخلامس  :فيه وهيس ( )2بن حىص  ،ويف النجا ي إنّه واقىي ثق

( ، )3ويف النجا ي وهيوس

() 4

() 5
األول  ،أل ّ الراوي عنه يف الىهرسوا ّمود
بن حىص و أيضا و النحا وهو مهمل  ،لكن املراد ّ
بن احلسني ( .)6وأبو بصري معلوم احلال ا كرر من املقال (.)5
وال ادس  :فيه داود الصرمي  ،وهو مهمل يف الرجال (.)0
وال ربربابع  :فيووه ّموود بوون عبوود احلميوود  ،وقوود قوودمنا ( احتمووال عوودم ) ( )9وثيقووه موون النجا ووي ،

وقود قودمنا بعوده

أل ّ عبار وه ( )18حوري صورم  ،بول تملو لكوو التوثيو ألبيوه تموا ذتوره جودي
( .)11واعرسال فيه وا .
بوه  ،والقائول علوي ابون احلسون بون فضوال ،
والثامن  :فيه مد ّ احلنّا  ،وقود ورد فيوه أنّوه ال
بنقل ّمد بن مسعود يف الكخي ( .)12و ّأما عتيب

__________________
( )1رجال الكخي  1851 / 031 : 2و .1853
( )2يف « م »  :وهس.

( )3رجال النجا ي .1159 / 431 :
( )4يف « م »  :وهس.
( )5رجال النجا ي .1168 / 431 :
( )6الىهرسا .560 / 153 :
( )5راجص ج .138 ، 53 : 1
( )0انهر رجال النجا ي  ، 425 / 161 :رجال ابن داود .596 / 91 :
( )9يف « رض »  :عدم احتمال.
( )18يف « فض » زايدة  :وهم.
( )11راجص ج  212 : 1وج .111 : 3
( )12رجال الكخي .623 / 629 : 2
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فهو بضم العني والتاء املدناة الىوقاني علوأ موا يف اإالصو ( ، )1وقود وثّقوه النجا وي قوائال  :إنّوه ابون
مون تتواا الخويب عتيبو بون عبود الورمحن بيّواى القصوس مهموال
ميمو ( ، )2ويف رجال الصادق
() 3
البجلي موالهم القصباا مهمال (.)4
ميمو
بن
عتيب
وفيهم
،
ّ
ومص الت اير يخكل احلال  ،لكن قد ق ّدمنا من أمر الخيب ا طرابه يف الرجال (.)5
والتاسع  :فيه القاسم بن ّمد  ،وهوو اجلووهري  ،وعلوي بون أ محوهة البطوائ وأبوو بصوري وهوو
الضعيب هنا  ،لرواي علي بن أ محهة عنه.
مهم ووال  ،بص ووورة اب وون
والعاش ربربش  :في ووه أ ّ القاس ووم ب وون الىض وويل م ووذتور يف رج ووال الص ووادق

الىضيل موىل ب سعد تويف ( .)6ويف النجا وي  :ابون الىضويل بون يسوار النهودي البصوري أبوو ّمود
 ،لوه تتواا يرويوه فضوال بون أي ّووا ( .)5ويف رجوال الصوادق
ثق  ،رو عون أ عبود
من تتاا الخيب  :ابن فضيل بن يسار البصري مهمال (.)0
وانيادي عشش  :فيه عباد بن سليما  ،ويف الرجال عباد بن سليما ،
__________________
( )1خالص العالّم .28 / 131 :
( )2رجال النجا ي  025 / 382 :ولكن فيه  :عيين .
( )3رجال الطوسي .642 / 262 :
( )4رجال الطوسي .644 / 262 :
( )5راجص ج  485 ، 118 : 1وج .20 : 3
( )6رجال الطوسي .4 / 253 :
( )5رجال النجا ي  056 / 313 :وفيه  :له تتاا يرويه ّمد بن أ عمري.
( )0رجال الطوسي .15 / 254 :
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يروي عنه أمحد بن ّمد بن عيسأ عن ّمود بون خالود يف النجا وي ( ، )1وهوو مهمول .والخويب يف
قووال  :عبّوواد بوون سووليما يووروي عوون ّموود بوون سووليما الووديلمي
رجووال موون مل يوورو عوون األئمو
رو عنووه الصووىار ( .)2وال فىووأ بعوود املر ب و الوويت ذترهووا النجا ووي والوويت يف تتوواا الخوويب  ،إالّ أ ّ
أتمل  ،تما أ ّ يف جعله ممّن مل يرو خىاء.
اجلمص ممكن  ،وأظن يف تالم الخيب نوى ّ
مث إ ّ السند تما ر مري « عنه » فيوه ألمحود بون ّمود  ،والهواهر منوه ابون عيسوأ  ،فيكوو
الوراوي عوون عبوواد .والصووىار يووروي عوون أمحوود  ،وال مووانص منووه  ،إالّ أ ّ هووذا يءيوّود عوودم عووني الواسووط
بني أمحد بن ّمد وعباد تما يف النجا ي.

و (ّ )3مد بن القاسم فيه ثق .
وأمحد بن عمر مخ ك بني ثق بال ار ياا وهو احللو  ،وبوني مون فيوه ار يواا وهوو احلوالّل (، )4
وقد بيّونّا وجهه فيما مضأ مىصال (.)5

والثربرباا عشربربش ( : )6فيووه عبّوواد واحتمووال اعرسووال قوود يدفعووه أ ّ الهوواهر موون اإووا مسوواى ّموود بوون
 ،إالّ أ ّ حريه يف حيّه اعمكا  ،واألمر سهل.
القاسم من اعمام

__________________

( )1رجال النجا ي .592 / 293 :
( )2رجال الطوسي .43 / 404 :
( )3يف النسب زايدة  :والداا عخر.
( )4انهر هداي ا دثني  153 :و .154
( )5راجص ج .285 : 4
( )6يف النسب  :والدالث عخر  ،والصواا ما أثبتناه.
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والثالث عشش ( : )1فيه احلسني بن علي بن تيسا  ،ومل أقب عليه يف الرجال اآل .
املنت :

حكووأ العالّم و يف امللتلووب أ ّ املخووهور بووني علمائنووا حتوور السووجود علووأ الدوووا املعمووول موون

القطن والكتا  ،وهو اختيار املر ضأ يف اجلمل واالنتصوار واملسوائل املصوري الدالدو  ،ولوه قوول آخور
يف املسووائل املص وري الداني و أنوّوه مكووروه  ،مث اسووتدل العالّم و ابع وواى علووأ املنووص قووائال  :إ ّ خووالف
السيّد املر ضأ ال يعت ّد به مص فتواه ابملوافق أل ّ اإالف الصادر منه إ وقص قبل موافقتوه اعتوا
موافقته  ،ألنّه يكو قد انعقد اع اى بعد اإالف  ،وإ وقص بعد املوافقو مل يعتو ّد بوه  ،ألنّوه صودر
بعد اع اى  ،وقول علمائنا حج ألنّه اع اى.
األول قووائال  :إ ّ يف الطريو القاسووم بوون عووروة  ،فووإ تووا ثقو فاحلووديث صووحي ،
مث ذتوور اإووا ّ
وإالّ فال.
بيوايف لّمور إ وقعوا علوأ هوذا الوجوه
مث ذتر الداا قائال  :وأل ّ الصالة اليت فعلهوا النو
تووا واجبووا والدوواا ابطوول فاملقوودم مدلووه  ،وإ وقعووا علووأ مووا ّادعينوواه ثبووا املطلوووا  ،أل ّ بيووا
الواجس واجس ( .)2انتهأ.
وليا عري تيب يصدر من مدله هذا الكالم الذي أظهر ما يتوجه
__________________
( )1يف النسب  :والرابص عخر  ،والصواا ما أثبتناه.
( )2امللتلووب  ، 138 : 2وول العلووم والعموول ( رسووائل الخوريب املر ضووأ  ، 29 : ) 3االنتصووار  ، 30 :انهوور املسووائل
املوصليا الدالد ( رسائل املر ضأ  ، 228 : ) 1وص .154
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عليه ّأوال  :أ ّ قوله  :املخهور بوني علمائنوا  ،يف ّأول املسوأل يوءذ بعودم اع واى مث دعوواه اع واى.
و نيا  :أ اع اى تيب يعلمه هو والسيّد ال يعلمه مص أنّوه أقورا إليوه منوه  ،فكيوب يليو أ يقوال
 :إ ّ اع اى إ تا قبله  ،ومأ يتصور ثبو اع اى يف عصر العالّم ومل يعلموه السويد يف عصوره

 ،علووأ أ ّ اع وواى ال يخو فيووه يووص األعصووار فيكىووي عصوور العالّمو إ ر اع واى  ،وال حاجو
إىل القول ّ اع اى إ تا بعده أو قبله.
و ّأمووا نيووا  :فووّ ّ قولووه  :إ تووا القاسووم بوون عووروة ثق و فهووو تووذا  ،تيووب يلي و ذتووره يف تتووس
االسووتدالل؟! و ّأمووا لدووا  :فووّ ّ الصووالة الواقعو بيووايف مووأ حتققووا عنووديف؟! وعلووأ قوودير التحقو إذا

وقعا علأ ما ادعاه إ أراد به وقوعها علأ حري القطن والكتا يعوا يف حالو واحودة فهوذا ممّوا ال
أي نىص له؟
يتصور  ،وإ تا املراد وقوعها علأ يء ما حري مها فوجوبه ّ
إذا عرفووا هووذا فوواعلم أ ّ اخل رب األول ضوومن القطوون والكتووا  ،وهووو ووامل للمنسوووج وحووريه ،

لكن أصل اإالف علأ موا ذتوره العالّمو يف املنسووج املعوا عنوه ابملعموول  ،وتوالم السويد يف حجتوه
يقتضووي املنسوووج  ،واإووا حينئووذ يوودل علووأ أزيوود موون موراد العالّم و وحووريه  ،فلووو محوول علووأ املنسوووج
ملوافقو املخوهور ومحوول موا ضومن اجلوواز علوأ حوريه أمكوون تموا احتملوه وويلنا ا قو و أيوده و (
مساعا منه ) ( ، )1إالّ أ ّ الداا ضمن الكرسب  ،ورّ ا تا إرادة حري املنسوج منه أظهر.
مث إن الثاا تما ر ضمن النهي عن السجود علأ يء من

__________________
( )1ما بني القوسني ساقا من « م ».
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األول
احلي ووا  ،وه ووو ووامل جلمي ووص أجهائ ووه وم ووا ف وورج من ووه  ،تم ووا ض وومن الطع ووام ون ووار األرض  ،و ّ
وا بتقدير أ يراد ابلخيء جهء منه  ،ولو أريد ن البيانيو ال يضور ابحلوال [ لودخول ] ( )1اجلوهء
يف اجلمل ّ ،أما ما فرج منه إذا مل يكن مأتوال لب آدم فواإا قود يسوتىاد منوه عودم اجلوواز  ،وتونوه

مأتوال ّأوال لكون بعود خروجوه انتىوأ أتلوه توذلك .وإطوالق مون رأينوا تالموه مون األصوحاا مون أ ّ
ما نبا األرض حري املأتول وامللبوو ووز السوجود عليوه ( ، )2تأنّوه موول علوأ حوري موا فورج مون
احليوا  ،واحتمال القول ابالستحال بعد اإروج يخكل ّ اإروج ال ينحصر يف املستحيل.
و ّأمووا الطعووام فمحتموول أل يوراد بووه مووا أعو ّد لّتوول فعووال أو قو ّووة تمووا ذتووره الووبعض ( ، )3لكوون يف
أنّوه قوال  « :السوجود
اإا الصحي عن محّاد بن عدما يف الىقيه وحوريه ( )4عون أ عبود
علأ ما أنبتا األرض إالّ ما أتل أو لوبس » نووى داللو علوأ موا قورا مون الىعول تموا أو وحناه يف
معاهد التنبيه ا حاصله  :أ ّ لىو « أتول » و « لوبس » حقيقو ( فيموا أتول ولوبس ابلىعول  ،و)
( )5ملا امتنص احلمل عليه ينب ي احلمل علأ أقرا اجملازا  ،وهو ما قرا من الىعل.
ّ
وإيراد بعوض علوأ توالم العالّمو يف املنتهوأ و حيوث اقتضوأ اعتبوار القووة القريبو لتجوويهه السوجود
علأ احلنط والخعري معلال ّاما حري مأتولني يف

__________________
( )1يف النسب  :للدخول يف .والهاهر ما أثبتناه.

( )2تما يف ال ني ( اجلوامص الىقهي )  ، 555 :روض اجلنا .221 :
( )3البهائي يف احلبل املتني  ، 160 :صاحس املدارك .245 : 3
( )4الىقيه  ، 026 / 154 : 1التهذيس  ، 924 / 234 : 2علل الخورائص  ، 3 / 341 :الوسوائل  344 : 5أبوواا
ما يسجد عليه ا  1ح .2
( )5ما بني القوسني ساقا عن « م ».
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لك احلال و بعدم خروج املأتول عن تونه مأتوال ابالحتياج إىل العالج.
( واع ا ووه أيضووا ) ( ّ )1إطووالق الصووى علووأ مووا سيتصووب بوودإ اال ووتقاق إوواز ا ىاقووا  ،مث
جوابه ّ إطالق املوأتول وامللبوو علوأ موا يءتول ويلوبس ابلقووة القريبو مون الىعول قود صوار حقيقو
عرفي و وإالّ مل ووه يف العوورف إطووالق اسووم املووأتول علووأ اإبووه قبوول املض و واالزدراد إالّ إووازا  ،وتووذا
اسم امللبو علأ اجلبّ قبل لبسها (.)2
أجبنووا عوون اجلميووص يف الكتوواا ّ اإووروج عوون احلقيق و إىل بعووض أف وراد اجملوواز ع وواى وحنوووه ال
وورورة فيووه  ،وتووو بعووض األف وراد أقوورا ال ينكوور  ،واحتمووال اختصوواص العوورف ابملووأتول القريووس

حري بعيد.
وعلأ تل حال إذا عذر العمل بهاهر النص يعمل ابألقورا إليوه  ،واإوا املبحووث عنوه ضومن
الطعام  ،وحري بعيد ناوله للحنطو وحنوهوا قبول أ يقورا إىل األتول تموا يعورف مون إطوالق الخوارى
يف بيص الطعام قبل تيله وقبضه.
ّأمووا عموووم نووار األرض فالتقييوود ووا ابملووأتول ال ب و ّد منووه عنوود األصووحاا ( ، )3بوول األتوول أيضووا
مقيد تما ال فىأ.
و ّأما الرايش فستسمص يف الل معناها  ،وبه يتض ما يراد يف الرواي .
__________________

أنه أيضا.

( )1بدل ما بني القوسني يف « م »  :واع اض بعض ققي املعاصرين سلّمه
( )2انهر احلبل املتني .160 :
( )3موونهم ابوون إدريووس يف الس ورائر  ، 265 : 1ا ق و يف املعتووا  ، 119 : 2الخووهيد يف الووذتر  ، 159 :الكرتووي يف
جامص املقاصد .159 : 2
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مث إن الثالربث تموا ور ال يوافو موا قوودمناه مون احلموول ( ، )1أل ّ الطواي علووأ موا قيوول هوو الدوووا
ومحل الخيب له وجه يف اجلمل .
القطن َ ،
أتمل ملا أييت من ىسري املس والبسا (.)2
أما االست الل عليه ابلشابع واخلامس فىيه ّ

وأمربا ال ربادس  :فصوري يف جوواز السوجود علوأ القطوون والكتوا مون حوري قيو  ،واحلمول علوأ مووا
ق ّدمناه ( )3من تو املذتورين حري منسوجني ممكن.
ويدل عليه ما ق ّدمناه أيضا من خا محّواد بون عدموا ( )4حيوث قوال  « :أو لوبس » فوإ ّ الهواهر
منووه مووا لووبس ابلىعوول  ،لكوون ملووا انتىووا احلقيقو ووا سووب يوراد أقوورا اجملووازا  ،وال ريووس أ ّ املنسوووج
أقوورا وإ تووا مووا خوويا منووه أقوورا موون حووريه  ،هووذا بتقوودير العموول ابإووا املبحوووث عنووه ّ ،أمووا محوول
الخيب ( )5فبعده ظاهر  ،لكنه وجه للجمص.
أتم وول أل ّ مى وواد ووص الخ وويب حص ووول الض وورورة م وون ال وواد ،
واالس ربربت الل ابل ربربابع ال فل ووو م وون ّ

ومقتضأ الرواي ع ّذر ما يسجد عليه من األرض.
والثربربامن  :قوود يهوون أنوّوه ال يوودل علووأ مووا قالووه َرمحَووه الحتمالووه تراهو الصووالة علووأ احلصووأ موون
جه عدم متكن اجلبه  ،وذتور اليووم الخوديد احل ّور ال يودل علوأ أ ّ الكراهو ألجول احلورارة  ،وفيوه :
أ ّ الهاهر تو العلّ هي احلرارة  ،حاي األمر أ ّ الضرورة يف مدول هوذا حوري منضوبط  ،مث إ ّ الدووا

ال يبعد أ

__________________
( )1راجص ص .262
( )2انهر ص .265
( )3راجص ص .262 :
( )4راجص ص .263 :
( )5راجص ص .255 :
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يكو من القطن أو الكتا  ،واحتمال حريمها بعيد.
وأمربربا التاسربربع  :فىيووه دالل و علووأ خوووف احلو ّور  ،إالّ أ ّ قولووه  « :اسووجد علووأ ظهوور ت ّىووك » إىل
األول
آخره .ال فلو من إ ال  ،تما أ ّ قول السائل  :لويس تول ثووا  ،إىل آخوره .توذلك  ،فوإ ّ ّ

تمووا متموول أ يوراد بووه تووو ظهوور الكووب أحوود املسوواجد السووبع و فيوودل علووأ جوواز السووجود علووأ
 « :واليودين » يف عو ّد املسواجد ،
ظهر الكب  ،ويءيّده إطالق اإاين السابقني ( )1مون قولوه
وإ تا بعض األصحاا محلهما علأ البطن ألنّه املعهود ( )2و متمل أ يراد أ ّ ظهر الكوب أحود
املساجد اليت يسجد عليها عند الضرورة فيدل علأ جواز السوجود علوأ الههور موص الضورورة  ،لكون
ال فىأ أ ّ السءال ضمن عدم إمكا الدوا  ،ومحل اجلواا عليه حري الزم.
واألموور يف ّأول اإووا بقولووه  :اسووجد علووأ ثوبووك .ال يوودل علووأ أنوّوه مق و ّدم علووأ ظهوور الكووب
جلواز أ يكو أحد األفراد  ،وعلأ هذا فاحتمال االجتهاء بههر الكب وكن لوو صو ّ اإوا ويف

عبووارة بعووض إ ّ ( : )3السووجود علووأ ظهوور الكووب أوىل  ،عووا بووني وظيىوويت السووجود ببوواطن الكووب
وعلأ ظاهره  ،واألمر تما ر .
و ّأموا الدوواا فاع ووال حاصوول فيووه موون حيووث إ ّ عوودم اعمكووا تموول أل يكووو موون جهو عوودم
تون ووه م وون القط وون والكت ووا  ،ومتم وول أ ي وراد ع وودم إمك ووا و ووعه عل ووأ األرض  ،وت ووأ ّ الد وواا ل ووه

ظهور.

الكم يتناول حري القطن
والعاشش  :له دالل علأ مطلوا الخيب  ،لكن ّ

__________________
( )1راجص ص  225و .248
( )2مدارك األحكام .484 : 3
( )3تذا يف النسب  ،وانهر املسالك .108 : 1
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الكم علأ ظهر الكب وعدمه.
والكتا  ،ومتمل أ يقيد بو ص ّ
[ وانيادي عشش كالعاشش والثاا عشش مثله،ا ] (.)1
[ وأمربربا الثالربربث عشربربش ] ( )2فهووو ص وري يف اجل وواز مووص عوودم التقي و والضوورورة  ،ومحوول الخوويب ( )3يف
أعلووأ مرا ووس التكلووب  ،ولووو محوول مووا ضوومن النهووي علووأ الكراه و إ مل يدبووا اع وواى علووأ املنووص
أمكوون  ،وا قو يف املعتووا استحسوون محوول السوويّد املر ضووأ علووأ الكراهو ( ، )4تمووا ذتوريفه  ،وظوواهره
عدم االعتداد خبيال اع اى  ،واحلال حري خىي  ،لكن االحتيا مطلوا.
اللغة :
قيول  :واملسو و بكسور املويم وإسوكا السوني املهملو وآخوره حواء و بسوا ال ول لوه  ،ويقوال لوه
الووبال بىووت البوواء وتسوورها ( .)5وال ورايش و ابليوواء املدنوواة موون حتووا والخووني املعجم و و ووص ريووش ،
تخعس و عاا  ،وهو لبوا الهينو  ،أسوتعري مون ريوش الطوائر ألنّوه لباسوه  ،ولعول املوراد هنوا مطلو
اللبا (.)6

__________________
( )1ما بني املعقوفني يف النسب هكذا  :والعا ر تالتاسص واحلادي عخر مدلهما  ،والصواا ما أثبتناه.
( )2يف النسب  :و ّأما الداا عخر  ،والصواا ما أثبتناه.
( )3راجص ص .256
( )4املعتا .119 : 2
( )5تما يف احلبل املتني  ، 160 :القامو ا يا  ، 250 : 1الصحاح .485 : 1
( )6انهر احلبل املتني  ، 160 :القامو ا يا  ، 206 : 2الصحاح .1880 : 3
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قوله :
ابب ال جود على القري والقفش
أ

بن ،

عن علرب بربن إمساعيربل عربن ،رب بربن ع،ربشو بربن سربعي

قال  « :ال ت ج على القري وال على القفش وال على الصاروج ».
فأما ما رواه اني

بن سعي

املعلى بن خعيس أاب عب مح

عن العضش عن  ،بن أ

عربن أ اني ربن الشضربا

ة عن معاوية بن ع،ربار قربال  :سربأل

وأان عع ه عن ال جود على القفش وعلى القري فقال  « :ال أبس ».

فالوجه يف هذه الشواية أن حن،لها على عال الضشورة أو التقية دون عال االختيار.

ال ع

يف األول  :فيووه علووي بوون إمساعيوول  ،وهووو يقووال جلماع و ( )1لوويس فوويهم موون وصووب ابلدق و ليىيوود
البحوث يف عيّنووه  ،حووري أ ّيف قودمنا ( )2مووا ا ىو يف علوي بوون السووندي الواقوص يف الكخووي حيووث قووال يف
عل وي بوون إمساعيوول  :نصوور بوون الصووباح قووال  :علووي بوون إمساعيوول ثق و [ وهووو ] علووي بوون السووندي ،
فلقوس إمساعيول ابلسوندي .وقودمنا أ ّ ويلنا و أيّوده و احتمول أ يكوو لىو ثقو موهوموا  ،وإّ وا
هو « يقال » ملا جر يف العادة للكتّاا أ أي وا بلى « يقال » عوض

__________________
( )1انهر هداي ا دثني .211 :

( )2يف ج  355 : 1وج  105 : 2وج .38 : 3
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يقال.
والعالّم جعلوه علوي بون السوري ( .)1ويف اختيوار الكخوي للخويب  :علوي بون السودي ( ( )2عووض
السندي  ،قال يلنا و أيّوده و  :وهوو الوذي ينب وي  ،وهوو إمساعيول بون عبود الورمحن بون أ تروو

السدي ) ( )3انتهأ.
والذي حتققته اآل أ علي بن إمساعيول هوو علوي بون السوندي  ،أل ّ الروايو تموا ور عون علوي
بن إمساعيل عن ّمد بن عمرو بون سوعيد  ،ويف الرجوال ّمود بون عمورو بون سوعيد يوروي عنوه علوي
() 4
األئمو
موون تتوواا الخوويب ( ، )5إالّ
بوون السووندي يف الىهرسووا  ،ويف رجووال موون مل يوورو عوون ّ
أ يقال  :إ ّ الخيب ملا ظن أ ّ علي بن إمساعيل هو ابن السندي ( حكم ّ الراوي عنه علوي بون
السووندي  ،وفيووه موون البعوود مووا ال فىووأ أل ّ النجا ووي ذتوور أ ّ الوراوي علووي بوون السووندي ) ( )6عوون
ّمد بن عمرو بن سعيد (.)5

وابجل،لربربة  :فمووا وقووص يف اإالص و موون عل وي بوون السووري ويف االختيووار موون ابوون السوودي و وجيووه
يلنا و أيّده و يندفص ا ذتريفه  ،حوري أ األثور ه ّوني بعود موا قودم مون احتموال صوحيب « ثقو
».
والثاا  :فيه ّمد بن أ محهة  ،وقد كرر القول فيه من ا اته
__________________

( )1خالص العالّم .20 / 96 :
( )2يف « م » و « رض »  :السندي  ،وقد قرأ يف « فض »  :السيدي  ،وما أثبتناه هو املواف للمصودر و راجوص رجوال
الكخي .1119 / 068 : 2
( )3ما بني القوسني ليس يف « م ».
( )4الىهرسا .502 / 131 :
( )5رجال الطوسي .185 / 518 :
( )6ما بني القوسني ليس يف « م ».
( )5رجال النجا ي .1881 / 369 :
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بني ثق  ،ومهمل  ،واحتمال االنصراف للدق ( )1أو االحتاد ( .)2و ّأموا النضور فهوو ابون سوويد تموا ال
فىأ علأ املمار  ،والكالم يف املعلأ بن خنيس ال يضر ابحلال.
املنت :
يف األول  :ظاهر النهي التحر ( يف املذتورا بناء علأ تونه حقيق فيه ) ( )3لو ص ّ اإا.
والثاا  :يقتضي اجلواز علأ األمرين  ،فاحلمل علأ الكراه يف النهي ممكون لوو عمول ابإواين ،
بل تا الوالد يقول  :إ ّ النهي يكاد أ يكو حقيق يف الكراه (.)4
( ّأما محل الخيب علأ الضرورة فهو وإ بعد رّ ا قربه أ ّ الصاروج علأ قودير محول النهوي علوأ
الكراهو ) ( )5يقتضووي اإوا جوواز السوجود عليووه  ،وال أعلوم القائوول بوه  ،فر ووا يءيود محوول النهوي علووأ
التحر  .وتا يلنا ويل إىل جوواز السوجود عليوه ( )6لللوا الصوحي املتضومن للسوءال عون
اجلص يوقد عليه ابلعذرة وعهام املو أ مث صص به املسجد  ،أيسجد

__________________
( )1يف « رض »  :إىل الدق .
( )2راجص ج .355 ، 209 ، 146 : 1
( )3بدل ما بني القوسوني يف « رض »  :بنواء علوأ تونوه حقيقو فيوه يف املوذتورا  ،وتوذا يف « م » بنقيصو تلمو « فيوه
».
( )4راجص معامل األوصول  94 :وفيه  :إ استعمال النهي يف الكراه
( )5ما بني القوسني ساقا عن « م ».
( )6املدارك .244 : 3
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ائص علأ حنو ما قلناه يف األمر .40 :

طهراه » ( )1وهذا اإا قود كلموا فيوه وا ال مهيود
عليه؟ فكتس
خبطه  « :إ ّ املاء والنار قد ّ
عليه يف تتاا معاهد التنبيه  ،وحاصل األمر أ ّ اإا ال فلو من إ ال.
ويف املنتهأ  :إ ّ يف االستدالل هبذه الرواي علوأ الطهوارة ابالسوتحال رموادا إ وكاال مون وجهوني
وص مث
وص حوري ّ
مطهور إ اعوا  ،الدواا  :أنّوه حكوم بنجاسو اجل ّ
 ،أحدمها  :أ ّ املواء الوذي م ّول بوه اجل ّ
بتطهريه  ،ويف استه بدخا األعيا النجس إ كال (.)2
واع ض عليه بعض ّققي املعاصرين و سلّمه و ّ املراد ابملاء مواء املطور الوذي يصويس أرض
املسجد إذ لويس يف اإوا أ ّ املسوجد توا مسو ّقىا  ،وأ ّ املوراد ابلوقود عليوه اخوتال لوك األعيوا
اليت يوقد هبا من فوقه.
طهر وه ّأوال تيوب مكوم بتطهوري املواء
قوال و سولّمه و  :ويبقوأ إ وكال آخور وهوو أ ّ النوار إذا ّ
نيا؟ إالّ أ ممل التطهري علأ املع الخامل للخرعي والل وي ( .)3انتهأ.

وللوالد تالم يف احلديث ذتر وه يف ول آخور  ،إالّ أ ّ يف آخور الكوالم املنقوول إ وارة إىل موا
ذتره الوالد من إرادة األعم من الخرعي والل ويو ( ، )4والوذي يقتضويه النهور أ ّ اجلوواا املوذتور
يف أعلأ املرا س من البعد.
مث إ ّ الرواي ضمنا الوقد بعهام املو أ  ،و نجيس ما القيه إّ ا
__________________

( )1الىقيو و ووه  ، 029 / 155 : 1التهو و ووذيس  920 / 235 : 2و  ، 1225 / 384الوسو و ووائل  350 : 5أب و و وواا مو و ووا
يسجد عليه ا  18ح .1
( )2املنتهأ .159 : 1
( )3البهائي يف احلبل املتني  126 :و .125
( )4معامل الىقه .354 :
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يكووو مووص الرطوبو  ،واحو اق اجلووص لووو ظهوور قتضووأ الوونص ال يتحقو تونووه رمووادا  ،واالعتبووار يف
الطهووارة ابلرموواد والوودخا  ،ولووو أريوود ( إوورد ا صووال األج وهاء موون العهووام املووذتورة ) ( )1وأ ّ الطهووارة
إّ ووا هووي للعووذرة والعهووام نىووي إ ووكال العالّم و  ،فووال ب و ّد حينئووذ أ يقووال  :إ ّ السووءال موون جه و
إدخووال النجاسو املسووجد حيووث أوقوود ابلعووذرة وعهووام املووو أ  ،فوواجلواا يتضوومن الطهووارة ابسووتحال
العووذرة رمووادا  ،حاي و األموور ( أ ّ ذتوور املوواء ) ( )2حووري ظوواهر الدموورة  ،إالّ أ يكووو قريبووا السووتبعاد
طهارة النار  ،أو يراد التنهيب لضرورة التوجيه.
وعلوأ توول حوال ظوواهر اإوا جوواز السوجود  ،حيووث توا املسووئول عنوه هووو السوجود  ،فلووو تووا
اجلواا خاليا عن ذلك ملا أفاد يف الهاهر.
وإذا عرف ووا ه ووذا إم ووال ف وواإا الد وواا ال وودال عل ووأ ج وواز الس ووجود عل ووأ الق ووري ل ووه مءيّوودا م وون
األخب ووار يف الته ووذيس ( ، )3ويف ابا الص ووالة يف الس ووىين م ووا ي وودل عل ووأ اجلو وواز ( ، )4لك وون احتم ووال
الضرورة ممكن.
اللغة :

قووال ج و ّدي

يف فوائوود التهووذيس  :القىوور وورا موون القووري .ويف الصووحاح  :الصوواروج النووورة

وأخالطها  ،فارسي معرا (.)5
__________________
( )1بدل ما بني القوسني يف « م »  :إرد األجهاء من املذتور  ،ويف « فض »  :إرد ا صال األجهاء من املذتور.
( )2بدل ما بني القوسني يف « فض »  :ا املاء ذتره  ،ويف « م »  :ذتره.
( )3التهذيس  095 / 295 : 3و  ، 980 / 290الوسائل  354 : 5أبواا ما يسجد عليه ا  6ح  6و .5
( )4انهر الوسائل  425 : 0أبواا صالة اجلماع ا .53
( )5الصحاح .325 : 1
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قوله :
ابب ال جود على القشطاس فيه كتابة
عن فضالة عن ايل بن دراج عن أ عب مح

 :أنه كشه أن ي ربج علربى

اني

بن سعي

فأمربربا مربربا رواه علرب بربربن مهرب اير قربربال  :سربربأل داود بربربن فشقرب أاب اني ربربن

عربربن القربشاطيس والكواغربربذ

قشطاس عليه كتابة.

املكتوب ( )1عليها هل جيوز ال جود عليها أم ال؟ فكتب  « :جيوز ».
أ

بن ،

عن عب الش ن بن أ جنشان عن نربفوان اجل،ربال قربال  :رأيربت أاب عبرب مح

احمل،ل ي ج ( )2على القشطاس وأكثش ذلك يومئ إمياء.

يف

فال تعايف ب هذين اخل ين واخل األول ّ ألن الوجه يف اخلرب األول ضربشب مربن الكشاهيربة وقرب نربشح

بذلك يف قوله  :إنه كشه أن ي ج على قشطاس عليه كتابة ويكون اخل ان ،ول على اجلواز على أن

خرب نربفوان اجل،ربال الربذي عكربى فيربه فعربل أ عبرب مح

لويس فيوه أ ّ القرطوا الوذي توا يسوجد عليوه

() 3
األول.
تا فيه تتاب  ،والكراه إّ ا وجها إىل ما هذه صىته  ،و وز أ يكو بال تتاب فيطاب اإا ّ

__________________
( )1يف الىقيه  156 : 1والتهذيس  : 1258 / 389 : 2املكتوب .
( )2يف االستبصار  : 1250 / 334 : 1سجد.
( )3يف النسب  :من  ،وما أثبتناه من االستبصار .335 : 1
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ال ع :

يف األول  :لوويس فيووه ار يوواا .والدوواا  :فيووه داود بوون فرقوود وقوود مضووأ فيووه القووول وأنّووه ثق و (.)1
تاألول.
والدالث ّ :
املنت :

نقل بعض األصحاا اع اى علأ جواز السجود علأ القرطا ( ، )2واإا الداا صري فيوه ،
األول لى « تره » فيه قد ق ّدمنا أ ّاا ستعمل فيما يتنواول احلورام  ،لكون موص اال و اك أو التنواول
و ّ

وود فيهووا وهووو الكتاب و تمووا قالووه الخوويب  ،حايو األموور أ ّ مووص الكتابو متموول الكراه و
امللصووص موجو ٌ
دل علوأ عودم السوجود
والتحر  ،حري أ ّ اال اك يبقي األصل علأ حالوه  ،إالّ أ يقوال  :إ ّ موا ّ
علأ ( )3املأتول وامللبو عام فإذا خرج حري املكتوا بقي هو  ،وفيه ما ال فىأ.
ويههر من الخهيد يف الذتر عدم حتق اع اى لقولوه  :ويف الونىس مون القرطوا ويء
موون حيووث ا ووتماله علووأ النووورة  ،إالّ أ نقووول  :ال الووس جوووهر القرطووا  ،أو نقووول  :ووود النووورة
ورد إليه ووا اس ووم األرض ( .)4وجلو و ّدي علي ووه ت ووالم يف الرو و و ( )5ذتو وريفه يف حوا وويها  ،وت ووذلك
يو ّ
ا ّق
__________________
( )1راجص ج .338 : 2
( )2تما يف املسالك  ، 26 : 1الرو

البهيّ  ، 225 : 1املدارك .249 : 3
( )3يف النسب زايدة  :حري  ،حذفناها الستقام املع .
( )4الذتر .168 :
( )5الرو البهيّ .238 : 1
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الخيب علي (.)1
حج عليه مءيّدة بدعو اع اى.
واحل أ ّ األخبار ّ
ّأمووا استخووكال الخووهيد يف الووذتر حكووم القوراطيس املكتوبو

ّ أجورام احلووا مخووتمل حالبووا

علوأ ويء مون املعواد  ،مث قولوه  :إالّ أ يكوو هنوواك بيواض يصودق عليوه االسوم  ،مث قولوه  :ورّ ووا
فيّوول أ لووو احلووا عوورض والسووجود إّ ووا هووو علووأ القرطووا  ،ولوويس بخوويء أل ّ العوورض ال يقوووم
ب ري حامله واملداد أجسام سوس مختمل علأ اللو (.)2
دل علأ تراه السجود علأ املكتوا ّإما أ مملوه علوأ الكراهو
فق يقال عليه  :أوال  ّ :ما ّ

األول ال وجه لإل كال  ،ولو محله علأ التحور اسوت
األصولي أو علأ التحر  ،فإ محله علأ ّ
عن التوجيه  ،ولو تا مخ تا أمكن وجيه املنص وا دل علوأ ا و ا حوري امللبوو  ،إالّ أ يقوال :
أتمل.
إ ّ الكواحذ حري ملبوس ابلعادة وإ تا أصلها من امللبوس  ،وفيه نوى ّ
يف ا مول  ،مضوافا إىل
هذا إذا مل نعمل ابإا األخري الحتماله الضرورة من حيث تونوه
ضمنه اعواء فإنّه يخعر ابلضرورة .و ( احتمال اعواء ل ري السجود ال يضر ابحلال.
ولو قلنا إ ّ خا علي بن مههاير يتناول ىطالقه املكتوا زال اع وكال أيضوا ) ( )3واحتموال أ
يقال  :إ ّ خا علي بن مههاير مكا ب  ،فيه  :أ رورة هذا ال وجه ا بعد عدالو الوراوي واألمون

من ا تباه اإا  ،نعم

__________________
( )1جامص املقاصد .165 : 2
( )2الذتر .168 :
( )3ما بني القوسني ليس يف « م ».

255

رّ ا ي ّدعأ أ ّ املتبادر من القراطيس تواا من حيث هي  ،واملكتوب أمر آخر.
وأمربربا ينيربربا  :فقولووه إ ّ العوورض ال يقوووم  ،إىل آخووره .إ أراد بووه مووا ذتووره احلكموواء موون اس ووتحال
انتقال األعراض فهو صحي  ،لكن التهامه يقتضي عودم صوح الصوالة علوأ األرض املخوتمل علوأ
صووب م وون املعوواد  ،وت ووذلك حووري األرض  ،وأظ و ّون أ ّ التهامووه مخ ووكل .وإ أراد أ ّ عوورض احل ووا ال
ينىك عن اجلورم  ،فىيوه  :أنّوه متوجوه إالّ أ ّ العورض قود ينتىوي يف احلوا ب وري جورم  ،وبتقودير التسوليم
فقوله  :العرض ال يقوم ب ري حامله واملداد أجسام  ،إىل آخره  ،ال فلو من سام .
ّأم ووا مو ووا ختيّل ووه بعو ووض  :مو وون أ ّ األحك ووام املتعلّق و و ابلو ووذوا ال نتق وول إىل عوار و ووها تاعنسو ووا
املتصووب ابلنط و ال يتصووب بووه عوار ووه  ،فاملعوود إذا ا صووب بعوودم ج وواز السووجود ال يتصووب بووه
عوار ه  ،فىيه  :أنّه بتقدير امتناى انىكاك العرض الذا موجودة.
وابجل،لة  :إيراد الخكوك مص العمل ابألخبار ال وجه لوه  ،وبودو العمول قود يتحقو اع وكال ،
نهرا إىل ما ذتريفه يف أثناء الكالم.
اللغة :

القراطيس والكواحد من ابا عطب التىسري ( ويف القامو القرطا الكاحذ ) (.)1
__________________
( )1بوودل مووا بووني القوسووني يف « م »  :والقرطووا قيوول مدلووث القوواف .وهووو موجووود يف القووامو ا وويا أيضووا ( ج  2ص
.) 240

256

قوله :
ابب ال جود على ش ء ليس عليه سائش الب ن
أخ ا الشيخ

سربربعي

عن أ

بن ،

عن أبيه عن اني

بن اني ربن بربن أابن عربن اني رب بربن

عربربن فضربربالة عربربن ايربربل بربربن دراج عربربن أابن عربربن عبرب الربربش ن بربربن أ عقبربربة عربربن ربشان عربربن

أعرب ا

قربال  « :كربان أ يصربل علربى اخل،ربشة جيعلهربا علربى الطعف ربة وي ربج عليهربا فربإذا مل يكربربن

عل

عن أبيه عن ابن أ ع،ري عن ابن أذيعة عن الفضيل بن ي ربار وبشيرب ( )1بربن معاويربة عربن

شة جعل عصا على الطعف ة عيث ي ج ».

أع ا

قربال  « :ال أبس ابملقربام علربى املصربلى مربن الشربعش والصربوف إذا كربان ي ربج علربى األرض

فإن كان من نبات األرض فال أبس ابلقيام عليه وال جود عليه ».

فأما ما رواه عل بن إبشاهيم عن أبيه عن  ،بن حيىي عن غياث بن إبشاهيم عن جعفربش عربن

أبيه عن عل

أنه قال  « :ال ي ج الشجل على ش ء ليس عليه سائش ج ه ».

فال يعايف اخل ين األول ّ ألن هذا اخل موافق للعامة والوجه فيه التقية دون عال االختيار.

ال ع

يف األول  :ليس فيه من مل يقدم بيا حاله ( )2إالّ عبد الرمحن بن

__________________

( )1يف النسب  :يهيد  ،وما أثبتناه من االستبصار .1268 / 335 : 1
( )2راجص ج  ، 290 ، 293 ، 58 ، 41 : 1ج  ، 155 : 2ج .390 : 3
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أ عقب  ،وهو إهول احلال إذ مل أقب عليه يف الرجال.
والثاا  :وا .
والثالربث  :فيووه ّموود بون مووىي  ،واملسووتىاد مون الرجووال روايو ّمود بوون مووىي اإ ّوهاز عوون حيوواث بوون
إب وراهيم ( ، )1واإو ّوهاز ثق و (ّ .)2أمووا حيوواث فالخوويب قووال  :إنّووه ب و ي ( ، )3والنجا ووي وثقووه ( ، )4وقوود
األول ( )5النقوول عوون الكخووي أنوّوه قووال  :نوّوه ب و ي رواي و عوون حووري
مضووأ عوون وويلنا يف اجلووهء ّ
معلوم  ،ومل نقب عليه يف الكخي  ،ويف الهن روايو ّمود بون موىي اإدعموي عون حيواث يف األخبوار
 ،والخيب قال يف هذا الكتاا  :إ ّ اإدعمي عامي  ،واجلميص مضأ مىصال ( ، )6فلرياجص.
املنت :

يف األول  :وا  ،حري أ ّ قولوه  « :جعول حصوا » فيوه داللو علوأ أ ّ اعتبوار مقودار الودرهم ال
يخ فيوه ا صوال األجوهاء يف املسوجد  ،إالّ أ يقوال  :إ ّ اإوا مون قبيول اجملمول  ،إذا مل يعلوم قودر

احلصووا  ،نعووم رّ ووا دل احلصووا علووأ أنوّوه
التعيني تما ال فىأ ) (.)5

مل يكتووب ابملسو ّومأ يف السووجود ( لكوون ال يوودل علووأ

__________________
( )1انهر رجال الطوسي  ، 2 / 400 :الىهرسا .603 / 154 :
( )2انهر رجال النجا ي  ، 964 / 359 :رجال ابن داود  ، 1538 / 106 :خالص العالّم .128 / 150 :
( )3رجال الطوسي .1 / 132 :
( )4رجال النجا ي .033 / 385 :
( )5راجص ج .295 : 3
( )6راجص ج .456 : 2
( )5ما بني القوسني ليس يف « م ».
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وأمربربا الثربرباا  :فىيووه داللو علووأ مووا قالووه السوويد املر ضووأ موون جوواز السووجود علووأ املنسوووج موون
() 2
() 1
أتموول  ،الحتمووال أ ي وراد
القطوون والكتووا  ،تمووا ذتووره بعووض األصووحاا وإ تووا فيووه نوووى ّ
ابلنبا من حنو القنّس ( )3ال ري املعتاد لبسه  ،وعلأ قودير العمووم فالتلصويص ممكون لوو ر الودليل

علأ املنص.

وأما الثالث  :فالتقي فيه حري خىي .
اللغة :
وجادة صو رية عموول موون سووعب النلوول و رموول
اإموورة و بضووم اإوواء املعجمو وإسووكا املوويم و سو ّ
ابإيو  ،قاله يف الصحاح (.)4
قوله :
ابب ال جود على الثلّ
أ

بن ،

عن مع،ش بن خالد قال  :سألت أاب اني ن

ال ت ج يف ( )5ال بخة وال على الثلّ ».

عن ال جود علربى الربثلّ فقربال « :

__________________
( )1رسائل الخريب املر ضأ .154 : 1
( )2منهم العالّم يف املنتهأ  ، 251 : 1الكرتي يف جامص املقاصد  ، 161 : 2البهائي يف احلبل املتني .169 :
حس يسمأ الخهدانج .املصباح املنري .515 :
( )3نبا يءخذ حلاؤه مث يىتّل حباال  ،وله ّ
( )4الصحاح .649 : 2
( )5يف االستبصار  : 336 : 1علأ.
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فأما ما رواه أ

بن ،

عن داود الصشم قال  :سألت أاب اني ربن

قلربت لربه  :إا أخربشج يف

هذا الوجه ور ا مل يكن موضع أنل فيه من الثلّ فكيع أنعع؟ فقال  « :إن أمكعك أن ال ت ج على
الثلّ فال ت ج عليه وإن مل ميكعك ف وه واسج عليه ».

فالوجه يف هربذا اخلرب عربال الضربشورة ع ربب مربا قرب معاه يف اخلرب األول وبيعربه أيضربا ( )1خوا منصوور بون

حازم  ،وقد قدمناه فيما مضأ.

ال ع
معمور بون خوالّد  ،وهوو ثقو  .والدواا  :فيوه داود الصورمي  ،وقود مضوأ عون قريووس
يف األول  :فيوه ّ
أنّه مهمل (.)2
املنت :

يف األول  :قوود يوودل عون و ذتوور السووبل علووأ الكراه و يف الوودلج إذ املخووهور بووني األصووحاا
املتأخرين الكراه يف السبل ( ، )3وإ تا يههر من الصدوق يف الىقيه املنص من السبل (.)4
واإووا الوودال علووأ اجل وواز موث و مساعو فيمووا نقوول ( .)5ويف خووا أ بصووري حووني سووأل عوون تراه و
الصالة يف السبل جاء اجلواا  « :إ ّ اجلبه

__________________
( )1يف االستبصار  336 : 1زايدة  :يف.
( )2راجص ص .250

( )3تما يف املنتهأ .253 : 1
( )4الىقيه .156 : 1
( )5التهذيس  ، 052 / 221 : 2الوسائل  152 : 5أبواا مكا املصلي ا  28ح .0
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ال قص مستوي » ونىأ البأ إذا تانا مستوي ( .)1وال فىأ أ ّ األصل ال فرج عنه ا ذتر.
ّأمووا اإووا املبحوووث عنووه فووالنهي فيووه يقتضووي التحوور  ،وحينئووذ يتّجووه قووول الصوودوق إ مل يعموول
ابملوث  ،والعجس من عدم عرض بعض ّققي املعاصرين لللا املذتور (.)2

ولو محل النهي علأ الكراه بعد التحر يف الدلج لكن يقربه تونه مأتوال.
() 3
وما ذتره الخيب من الضرورة له وجه علأ ( اعتقاده  ،واإا السواب عون منصوور دل علوأ )
و ص القطن أو الكتا عليه  ،وهو يقتضي أ ّ الضرورة لو اندفعا وا ذتور فعول مقودما علوأ الودلج
 ،والخيب هنا أطل احلكم  ،واألمر تما ر .
اللغة :

قال يف القامو السبل و رت ومس ّكن و أرض ذا ّنه ومل (.)4

__________________
( )1التهذيس  ، 053 / 221 : 2الوسائل  151 : 5أبواا مكا املصلي ا  28ح .5
( )2البهائي يف احلبل املتني  165 :و .160
( )3ما بني القوسني ساقا عن « م ».
( )4القامو ا يا  .258 : 1والبحث الل وي ساقا عن نسل « م ».
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[ أبواب القعوت وأعكامه ]
قوله :
ابب رفع الي ين ابلتكبري إىل القعوت يف الصلوات اخل،س
عن أ القاسم جعفش بن ،

أخ ا الشيخ

عن  ،بن يعقوب عن عل بربن إبربشاهيم عربن

أبيه عن ابن أ ع،ري عن معاوية بن ع،ار عربن أ عبرب مح

قربال  « :التكبربري يف نربالة الفربشض

يف اخل،س نلوات س وت عون تكبرية معها تكبرية القعوت س ».

ععه عن عل بن إبربشاهيم عربن أبيربه عربن عبرب مح بربن املغربرية  :وف ربشهن يف الوهربش إعرب ل وعشربشون

تكبرية ويف العصش إع ل وعششون تكبرية ويف املغشب ست عششة تكبربرية ويف العشرباء ارخربشة إعرب ل

وعششون تكبرية ويف الفجش إع ل عششة تكبرية
 ،بن أ

() 1

و س تكبريات يف القعوت يف س نلوات.

بن حيىي عن موسربى بربن ع،ربش عربن عبرب مح بربن املغربرية عربن أ الصربباح املرب ا قربال :

قال ( )2أمري املءمنني

 « :س و سعو كبرية يف اليوم والليل للصلوا  ،منها كبري القنو ».

__________________
( )1يف االستبصار  1265 / 336 : 1ال وجد  :كبرية.
( )2يف االستبصار  1266 / 336 : 1ال وجد  :قال.
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قال  ،بن اني ن  :هذه الشواايت اليت ذكشانها يعبغ أن يكون الع،ل عليها وهبا كان يفيت شيخعا

املفي ق ميا مث عن له يف دخش ع،شه تشك الع،ربل هبربا والع،ربل علربى رفربع اليرب ين بغربري تكبربري والقربول األول
أوىل ّ لوجربربود الربربشواايت هبربربا ومربربا ع رب ا هربربذا ل ربربت أرل ( )1بربربه ع رب يثا أنربربال ولربربيس ألع رب أن يتربربأول هربربذه

األخبار أبن يقول  :ما زاد على الت ع تكبرية أ له على أنه إذا ّنح مربن التشربه األول إىل الثالثربة يقربوم

بتكبري ألمور :

أع ها  :إنه إّنا تتأول األخبار ويوك ظواهشها إذا تعارضت وكان يعايف بعضها بعضا وليس ها هعربا مربا

يعايف هذه الشواايت فال جيوز الع ول عن ظواهشها بضشب من التأويل.

وينيها  :أنه ليس كل الصربلوات فيهربا ّنربوض مربن الثانيربة إىل الثالثربة وإّنربا هربو موجربود يف أربربع نربلوات

فلو كان املشاد ذلك لكان يقول  :أربع وت عون تكبرية.

ويلثهربربا  :أن اني رب يث املفصربربل تضربرب،ن ذكربربش إع رب ل عشربربشة تكبربربرية يف نربربالة الغ رب اة وتكبربربرية بع رب ذلربربك

للقعوت مضافا إليها فلو كان األمش على ما حول عليه لكان التكبري فيها إع ل عششة تكبرية فقط.

ورابعها  :أنه ق وردت رواايت مفشدة أبنه يعبغ أن يقوم اإلن ان من التشربه األول إىل الثالثربة ويقربول

 :حبول مح وقوته أقوم وأقع  .ومل يذكش التكبري فلو كان جيب القيام ابلتكبري لكان يقول  :مث يك ويقربوم
إىل الثالثة .ك،ا أّنم ملا ذكشوا الشكوا وال جود قالوا  :مث يك

__________________
( )1يف االستبصار  : 1266 / 336 : 1أعرف.
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ويشكع ويك وي ج ويشفع رأسه من ال جود ويك  .فلو كان ها هعا تكبري لكان يقول مثل ذلك.
وق رول ذلك اني

عبرب مح

وأقع ».

بربن سربعي

عربن رباد بربن عي ربى عربن عشيرب

عربن ،رب بربن م ربلم عربن أ

قربربال  « :إذا جل ربربت يف الربربشكعت األولترب فتشربربه ت مث ق،ربربت فقربربل  :حبربربول مح وقوتربربه أقربربوم

وععه عن فضالة عربن رفاعربة بربن موسربى قربال  :مسعربت أاب عبرب مح

إذا ّنح من الشكعت األولت قال  :حبولك وقوتك أقوم وأقع ».

وععه عن فضالة عن سيع عن أ بكش قال  :قربال أبربو عبرب مح
( )1فاعتمد علأ تىيك وقل  :ول وقو ه أقوم وأقعد ».

يقربول  « :كربان علرب
 « :إذا قموا مون الورتعتني

ال ع

يف األول  :حسن.
والثاا  :تذلك علأ قول النجا ي مون عودم ذتور الوقوب ( ، )2وموثو علوأ قوول حوريه ( ، )3وقود
قو ّدمنا وجوه ذلوك ( ، )4تموا ذتوريف و يف مو وص آخور و أ ّ املودح يف بعوض الرجوال ال ينوايف توو اإوا
موثقا يف ظاهر تالم بعض األصحاا.
__________________
األولتني.
( )1يف االستبصار  1269 / 330 : 1زايدة ّ :
( )2رجال النجا ي .561 / 215 :
( )3تما يف رجال ابن داود .989 / 124 :
( )4راجص ج .139 : 1
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مث إ ّ ظوواهره اعسووناد إىل حووري اعمووام  ،وحووري بعيوود أ ّ امل وراد عووني الرواي و االوىل  ،أع و عوون أ
فسورهن إذ لوو ال ذلوك لكوا التىسوري مون عبود بون امل ورية فوال يىيود
( )1أنّه
عبد
ّ
فسوور ذلووك لووه ،
حكمووا موون جه و الرواي و  ،إالّ بتقوودير تووو التىسووري موون عبوود أل ّ اعمووام
ّ

وفيه ما ال فىأ ويف التهذيس تما هنا (.)2
والثالث  :فيه موسأ بن عمر  ،وفيه ا اك ( )3بني ثق وحريه.
() 4
وأبو الصباح املها يف النسل اليت نقلا منها وهو إهول  ،لكن يف التهوذيس الصوباح املوها
 ،والهاهر أنّه الصواا أل ّ يف الرجال  :صباح بن مىي أبو ّمد املها ثق يف النجا ي (.)5

ويف اإالص و قووال  :صووباح بوون قوويس بوون مووىي املووها أبووو تووويف زيوودي قالووه ابوون ال ضووائري ،
وقال  :حديده يف حديث أصحابنا عيب  ،وقال النجا ي  :إنّه ثق ( .)6انتهأ.
ووهم تونووه ابوون قوويس موون ابوون طوواو يف تتابووه حيووث نقوول عوون ابوون
والووذي يههوور أ ّ العالّم و و ّ

ال ضائري  :أنّه قال  :صباح بن مىي من ولد قيس .فهن أ قيسوا أبووه  ،لكون ابون طواو قوال يف
تتابه  :صباح بن مىي.
والعجس من ع ّده يف القسم الداا من اإالص  ،وقد ق ّدمنا ( )5يف
__________________
( )1يف « رض » زايدة  :مث.

( )2التهذيس  ، 324 / 05 : 2الوسائل  10 : 6أبواا كبرية اعحرام ا  5ح .2
( )3انهر هداي ا دثني .262 :
( )4التهذيس .325 / 05 : 2
( )5رجال النجا ي .535 / 281 :
( )6خالص العالّم .2 / 238 :
( )5يف ج .06 : 1
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ّأول الكتوواا أ ّ الهوواهر موون العالّمو االعتموواد علووأ قووول ابوون ال ضووائري  ،وهووذا موون املوا ووص الدالو
علووأ ذلووك أل ّ وورجي اجلووارح ال يووتم لووو ال قبووول قولووه  ،وحينئووذ فووالالّزم موون هووذا قبووول قووول ابوون
ال ضائري علأ قدير قبول قول العالّم يف الرجال  ،فقول اعو مون مخوافنا  :إ ّ ابون ال ضوائري

إهول احلال ( ، )1مص ما ذتريفه ال فىأ ما فيه.
وما ق يقال  :إ ّ التعجس من العالّم ال وجه له بعد احلكوم بقبوول قوول ابون ال ضوائري  ،جوابربه
 :الىرق بني النجا ي وابن ال ضائري تما يخهد به االعتبار الهاهر.
والشابع  :ال ار ياا فيه تاإامس بعد ما ق ّدمناه ( )2يف رواي احلسني عن فضال مرارا.
األول
وال ربربادس  :سوويب فيووه  :ابوون عموورية  ،وأبووو بكوور  :احلضوورمي لكدوورة مدوول هووذه الروايو  ،و ّ
قوودم ( )3أنّووه ثق و  ،وأ ّ قووول ابوون هرآ وووا ابلوق ووب فيووه ( )4موق وووف علووأ العل ووم ووال اجل ووارح ،
والداا مل يتح ّق حاله دح أو وثي .
املنت :

يف األول  :صري يف عدد التكبريا وأ ّ كبريا القنو منها  ،فيكو حريها موا عودا اإمسو
و كبرية اعحرام من حريها  ،فال إال
__________________
( )1تما يف منهج املقال .390 :
( )2راجص ج .390 : 1
( )3يف ج .264 : 1
( )4معامل العلماء .355 / 56 :
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الحتم ووال ت ووو التكب ووري بع وود التخ ووهد منه ووا بوج ووه م وون الوج وووه  ،إالّ عل ووأ ق وودير وج ووود املع ووارض ،
فيحتاج إىل التأويل امللالب للهاهر.
والثرب ربرباا  :ظو وواهر التىصو وويل  ،حو ووري أ ّ قولو ووه  « :و و ووس كب و وريا يف القنو ووو » يو وودل علو ووأ أ ّ
األول  :وف ّسوورهن .يف ظوواهر
التكب وريا املووذتورة حووري كب وريا القنووو يف الهوواهر  ،لكوون قولووه يف ّ
احلووال العووود إىل اإمسو والتسووعني  ،وحينئووذ يقتضووي محوول قولووه  « :و ووس كبوريا يف القنووو »
علأ أنّه من ل اإمس والتسعني فتكو كبريا اعحرام مسكوا عنها يف اجلميص.
ومووا ذتووره الخوويب طويوول موون حووري طائوول إذ ال ار يوواا يف أ ّ إثبووا احلكووم الخوورعي موقوووف
األول ّ اإمسو و
عل ووأ ال وودليل  ،والتكب ووري بع وود التخ ووهد ال وودل األخب ووار علي ووه بع وود التصو وري يف ّ
والتسعني منها كبريا القنو .
وقولوه يف الوجوه الدوواا  :لكوا يقوول  :أربووص و سوعو  .فيوه  :أ ّ بعوود التصوري بتكبوريا القنووو

كووو سووع و سووعني  ،ولووو أراد الخوويب أ ّ كبوريا القنوو حووري اإمسو والتسووعني ليكووو عوودوال
عن ظاهر األخبار أمكن التوجيه ّ يف الصب أحد عخر نهرا إىل كبرية اعحورام  ،لكون ال فىوأ
أ ّ البحث مص عدم املعارض ل و.
وقولووه يف الوجووه الرابووص قوود ينهوور فيووه  ّ :املعووارض إذا وجوود ال مووانص موون التقييوود  ،تمووا يقيوود مووا
دل علأ أ ّ من قام إىل الداني أو الرابع يقول  :ول
فاألوىل االقتصار علأ طلس الدليل.
فكاألول.
ّأما ما ضمنه الدالث
ّ
وأما الشابع  :فوا

وقو وه .موص ثبوو التكبوري بعود السوجود ،

 ،و الى اإامس له يف الهاهر واملضمر
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يقتضي التليري.
وال ادس  :تالرابص.
وما دل علأ الدعاء بعد القيام من السجود للداني والرابع تلوب  ،فىوي بعوض األخبوار قوول :
ول وقو ه  ،ويف بعض  :اللهم ر ولك وقو ك.
تعبيه  :ذتر بعض ّراح حديث امللالىني أ ّ احلوول والقووة ال ورادف بينهموا  ،بول القووة معروفو
 ،واحلول االحتيال يف األمور.
قوله :
ابب ال عة يف القعوت
اني رب بربربن سربربعي

عربربن ابربربن أ جنربشان عربربن نربربفوان اجل،ربربال قربربال  :نربربليت خلربربع أ عبرب مح

أايما وكان يقعت يف كل نالة جيهش فيها أو ال جيهش فيها.

ععه عن ابن أ ع،ري عن ع،ش بن أذيعة عن زرارة عن أ جعفش

نالة يف الشكعة الثانية قبل الشكوا ».

قال  « :القعوت يف كل

ععه عن نفوان وابن أ ع،ري عن عب مح بن بكري عن  ،بن م لم قربال  :سربألت أاب جعفربش

فيهن يعا » قال  :فسألا أاب عبد
عن القنو يف الصلوا اإمس يعا  ،فقال  « :اقنا ّ
بعد ( )1ذلك  ،فقال ّ « :أما ما جهر فيه فال خك ».

__________________
( )1يف التهذيس  331 / 09 : 2زايدة  :عن.
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ععربربه عربربن فضربربالة عربربن ابربربن م ربربكان عربربن أ عبرب مح

قربربال  « :القعربربوت يف املغربربشب يف الشكعربربة

الثانية ويف العشاء والغ اة مثل ذلك ويف الوتش يف الشكعة الثالثة ».

ععه عن اني ن عن زرعة عن مساعربة قربال  :سربألته عربن القعربوت يف أي نربالة هربو؟ فقربال  « :كربل

ش ء جتهش ( )1فيه ابلقشاءة فيه قعوت والقعوت قبل الشكوا وبع القشاءة ».
أ

بن  ،بن عي ى عن عل بن انيكم عن أ أيوب اخل از عن أ بصري عن أ عب مح

قال  :سأله بعح أن ابعا رب وأان عع ه رب عن القعوت يف اجل،عة فقال لربه  « :يف الشكعربة الثانيربة ».

فقال له أبو بصري  :ق ع ثعا بعح أن ابك أنك قلت  :يف الشكعة األوىل .فقربال  « :يف األخربرية » فل،ربا
رأل غفلة العاس معه قال  « :اي أاب  ،يف االوىل واألخرية » .فقال أبو بصري بع ذلك  :قبل الشكوا
أو بع ه؟ فقال له أبو عب مح

الشكوا واألخرية بع الشكوا ».

() 2

 « :كل قعربوت قبربل الشكربوا إال اجل،عربة فربإن الشكعربة األوىل فيهربا قبربل

ععه عن ابن أذيعة عن وهب عن أ عب مح

والوتش والغ اة ف،ن تشك القعوت رغبة ( )3فال نالة له ».

قال  « :القعوت يف اجل،عربة والعشرباء والعت،ربة

ععه عربن اني ربن بربن علرب بربن فضربال عربن عبرب مح بربن بكربري عربن ،رب بربن م ربلم عربن أ جعفربش
قال  « :القنو يف تل رتعتني

__________________
( )1يف التهذيس  333 / 09 : 2و « فض » و « م »  :هر.
( )2يف التهذيس  ، 334 / 98 : 2االستبصار  : 1255 / 339 : 1أقبل الرتوى.
( )3يف التهذيس  ، 335 / 98 : 2االستبصار  1256 / 339 : 1زايدة  :عنه.
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من التطوا أو الفشيضة ».

قال  « :القنو يف تل الصالة
قال اني ن  :أخ ا عب مح بن بكري عن زرارة عن أ جعفش
 ،فقووال ّ « :أمووا مووا ال ووك فيووه مووا ( )1جهوور فيهووا
» قووال ّموود بوون مسوولم  :فووذتر ذلووك أل عبوود
ابلقراءة ».

ال ع

يف األول  :ال ار ياا فيه تالداا.
والثالربربث  :موث و بعبوود بوون بكووري علووأ مووا مضووأ القووول فيووه ( ، )2حووري أنوّوه ينب ووي أ يعلووم أ ّ
األول يووروي فيووه احلسووني بوون
ظوواهر السووند رواي و احلسووني بوون سووعيد عوون ابوون أ عمووري وصووىوا  ،و ّ
سوعيد عون ابون أ ورا عون صوىوا  ،وال موانص منوه جلوواز الروايو بواسوط ارة وبعودمها اخور ،
تما يف ابن أ عمري  ،فإ ّ احلسني بن سعيد يروي عنه وأمحود بون ّمود بون عيسوأ يوروي عنوه موص
أ ّ أمحد بن ّمد بون عيسوأ يوروي عون احلسوني بون سوعيد عون ابون أ عموري .وقود توا الوالود
يراا يف مدل هذا ( ، )3ودفعه ظاهر.
والشابع  :فيه رواي ابن مسكا عن أ عبد  ،وقود ذتوريف فيموا مضوأ قوول الكخوي  :إ ّ ابون
إالّ حووديث « موون أدرك املخووعر » تمووا ذت وريف وجووود تدووري موون
مسووكا مل يوورو عوون الصووادق
الروااي خبالف ذلك ( ، )4وهذا من

__________________
( )1يف التهذيس  ، 336 / 98 : 2االستبصار  : 1255 / 339 : 1فما.
( )2راجص ج .125 : 1
( )3منتقأ اجلما .5 : 2
( )4راجص ج .406 : 4
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اجلمل .
واعت،ربربال أن يقربربال  :إ ّ تووالم الكخووي يف عبوود بوون مسووكا  ،ومعلومي و أ ّ ابوون مسووكا هووو
عبد هنا ال دليل عليها إذ مل يذتر يف الرجال فضال راواي عنه.
ي فع ربربه أ ّ اب وون مس ووكا ح ووري عب وود امل ووذتور يف الرج ووال وه ووو احلس ووني و ّم وود  ،بعي وودا ع وون
اعطووالق  ،وإ تووا ابا االحتمووال واسووعا .وال فىووأ أ ّ مر بو فضووال مر بو ابوون أ عمووري ال وراوي
عن عبد بون مسوكا يف الرجوال ( ، )1واملوذتورا حوري معلوومي املر بو  ،فاحتما موا ال وكون نىيوه
وال إثبا ووه إالّ موون حيووث احتمووال التبووادر  ،حيووث ينتىووي الق ورائن املووذتورة سووابقا تروايتووه عوون احلل و
فليتأمل.
وأ باه ذلك ّ ،
واخلامس  :احلسن فيه ابن سعيد ملا قدم من أ ّ احلسني يروي عن زرع بواسط أخيوه احلسون
( .)2ومساع كرر القول فيه (.)3
لرواي أمحد بن ّمد بون

وال ادس  :فيه أبو بصري .وعلي بن احلكم بتقدير اال اك هو الدق
عيسأ عنه .تما يستىاد من الرجال (.)4
وقد يهن صح اإا يف اجلمل مون حيوث إ ّ قولوه  :فقوال لوه أبوو بصوري .يودل علوأ أ ّ احلواتي
ال ابلنقوول عوون أ بصووري  ،وحينئووذ يووتم
أبووو أيوووا  ،فيكووو سووامعا لكو ّول مووا قالووه أبووو عبوود
اإا.
وفيه  :أنّه ال مانص من الرواي عن أ بصري  ،واعثبا ا « قال له

__________________
( )1انهر منهج املقال .212 :
( )2راجص ج  153 : 1و .154
( )3راجص ج .118 : 1
( )4انهر هداي ا دثني .216 :
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أبو بصري » ال مانص منه علأ أ يكو أبو بصري قال  :قلا له .وأبو أيوا أ أ ابملع .
ويف اله وون أ ّ الوال وود ذت وور ذل ووك يف املنتق ووأ  ،لك وون مل مض وورا اآل وق وود خط وور يف الب ووال ،
واجلواا تما مسعته حري بعيد.
ومووا ضوومنه موون قولووه  « :اي أاب ّموود » مووص أ ّ احلوواتي أبووو بصووري سووهل األموور علووأ مووا يسووتىاد
من الرجال  ،فإنّه يقال له  :أبو ّمد وأبو بصري  ،و وز امل ايرة لكنها بعيدة.
وال ربربابع  :فيووه وهووس وهووو مخو ك إذ يف الرجووال وهووس بوون عبوود الوورمحن موون أصووحاا الصووادق
يف تتاا الخيب مهمال ( ، )1ووهس ابن عبد ربه الدق  ،ووهس بن وهس العامي (.)2
والثامن  :موث علأ ما مضأ يف احلسن ( .)3وابن بكري قدم القول فيه أيضا (.)4
وموا ض ّومنته الروايو و مون قولوه  :قوال احلسون و متمول أ يكووو مون أمحود بون ّمود بون عيسووأ
فيكووو موثقووا  ،ومتموول أ يكووو موون الخوويب فيكووو مرسووال  ،لكوون قولووه  :قووال ّموود بوون مسوولم.

يءيوّود أ يكووو موون الخوويب  ،إذ ال يووروي عنووه أمحوود بوون ّموود بوون عيسووأ إالّ أ يكووو علووأ سووبيل
اعرسال من أمحد  ،ومتمل أ يكو من احلسن عن ابن بكري  ،فيكو ابن بكري حكوأ عون زرارة
وحكأ عن ّمد بن مسلم  ،وال بعد يف رواي ابن بكري

__________________
( )1رجال الطوسي .28 / 325 :

( )2انهر رجال النجا ي  1155 / 438 :و  ، 1156الىهرسا .565 / 153 :
( )3راجص ج .359 : 4
( )4راجص ج .125 : 1
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عوون ّموود بوون مسوولم تمووا مضووأ يف الدالووث  ،وعلووأ توول حووال اجملووهوم بكونووه موثقووا إىل قولووه  :قووال
احلسن.
فربإن قلربت  :موا قو ّدم يف الدالوث يودل علوأ أ ّ هوذا و أعو  :قوال ّمود و مون مقوول عبود بون

بكري فيكو موثقا بال ار ياا.
قلربربت  :لى و « قووال احلسوون » حووري معلوووم أنّووه موون أمحوود بوون ّم وود بوون عيسووأ أو موون ح ووريه ،
فليتأمل.
ّ
املنت :

قال العالّم يف امللتلب  :املخهور عند علمائنا استحباا القنو  ،وقوال ابون أ عقيول  :مون
رتوه معتمودا بطلوا صوال ه وعليووه اععوادة  ،ومون رتوه يفسويا مل يكوون عليوه ويء  ،وقوال أبوو جعىوور
بوون اببويووه  :القنووو س ونّ واجب و  ،موون رتهووا متعموودا يف توول صووالة فووال صووالة لووه ( .)1ونقوول بعووض

األصحاا عن ابن أ عقيل الوجوا يف اجلهري (.)2
التأس ووي يعطووي االس ووتحباا يف ت وول ص ووالة
إذا عشف ربربت ه ربربذا ف ربرباألول  :ال يوودل عل ووأ الوجوووا  ،و ّ
جهري أو إخىا ي  .وقد قيل  :إنّه ال ك يف رجحانه وإّ ا اإالف يف وجوبه واستحبابه (.)3

والث ربرباا  :تم ووا وور تم وول أل ي وراد اعخب ووار ع وون رجح ووا القن ووو يف ت وول ص ووالة عل ووأ س ووبيل
االستحباا أو الوجوا  ،ومتمل أ يوراد اعخبوار عون لوه موص حوري نهور إىل الرجحوا والوجووا.
دال
ومص االحتمال ال يقال  :إنّه ّ

__________________
( )1امللتلب .109 : 2
( )2حكاه عنه يف الذتر .103 :
( )3تما يف إمص الىائدة .290 : 2
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علأ الوجوا بىحواه.
أمربربا الثالربربث  :فوواألمر يوودل علووأ الوجوووا بنوواء علووأ القووول بووذلك يف األموور وورعا .وقووول أ عبوود
ّ « :أمووا مووا جهوور فيووه » إىل آخووره .فيمووا أظوون أ ّ املوراد بووه نىووي الخووك ابلنسووب إىل أهوول
اإالف ملا أييت يف رواي أ بصري ( )1من قوله  « :مث أ وا وكاتا فوأخا م ابلتقيو » لكون هوذا
علأ قدير العمل ابإا اآليت  ،وبدونه وكن أ يستىاد االستدالل ابإا املبحووث عنوه علوأ قوول
ابن أ عقيل املنقول من اختصاص الوجوا ابجلهري .
لكوون ال فىووأ أ ّ نىووي الخووك يف اجلهريو يقتضووي الخووك يف الوجوووا يف اعخىا يو  ،واحلووال أ ّ

القائوول ابجلهريو جووازم ابالسووتحباا يف حريهووا  ،فتمووام الخووك مخووكل .وقوود يقووال  :إ ّ نىووي الخووك
يف الوجوووا تمووا يتحقو نىيووه ابلخووك يف الوجوووا يتحق و ابالسووتحباا .أو يقووال  :إ ّ الخووك يف
الوجوووا يقتضووي نىووي الوجوووا  ،واالسووتحباا يتحقو حينئووذ ابلوودليل موون األخبووار مووص الخووهرة يف
اجلمل .
ومون هنوا يعلوم أ ّ موا ذتوره بعوض ققوي املعاصورين و سولّمه و مون  :أ ّ احلوديث عنود القائول
بوجوووا القنووو يف اجلهري و مووول علووأ [ النهووي عوون الخووك ] ( )2يف وجوبووه  ،إذ ال وكوون محلووه
علأ [ النهي عن ] ( )3الخوك يف اسوتحبابه  ،القتضوائه عونو املقوام وذتور « ّأموا » التىصويلي عودم
استحباا القنو يف اعخىا ي  ،وهو خالف اع اى .مث قال  :لكنّك خبري ّ

__________________

( )1انهر ص .384
( )2ما بني املعقوفني يف النسب  :نىي الخك  ،وما أثبتناه من املصدر.
( )3ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر.
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() 1
أتمل.
احلمل علأ النهي عن الخك يف أت ّتد االستحباا ال ذور فيه  .ل ّ
عل ووأ أ ّ ذت وور الخ ووك م وون اعم ووام
ل ووو ال احلم وول عل ووأ التقي و ال فل ووو م وون حم وووض  ،ف ووإ ّ
صووادرة عوون الوووحي  ،فر ووا يتأيوّود احلموول علووأ التقيو  ،حايو األموور أ ّ املعووروف موون
أحكووامهم

أهل اإالف خالف ذلك  ،وهذا ال يض ّور ابحلوال الخوتالفهم يف املقوام تموا يههور مون آ رهوم
 ،علأ أ ّ ما هر فيه يف اجلمل تاف يف التقي  ،وهو عندهم ق يف بعض ما هر فيه.
والشابربربع  :لووه داللو علووأ اجلهري و  ،لكوون احتمووال إرادة بيووا ا وول تمووا قوودمناه  ،واحلموول علووأ (
ذتوور ) ( )3مووا يتأتوود اجلهوور فيووه ممكوون لووو تووا املقصووود بيووا القنووو ال لووه  ،أو مهووا علووأ قوودير

() 2

ثبو ما يدل علأ االستحباا وستسمعه.
وم ووا ض وومنه م وون أ ّ القن ووو يف ال ووو ر يف الدالدو و  .تم وول عرادة االختص وواص ابلدالد و و احتم وواال
الدال علأ أنّه يف تول رتعتوني
ظاهرا .واحتمال تونه يف الدالد مص تونه يف الداني أيضا لللا األخري ّ
مون الىريضو والتطوووى  ،ال فلووو موون بعوود ويءيوّود ذلووك أ ّ الووو ر اسووم للوودالث رتعووا يف األخبووار ،
ال م ووا ظن ووه الخ وويب يف املص ووباح  :م وون أنّووه اس ووم للواح وودة ( .)4وإذا ت ووا امس ووا لل وودالث فم ووا دل عل ووأ
الرتعتني مون التطووى يسوتىاد منوه حوري الوو ر أل ّ الوو ر إذا توا امسوا للودالث فكأنّوه قيول  :إ ّ قنو وه
يف الدالد  ،وإالّ لقيل  :فيه
__________________

( )1احلبل املتني .234 :
( )2انهر امل والخرح الكبري  ، 023 : 1إر اد الساري  ، 233 : 2اعنصاف  158 : 2و .151
( )3ليسا يف « رض ».
( )4مصباح املتهجد .133 :
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فليتأمل.
قنوا ّ ،
( واخلامس  :يدل علأ القنو يف اجلهري ورّ ا دل علأ االحنصار لكن قد علما نقول اع واى
علأ عدمه  ،وداللته علأ الوجوا تمل ) (.)1
وال ادس  :يدل علأ أ ّ يف اجلمع قنو ني  ،لكن قد مسعا السند.
األول .مص عدم معلومي القائل.
وما ع اه يقال  :إ ّ الهاهر من اإا التقي يف ّ
فيه  :أنّه ابلدالل علأ ثبو القنو يف اجلهري أوىل منه علأ النىي.
() 2
ووكن أ يستدل علأ التعدد يف اجلمع وا ذتوريفه يف تتواا معاهود التنبيوه مون أ ّ الصودوق

رو مووا يوودل علووأ التعوودد صووحيحا  ،لكوون مل يعم ول بووه لتىوورد حريووه بووه عوون زرارة تمووا هووي عووادة
املتقوودمني موون عوودم العموول ابإووا اإووا موون القورائن  ،وهووذا ال يضوور ووال املتووأخرين املكتىووني ابإووا
() 3
الصووحي إذ الطري و إىل حريووه ال ريووس فيووه  ،حاي و األموور أ ّ يف موونت اإووا نوووى ووك و وورورة
أتمل  ،ويتض األمر راجعته هناك.
ّل ّ
يوجووه عوودم
وال ربربابع  :يوودل علووأ مووا نقوول عوون ابوون أ عقيوول  ،لكوون فيووه زايدة الووو ر ووكوون أ ّ
نىيهووا للوجوووا خبروجهووا ابع وواى علووأ نىووي الوجوووا يف الووو ر .وفيووه اسووتبعاد وواير األحكووام يف
أتمل.
اإا الواحد  ،لكنه ّل ّ

__________________

ضمنه  ،والصواا ما أثبتناه.
( )1ما بني القوسني يف النسب تا مكتواب بني قوله  :ستسمعه  ،وقوله  :وما ّ
( )2الىقيه .1215 / 266 : 1
( )3تذا يف النسب  ،واألوىل  :و رورة.
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نعربربم ر ربربا يقربربال  :إ ّ اإووا بتقوودير صووحته يوودل علووأ أ ّ موون وورك القنووو رحبو عنووه ال إوورد الو ك
لكونه مستحبا  ،وحينئذ يراد ابلرحب هجر احلكم الخرعي.
وفيه  :أ ّ الرحب عن الخويء ال ودل علوأ ا جور املوذتور  ،حوري أ ّ عودم الصوح يسوهل اإطوس
ابلنسب إىل اإا  ،و ّأما حريه فقد علما احلال فيه.
ونقوول بعووض ققووي املعاصورين و سولّمه و عوون الخووهيد يف الووذتر  :أنوّوه اسووتدل للقائوول
 :موا فورض مون الصوالة؟ قوال « :
بوجوا القنو بصحي زرارة قوال  :قلوا أل جعىور
() 1
التوجوه » قلوا  :فموا سوو ذلوك؟ قوال « :
الوقا والطهور والرتووى والسوجود والقبلو والودعاء و ّ

سنّ يف فريض » ( .)2قال  :وال قائل بوجوا دعاء يف الصالة سواه.
قوال  « :إ نسوي الرجول القنوو يف ويء مون الصولوا
عمار  ،عون أ عبود
و وث ّ
متعمدا » (.)3
حأ يرتص فقد جاز صال ه وليس له يء  ،وليس عليه أ يدعه ّ
ُ

وبرواي وهس السوابق  ،وبقولوه عوه وجول َوق ُ
وموا ِّلِل قااِِ َ
ْي ( )4وقود ذتور اعو أ ّ املوراد
ه
هه
به  :داعني.
األول  :واز محل الدعاء علأ القراءة وابقي األذتار الواجب فوإ ّ فيهوا معو
مث أجاا عن ّ
الوودعاء .وعوون الدوواا  :ابحلموول علووأ املبال و يف أتتوود االسووتحباا .وعوون الدالووث  :أ ّ املنىووي تمووال

الصالة  ،والرحب عنه أخص

__________________
( )1يف « رض » و « م »  :الوقا والرتوى.
( )2التهذيس .955 / 241 : 2
( )3التهذيس .1205 / 315 : 2
( )4البقرة .230 :
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قااِِ َ
ْي مطيعوني  ،ولوو سولّم أنّوه عو القنوو فوال داللو
من الدعو  .وعن اآلي  ّ :معو
هه
فيووه علووأ الوجوووا ألنّووه أموور مطل و  ،ولووو دل مل يوودل علووأ التك ورار وأل ّ الصووالة مخووتمل علووأ
القراءة واألذتار وفيها مع الدعاء فيتحق االمتدال بدو القنو  .انتهأ (.)1

واعو ض عليوه الناقول و سولّمه ( )2و وا ذتوريفه يف فوائود التهوذيس  ،ومووا ذتوريفه قود يتوجووه يف
املقام  ،وحاصل األمر ّ :أما ( )3االع اض فّ ّ يئا مون القوراءة وأذتوار الرتووى والسوجود ال يس ّومأ
يف الع وورف دع وواء  ،وأيض ووا فق وود دل احل ووديث عل ووأ أ ّ ال وودعاء الواج ووس يف الص ووالة ثب ووا يف الق وورآ
ووجوووا الق وراءة وذتوور الرتوووى والسووجود مل يدبووا ابلقوورآ  .والدوواا والدالووث كلووب .واآليو وكوون أ
يقال فيها  :إ ّ احلديث دل علأ ضمن القرآ األمر ابلودعاء يف الصوالة أعو القنوو  ،وال داللو
يف يء من اآلاي علأ وجوا القنو سو هذه اآلي فيكو القنو فيها ع الودعاء .وقولوه
 :إ ّ األموور مطل و  .ال فىووأ م ووا فيووه وقولووه  :إنّووه ال يوودل علووأ التك ورار .في ووه  :أ ّ توول موون ق ووال

ابلوجوا قال ابلتكرار.
وحاصوول مووا خط وور يف البووال ّأوال  :أ ّ اإووا الص ووحي عوون عبيوود ب وون زرارة دل علووأ أ ّ الىاحت و
حتميود ودعواء ( ، )4واألصوول يف اعطوالق احلقيقو  ،علوأ أ منوص تووو أذتوار السووجود والرتووى دعوواء
ال يضر ابحلال أل ّ اجمليس مانص  ،فيكىيه جواز إرادة الدعاء من القراءة واألذتار وال متاج إىل
__________________

( )1احلبل املتني .236 :
( )2انهر احلبل املتني .235 :
( )3يف « رض »  :أ .
( )4التهذيس .136 / 90 : 2
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املعلومي ليطلس منه إثبا ا.
وما ع اه يقال  :من عدم الصدق عرفا فكذا يف الخرى والل ألصال عدم النقل.
ففيه  :أ ّ أصال عدم النقل إّ ا دمر الهن وهو ال ينايف التجويه.

إالّ أ يقوال  :إ ّ الهون تواف يف األحكوام الخورعي  ،ولوو منوص التجوويه مل يوتم دليول فوالتجويه ال
يضر ابحلال.
وفيربربه  :أ ّ الهوون ( )1حينئووذ مرجعووه إىل االستصووحاا فهووو اسووتدالل حووري منوواف لكووالم اجمليووس ،
وفيه يء يطلس من احلا ي .
مث إ ّ العرف يف املقام حري وا االطراد  ،لكن اجلواا عنه حري بعيد.
() 3
وما ذتر من دالل اإوا فىيوه  :أ ّ عودم الدبوو عنوديف ال ينىوي ( )2الدبوو مطلقوا إالّ صوال
عدم النقل .وفيه ما فيه .نعم يف خا صحي أ ّ القراءة سونّ ( ، )4فواألوىل التعلو بوه  ،وعودم التنبيوه

له مص ذتره حريس.
و ّأمووا التكلووب ف ووري ظوواهر  ،وبتقووديره مووص املعووارض ال مووانص منووه  ،والرحب و عوون الخوويء ينبووئ عوون
الههور املذتور.
ْ ُ
اوي
وما ذتر من أنّه ال دالل يف يء من اآلاي علأ وجوا القنو  ،يخوكل بقولوه ادع ه
َ

َ

ُ
كا ْ
ام وموا ذتوور مون جهو األموور وإطالقوه  ،فيوه  :أ ّ الخووهيد
أ ْسااتَ هب ْ ل
هذا  ،بل مراده علأ الهاهر أ ّ األمر

ال فىوأ عليوه مدوول

__________________
( )1يف « رض » زايدة  :فيه.
( )2يف « فض » و « م » زايدة  :عدم.
( )3يف « فض » و « م »  :ابألصال .
( )4الىقيه  ، 991 / 225 : 1التهذيس  ، 595 / 152 : 2الوسائل  91 : 6أبواا القراءة ا  29ح .5
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ابلقيام هلل حري ( )1مقيد ابلصالة الواجب  ،وإذا مل يقيد ال يدل علأ الوجوا خبصوصه.
وما ذتر من عدم داللو القورآ علوأ أذتوار السوجود والرتووى  ،فيوه  :أ ّ بعوض األخبوار السوابق
يف األذتار دالّ علأ أ ّاا فرض  ،وهو يعطي ثبو ه من القرآ .

( )2ومووا ذتوور موون أ ّ الق وراءة مل دبووا موون القوورآ  ،فيووه  :أ ّ األوىل أ يقووال  :قوود ثبووا نىيووه ملووا
ضمنه احلديث الصحي من أ ّ القراءة سنّ .
ويبقأ يف املقام أمور مذتورة يف الىوائد املخار إليها من أرادها وقب عليها.
والووذي يههوور موون الصوودوق يف الىقيووه االسووتدالل ابآلي و الخ وريى  ،ألنّووه قووال  :والقنووو س ونّ
وجل
ّ
عه ّ

َوقُ ُ
وموا ِّلِل قااِِ َ
ْي
ه
هه

واجب  ،فمن رتها معتمدا يف تل صالة فال صالة له  ،قال
يع مطيعني داعني (.)3
وعلووأ هووذا ال إووال عنكووار مع و الوودعاء يف القنووو  ،أل ّ قولووه  :يع و  ،ي وودل علووأ اجل ووهم ،

واال و اك ل و ينووايف ذلووك .إالّ أ يقووال  :إنوّوه اجتهوواد  ،وفيووه مووا فيووه .إالّ أ ّ مووا ذتووره الخووهيد
من أ ّ مع اآلي مطيعني فقا ل تالم  ،أل ّ الصدوق ثبا يف النقل .نعم موا ذتوره الخوهيد
من احتمال الدعاء ل ري القنوو ممكون .وال يبعود أ يكوو الصودوق وقوب علوأ ىسوري اآليو بوجوه
تاف  ،إالّ أ ّ يف االتتىاء به [ تالما ] (.)4
__________________

( )1يف النسب  :حريه  ،والصحي ما أثبتناه.
( )2يف « فض » زايدة  :وقوله.
( )3الىقيه .285 : 1
( )4ما بني املعقوفني يف « رض »  :نكره  ،ويف « فض » و « م »  :تلّها  ،والهاهر ما أثبتناه.
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ويف امللتلووب نقوول احتجوواج ابوون اببويووه ابآليو  ،وأجوواا ابملنووص موون إرادة صووورة النوهاى  ،إذ لوويس
فيووه دالل و علووأ وجوووا القنووو يف الصووالة  ،أقصووأ مووا يف البوواا وجوووا األموور ابلقيووام هلل إ قلنووا
بوجوا املأمور به  ،وتما يتناول الصالة تذا حريها  ،سلّمنا وجوا القيام يف الصوالة لكنّهوا متمول

وجوووا القنووو ومتموول وجوووا القيووام حووال القنووو وهووو الهوواهر موون مىهوووم اآلي و  ،ولوويس دالل و
اآلي علأ وجوا القيام املوصوف ابلقنو وىل من داللتها علأ ختصيص الوجووا الو القيوام ،
بل داللتها علأ الداا أوىل ملوافقتها ابلااءة األصلي ( .)1انتهأ.
ولقائل أ يقول  :إ ّ األمر إذا تا للوجوا دلّا اآليو علوأ وجووا القيوام حوال الودعاء  ،وال

ووس إالّ يف الصووالة فيكووو الوودعاء واجبووا .وقوود وواا  ّ :الوودعاء ال يتعووني يف القنووو ملووا سووب
من احتمال حريه .وفيه  :أ ّ الدعاء يف الصالة ال يتعني وجوا القيام له مطلقا.
أتموول  ،ملووا ذت وريفه يف فوائوود التهووذيس موون  :أ ّ سووياق اآلي و
واحل و أ ّ الوجوووا يف األموور وول ّ

يقتضي ّإما الندا أو اال اك بينه وبني الوجوا  ،وال جوي للوجووا مخوكل  ،فأصوال الوااءة ال
رج عنها.
 :من وجوا القيام هلل .فقريوس  ،إذ ال قائول ابلوجووا يف حوري الصوالة.
ّأما ما قاله العالّم
مث سليمه وجتويه القيوام الواجوس موص عودم وجووا القنوو مخوكل  ،فوإ ّ املسوتحس تيوب وس لوه
القيام إالّ علأ سبيل الخرطي .
ّأما قوله  :وليس دالل اآلي  ،إىل آخره .فلم يههر

__________________
( )1امللتلب .198 : 2
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داللته علأ

مطلوبه إالّ بتكلب إرادة نىس القيام من القنو ال الدعاء  ،فورياد بقولوه  :ختصويص الوجووا الو
القيام  ،اإضوى هلل حال القيام .وقوله  :القيام املوصوف ابلقنو  ،يريد به املختمل علأ الدعاء.
وحووري خىووي أ ّ الكووالم الواقووص عقيووس التسووليم يقتضووي أ ّ القيووام هلل يف الصووالة واجووس  ،لكنّووه

متمل وجوا القنو ومتمل وجوا القيام حال القنو  ،وهذا تما ور يودل علوأ إرادة الودعاء
ال إرد القيام.
وقوله  :ليس دالل  ،إىل آخره .إ تا من تم الساب فىيه منافاة لوه مون حيوث داللو األخوري
علووأ أ ّ نىووس القيووام قنووو ع و اإضوووى  ،ولووو أريوود الوودعاء يف األخووري مل يووتم الىوورق إالّ ي وراد

ابلتلصوويص تووو القيووام قنوووا عو اإضوووى  ،وسوويجيء موون تووالم الل و مووا يعطووي أنوّوه يقووال علووأ
() 1
فليتأمل.
القيام  :قنو  .فيمكن محل تالمه علأ القيام  ،إالّ أنّه ال يتم علأ اعطالق ّ ،
قوله :

فأما ما رواه أ

بن  ،بن عي ى عن عل بن انيكم عن ابن أ ع،ري عن ايل بن ناحل

عن عبرب امللربك بربن ع،ربشو قربال  :سربألت أاب عبرب مح
قبله وال بع ه ».

وععه عن ال ق

عربن القعربوت قبربل الشكربوا أو بعرب ه قربال  « :ال

عن سع بن سع األشعشي عن أ اني ن الشضا

 ،هل يقنا يف الصالة تلّها أم

__________________
( )1انهر ص .385
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 ،قال  :سألته عن القنو

في،ا جيهش فيها ابلقشاءة؟ قال  « :ليس القعوت إال يف الغ اة والوتش واجل،عة واملغشب ».

ورول سربربع

عربربن أ جعفربربش ( أ رب بربربن دمحم )

يعقوب قربال  :سربألت أاب عبرب مح

الفجش ».

عربربن اني ربربن بربربن عل رب بربربن فضربربال عربربن يربربونس بربربن

() 1

عربن القعربوت يف أي الصربلوات أقعربت؟ قربال ( « : )2ال تقعربت إال يف

فالوجه يف هذه األخبار أن حن،لهربا علربى أنربه لربيس يف هربذه الصربلوات القعربوت علربى جهربة الفضربل وحكرب

الع ب على اني الذي ثبت يف غريها من الصلوات اليت جيهش فيها مث بع ذلك يف الفشائح ألن القعوت

يف الصلوات يوتب فضله فالقعوت ( )3يف الفشائح أفضل معه يف العوافل وفي،ربا جيهربش فيربه مربن الفربشائح
أفضل مما ال جيهش فيه ونالة املغشب والفجش من ب ما جيهش فيه أش حكي ا يف هذا الباب.

وإذا لعا األخبار على هذه الوجربوه ثبربت لكربل واعرب معهربا وجربه نرب يح ال يعربايف مربا عرب اه وجيربوز أن

يكون أن ما نفوا عن بعح الصربلوات القعربوت وخصربوا بربه ( )4بعضربا لضربشب مربن التقيربة واالستصربالح ألن

من العامة من يذهب إىل ذلك .والذي ي ل على ذلك :
مربربا رواه علرب بربربن مهرب اير عربربن أ رب بربربن ،رب
يف القنو  :إ

عربربن أ اني ربربن الشضربربا

قووال  « :قووال أبووو جعىوور

ئا فاقنا وإ

__________________
( )1يف التهذيس  339 / 91 : 2واالستبصار  1208 / 348 : 1ال يوجد  :أمحد بن ّمد.
( )2يف التهذيس  339 / 91 : 2واالستبصار  : 1208 / 348 : 1فقال.
( )3يف النسب  :والقنو  ،وما أثبتناه من االستبصار .1208 / 348 : 1
( )4يف النسب ال يوجد  :به  ،أثبتناه من االستبصار .1208 / 348 : 1
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شئت فال تقعت » قال أبو اني ن  « :وإذا كانت التقية فال تقعت وأان أتقل هذا ».

ورول  ،بن يعقوب عربن علرب بربن إبربشاهيم عربن أبيربه عربن ابربن فضربال عربن ابربن بكربري عربن أ

عربن القعربوت؟ فقربربال  « :في،ربا جيهربش فيربه ( » )1قربال  :فقلربت لربربه  :إا

بصربري قربال  :سربألت أاب عبرب مح

سربربألت أابك فقربربال  :يف اخل،ربربس كلهربربا فقربربال  « :رعربربم مح أ

ابنيق مث أتوا شكاكا فأخ هتم ابلتقية ».

إن أن رب اب أ أتربربوه ف ربربألوه فربربأخ هم

فأمربا مربربا رواه اني رب بربربن سربعي

عربربن القاسربم بربربن ،رب اجلربربوهشي عربن أابن بربربن عث،ربان عربربن إمساعيربربل

 « :وإ

ئا فبعده » أ حنمله علوأ حوال القضواء ملون فا وه يف مو وعه  ،أو حوال

اجلعف ومع،ش بن حيىي عن أ جعفش
فالوجه يف قوله

قال  « :القعوت قبل الشكوا وإن شئت فبع ه ».

العام .
التقي ألنّه مذهس بعض ّ

ال ع :

يف األول  :فيه عبود امللوك بون عمورو  ،ومل نقوب علوأ موا يقتضوي مدحوه فضوال عون التوثيو  .وموا
رواه الكخوي عوون محدويووه  ،عون يعقوووا بوون يهيود  ،عوون ابوون أ عموري  ،عوون يوول بون صوواحل  ،عوون
إا ألدعوو لوك حوأ امسّوي دابتووك »
عبود امللوك بون عمورو قوال  :قوال أبووو عبود
ّ «:
فيه  :أنّه ينتهي يف الخهادة إىل نىسه  ،وقول ج ّدي يف فوائد اإالص  :إنّه ملح

__________________

( )1يف التهذيس  341 / 92 : 2واالستبصار  1202 / 348 : 1زايدة  :ابلقراءة.
( )2رجال الكخي  ، 538 / 605 : 2وفيه  :ألدعو .
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() 2

() 1
ورج بسوبس
ابحلسن  .ال أعلم وجهه بعد أ قال  :إنّه هادة لنىسه  ،مث قال  :مص ذلك فهو م ّ
من تتاا الخيب مذتور مهمال (.)2
املدح .ويف رجال الصادق
ّأمووا يوول بوون صوواحل فالووذي يف النجا ووي  :يوول بوون صوواحل األسوودي ثق و وجووه  ،رو عوون أ

عبد وأ احلسن
 ،ذتوره أبوو العبوا يف تتواا الرجوال ( .)3وهوذا تموا ور قود متمول أ ّ
الووذتر موون أ العبووا للجميووص موون التوثي و والرواي و  ،تمووا متموول العووود للرواي و  .وأبووو العبووا يقووال
البن عقدة وابن نوح تما سب ذتره من ج ّدي يف مو ص آخور ا ىو مدلوه  ،وابون عقودة معلووم
و يقووول  :إ ّ الهوواهر تونووه ابوون نوووح  ،ألنوّوه وويب النجا ووي (.)4
احلووال  ،وتووا ويلنا و أيوّوده
أتمول .وبتقوديره يف ابون نووح توالم يعورف مون الرجوال ( ، )5حوري أ ّ
فاالعتناء بقوله أظهور  ،وفيوه نووى ّ
فليتأمل.
الهاهر من العبارة العود إىل الرواي للقرا ّ ،
والثاا  :فيه الاقي  ،وقد كرر القول فيه (.)6

والثالربربث  :موثو علووأ مووا مضووأ ( )5يف ابوون فضووال وابوون يعقوووا  ،وفيووه داللو علووأ أ ّ أاب جعىوور
أمحود بون ّمود بون عيسوأ تموا سوب نقلوه عون العالّمو يف اإالصو ( ، )0حيوث قوال  :إ ّ تلموا رواه
الخيب عن سعد عن أ جعىر
__________________
( )1حكاه عنه يف حاوي األقوال .124 : 4
( )2رجال الطوسي .514 / 266 :
( )3رجال النجا ي .329 / 125 :
( )4منهج املقال .398 ، 45 ، 39 :
( )5رجال النجا ي  ، 289 / 06 :الىهرسا .185 / 35 :
( )6راجص ج .95 : 1
( )5يف ج .359 : 4
( )0راجص ج .151 : 1
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فهووو أمحوود بوون ّموود ( .)1وإ تووا مووا حنوون فيووه لوويس بكلووي إالّ أنوّوه مءيوود  ،وذت وريف سووابقا ( )2أ ّ يف
الكايف ما يدل علأ أ ّ أاب جعىر إذا رو عنه سعد ال يتعني تونه أمحد بن ّمد لتىسريه ب ريه.
والشابع  :ال ار ياا فيه  ،وأمحد بن ّمد هو ابن أ نصر ملا صرح به يف التهذيس (.)3

واخلامس  :معروف الرجال ا كرر من املقال (.)4
وال ادس  :فيه القاسم بن ّمد اجلوهري وهو معروف احلال أيضا.
() 5
األول ال
و ّأما إمساعيل اجلعىي فهو وإ توا مخو تا بوني ابون عبود الورمحن وبوني ابون جوابر  ،و ّ
أعلم وثيقه واملدح رّ ا يستىاد من الرجال يف اجلمل  ،وابن جابر فيوه توالم قودم ( ، )6واحلاصول أ ّ
من تتابه ( ، )5لكن ال يبعود أ يكوو ابون جوابر  ،أل ّ النجا وي
الخيب وثقه يف رجال الباقر
قال  :إنّه رو حديث األذا ( .)0واملروي يف األذا عنه رواي أاب بن عدما  ،وقود مضوأ يف ّأول
الكتاا اع ارة إىل ذلك ويف اجلهء الداا منه أيضا  ،فليتدبّر.
معمر فىيه ا اك بني من وث يف اإالص ( )9ومن ذتر مهمال
ّأما ّ

__________________
( )1خالص العالّم .251 :
( )2راجص ج .151 : 1

( )3التهذيس .348 / 91 : 2
( )4راجص ج .138 ، 53 : 1
( )5انهر منهج املقال  56 :و .55
( )6يف ج .435 : 2
( )5رجال الطوسي .10 / 185 :
( )0رجال النجا ي .51 / 32 :
( )9خالص العالّم .2 / 169 :
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يف رجال الصادق والباقر

من تتاا الخيب (.)1

املنت :

ينب ووي أ يعلووم قبوول الكووالم فيووه أ ّ بعووض ققووي األصووحاا نقوول أ ّ القنووو ل و يطل و علووأ

معا س  :الدعاء والطاع والسكو والقيام يف الصالة واعمساك عن الكالم  ،ويف الخورى علوأ
معني  ،سواء تا معه رفوص اليودين أم ال  ،ولوذلك عو ّدوا رفعهموا مون
الدعاء يف أثناء الصالة يف ل ّ
مستحبا القنو  ،ورّ ا يطل علأ الدعاء مص رفص اليدين وعلأ رفص اليدين حوال الودعاء .انتهوأ
( .) 2

وال فىأ أ ّ املتبادر من الخرى عند الخارى  ،واستحباا رفوص اليودين إ توا يف تالموه أفواد موا
ذتره  ،وإ تا من تالم املتخرع فىيه ما فيه.
األول واصووىا لووه
وإذا عرفووا هووذا فوواعلم أ ّ العالّمو يف امللتلووب ذتوور يف أدلّو االسووتحباا اإووا ّ

ابلصووحي  ،وهووو أعلووم بوجهووه .مث قووال  :ال يقووال  :هووذا احلووديث م و وك ابع وواى  ،أل ّ اعمامي و
ا ىقوا علووأ اسوتحبابه أو وجوبووه قبوول الرتووى  ،واحلووديث الووذي اسوتدللتم بووه يقتضووي نىوي التعبوود بووه
قبل الرتوى وبعده .أل ّيف نقول  :ال نسلّم أنّه م وك بول حنون نقوول وجبوه  ،إذ نىوي التعبود بوه مو وك

ابع وواى علووأ مووا بيّنووتم  ،فيحموول النىووي علووأ إرادة نىووي الوجوووا  ،إذ ال وكوون محلووه إالّ عليووه (.)3
انتهأ  ،وملا ذتره وجه.
وعدم عرض الخيب لللا ال فلو من حراب  ،وما ذتره يف األخبار

__________________
( )1رجال الطوسي .569 / 315 :
( )2احلبل املتني .234 :
( )3امللتلب .198 : 2
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علأ اع ال ال يتناول هذا إالّ بتكلب ظاهر.
والثرباا  :تموا ور يوودل علوأ حصور القنووو فيموا ذتور  ،ويف خوا ابوون مسوكا السواب ووميم
األول ال فىووأ عوودم و وووحه سوويّما يف هووذا اإووا ّ ،أمووا التقي و فلهووا وجووه ،
العخوواء .ومحوول الخوويب ّ
ويءيّدها الدالث.
وما قاله من النوافل بعيد االستىادة من إطالق األخبار  ،إذ االنصراف إىل النافل ل تالم.
و قييده ا هر فيه من الىورائض حوري ظواهر الوجوه بتقودير وول األخبوار للنوافول  ،فوإ ّ بعضوها
ضمن السءال عن يص الصلوا  ،واجلواا دل علأ أفضلي القنو فيما هر فيه علأ موا ذتوره
الخيب.
والشابع  :يف داللته علأ التقي خىاء  ،أل ّ موا قودم ( )1مون الخويب اقتضوأ محول األخبوار تلهوا ،
وقوود ا ووتملا علووأ إطووالق و قييوود  ،وظوواهر اإووا املسووتدل بووه أنّووه مووص التقي و ال قنووو مطلقووا ،

وصودر اإوا املبحووث عنوه تموا ور يودل علوأ التليوري يف القنوو وعدموه  ،و عونو ذلوك إذا محوول
علأ بيا اجلواز يدل علأ أنّه مص التقيّ ال وز القنو مطلقا .ولع ّول األوىل محول القنوو يف اإوا
علووأ رفووص اليوودين ليووتم صوودره وعجووهه  ،إذ مووص التقيو ال مووانص موون الوودعاء خبووالف رفووص اليوودين  ،وإ
ت وا عنوود امللووالىني القنووو برفووص اليوودين يف اجلمل و ال مووانص منووه إالّ أنوّوه وووز تووو ال و ك أبل و يف
البعد عن التهم .
ّأمووا مووا ضوومنه اإووا موون قولووه  :قووال  « :قووال أبووو جعىوور
أعلم قاصدهم.
هذا » بعيد املرام  ،وهم

وقد ذتر يف فوائد الكتاا نوى تالم يف محل اإا علأ رفص
__________________
( )1يف ص .383
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» مث قولووه

 « :وأيف أ قلوود

 « :وأيف أ قلوود هووذا » يوودل علووأ أ ّ املو وك ال فلووو موون خطوور ،
اليوودين  ،واحلاصوول أ ّ قولووه
 ،خبوالف موا إذا توا
فلو توا املوراد بوه ( رفوص اليودين فوال ك ال خطور فيوه ليحتواج إىل موا قالوه
() 1
فليتأمل.
املراد به ) الدعاء  ،فإ ّ احتمال الوجوا يقتضي التعبري ا ذتره ّ ،
( فإن قلت  :القائل  « :وأيف أ قلد هذا » اعمام أو أمحد بن ّمد؟
 ،وقود
قلت  :تل تمول  ،ولكون ( )2موا ذتوريفه بنواء علوأ احتموال ظهوور تونوه مون اعموام
متمل أبو احلسن أ يكو علي بن مههاير فيندفص بعض ا ذور  ،ولكن سيأيت ما ينىيه ) (.)3
إذا عرفا هذا فاعلم أنّه ورد يف معتا األخبار األمر ابلقنو يف تل صالة فريض ويففلو صورما

 ،و ّأمووا خصوووص القنووو فىووي بعووض ( )4معتووا األخبووار بعوود الس وءال عمووا يقووال يف القنووو  « :مووا
قضأ علأ لسانك  ،وال أعلم فيه يئا موقّتا » ويف بعضها موا يقتضوي أنّوه وه فيوه  « :اللهوم
احىر لنا وارمحنا وعافنا واعب عنا يف الدنيا واآلخرة إنّك علأ تل يء قدير ».

األول املوظووب املنقووول عوون الن و
وذتوور بعووض ّققووي األصووحاا و س ولّمه
و أ ّ املنىووي يف ّ
() 6
( .)5ولووه وجووه  ،ولووو محوول علووأ عوودم املوظووب املعووني يووث ال ووه حووريه ( يف الىضوول )
أمكن.
عن
ويف الىقيه رو عن احلل يف الصحي أنّه سأل أاب عبد
__________________

( )1ما بني القوسني ليس يف « م ».
تل.
( )2يف « فض »  :و ّ
( )3ما بني القوسني ليس يف « م ».
( )4ليسا يف « فض » و « م ».
( )5البهائي يف احلبل املتني .235 :
( )6ما بني القوسني ساقا عن « فض ».
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القنووو فيووه قووول معلوووم؟ فقووال  « :أثوون علووأ ربووك وصو ّول علووأ نبيووك واسووت ىر لووذنبك » ( )1ولعو ّول
مووا ذتووره علووأ وجووه اععووالم ابختيووار األتموول  ،وإ
اجلوواا يىيوود عوودم التعووني ( ، )2وإّ ووا ذتوور
تا ظاهر السءال عن املعلوم واجلواا مطاب له  ،هذا.
ويف معتا األخبوار  :أ ّ القنوو تلّوه جهوار ( ، )3ومحلوه بعوض األصوحاا علوأ حوري املوأموم (، )4
وتأنّه ملا ورد يف األخبار من أنّه ال يسمص اعمام يئا (.)5
و ّأموا رفوص اليودين مضوموم األصوابص إالّ اعهبووام وبسوا الكوب وجعلوه إىل السوماء واذاي للوجووه ،
فىي رواي ( )6موجود  ،وعدم إمرار اليد علأ الوجه آخره لرواي ضمنا النهي عنه (.)5
قوله :
ابب وجوب التشه وأقل ما جي ئ معه
أخ ا الشيخ

عن أ القاسم جعفش بن ،

معشوف عن عل بن مه اير عن اد

() 0

عن أبيه عن سع بربن عبرب مح عربن العبرباس بربن

عن عشي بن عب مح عن زرارة قال  :قلت

__________________
( )1الىقيه  ، 933 / 285 : 1الوسائل  250 : 6أبواا القنو ا  9ح .4
( )2يف « م »  :التعيني.
( )3الىقيه  ، 944 / 289 : 1الوسائل  291 : 6أبواا القنو ا  21ح .1
( )4تاألردبيلي يف إمص الىائدة .383 : 2
( )5انهر الوسائل  396 : 0أبواا صالة اجلماع ا .52
( )6دعائم اعسالم  ، 285 : 1مستدرك الوسائل  489 : 4أبواا القنو ا  9ح .1
( )5االحتجاج  ، 406 :الوسائل  293 : 6أبواا القنو ا  23ح .1
( )0يف االستبصار  1204 / 341 : 1زايدة  :بن عيسأ.
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 :ما جي ئ من القول يف التشربه يف الربشكعت األولترب ؟ قربال  « :أن يقربول ( : )1أشربه

أل جعفش

أن ال إله إال مح وع ه ال شربشيك لربه » قلربت  :ف،ربا جيرب ئ ( مربن تشربه الربشكعت ) ( )2األخريترب ؟ فقربال « :

الشهاداتن ».

 ،بن يعقوب عن  ،بن حيىي عن انيجال عن ثعلبة بن مي،ون عن حيربىي بربن طل ربة عربن

سورة بن كليب قال  :سألت أاب جعفش
أ

بربن ،رب

قال  « :الشهاداتن ».

عن أدىن ما جي ئ يف ( )3التشه

عربن ابربن أ ع،ربري عربن سربع بربن بكربش عربن عبيربب اخلثع،رب

قال  :مسعته يقول  « :إذا جلس الشجل للتشه ف  ،مح وأثىن عليه أج أه ».
ععه عن أ

بربن دمحم بربن أ نصربش قربال  :قلربت أل اني ربن

الثانية جي ئ أن أقوله يف الشابعة؟ قال  « :نعم ».

عربن أ جعفربش

 :جعلربت فرب اك التشربه الربذي يف

فأما ما رواه  ،بن يعقوب عن  ،بن حيىي عن أ رب بربن ،رب

عربن اني رب بربن سربعي

عث،ان بن عي ى عن معصور بن عازم عن بكش بن عبيب قال  :سألت أاب جعفش

عربن التشربه

عربن

فقربربال  « :لربربو كربربان ك،ربربا يقولربربون واجبربربا علربربى العربرباس هلكربربوا إّنربربا كربربان القربربوم يقولربربون أي ربربش مربربا يعل،ربربون إذا
ت مح أج أك ».

فالوجه يف هذا اخل أن نف الوجوب إّنا توجه إىل ما زاد

__________________
( )1يف االستبصار  : 1204 / 341 : 1قول.
التخهد يف الرتعتني.
( )2يف االستبصار  : 1204 / 341 : 1من ّ
( )3يف االستبصار  : 1205 / 341 : 1من.
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على الشهادت ّ ألن ذلك م ت ب وليس بواجب مثل الشهادت .
والذي ي ل على ذلك :
ما رواه أ

أل عب مح

بن ،

عن عل بن انيكم عن أ أيوب اخلرب از عربن ،رب بربن م ربلم قربال  :قلربت

مر ني؟ قوال  « :إذا اسوتويا
مر ني » قال  :قلا  :تيب ّ
 :التخهد يف الصالة  ،قال ّ « :

جالسا قول  :أ هد أ ال إله إالّ وحده ال ريك له  ،وأ هد أ ا عبده ورسوله  ،مث نصرف » قال :
قلوا  :قووول العبوود  :التحيوا هلل والصوولوا الطيبووا هلل  ،قوال  ( :هووذا اللطووب ( )1مون الوودعاء  ،يلطّووب العبوود
ربه ».

ال ع
يف األول  :وا

بعد ما قدمناه يف ّمد بن قولويه (.)2

احلجال  ،واملعروف به عبد بن ّمد الدق  ،حري أ ّ رواي ّمد بن مىي العطوار
والثاا  :فيه ّ
يف تت وواا الخ وويب (، )3
عن ووه يف اله وون أ ّا ووا ح ووري معقولو و أل ّ احلج ووال م وون أص ووحاا الر ووا
والوراوي عنوه يف الىهرسوا سوعد بون عبود عوون احلسون بون علوي الكوويف عون احلجوال ( ، )4فكيووب
يووروي عنووه بوون مووىي؟! والووالزم موون عمووري احلجووال عوودم اختصاصووه ابلر ووا
يكو احلجال حري عبد بن ّمد  ،ويف

__________________
( )1يف االستبصار  : 1209 / 342 : 1هذا اللى .
( )2راجص ج .114 : 1
( )3رجال الطوسي .10 / 301 :
( )4الىهرسا .420 / 182 :
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 .وال يبعوود أ

التهوذيس تموا هنوا ( ، )1وذتور النجا ووي أ ّ الوراوي عون ثعلبو بوون ميموو عبود بون احلجووال (
املهخوورف ( ، )2وهووو يعو ّوني االحتوواد  ،واإلوول يف رواي و ّموود بوون مووىي عنووه .و ّأمووا مووىي بوون طلح و فلووم
أقب عليه يف الرجال ) ( .)3وسورة بن تليس ال يهيد علأ اعمهال.
والثالث  :فيه سعد بن بكر  ،وهو إهول احلال .و ّأما حبيس اإدعمي فىي الرجوال هبوذا العنووا
مون تتواا الخويب حبيوس
يف الىهرسا  ،والوراوي عنوه ابون أ عموري ( ، )4ويف رجوال الصوادق
األحول اإدعمي ( ، )5والرجال مهمال  .ويف النجا ي حبيس بن املعلل اإدعمي ثقو ثقو صوحي
له تتاا رواه ّمد بن أ عمري ( .)6وال فىأ أ ّ احتاده موص مون يف الىهرسوا وا و ّ .أموا األحوول

ف ري معلوم.
مث إ ّ الرواي هنا بواسط بني ابن أ عمري وبني حبيس  ،واألمر سهل.
 ،والرواي و تمووا وور عوون أ
ويف النجا ووي أنوّوه رو عوون أ عبوود وأ احلسوون والر ووا

األئم و  ،فووال يبعوود أ يكووو اقتصووار النجا ووي
جعىوور
 ،وهووذا يقتضووي روايتووه عوون أربووص موون ّ
ذتر حبيس بن املعلول اإدعموي
يوجس نوى ار ياا يف الرواي هنا  ،والخيب يف رجال الصادق
مهمال (.)5
__________________
( )1التهذيس .355 / 181 : 2
( )2رجال النجا ي .382 / 115 :
( )3ما بني القوسني ساقا عن « م » ويف « رض » بنقيص  :عنه  ،و ّأما مىي.
( )4الىهرسا .243 / 64 :
( )5رجال الطوسي .344 / 105 :
( )6رجال النجا ي .360 / 141 :
( )5رجال الطوسي .116 / 152 :
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والشابع  :وا .
األول كورر القوول فيوه ( ، )1والدواا مهمول
واخلامس  :فيه عدما بن عيسأ وبكر بون حبيوس  ،و ّ
يف الرجال (.)2
وال ادس  :وا

احلال ملا مضأ يف علي بن احلكم من املقال (.)3

املنت :

األول ابلخووهادة املووذتورة  ،والتخووهد الدوواا ال بو ّد فيووه موون
يف األول  :ظوواهره االتتىوواء يف التخووهد ّ

الخهاد ني  ،والتعريب فيهما تأنّه للمعهود الذه  ،ولو تا لللارجي أ كل ا ال فىأ.
مث إ ّ املعروف بني األصوحاا وجووا الخوهاد ني يف التخوهدين ( ، )4بول قوال بعوض األصوحاا
 :إنّوه إ واعي فيموا يههوور ( ، )5وعلوأ هوذا فالتأويول يف اإووا ال بو ّد منوه ّ ،إموا ووا ذتوره بعوض ققووي
ووا ذتوور اعتموادا علووأ الووتالزم العووادي ( ، )6وإ
املعاصورين و سولّمه و موون احتموال اتتىائووه
أتموول أل ّ ظوواهر السوءال عمووا ووه يف التخووهد  ،واجلوواا تمووا وور يوودل علووأ أ ّ
تووا فيووه نوووى ّ
هذا املذتور ه  ،والتالزم العادي حري معلوم  ،وبتقديره يخكل

__________________
( )1راجص ج .51 : 1
( )2رجال الطوسي  ، 20 / 156 :رجال ابن داود  01 / 234 :وفيه  :بكر بن عبد
( )3راجص ج .249 : 1
( )4تما يف النهاي  ، 03 :الخرائص  ، 00 : 1الرو
( )5تما يف إمص الىائدة .254 : 2
( )6البهائي يف احلبل املتني .258 :

البهي .256 : 1
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بن حبيس.

اعتباره بل ينب ي الوتالزم الخورعي  ،وأصوال عودم النقول ال وجوه وا يف املقوام  ،ولوو قيول  :إ ّ الوتالزم
يف الخووهادة ابلرسووال للخووهادة ابلوحداني و  ،أمكوون  ،لكوون األموور ابلعكووس  ،حووري أ ّ التوجيووه ال ب و ّد
منوه .وقوود متمول أ يكووو السوائل عاملووا ابحلووال وإّ وا السوءال عون تيىيو الخوهادة ابلوحدانيو  ،وفيووه
األول لكن رّ ا يقرا التوجيه.
اع كال ّ
وابجل،لربربة  :بعوود عوودم اإووالف ال بو ّد موون التوصوول إىل التأويوول وإ بعوود  ،ومووا عسوواه يهوون موون أ ّ
الخوويب قائوول ضوومو الرواي و حيووث بوودأ هبووا يف ّأول البوواا  ،وقوود قوورر يف ّأول الكتوواا ( )1مووا يىيوود
االعتمواد علووأ موا ينقلووه ّأوال  ،فيوه ّأوال  :عوودم االطوراد موون الخويب تمووا يعلوم موون مالحهو الكتوواا.

األولو
و نيا  :إ ّ يف األخبار ّ
 :إ ّ مىاد الداا أدىن ما ه
األول ابلنسووب
احتمووال قييوود ّ

موا يىيود اعتبوار الخوهاد ني علوأ اعطوالق ( وهوو الدواا  ،إالّ أ يقوال
() 2
األول مقيود  ،وفيوه :
يف التخهد  ،وهوو ال فورج عون اعطوالق ) و ّ
األول ابإووا الدوواا  ،وعلووأ توول حووال مورام الخوويب حووري (
إىل التخووهد ّ

معلوم ليحصل به حتق اإالف.
) ( )3فىيووه :
ّأموا موا يقوال يف اإواين  :مون داللتهموا علوأ عودم وجووا الصوالة علوأ النو
خارجو عوون حقيقتووه ،
أ ّ اإواين إّ ووا مووورد السوءال فيهمووا عوون التخووهد  ،والصووالة علووأ النو
ىعل من الخهادة  ،وهي اإا القاطص.
أل ّ التخهد ّ
وما يقال  :من أ ّ التخهد صار يف قوة العلمي للمسموى من

__________________

( )1راجص ج .24 : 1
( )2ما بني القوسني ليس يف « م ».
( )3ما بني القوسني ساقا عن « م ».
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الخهاد ني والصالة  ،فىيه  :أ ّ اعطوالق بتقودير تونوه حقيقو ووز اإوروج عنهوا للودليل إ ثبوا ،
وستسمعه (.)1
مث إن الثربرباا تمووا وور يوودل علووأ أ ّ الخووهاد ني إهئ و علووأ اعطووالق  ،ويف الخووهادة ابلوحداني و
ي
وكن قييده وا ض ّومنه ّ
األول ّ ،أموا الخوهادة ابلرسوال فويمكن بقواء اعطوالق فيهوا  ،فيوء أ هبوا ّ
وج ووه ت ووا  ،تم ووا ق و ّورره بع ووض األص ووحاا يف تت ووس الى ووروى ( .)2ووك وون أ يقيّوود ووا رواه الخ وويب يف
التهوذيس  ،عون احلسوني بوون سوعيد  ،عون صوىوا قووال  :حودثنا عبود بون بكووري  ،عون عبود امللووك
األولتووني  :احلم وود هلل ،
بوون عموورو األح ووول  ،ع وون أ عبوود
قووال  « :التخ ووهد يف الوورتعتني ّ
ا عبوده ورسووله  ،اللهوم صو ّل علوأ ّمود

أ هد أ ال إله إالّ وحده ال ريك له  ،وأ وهد أ ّ
وآل ّمد  ،و قبّل ىاعته وارفص درجته » (.)3
وهووذا احلووديث وإ تووا عبوود امللووك فيووه ال فلووو موون تووالم يف صووالحي حديدووه لالعتموواد تمووا

ق وودمناه ع وون قري ووس ( ، )4إالّ أنّووه ابلنس ووب إىل الخ وويب وك وون م ووا قلن وواه وإىل ح ووريه ممّوون يه وون يف معو و
اع وواى علووأ صووحي مووا يص و عوون الرجوول أ ّ مووا بعووده ال يضوور ووال الصووح وإ ووعب وكوون
() 5
واألول توواف يف احلكووم املووذتور  ،أل ّ فيووه إطالقووا
أيضووا بتقوودير االعتموواد علووأ الدوواا  ،وبدونووه فو ّ
أيضا.
__________________
( )1يف ص .333
( )2الخهيد يف الذتر .284 :
( )3التهذيس  ، 344 / 92 : 2الوسائل  393 : 6أبواا التخهد ا  3ح .1
( )4يف ص .384
( )5يف « رض »  :إطالقه.
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والعجوس مون بعوض ققوي املعاصورين ( )1و سولّمه و أنّوه مل يوذتر خوا عبود امللوك يف الصوحاح
األول قوود
وال يف حريهووا  ،بوول ذتووره يف مقووام التأييوود ل ووريه  ،واحلووال مووا قوود مسعووا  ،علووأ أ ّ اإووا ّ
صو ّورح ّ اعطووالق فيووه للمعووروف موون الخووهادة  ،وبتقوودير االعتموواد علووأ خووا عبوود امللووك يصووري

فليتأمل.
التقييد به وا حا  ،فتكو العهديّ وا ح ّ ،
ومربربا ع ربرباه يقربربال  :إ ّ عبوود امللووك موصوووف ابألحووول  ،والووذي اعتموود علووأ مدحووه بوول وثيقووه يف
توالم بعوض ( )2صورما و وإ توا الهون أنّوه موهووم  ،ألنّوه نقلوه عون الكخوي ولويس فيوه موا يقتضويه و
عبود امللوك بون
ليس فيه وصب األحول  ،عمكا اجلواا ّ الخيب ذتر يف رجال الصوادق
عمرو األحول ( ، )3والهاهر أنّه املذتور يف الكخي (.)4
وعلأ تل حال بعد وجود ابن بكري عند القائل ا ذتريفه يف معو اع واى ال عوذر لو ك ذتوره.
وقد وصىه ج ّدي ابلصح يف الرو ( ، )5واحلال ما ر .

ومووا ضوومنه اإووا املووذتور موون قولووه  « :التخووهد » إىل آخووره .يوودل علووأ أ ّ لىو احلموود هلل موون
مووص إلووه
التخووهد  ،تمووا أ ّ الصووالة عل وأ الن و
منووه  ،وتووذلك و قبوول ووىاعته  ،إالّ أ ّ
اع واى أخوورج احلموود هلل و قبوول وىاعته  ،وحينئووذ يتأيوّود مووا قلنوواه عون قريووس  :موون أ ّ التخووهد يقووال
عليهم مص الخهاد ني.
للصالة علأ ّمد وإله صلوا
__________________

( )1البهائي يف احلبل املتني .258 :
( )2تاألردبيلي يف إمص الىائدة .253 : 2
( )3رجال الطوسي .514 / 266 :
( )4رجال الكخي .538 / 605 : 2
( )5الرو البهي  256 : 1و .255

315

األول يقتضووي اع يووا ابلخووهادة ابلرسووال
هووذا تلّووه علووأ قوودير العموول ابإووا  ،وبدونووه فووإطالق ّ
تيب ا ىقا ( ابلضمري أو الهاهر أو التوزيص علأ ) ( )1حنو ما قرره البعض (.)2
وأما الثالث  :فالذي يهن منه أ ّ احلمد والدناء فيه مول علأ ما قبل التخوهد  ،ولوو محول علوأ

ظوواهره تووا وا و املنافوواة ملووا قوودم  ،مووص عوودم معلوميو القائوول بووه  ،لكوون الخوويب تمووا وور حيووث مل
أتمول
يذتره يف املنايف ر ا يستىاد منه القول به  ،حري أ ّ االعتماد علوأ الىتوو مون الخويب هنوا ول ّ
تما ترريف القول فيه.
األول بهوواهره
األول ووه يف الدوواا  ،وملوّوا تووا اإووا ّ
والشابربربع  :يوودل ظوواهرا علووأ أ ّ التخووهد يف ّ
داالّ علأ االتتىاء ابلخهادة ابلوحداني  ،رّ ا يدل هوذا اإوا املبحووث عنوه علوأ إجهائوه يف الدواا ،
األول ملا ضمن الخهاد ني يف الداا وكن محله علوأ األفضول  ،لكون اع واى املهنوو مون الوبعض
و
ّ ّ
األول علووأ معلومي و الخووهادة ابلرسووال يف تواووا ابع و  ،وحينئووذ يىيوود
أو الخووهرة يقتضووي أ مموول ّ
األول عليهمووا  ،وإ تووا يف البووني نوووى
األول الخووهاد ني  ،لدالل و اإووا ّ
هووذا اإووا أ ّ يف التخووهد ّ
األول حووري الدوواا  ،لكوون عوودم معلومي و القائوول يسووهل
إ ووكال موون حيووث إ ّ الهوواهر تووو التخووهد ّ
اإطس.
تاألول  ،لداللو خوا عبود
ورّ ا يستىاد من هذا اإا أ ّ الصالة علأ الن وإله
يف الداا ّ

األول الصالة  ،ودالل هذا علأ املساواة  ،وقد يخكل ّ ظواهر اإوا املبحووث
امللك علأ أ ّ يف ّ
عنه خالف ذلك  ،بل
__________________
( )1بدل ما بني القوسني يف « رض »  :والهاهر أ التوزيص  ،ويف « م »  :أو الهاهر أو التوزيص.
( )2انهر ص .316
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أقل اجملهي يتح ّق ب ك املستحبا وحنو ذلك.
السءال عن أقل اجملهي  ،و اا ّ ّ :
وقد ا ى لبعض ققي املعاصرين و سلّمه و أنّه ذتر اإا املبحوث عنه يف املءيّودا لوجووا
 ،ومل يوذتر يف الصوحاح وال احلسوا ( .)1وهوو حريوس فوإ ّ اإوا هنوا
الصوالة علوأ النو وإلوه

صحي بال ار ياا.
نعم يف التهذيس ذتر قبله رواي عن ّمود بون يعقووا مث قوال  :وعنوه ( .)2وهوو يووهم اعرسوال ،
ومراع وواة ه ووذا الكت وواا هي وول االر ي وواا و ب و ّوني أ ّ الض وومري يف الته ووذيس ألمح وود  ،وعل ووأ ت وول حو وال
فضووميم خووا عبوود امللووك ووذا اإووا يوودل علووأ أ ّ يف الدوواا و قبّوول ووىاعته تمووا فيووه احلموود هلل يف
يف املع وراج وأنوّوه

ّأولووه .ومووا ورد يف اإووا احلسوون ( )3يف ابا األذا يف بيووا صووى صووالة الن و
قال يف ّأول التخهد  « :بسم » إىل آخره ( .)4ال ينايف هذا تما هو وا .
األول ( ، )5ال يضور
وما يف الىقيه مون قولوه  « :بسوم وابهلل » إىل آخوره .يف التخوهد األخوري و ّ

األول حينئوذ هوو األوىل  ،ملوا
ابحلال  ،لكون ذتوره يف األخوري فيوه أتييود للرجحوا فيوه .واحلمود هلل يف ّ
يقتضيه ظواهر خوا عبود امللوك مون تونوه مون التخوهد  ،تموا أ ّ و قبول وىاعته توذلك  ،حايو األمور
أ ّ جواز
__________________
( )1البهائي يف احلبل املتني .258 :
( )2التهذيس .355 / 181 : 2
( )3يف « رض » زايدة  :يف الكايف.
( )4الكايف  ، 1 / 402 : 3علل الخرائص  ، 1 / 312 :الوسائل  465 : 5أبواا أفعال الصالة ا  1ح .18
( )5الىقيه .289 : 1
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فليتأمل.
يف الداا يستىاد من اإا املبحوث عنه ّ ،
واخلامس  :فيما أظن أ ّ املراد به دفص ما يقوله أهل اإالف من التحيا قبل التخهد.
.
وقوله  « :إّ ا تا القوم » يراد ابلقوم أصحاا الن

أراد بي ووا أقوول م ووا ووه قبوول

أج وهأك » يءيّوود مووا قلنوواه  ،وتأنّووه
وقولووه  « :إذا محوود
التخهد علأ وجه االستحباا.
وقوول الخويب يف احلمول علووأ موا زاد علوأ الخووهاد ني ال أيىب موا قلنواه  ،وإ تووا املتبوادر منوه مووا
اهد علأ ما قلناه.
بعد الخهاد ني .واإا املستدل به أو

مث إ ّ اإا املستدل به وهو الساد تما ور متمول ابلنسوب إىل قولوه  « :م ّور ني » أ يريود بوه
األول والدواا .ومتمول أ يوراد ابمل ّور ني  :أ وهد أ ال إلوه إالّ وحوده
التخهد يف الرابعيو والدالثيو ّ
ورج هوذا أ ّ ظواهر احلوديث االنصوراف بعود موا
ال ريك له  ،وأ هد أ ّ ا عبده ورسوله .ورّ ا ي ّ

ذتووره  ،وال يووتم إالّ يف الدنائيو  ،وقوود يسووتىاد منووه أ ّ التخووهد إذا تووا هووذا فمووا دل علووأ التخووهدين
ممل علأ املذتور.
ور ا يقال  :إ ّ قوله يف اإا  « :مث نصرف » يراد به االنصراف من التخهد  ،تما يلوهم القائول
بوجوا التسليم من أتويله هبذا.
واإووا حووري خىووي الصووح بعوود مووا تو ّورريف القووول فيووه موون أ ّ علووي بوون احلكووم هووو الدقو بقرينو روايو
أمحد بن ّمد بن عيسأ عنه (.)1
وال فىأ أ ّ داللته علأ عدم وجوا الصالة علأ الن وإله
__________________
( )1راجص ج .249 : 1
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ظاهرة لو ال ما قلناه من االحتمال  ،تداللته علأ عدم وجوا التسليم.
ومووا ضوومنه موون ذتوور التحيووا علووأ قوودير محلووه علووأ الدنائي و يوودل علووأ ج وواز الووتلى هبووا يف
() 1
األول ( ، )2ولووو محوول اإووا
األخووري  ،وقوود نقوول إ وواى األصووحاا علووأ أنوّوه ال حتيووا يف التخووهد ّ

األول.
علأ االنصراف من التخهد أمكن عود السءال عن التحيا يف التخهد ّ
قيل  :التحيا يوراد هبوا العهمو وامللوك ( ، )3وقيول  :التحيو موا موىي بوه مون سوالم وثنواء وحنومهوا
( .) 4
ووص حتي و وهووو امللووك  ،وقيوول :
( وقووال بعووض ّققووي العام و يف وورح احلووديث  :إ ّ التحيووا

السالم  ،وقيل  :العهمو  ،وقيول  :البقواء ( .)5فوإذا محول علوأ السوالم فيكوو التقودير التحيوا الويت
يعهمها امللوك مستحق هلل .وإذا محل علأ البقاء فال وك يف اختصاصوه بوه .وتوذلك العهمو يوراد
هبا الكامل  .و ّأما الصلوا فيحتمل أ يراد هبا الصالة املعهوودة  ،والتقودير أ ّاوا واجبو هلل  ،ومتمول
أ يراد هبا الرمح  ،ويكو مع تواا هلل أنّه املعطي ا.
و ّأما الطيبا فاملراد هبا اإالصا عن صىا النقص ) (.)6
بقووي يف احلووديث وويء وهووو أ ّ قولووه  « :فووإذا اسووتويا جالسووا » إىل آخووره .قوود يسووتىاد منووه
وجوا الطمأنين يف التخهد تما ذتره األصحاا (، )5
__________________
( )1يف « م »  :اع اى.
( )2تما يف الذتر .284 :
( )3انهر م ا تاج .155 : 1
( )4تما يف احلبل املتني .258 :
( )5انهر إر اد الساري للقسطالا  ، 129 : 2فت الباري البن حجر .249 : 2
( )6ما بني القوسني ليس يف « م ».
( )5منهم ا ق يف امللتصر النافص  ، 32 :العالّم يف القواعد  ، 35 : 1الخهيد الداا يف روض اجلنا .250 :
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واحتم ووال أ يق ووال  :إ ّ الطمأنين و أم وور زائ وود عل ووأ اجلل ووو وك وون أ ي وودفص بقول ووه  « :اس ووتويا »
فليتأمل.
ّ
قوله :

فأما ما رواه  ،بن عل بن بوب عن  ،بن اني

عن عبي بن زرارة قال  :قلت أل عب مح

() 1

عن نفوان عن عبرب مح بربن بكربري

 :الشجل حي ث بع ما يشفع رأسه من ال ج ة األخرية

قال  « :متت نالته وإّنا التشه سعة يف الصالة فيتوضأ وجيلس مكانه أو مكاان نويفا فيتشه ».

فالوجه يف هذه الشواية أن حن،لها على من أع ث بع الشهادت وإن مل ي توف ابقرب التشربه ( )2فإنربه

يتم نالته ولو كان اني ث قبل ذلك لكان جيب عليه اإلعادة من أوهلا على ما بيربعاه .وأما قوله  « :وإّنا

التشه سعة » ( )3مععاه ما زاد على الشهادت على ما بيربعاه ويكربون مربا أمربشه بربه مربن إعادتربه بعرب الوضربوء
،وال على االست باب.
فأما ما رواه سع

عن أ جعفش عن أبيه و

() 4

 ،عوون عموور بوون أذين و  ،عوون زرارة  ،عوون أ جعىوور
األخرية وقبل أ يتخهد  ،قال  « :ينصرف فيتو ّأ فإ

ّمد بن عيسأ واحلسني بن سعيد و ّمد بن أ عمري

 :يف الرجوول موودث بعوود أ يرفووص رأسووه موون السووجدة
اء

__________________
( )1يف االستبصار  : 1298 / 342 : 1احلسن  ،والصحي ما يف النسب و راجص معجم رجال احلديث .256 : 15
( )2يف االستبصار  : 342 : 1الخهادة.
( )3يف االستبصار  343 : 1زايدة  :يف الصالة.
( )4يف االستبصار  : 1291 / 343 : 1عن.
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رجع إىل امل ج

وإن شاء فف بيته وإن شاء عيث شاء قع فيتشربه مث ي ربلم وإن كربان انيرب ث

بع الشهادت فق مضت نالته ».

فالوجربه يف هربذا اخلرب أن حن،لربه علربى مربن دخربربل يف الصربالة بتربي،م مث أعرب ث سرباهيا قبربل الشربهادت فإنربربه

يتوضأ إذا كان ق وج املاء ويتم الصالة ابلشهادت ولربيس عليربه إعادهتربا ك،ربا لربه إمتامهربا لربو أعرب ث قبربل
ذلربربك علربربى مربربا بيعربرباه في،ربربا مضربربى .وميكربربن أيضربربا أن يكربربون قولربربه  « :قبربربل أن يتشربربه » إّنربربا أراد بربربه اسربربتيفاء

التشه امل عون دون أن يكون املشاد به الشهادت على ما قلعاه يف اخل األول.

ال ع

يف األول  :فيه عبود بون بكوري  ،وقود مضوأ القوول فيوه مورارا مون أنّوه معودود مون املوثو خواه ،
مص اع اى علأ صحي ما يص عنه (.)1
أا مل أقووب علووأ مووا يقتضووي
والثربرباا  :فيووه ّموود بوون عيسووأ األ ووعري  ،و قو ّدم أيضووا القووول موون ّ
وثيقه صرما  ،ومدحه يف اجلمل ممكن (.)2
ّأما ما ضمنه من قوله  :و ّمد بن عيسأ علوأ النسول الويت نقلوا منهوا فهوو ّمود بون عيسوأ
األول أ ّ
اليقطي و علووأ الهوواهر  ،ويف نسوول  :عوون ّموود بوون عيسووأ وهووو تووذلك  ،ورّ ووا يو ّ
ورج ّ

الوراوي عوون ّموود بوون عيسووأ اليقطيو احلمووريي وحنوووه  ،فالروايو عوون أمحوود بوون ّموود بوون عيسووأ عوون
أبيه عنه بعيدة القتضائها واسطتني بني احلمريي و ّمد بن عيسأ ومها

__________________

( )1راجص ج .125 : 1
وصرح بتوثيقه الخوهيد الدواا يف املسوالك  ، 239 : 2ورو عنوه ابون قولويوه يف تامول الوهايرا
( )2راجص ج ّ .285 : 1

 ، 144 :ا  55ح  ، 3وهو وثي عام له.
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أمحد وأبوه  ،و ّأما علوأ الدواا فواحودة  ،والوذي يف التهوذيس عون أبيوه ّمود ابون عيسوأ يف نسول ،
() 1
املعول.
ويف أخر تما هنا  ،واالعتبار يخهد بصح االوىل  ،وهي يف نسل عليها ّ
و ّمد بن أ عمري ( هذا يكو معطوفا علوأ أبيوه  ،وروايو أمحود بون ّمود بون عيسوأ عون ابون

أ عمري تدرية  ،ترواي احلسني بون سوعيد عون ابون أ عموري ) (ّ )2أموا علوأ النسوب األخور فاحتموال
العطب علأ ّمود بون عيسوأ اليقطيو قوائم  ،فيكوو ّمود بون عيسوأ األ وعري راواي عون ابون أ
عمووري .وعلووأ قوودير « عوون » فيحتموول العطووب علووأ ّموود بوون عيسووأ ويكووو األا راواي عوون ابوون
أ عمووري  ،ومتموول العطووب علووأ األا فيكووو أمحوود هووو ال وراوي عوون ابوون أ عمووري .واحلسووني بوون
سعيد تابن أ عمري  ،فليتدبّر.
املنت :

ينب وي أ يعلوم قبول الكوالم فيوه أ ّ العالّمو يف املنتهوأ قوال  :وهوو و أي التخوهد و واجوس يف تول

( .)3وهووذا تمووا وور يوودل
ثنائي و مو ّورة ويف الدالثي و والرابعي و مو ّور ني  ،وهووو مووذهس أهوول البيووا
األول منهووا  ،و وجيووه
علووأ اع وواى يف املسووأل  ،وحينئووذ ال بو ّد موون أتويوول األخبووار املنافيو لووذلك  ،و ّ
حتمل بعده للضرورة.
الخيب وإ بعد لكن ال ب ّد من ّ
وقول الخيب  :بعد الخهاد ني  ،يعطي عدم وجوا الصالة علأ الن

__________________
( )1التهذيس .1381 / 310 : 2
( )2ما بني القوسني ليس يف « م ».
( )3املنتهأ .292 : 1
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 ،أو عدم قطوص الصوالة ابحلودث قبلهوا  ،وسويأيت منوه موا يودل علوأ وجووا الصوالة (، )1
وإله
ّأما ما يدل علأ الصح مص وجوهبا فلم يتقدم ما يدل عليوه سوو هوذا اإوا  ( ،وحوري خىوي أ ّ موا
وح الصووالة
قالووه موون احلموول علووأ االسووتحباا يف اععووادة مووص وجوووا الصووالة مخووكل  ،تمووا أ ّ صو ّ

من اإا ) ( )2تذلك  ،مضافا إىل عدم معلومي القائل هبذا حري الخيب.
وقوله  :س عليه اععادة من ّأو ا علوأ موا بينواه  ،حوري معلووم املوراد مون البيوا  ،إالّ مون حيوث
دل علأ وجوا التخهد املستلهم عبطال الصالة لوو وقوص احلودث يف األثنواء  ،وهوذا أييت يف
ذتر ما ّ
فليتأمل.
الصالة مص وجوهبا ّ ،
() 3
األول  ،و ّأموا الدواا فعجوه
والثاا  :ما ذتره الخيب يف وجيهه يف أعلأ مرا س البعد يف الوجه ّ
رد اإا ابع اى إ رّ  ،و عاىل أعلم.
لعل األوىل ّ
احلديث ينافيه تما هو وا  .و ّ
ّ ،أمووا
وال فىووأ أ ّ يف اإووا دالل و علووأ عوودم وجوووا التسووليم والصووالة علووأ الن و وإلووه

احتمال وجوا التسليم وتونوه خارجوا عون الصوالة  ،فىيوه مخوارت الصوالة لوه وال قائول فيهوا وا قيول
يف التسليم.
والعجس من بعض ققي املعاصرين و سلّمه و أنّه ذتر يف حج القائلني ابسوتحباا التسوليم
خا زرارة املتضمن أل ّ من مدث قبول أ يسولّم متّوا صوال ه  ،وأجواا عنوه نّوه إّ وا يودل علوأ أ ّ
التسليم ليس جهءا من الصالة وهو ال يستلهم املطلوا  ،فإ ّ تونه واجبا خارجا عنها تما ذتره

__________________

( )1انهر ص .325
( )2ما بني القوسني ساقا عن « م ».
( )3بدله يف « فض »  :ابلنسب إىل.
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بعضهم تمل ( .)1وأنا خبري ّ االحتموال املوذتور يف اإوا املبحووث عنوه حوري وارد بعود موا قلنواه
مص إله.
من حكم الصالة علأ الن
التأمول يف السوند
وما عساه يقال  :إ ّ اإا املذتور حري معلوم الصح ملوا قودم يف سونده يدفعوه ّ

 ،فإ ّ الصح الزم له ب ري ار ياا علأ املمار .
نعم حاي ما يلهم منه الىو اع واى مون جهو الصوالة حيوث إ ّ مقتضواه ( )2الصوح موص احلودث
قبلهوا  ،وعلوأ قودير الوجووا و تموا هوو مخوهور بول مو ّدعأ عليوه اع واى تموا سويأيت ( )3و فالصوح
مص ختلل احلدث حري معلوم القائل هبا  ،بل اع اى ي ّدعأ ( )4علأ بطال الصالة بتللول احلودث ،

( إالّ يف صووورة التوويمم علووأ مووا قالووه الخوويب وإ تووا اإووالف موجووودا يف حووريه  ،تمووا نبّهنووا عليووه يف
() 6
() 5
رد اإووا هبووذا الوجووه  ،أو
وول آخوور وسوويأيت إ وواء عوواىل  ،وعلووأ توول حووال ) فوويمكن ّ
األول
قبول أتويل الخيب  ،وفيه اع اف بعودم وجووا الصوالة والتسوليم علوأ الوجوه الدواا  ،والوجوه ّ
اباللتهام به ألنّوه أوىل مون الطورح  ،حوري أ ّ هوذا الوجوه ال يىورق فيوه بوني األمورين
بعيد لكن ال
املذتورين فيه من قبلي التخهد وبعدي الخهاد ني  ،ومن مث قلنا  :إنّه يف أعلأ مرا س البعد.
وما عساه يقال  :إنّه ينب ي نىيه ابلكلي  ،وكن كلب التوجيه ىرادة

__________________
( )1البهائي يف احلبل املتني .255 :
( )2يف « م » و « رض »  :معناه.
( )3انهر ص .342
( )4يف « فض »  :يدل.
( )5انهر ص .342
( )6ما بني القوسني من « رض ».
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ابلتأمل التام.
الخهاد ني وما يتبعهما من الصالة  ،فينب ي عدم ال ىل عن حتقي املقام فإنّه حري ّ
قوله :

يف التشه

ابب وجوب الصالة على العيب

قال  « :من متام الصوم إعطاء ال كاة

ابن أ ع،ري عن أ بصري عن زرارة عن أ عب مح

مربن متربام الصربالة ومربن نربام ومل يؤدهربا فربال نربوم لربه إذا تشكهربا متع،رب ا ومربن
كالصالة على العربيب
َْ
وتشك ذلك متع ،ا فال نالة له إن مح ب أ هبا قبل الصالة فقال قد
نلى ومل يصل على العيب
َ ّ
أَفْلَ َح َم ْن تَ َز ّكَ .و َذ َك َر ْ
اس َم َر ِب هه ف َصل (.» )1
فأما ما رواه  ،بن عل بن بوب عن عل بن خال

عن مص ق بن ن قة عن ع،ار ال رباابط

عن أ

عربن أ عبرب مح

بن اني ن عن ع،شو بن سعي

قربال  « :إن ن رب الشجربل التشربه

يف الصالة فذكش أنه قال ب م مح فقط فق جازت نالته وإن مل يذكش شيئا من التشه أعاد الصالة ».

فالوجه يف هذا اخل أنه إذا ذكش أنه قال ب م مح فق متربت نربالته ويربتم الشربهادت علربى جهربة القضرباء

وال يعي الصالة وإذا مل يذكش شيئا أنال أعاد الصالة إذا
يفسيا أو متعمدا  ،ولو تا رته ساهيا مث ذتر تا عليه
__________________
( )1األعلأ  14 :و .15
( )2يف االستبصار  344 : 1زايدة  :تا .
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() 2

رته متعمودا  ،ولويس يف اإوا أنّوه إذا مل يوذتر

قضاء التشه على ما بيربعاه.
فأما مربا رواه أ رب بربن ،رب

جعفش

عربن أ

عربن ابربن أ ع،ربري عربن سربع بربن بكربش عربن عبيربب اخلثع،رب

قال مسعته يقول  « :إذا جلس الشجل للتشه ف  ،مح أج أه ».

فالوجه يف هذا اخل التقية ألنه مذهب كثري من العامة وحنن ق بيربعا وجوب الشهادت والصالة على

العيب

.

ال ع

يف األول  :فيووه أبووو بصووري  ،والطري و إىل ابوون أ عمووري يف املخوويل فيووه موون مل يعلووم وثيقووه  ،ويف
الىهرسووا قووال الخوويب يف ر تووه  :أخوواا ميووص تتبووه وروااي ووه اع و  ،عوون ّموود بوون علووي بوون

احلسوني  ،عون أبيوه و ّمود بوون احلسون  ،عون سوعد بون عبوود واحلموريي  ،عون إبوراهيم بون ها ووم ،
عوون بوون أ عمووري  ،وأخووايف ابوون أ جيوود ( )1عوون ابوون الوليوود  ،عوون الص و ّىار  ،عوون يعقوووا بوون
يهيد و ّمد بن احلسني وأيووا بون نووح وإبوراهيم بون ها وم و ّمود بون عيسوأ بون عبيود  ،عون ّمود
بون أ عمووري  ،وأخوايف ابلنووادر خاصو اعو  ،عوون أ املىضول  ،عوون محيوود  ،عون عبوود
أمحد بن ايك  ،عن ابن أ عمري  ،وأخايف هبا اع  ،عن أ [ القاسم ] ( )3إىل آخره (.)4
() 2

__________________
( )1يف « رض » و « م »  :جنيد  ،والصواا ما أثبتناه من « فض ».
( )2يف املصدر  :عبيد  ،والهاهر احتاد عبد مص عبيد و راجص معجم رجال احلديث .65 : 11
املىضل  ،والصحي ما أثبتناه من املصدر.
( )3بدل ما بني القوسني يف النسب ّ :
( )4الىهرسا .142 :
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بوون

ورّ ا يهن استىادة طري معتا من املذتور يىيد اعتبار اإا إىل ابن أ عمري.
مثّ اع اى علأ صحي موا يصو عنوه يىيود القبوول  ،وفيوه نهور ّ ،أموا ّأوال  :فوّ ّ توو املوذتور
هنا من ل روااي ه موقوف علأ صح الطري إليوه  ،وهوو أصول املو ّدعأ  ،اللهوم إالّ أ يقوال  :إ ّ

أتمول إالّ
نقل الخيب اإا عنه يعلم منه أنّه من روااي ه  ،و عب الطري ال يضر ابحلال  ،وفيه نوى ّ
أنّه قابل للتوجيه.
و ّأما نيا  :فوّ ّ الطورق املوذتورة إ تانوا ميوص الكتوس والوروااي فواجلهم ّ تول واحود منهوا
ميووص الكتووس والووروااي حووري معلوووم الحتمووال التوزيووص  ،ومعووه يخووكل صووح الووبعض املوجووس لعوودم
الىائدة  ،مضافا إىل طري النوادر إ توا املوراد بوه خاصو موص دخولوه يف اجلميوص املوذتور ّأوال أمكون
األول فاحتمال توو الروايو مون النووادر ممكون (
التوجيه مص وجه ما سب  ،وإ تا حري داخل يف ّ
فليتأمل ) (.)1
ّ

فإن قلت  :ما وجه اجلهال يف الطري إىل ابن أ عمري؟
مون تتابوه
األئمو
قلت  :فيه جعىر بن ّمد العلوي  ،وقد ذتره الخيب يف مون مل يورو عون ّ
مهموال ( ، )2لكوون النجا ووي يف ر و ّمود بوون جعىور املووذتور قووال  :وتوا أبوووه وجهووا ( .)3وال يبعوود
األول ( .)4وحري خىي أ ّ هوذا ال يىيود التوثيو  ،بول املودح
أ يكو العالّم من هذا ع ّده يف القسم ّ
علأ

__________________
( )1ما بني القوسني زايدة يف « فض ».
( )2رجال الطوسي .19 / 468 :
( )3رجال النجا ي .1828 / 353 :
( )4خالص العالّم .25 / 33 :
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ما قيل يف ألىاظه  ،وإ تا فيه ما فيه  ،ولعل العالّم يعمل ابحلسن.
والعجس من يلنا ا ق و أيّده و أنّه مل يذتر ما حكيناه يف تتاا الرجال ( ، )1هذا.
ويف الىقيه رو بطريقه الصحي  ،عن محّاد بن عيسوأ  ،عون حريوه  ،عون أ بصوري وزرارة قوال

 :قال أبو عبد وذتور الروايو موص نووى م وايرة أتيت يف املونت ( ، )2وحوري خىوي أ ّ الروايو هنوا تملو
للوووهم يف و ووص « عوون » مو ووص الوواو إذ ذلووك تدووري يف تتوواا الخوويب خبطووه يف النسوول الوويت
عنديف للتهذيس مث إنّه يصلحها بعد ذلك.
األول له ظهور يف الهن.
وال يبعد رواي أ بصري ارة مص زرارة وارة عنه  ،إالّ أ ّ االحتمال ّ

والثاا  :فيه علي بن خالد  ،ويف إر اد املىيود موا يقتضوي أ ّ علوي بون خالود توا زيوداي رجوص ملوا
( ، )3وإراد ووه هنووا بعيوودة موون جه و الرواي و موون ّموود بوون
وواهد موون ترامووا أ جعىوور الدوواا
علي بن بوا عنه  ،إالّ أ ّ ابا االحتمال واسص  ،حيث إ ّ الرجووى توا مون تراموا أ جعىور
و وووز التعمووري إىل لقوواء ابوون بوووا  ،وعلووأ توول حووال ال يىيوود احلووديث ( الوصووب ابملوث و )

( .) 4
والثالث  :مضأ عن قريس (.)5
__________________
( )1منهج املقال  05 :و .209
( )2الىقيه .515 / 119 : 2
( )3إر اد املىيد  209 : 2و .291
( )4ما بني القوسني ليس يف « م ».
( )5راجص ص .313
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املنت :

يف األول  :تمووا وور يوودل علووأ أ ّ الصووالة علووأ الن و
موون متووام الصووالة  ،وحووري خىووي أ ّ
املو ّدعأ وجوووا الصووالة يف التخووهد  ،إالّ أ يقووال  :إ ّ اإووا إذا دل علووأ الوجوووا فووال قائوول بووه يف
حري التخهد  ،وفيه  :أ ّ الهاهر مون العنووا الوجووا يف التخوهدين  ،واع واى منقوول علوأ وجوهبوا
فيهما (.)1
وموا قالوه بعوض ققوي املعاصورين و سولّمه و مون أ ّ اإوا حايو مدلولوه موذهس ابون اجلنيود مون

وجوهبا يف أحد التخوهدين وال داللو فيوه علوأ وجوهبوا يف التخوهدين معوا ( .)2فىوي نهوري القاصور أ ّ
قول ابن اجلنيد ال صراح يف الرواي للدالل عليه أل ّ املنقوول عنوه فيموا حكواه القائول و سولمه و
إجوهاء الخووهاد ني إذا مل ختوول الصووالة موون الصووالة علووأ ّموود وآل ّموود يف أحوود التخووهدين ( وهووذه
العبارة تمل أل يكو قوله يف أحد الخهاد ني ) ( )3متعلّقا بقولوه  :جتوه الخوهادا  ،واملعو أ ّ

أي جووهء
الخووهاد ني إهئتووا يف أحوود التخووهدين إذا مل ختوول الصووالة موون الصووالة علووأ ّموود وإلووه يف ّ
من أجهائهوا  ،واملىهووم أ ّاوا إذا خلوا مون الصوالة ال جتوه الخوهادا يف أحود التخوهدين بول ال بو ّد
معني منهما.
معهما من الصالة فيهما أو يف ّ
( ومتمل أ يراد إجهاء الخهاد ني إذا مل ختل الصالة من الصالة يف

__________________
( )1تما يف املعتا  ، 226 : 2املنتهأ  ، 293 : 1إمص الىائدة  ، 256 : 2احلبل املتني .258 :
( )2البهائي يف احلبل املتني .258 :
( )3ما بني القوسني ليس يف « م » و « رض ».
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() 1
يبعووده أ ّ العبووارة ىيوود نوووى قصووور بوول
أحوود التخووهدين فيكووو متعلقووا ا  :ختوول  ) ،لكوون هووذا ّ
ابلتأمل الصادق فيهوا ( .وقود ذتور يف فوائود التهوذيس احتموال أ يكوو موراده
افا تما يعرف ّ
فليتأمل ) (.)2
خلو أخبار الصالة من الصالة يقتضي وجوا الصالة يف التخهدين ّ ،
أّ ّ

وإذا عرفووا هووذا فوواإا ال يبقووأ داالّ علووأ موراد ابوون اجلنيوود .واع وواى الووذي أ وريف إليووه ال يضووره
عدم ذتر الصالة يف رسال علي ابن اببويه.
نعم يف الرواي إ كال يف االستدالل هبا علأ الوجوا  ،مون حيوث إ ّ الىطورة ال وءثّر يف صوح
الصوووم بوول ووءثّر يف تمالووه بنوووى قريووس  ،فينب ووي أ يكووو احلووال مدلهووا يف الصووالة  ،إالّ أ يقووال :

إ ّ الهوواهر موون اإووا عوودم صووح األمورين فووإذا خوورج الصوووم ابع وواى بقووي الىوورد اآلخوور .هووذا واملوونت
تما ر ال فلو من إ ال.
ويف الىقيه « إ ّ ( )3بدأ هبا قبل الصوم » ( )4وعلأ تل حال اع ال ابق  ،ولع ّول املوراد علوأ

قبل وجووا الصوالة  ،ملوا رواه يف الكوايف يف ابا
ما هنا  :إ ّ بدأ بذتر الصالة علأ الن
بطريو حووري سووليم يف ىسووري اآليو أ ّ املوراد تلمووا ذتوور اسووم ربوّوه صولّأ علووأ
الصووالة علووأ النو
ّمد وإله ( .)5وعلأ ما يف الىقيه متمل مري هبا العود إىل الىطرة  ،بل وهنا
__________________
( )1ما بني القوسني ليس يف « م ».

( )2ما بني القوسني زايدة من « م ».
( )3يف « م » و « فض »  :أل .
( )4الىقيه  ، 515 / 119 : 2إالّ أ فيه  :الصالة بدل الصوم  ،الوسائل  310 : 9أبواا زتاة الىطرة ا  1ح .5
( )5الكايف .10 / 494 : 2
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متموول ذلووك  ،وي وراد ابلصووالة صووالة العيوود تمووا يف بعووض األخبووار ( ، )1وحينئووذ يكووو مىوواد اإووا
احلث علأ الىطرة  ،فليتدبّر.
وأمربربا الثربرباا  :فمووا ذتووره الخوويب يف وجيهووه موون ال راب و كووا أل ّ نسوويا التخووهد إذا أوجووس
القضاء فالىرق بني ذتر بسم وعدمه حري وا الوجه  ،والروايو تموا حتتمول موا ذتوره حتتمول أ
يراد أنّه إذا ذتر بسوم ونسوي أنّوه خوهد  ،علوأ معو أنّوه مل مىو التخوهد لكون ذتور مبودأه وهوو
بسم  ،فالهاهر أنّه أ أ به.
ومربربا ع ربرباه يقربربال  :إ ّ الهوواهر ال فوورق فيووه بووني ذتووره بسووم وعدمووه بوول اجللووو إذا وقووص يىيوود
الهاهر  ،علأ أ ّ املتبادر من النسيا عدم التخهد ال عدم ذتر أنّه خهد.
وكن اجلواا عنه ّ ما ذتريفه أتويل ال ب ّد فيه من العدول عن الهاهر.
مث قول الشيخ  :إذا رته متعمدا  ،حري خىي أنّه ال وجوه لوه أل ّ الو ك عمودا مبطول سوواء ذتور

يئا أو مل يذتر فيما هو املعروف  ،اللهم إالّ أ يقال  :إنّوه موذهس الخويب بسوبس الروايو  ،وفيوه :
أنوّوه إذا عموول ابلرواي و مملهووا علووأ ظاهرهووا موون االتتىوواء ووا ذتوور فيهووا .ورّ ووا تووا يف الرواي و نوووى
إ ووعار ووا احتملنوواه يف قولووه  « :وإ مل يووذتر وويئا موون التخووهد » .وابجلمل و فالتأويوول موون الخوويب
يوجس نوى عجس.
وال فىووأ أ ّ مووا قوودم موون األخبووار فيووه مووا يوجووس املعار و لوجوووا الصووالة ( أظهوور مموّوا ذتووره )
( )2هنا تما نبهنا عليه سابقا.
__________________
( )1انهر الكخاف لله خري  ، 548 : 4التىسري الكبري للرازي .140 : 31
( )2يف « رض »  :أظهرها ما ذتره.

333

وأما الثالث  :فما ذتريفه فيه فيما مضأ ( )1ي عن اععادة  ،وما ذتره الخيب مون احلمول علوأ
األولّ .أما قوله  :وحنون قود بينوا وجووا الخوهاد ني  ،إىل آخوره .فىيوه  :أ ّ
التقيّ ينب ي أ يذتر يف ّ
ما مضأ ال يىيده  ،ولعل اع اى إ ر بعد الصودوق وأبيوه فهوو احلجو إ مل يعمول ابحلسون  ،وإ
ابلصوالة علوأ
عمل به فاإا املذتور يف الكايف يف ابا األذا املتضمن للمعراج يقتضي أموره
نىسه وأهل بيته بعد التخهد ( [ .)2و ] ( )3يدل علأ الوجوا بناء علأ أ ّ األمر حقيق فيه.
تلمووا ذتوور يوودل علووأ وج وووا
ّأمووا مووا قوود يقووال موون أ ّ مووا ّ
دل علووأ الصووالة علووأ الن و ّ
أل ّ الكالم يف وجوا الصالة من حيث تواوا جوهءا مون
الصالة يف التخهدين  ،فىيه نهر وا
الصالة  ،وأين هذا من ذاك.
عقيووس الخووهاد ني  ،ذهووس إليووه
وينقوول عوون املنتهووأ أ ّ فيووه  :وجتووس الصووالة علووأ الن و
األول والدوواا ( .)4و ّادعووي أيضووا إ وواى علمائنووا علووأ وجوووا الصووالة علووأ
علموواؤيف أ ووص يف التخووهد ّ

( .)5وقد مضأ القول يف هذا مص عبارة البعض الدال علأ اإالف (.)6
اآلل
وينب ي أ يعلم أ ّ الخيب يف التهذيس ذتر خواا عون أ بصوري يتضومن خوهدا طوويال ال فائودة
ابلتنبيوه عليوه  ،وهوو أنّوه قيول فيوه  :اللهوم ص ّول
يف ذتره بعد معرفو طريقوه  ،حوري أ ّ فيوه ويئا ال
علأ ّمد وآل ّمد
__________________

( )1راجص ص .328
( )2الكايف  1 / 402 : 3الوسائل  465 : 5أبواا أفعال الصالة ا  1ح .18
( )3ما بني املعقوفني أ ىناه الستقام املنت.
( )4املنتهأ  ، 293 : 1ونقله عنه يف إمص الىائدة .256 : 2
( )5انهر املنتهأ  ، 293 : 1إمص الىائدة .256 : 2
( )6يف ص .331
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و إىل قولووه و تمووا صولّيا وابرتووا وسوولما و رمحووا علووأ إبوراهيم وآل إبوراهيم ( .)1وقوود ذتوور بعووض
األصووحاا فيووه إ ووكاال موون حيووث إ ّ املتعووارف تووو املخووبّه بووه أقووو وأ وود واحلووال ابلعكووس (، )2
وهذا ذتره بعض أهل اإالف يف ورح مسولم  ،وأجواا عنوه جوبو سوهل ( .)3وبعوض األصوحاا
نقوول وويئا منهووا ( .)4ويف احلبوول املتووني أيضووا نقوول الووبعض ( .)5وفطوور يف البووال أ ّ املخووبه بووه الصووالة
الواقع و واملخووبه الصووالة املطلوب و  ،وال ريووس أ ّ الواقع و أتموول موون املطلوب و قبوول وقوعهووا  ،نعووم بعوود
وقوعهووا ه وي أفضوول  ،هووذا علووأ قوودير سووليم تووو املخووبّه بووه أقووو دائمووا  ،ولووو دفووص نوّوه أحل و
فاجلواا سهل.
قوله :
ابب قضاء القعوت.
اني

جعفش
».

بن سعي

عن فضالة عن ايل بن دراج عن دمحم بن م لم وزرارة بن أع قاال  :سألعا أاب

عن الشجل يع ى القعوت عّت يشكع قال  « :يقعت بع الشكوا فإن مل يذكش فال ش ء عليه

وععربربه عربربن ربرباد بربربن عي ربربى عربربن عشي رب

عربربن  ،رب بربربن م ربربلم قربربال  :سربربألت أاب عب رب مح

القنو ينساه الرجل  ،فقال  « :يقنا
__________________
( )1التهذيس .353 / 99 : 2
( )2تما يف احلبل املتني .258 :
( )3انهر حا ي إر اد الساري  48 : 3و .45
( )4تما يف روض اجلنا .259 :
( )5احلبل املتني .249 :
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عوون

بع ما يشكع فإن مل يذكش عّت يعصشف فال ش ء عليه ».

مح

أ

بن  ،بن عي ى عن اني ن بن علرب بربن فضربال عربن عبيرب بربن زرارة قربال  :قلربت أل عبرب
 :الشجل يذكش ( )1أنه مل يقعت عّت يشكع قال  :فقال  « :يقعت إذا رفع رأسه ».

ععه عن عل بن انيكربم عربن أ أيربوب عربن أ بصربري قربال  :مسعربت يربذكش ععرب أ عبرب مح

قال يف الشجل إذا سها يف القعوت  « :قعت بع ما يعصشف وهو جالس ».
فأما ما رواه أ

رجل ن

[و]

بن  ،بن عي ى عن  ،بن سربهل عربن أبيربه قربال  :سربألت أاب اني ربن  7عربن

القعوت يف املكتوبة قال  « :ال إعادة عليه ».

() 2

ما رواه اني

بن سعي

عن فضالة عن معاوية بن ع،ار قال  :سربألته عربن الشجربل يع ربى

القعوت عّت يشكع أيقعت؟ قال  « :ال ».

فإنه جيوز أن يكون املعىن يف هذين اخل ين أنه ال جيب عليربه القضرباء وإّنربا هربو م ربت ب ّ ألن االبترب اء

به م ت ب فكيع قضاؤه وجيوز أن يكون املشاد  :ال يقض إذا كان انيال عال تقيربة يرب ل علربى ذلربك

:

يف القنو يف الىجر
ما رواه اني بن سعي عن أ بن  ،ععه قال  :قال أبو جعفش
 « :إ ئا فاقنا  ،وإ ئا فال قنا » وقال هو  :إذا تانا قي فال قنا وأيف أ قلّد هذا ».

__________________
( )1يف االستبصار  : 1295 / 344 : 1ذتر.
فأما  ،والهاهر ما أثبتناه.
( )2بدل ما بني املعقوفني يف النسب واملصدر ّ :
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ال ع :

يف األول  :وا
والثالث  :موث .

 ،تالداا.

والشابع  :فيه أبو بصري.
واخلامس  :فيه ّمد بن سهل  ،وهو مهمل يف الرجال ( ، )1وأبوه ثق
وال ادس  :وا .

( .) 2

وال ربربابع  :مضووأ  ،واع وومار فيووه دليوول وا و علووأ أ ّ ال قوودح بووه يف أخبوواريف  ،ملووا أ وريف إليووه
سابقا من عادة املتقدمني يف األصول .واإا فيموا مضوأ عون أمحود بون ّمود عون أ احلسون الر وا
 ،ولىو « » زائوود تموا ال فىووأ ( ، )3لكنوه يف النسوول الويت نقلووا منهووا
فالضومري لووه
 ،وفيمووا مضووأ  :قووال أبووو احلسوون  :وإذا تانووا ، .وهنووا تمووا وور  :وقووال هووو  ،يع و أاب احلسوون
املضمر ّأوال.
املنت :

يف األول  :ظاهر الدالل علأ القضاء بعد الرتوى  ،لكن بعديوّ الرتووى تنواول حوال الرتووى وبعود
الرفص منه قبل ا وي للسجود وبعده وبعد
__________________
( )1انهر رجال الطوسي .145 / 209 :
( )2انهر رجال النجا ي .494 / 106 :
( )3يف « فووض » زايدة  :هووذا علووأ االحتمووال ظوواهر  ،وقوود متموول أ يعووود الضوومري ألمحوود بوون ّموود  ،واحلوواتي عنووه
احلسني بن سعيد  ،وفيه بعد حري خىي .وهذه الهايدة يف « رض » بعد قوله اآليت  :يع أاب احلسن املضمر ّأوال.
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السجود  ،إالّ أ ي ّدعأ بوادر حوال القيوام مون الرتووى قبول ا ووي للسوجود .وقولوه  « :فوإ مل يوذتر
» إىل آخووره .تووا الهوواهر منووه أ ّ القضوواء إّ ووا هووو مووص الووذتر بعوود الرتوووى  ،فلووو مل يووذتر بعووده ال
قضاء عليه  ،ورّ ا يءيّده أ ّ ما بعد الرتووى لوو نواول يوص احلواال السوابق مل يبو فائودة لقولوه « :

ال يء عليه ».
ّأما احتمال أ يراد ال يء عليوه مون القضواء موص عودم ذتور النسويا  ،فىيوه  :أنّوه قليول الىائودة
تمووا ال فىووأ  ،إالّ أ يقووال  :الىائوودة عوودم رجحووا القضوواء ال نىووي القضوواء رأسووا لدالل و بعووض
األخبار اآل ي علأ القضاء بعود الصوالة  ،وفيوه  :أ ّ عودم الوذتر إذا أخوذ ابعطوالق يبقوأ منافيوا ملوا
أييت.

وأمربربا الثربرباا  :فقوود انتصوور بووه بعووض ققووي األصووحاا للقووول بوجوووا القنووو قووائال  :إ ّ قولووه
 « :وإ مل يووذتر حووأ ينصوورف فووال وويء عليووه » أي ال إمث عليووه  ،يعطووي ىهومووه الخوورطي
أنّه لو ذتر ومل يلتىا تا عليه إمث  ،وهو نص يف الوجوا (.)1
وق يقال  :إ ّ مىواد اإوا إذا مل يوذتر ( )2بعود انصورافه ال قنوو عليوه حيوث ذتور أوال القنوو ،
وحينئووذ فحاصوول اإ ووا أنّووه إذا ذتوور بع وود الرت وووى قضوواه وإ مل ي ووذتر بعووده ف ووال قض وواء عليووه .وي وراد
ابالنصوراف االنصوراف عوون ول القضواءّ .أمووا اعمث فوال داللو يف املقووام عليوه .ولوو مل يو ج موا قلنوواه
فهووو احتمووال توواف يف نىووي النصوصووي علووأ أ ّ املىهوووم إ ذتوور فعليووه وويء ّ ،أمووا أ ّ التقوودير إ
ذتوور ومل يقنووا فعليووه وويء فووال دليوول عليووه لعوودم ذتوور القنووو يف الخوور  ،والتقوودير موون خووارج
ينايف النصوصي  .ولو أريد ابالنصراف الىراغ

__________________
( )1انهر احلبل املتني .235 :
( )2يف « رض »  :يكن.

330

األول فيمكن وجيهها (.)1
من الصالة يفيف ما ذتره األصحاا ّ ،أما منافا ه ّ
األوال عليه بنوى قريس.
والثالث  :صري يف أ ّ القنو قضاء بعد الرفص فيحمل ّ
والشابرب ربربع  :تم ووا وور ي وودل عل ووأ القض وواء بع وود االنص و وراف  ،ومتم وول مح وول الد وواا علي ووه  ،لك وون
االنصوراف تمول للىوراغ مون الصووالة واالنصوراف موون حوال القيووام بعود الرتوووى إذا جلوس للسووجود ،
وفيه ما فيه.
واخلامس  :وكن محله علأ عدم إعوادة الصوالة ال القنوو  ،بول الهواهر ظهوور اععوادة يف ذلوك
 ،وما قاله الخيب ال وجه له.
وال ادس  :وكن محله علأ حال الرتوى ال القيام منه.
وأما ال ابع  :فقد مضأ القول فيه مىصال (.)2
إذا عرفا هوذا فواعلم أ ّ روايو معاويو بون عموار يف الىقيوه متنهوا  :سوئل عون القنوو يف الوو ر ،

قووال  « :قبوول الرتوووى » قووال  :فووإ نسوويا أقضوويه إذا رفعووا رأسووي؟ فقووال  « :ال » ( )3ويف الرواي و
دالل علأ خصوص القنو  ،والخيب رّ ا يكو اختصر الرواي أو أ ّاا حريها.
وقد يهن من رواي الصدوق نىي القنو يف الو ر بعد الرتوى  ،مص أ ّ يف األخبار ما يودل علوأ
الدعاء بعد الرتوى فيه  ،وال يبعد أ يكو املنىي رفص اليدين  ،ملا مضأ من إطالق القنو عليه.
وينقل عن العالّم يف النهاي ( )4املنص من فعل القنو بعد الرتوى يف

__________________

( )1يف « رض » و « فض » زايدة  :وعدمها.
( )2راجص ص .380
( )3الىقيه  ، 1421 / 312 : 1الوسائل  200 : 6أبواا القنو ا  10ح  ، 5بتىاو يسري فيهما.
( )4ااي اعحكام .580 : 1
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الدانيو و  ،لداللو و بع ووض األخب ووار الس ووابق عل ووأ أنّووه ال قن ووو إالّ قب وول الرت وووى  ،واألخب ووار املوج ووودة
قتضي أ ّ املنىي هنواك األداء أو رفوص اليودين  ،فيحتمول توو القضواء مون دو رفوص اليودين  ،ومل أر
صرح به.
من ّ
وجل ّدي يف الرو ما هذا لىهه  :وقيل وز فعول القنوو مطلقوا قبول الرتووى وبعوده  ،وهوو
حسوون لللووا  ،مث قووال بعوود ذلووك  :ويىعلووه الناسووي قبوول الرتوووى بعووده وإ قلنووا بتعينووه قبلووه اختيووارا ،
فإ مل يذتره حأ جتاوز قضاه بعد الصالة جالسا  ،مث يف الطري مستقبال ( .)1انتهأ.
وق يقال  :إ ّ ما ذتره ّأوال من اجلواز قبل وبعود ينوايف موا ذتوره آخورا مون اع يوا بوه موص النسويا

بعد الرتووى  ،إالّ أ واا ّ الدواا علوأ قودير القوول بوهّ .أموا موا قالوه نيوا  :فوال أعلوم الوجوه فيوه
فليتأمل.
بعد ما دلا عليه األخبار اليت نقلتها ّ ،
وينب ووي أ يعلووم أ ّ الخوويب مل يتعوورض للتعووارض الواقووص بووني األخبووار  ،فووإ ّ رواي و أ بصووري مووا
ذتوريفه فيهوا خوالف الهواهر  ،لكنوه مون ابا التأويول وكون الودخول فيوه  ،واألخبوار الدالو علووأ أ ّ
االنصوراف قتضووي أ ال قضوواء أو حنوووه بعوود االنصوراف ظوواهرة يف الىوراغ موون الصووالة  ،والووالزم موون
ذلووك أ ّ مووا قبوول الىوراغ يقضووي فيووه القنووو وإ جتوواوز الرفووص موون الرتوووى للدانيو ( ، )2ولعوول اخووتالف
االستحباا تماال ممكن.

ّأما ما قاله الخيب  :مون أ ّ القنوو مسوتحس ابتوداء  ،إىل آخوره .فوال فىوأ عودم احلاجو إليوه
إذ علأ قدير وجوبه ال يلهم منه القضاء.
ويف تالم بعض األصحاا أ ّ اليف القنو بعد الرتوى لناسيه قبله

__________________
( )1الرو البهي .204 : 1
( )2يف « رض »  :من الداني .
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ممّوا ال خوالف فيوه بووني أصوحابنا  ،وهول هووو حينئوذ أداء أو قضواء؟ حكووم الخويب وأ باعوه ابلقضوواء ،
و ّردد يف ذلك العالّم يف املنتهأ  ،مون توو لّوه قبول الرتووى وقود فوا فتع ّوني القضواء  ،ومون توو
رج أنّه قضاء ( .)1انتهأ مللصا.
األحاديث ال دل علأ تونه قضاء  ،مث ّ
ويف بعض األخبار ما يدل علأ قضائه يف الطري مستقبل القبل .

قوله :
ابب أن الت ليم ليس بفشض
اني

بن سعي

عربن فضربالة عربن أابن عربن زرارة عربن أ جعفربش

يصل مث جيلس في ث قبل أن ي لم قال  « :متت نالته ».
فأمربا مربا رواه اني رب بربن سربعي

عب مح

قربال  :سربألته عربن الشجربل

عربن عث،ربان بربن عي ربى عربن مساعربة عربن أ بصربري قربال  :مسعربت أاب

يقول يف رجل نلى الصبح فل،ا جلس يف الشكعت قبل أن يتشه رعع قال  « :فليخشج

فليغ ل أنفه مث لريجع فليتم نالته فإن دخش الصالة الت ليم ».

قوله
فأما إمتام الصالة فوال بو ّد منوه أل ّ
 « :آخر الصالة التسليم » مول علأ الىضل والكمال ّ ،
تما بيناه.
من متامها اع يا ابلخهاد ني والصالة علأ الن

__________________
( )1انهر احلبل املتني .235 :
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ال ع :

ترريف القول فيه ( .)1وتذلك الداا (.)2
يف األول  :معلوم تما ّ
املنت :

يف األول  :رّ ووا قي وول إنّووه ظ وواهر يف أ ّ التس ووليم ل وويس م وون الص ووالة إذ احل وودث يف أثن وواء الص ووالة
مبطل ا ب ري خالف.
وأورد عليه بعض املعاصرين و سلمه و ( )3أ ّ البطال ب ري خالف إ تا لتللل احلودث قبول
اسووتيىاء األرتووا فمسوولم لكوون ال يوونىعكم  ،وإ أريوود ختللووه بعوود اسووتيىائها فوواإالف فيووه مخووهور ،
ضمنه صحيح زرارة وموثقته .انتهأ (.)4
والصدوق قائل بعدم البطال به تما ّ
وال مضرا اآل تالم الصدوق والروايتا  ،إالّ أ ّ الخيب فيما سب ّادعأ اع اى علوأ بطوال
الصالة ابحلدث قبل إتمال الخهاد ني ( .)5وللسيّد املر ضوأ خوالف يف بعوض األحوداث الواقعو يف
أثناء الصالة  ،حيث حكم ابلو ووء والبنواء  ،تموا أييت ( .)6وإ ّادعوأ الخويب يف التهوذيس اع واى
علأ البطال فيما عدا املتيمم إذا أحدث ووجد املاء (.)5

__________________
( )1راجص ج .390 ، 103 ، 58 ، 55 : 1
( )2راجص ج .118 ، 53 ، 51 ، 58 : 1
( )3ما بني احلاصر ني زايدة من « م ».
( )4البهائي يف احلبل املتني .255 :
( )5راجص ص .326
( )6انهر ج  350 : 6و .305
( )5التهذيس .285 : 1
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ومن هنا يعلم أ ّ التسليم ( )1لصورة ختلل احلدث قبل استيىاء األرتا حري وا  ،هذا.
و ّأمووا داللتووه علووأ االسووتحباا فقوود ّادعاهووا القووائلو بووه  ،واستخووكله بعووض ققووي املعاصورين و
سولّمه و نّوه إّ وا يودل علوأ أ ّ التسوليم لويس جوهءا مون الصوالة  ،وهوو ال يسوتلهم املطلووا  ،فوإ ّ

تونه واجبا خارجا عنها و تما ذتره بعضهم ودلا عليه األحاديث الكدرية و تمل (.)2
ويف الهن أ ّ التكلب يف هذا ظاهر ّ ،أموا ّأوال  :فوّ ّ احلكوم ابلوجووا إ توا مون ورود األمور
ب ووه يف تد ووري م وون األخب ووار مد وول خ ووا زرارة الس وواب يف القض وواء املخ ووتمل عل ووأ ذت وور الىوائ ووا متح وودة
ومتعددة حيث قال فيه  « :مث سلّم » ( .)3والرواي الواردة يف صالة اإوف املخوتمل علوأ قولوه « :
 « :فتخوهد وسولّم

مث يسلّم » ( )4والرواي الواردة يف الخك بني األربص واإمس املتضمن لقولوه
» ( )5وحري ذلك.
فىيووه ّأوال  :أ ّ األواموور الخوورعي يف إثبووا تواووا حقيق و يف الوجوووا تووالم يعوورف مموّوا ذت وريفه يف
أصول املعامل.
و نيووا  :بتقوودير التسووليم  ،املعووارض موجووود  ،وقوود مضووأ بعضووه يف التخووهد  ،حيووث قووال
يف خا ّمد بن مسلم  « :فقل أ هد أ ال إله إالّ »
__________________
( )1يف « فض » و « رض »  :التيمم.
( )2البهائي يف احلبل املتني .255 :
( )3راجص ص .322
( )4االستبصار  ، 1566 / 455 : 1الوسائل  436 : 0أبواا صالة اإوف واملطاردة ا  2ح .4
( )5االستبصار  ، 1441 / 308 : 1الوسائل  224 : 0أبواا اإلل الواقص يف الصالة ا  14ح .4
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إىل أ قوال  « :مث نصوورف » ( )1وحووريه موون األخبووار  ،واحلموول علووأ أ ّ االنصوراف يوراد بووه السووالم
يف حاي البعد  ،وإ ورد يف بعض األخبار بقرين ال يكو مص اعطالق تذلك.
وأمربربا ينيربربا  :فووّ ّ التوهام وجوبووه واإووروج عوون الصووالة لوويس وىل موون االسووتحباا املتأيوّود ابألصوول
ا تاج اإروج عنه إىل انتىاء املعارض  ،وانتىاؤه يف حاي اع كال.
واملداوم املذتورة يف تالم بعض ( )2لالستدالل علأ الوجوا منقو ابملداومو علوأ املسوتحس
مووص قولووه  « :ص ولّوا » إىل آخووره .فيووه مووا ال فىووأ ،
 ،ترفووص اليوودين بتكبوورية اعح ورام  ،وفعلووه
التأسي.
وتذلك ّ

ّأمووا حووديث  « :مىتوواح الصووالة الطهووور  ،وحتروهووا التكبووري  ،وحتليلهووا التسووليم » ( )3فىيووه عوودم
و وح الدالل إذ تونه لّال ال يىيد الوجوا  ،تما أ ّ قوله  :مىتاحهوا الطهوور  ،ال يىيوده  ،إالّ
أ يقال  :إ ّ اعفادة حاصل يف األمرين  ،وإّ ا خرج الطهور ابلدليل.
فإن قلت  :ما وجه القول يف الطهور مص أنّه ال ب ّد فيه يف الصالة؟
 « :حتليلها التسليم » ( داالّ علأ وجوا التسليم من حيث احلصور
قلت  :لو جعل قوله
تما ق ّورره اعو  ،واملعو أ ّ حتليلهوا صوور يف التسوليم ) ( )4فلوو حصول ب وريه مل يوتم احلصور  ،وإذا
احنصر فيه تا
__________________
( )1االستبصار  ، 1209 / 342 : 1الوسائل  395 : 6أبواا التخهد ا  4ح .4
( )2تا ق يف املعتا .233 : 2
( )3الكو ووايف  ، 2 / 69 : 3الىقيو ووه  ، 60 / 23 : 1الوسو ووائل  366 : 1أب و وواا الو و وووء ا  1ح  ، 4ويف اجلميو ووص :
افتتاح الصالة الو وء .ويف سنن البيهقي  153 : 2أورد احلديث تما يف املنت.
( )4ما بني القوسني ليس يف « فض ».
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فيوه أ يكوو

واجبا  ،لهم مدله يف مىتاحهوا الطهوور إذ الداللو واحودة  ،موص أ ّ الطهوور ال يخو
واجبا بل لو وقص مستحبا أجهأ علأ ما حق يف ل آخر.
نعم ر ا يقال  :إ ّ االستحباا ال ينايف الخرطي ابلنسب إىل الطهور  ،بل قود يقوال  :إنّوه واجوس

رطي  ،والسالم تذلك علأ مع أنّوه ور يف اإوروج وإ مل يكون واجبوا ابملعو املعوروف  ،لكون
صرح به.
مل أر من ّ
واحلو ّ أ ّ اإوا املوذتور علوأ قودير إفاد وه احلصور ال موانص مون تونوه إ وافيا بعود وجوود الودليل ،
ت وواإا الس وواب ال وودال عل ووأ أ ّ بع وود فع وول الخ ووهاد ني متّووا الص ووالة  ،وال وودال عل ووأ أ ّ االنصو وراف
يتح ّق ابلىراغ من التخهد  ،وحينئذ يراد بتحليل التسليم بيا الىرد الكامل تما أييت من الخويب موا
يدل عليه.
ومووا قالووه بعووض األصووحاا  :موون عوودم ثبووو اإووا سووندا ( ، )1فيووه نهوور أل ّ مدوول ( السوويّد إذا

احتج به ) ( )3( )2فهو أبل من الصحي املخهور  :ملا يعلم من مذهس السيّد.
ّ
وال يبعوود أ يكووو يف اإووا داللو علووأ نىووي خووروج التسووليم عوون الصووالة وجووواب أو اسووتحبااب إالّ
دل علأ أ ّ التسليم آخر الصالة (.)4
بتكلّب  ،وسيأيت الكالم فيما ّ
ّأم ووا م ووا قال ووه بع ووض األص ووحاا  :م وون معلوميو و ع وودم حص وور ا لّ وول في ووه  ،إذ ال ووك أ ّ ي ووص

منافيا الصالة لّل  ،حاي األمر أ ّاا ال جتوز فيها ،
__________________

( )1تاألردبيلي يف إمص الىائدة .202 : 2
( )2بدل ما بني القوسني يف « م »  :املسند إذا اجتمص به.
( )3حكاه عنه يف امللتلب .192 : 2
( )4انهر ص .340
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ومتموول تونووه تووذلك علووأ سووبيل االسووتحباا ( .)1فىيووه أ ّ إطووالق التحليوول علووأ حووري التسووليم وول
أتمل.
ّ
صل » مص وقوى التسليم فيه  ،فىيه موا قو ّدمناه يف األمور
ّأما األمر يف خا محّاد بقوله  « :هكذا ّ
 ،علأ أ ّ السالم ليس يف الىقيه ( )2والطري فيه صحي  ،وحريه املوجود فيه السالم ( )3حسن.
ومموّوا اسووتدل بووه علووأ الوجوووا  :بطووال الصووالة بوهايدة رتعو أو أتدوور عموودا أو سووهوا  ،وبطووال
صالة املسافر متاما عمدا  ،مص أ ّ التخهد إذا وقص وتا التسليم مستحبا ينب ي عدم اعبطال.
واجلواا عن هذا ّ اإوروج ال يتح ّقو إالّ بنيّتوه أو السوالم أو فعول املنوايف  ،فىيوه طلوس الودليل

علأ هذا  ،بل رّ ا يقال  :إ ّ الواجس أحدها ختيريا.
لعل األوىل اجلواا ّ التخهد إذا فرغ منه يتح ّق اإروج ما مل يقصد عدمه.
و ّ
دل علووأ الووبطال يف
ومووا قوود يقووال  :موون أ ّ هووذا مطلوووا الوودليل أيضووا  ،وكوون اجلوواا ّ مووا ّ
دل علووأ ( عوودم ) ( )4وجوووا التسووليم يقتضووي ذلووك  ،والقائوول ابلوجوووا وأنوّوه
الصووور املووذتورة ومووا ّ
املىر عن اع كال ابلبطال مص الهايدة يف الصور املذتورة.
خارج عن الصالة ال ب ّد له من ّ
والعجس من بعض ققي املعاصرين و سلّمه و أنّه ذتر يف حج

__________________
( )1انهر إمص الىائدة .203 : 2

( )2الىقيه  ، 916 / 196 : 1الوسائل  459 : 5أبواا أفعال الصالة ا  1ح .1
( )3الكايف  ، 0 / 311 : 3التهذيس  ، 381 / 01 : 2الوسائل  461 : 5أبوواا أفعوال الصوالة ا  1ح  ، 2وهوو
حسن ال تماله علأ إبراهيم بن ها م.
( )4ما بني القوسني ليس يف « رض ».
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الوجوا إعادة املسافر إذا صلّأ أربعا  ،مث قوال  :واحلمول علوأ موا إذا نوو األربوص ابتوداء  ،فالىسواد
() 1
س وواب ال الحو و بعي وود عط ووالق احل ووديث .مث ذت وور يف جو وواا ( حجو و االس ووتحباا ابإ ووا )
املبحوث عنه احتمال ( )2الوجوا واإروج عن الصالة ( ، )3واحلال أ ّ الالزم مخ ك.
مثّ إ ّ إطالق النص ال ينايف تو البطال ابلساب ال الالح  ،بل اعطالق مق املطلوا.
ً
ِ َ
ّأما االستدالل ابآلي أع قولوه عواىل َو َسل ُموا ت ْسا هليما ( )4فىيوه  :أ ّ احتموال االنقيواد مون
التسليم ينايف االستدالل.
وللعالّم يف امللتلب تالم يف االستدالل ديث « حتليها التسليم » ( )5مو ص نهر.

( نعم سيأيت ( )6يف صالة اإوف حديث رّ ا يدل علأ وجوا التسوليم  ،وسونذتر اجلوواا عنوه
) ( .) 5
إذا عرف ووا ه ووذا ف وواعلم أ ّ اإ ووا املبح وووث عن ووه وك وون أ مم وول اجلل ووو في ووه عل ووأ التخ ووهد ،

واس ووتعمال اجلل ووو يف التخ ووهد ووائص يف األخبووار تم ووا يعلمووه م وون اطلووص عليه ووا  ،فووال يتوج ووه عل ووأ
الخيب ما هو ظاهر  ،لكن العجس من الخيب أنّه اعتمد هنا علأ أ ّ اجللوو هوو التخوهد  ،وفيموا
أييت من مسأل
__________________
( )1بدل ما بني القوسني يف « رض »  :االستحباا يف اإا.
( )2يف « فض »  :ابحتمال.
( )3البهائي يف احلبل املتني .255 ، 255 :
( )4األحهاا .56 :
( )5امللتلب .194 : 2
( )6انهر ج .324 : 5
( )5ما بني القوسني ليس يف « م ».
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واء

إرد اجللوو تموا نقول عنوه ( ، )1وسويأيت إ
من زاد رتع وجلس عقيس الرابع اعتمد علأ ّ
بيا ما ال ب ّد منه (.)2
وأما الثاا  :فقد يقال فيه  :إ ّ آخر الخيء قد يدخل فيه وقد ال يدخل تما يعورف مون العورف

وتالم أهل األصول أيضا  ،وحينئوذ ال يودل اإوا علوأ أ ّ التسوليم داخول  ،ولوو سولّم إرادة الودخول
ال يدل علأ الوجوا أيضا جلواز رتس الصالة من واجس وندا.
وقد ذتر بعض األصحاا أ ّ تالم الخيب يخعر ّ اإروج ب ري التسليم ( يعو ابلخوهاد ني ،
لكن التسوليم ) ( )3مون متامهوا ( .)4واألمور توذلك  ،إالّ أ [ تالموه تمول أل يريود ] ( )5أ ّ مىهووم

اإا عدم حتقو اإوروج ( إالّ ) ( )6ابلتسوليم  ،فيكوو علوأ جهو الىضول  ،والهواهر مون اإوا ذلوك
أراد أ ّ التخووهد لوويس هووو
عمووا وقووص قبوول التخووهد متموول أ يكووو
 ،إالّ أ ّ الس وءال ملوّوا تووا ّ
اآلخر بل اآلخر التسليم  ،علأ مع أ ّ منتهأ األفعوال إىل التسوليم  ،ال منتهوأ األفعوال التسوليم ،
تما يدل عليه حكم التخهد.
واحلو ّ أ ّ اإووا لووو عموول بووه تووا لووه داللو علووأ الوجوووا يف اجلملو  ،لكوون املعووارض اقتضووأ مووا
ذتره الخيب  ،والقائلو ّ التسليم خارج يضر

__________________
( )1انهر ج .284 : 6
( )2انهر ج  285 : 6و .289

( )3ما بني القوسني ساقا عن « م ».
( )4انهر إمص الىائدة .205 : 2
( )5ما بني املعقوفني يف « فض »  :تالم إمل أل يريد .ويف « رض »  :تالمه ممل أل يريود .ويف « م » موا وكون
أ يقرأ  :تالم إمل ال يهيد .ولعل األنسس ما أثبتناه.
( )6ما بني القوسني ليس يف « م ».
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فليتأمل.
اإا ابستدال م ّ ،
بقي يف املقام يء  ،وهو أ ّ ج ّدي ( ذتر يف موا وص ) ( )1أ ّ قصود الوجووا ابلتسوليم ال
يضر ابحلال  ،ألنّه خارج عن الصالة ( ، )2وأراد هبذا بيا االحتيا يف قصد الوجوا.

ّ قصوود الوجوووا مموون ال يعتقوود الوجوووا ال وجووه لووه إذ النيّو موون

واعو ض عليووه وويلنا
ابا التصدي ال التصور (.)3
وفيه  :أ ّ هذا يدفص االحتيا املطلوا يف األحكام  ،وال مانص من إرد التصور يف النيّ .
نعربربم ر ربربا يقربربال  :إ ّ قصوود الرجحووا املطل و أوىل أل ّ فيووه عووا بووني الوجوووا واالسووتحباا يف

اجلمل .
وقوود ينهوور فيووه  ّ :الىعوول إذا مل يووتم إالّ بووه يكووو واجبووا فيلووهم أ ّ مطل و الرجحووا واجووس ،
ويرجص حينئذ إىل قصد الوجوا.
األول  ،بل هذا من ابا املقدم .
ووكن اجلواا ّ الوجوا هنا حري الوجوا ّ
األول
وقوود ذتوور بعووض األصووحاا يف الىوورق بووني الواجووس أصووال والواجووس موون ابا املقدمو أ ّ
يتوقب علأ النيّ دو الداا (.)4
أتموول أل ّ التكليووب فورى
ور ربا يقربربال  :إ ّ وجوووا األصوول و ليتىوورى عليووه وجووا املقدمو و وول ّ

املعلومي  ،و عارض األدل يقتضي عدم وجوا
__________________

( )1ما بني القوسني ليس يف « م »  ،وتلم  :يف موا ص  ،ساقط عن « رض ».
( )2روض اجلنا .201 :
( )3املدارك .430 : 3
( )4تما يف املدارك .25 :
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التسليم املقتضي لعدم التكليب  ،إذ األصل العدم.
فربربإن قلربت  :التكليووب ابلعبووادة ووروري  ،و عو ّوني الوااءة موقوووف علووأ التسووليم إذ بدونووه متموول
عدم الااءة.
قلربربت  :ووروري التكليووب ابلصووالة مسولّم  ،لكوون بكوول جووهء موون أجهائهووا حووري مسولّم  ،واالمتدووال
يتحق ا ثبا وجوبه  ،ووجوا ما مل يعلم يتوقب علأ الدليل.
فربربإن قلربربت  :املسووتىاد موون األخبووار [ حتقو ] ( )1التكليووب ابلتسووليم  ،حايو األموور أ ّ اال ووتباه يف
الوجوا والندا  ،وإذا حتق التكليب لهم فعل ما يتحق به سقو التكليب.
قلرب ربربت  :التكليو ووب حينئو ووذ و وول تو ووالم أل ّ الىعو وول إذا مل يتعو ووني وجو ووواب أو اسو ووتحبااب ال نس و ولّم
التكليب به لهوموا  ،إالّ أ يقوال  :إ ّ التكليوب طلو الرجحوا والوالزم فعلوه  ،و ّأموا الوجووا فوأمر
زائد.
وما ع اه يقال  :إنّه يكىي يف سقو يقوني التكليوب فعول الصوالة ابلواجوس ( )2ا قو وال متواج
إىل يقني الااءة.
() 3
الذم و ال يكىووي ،
فىيووه  :أ ّيف ق و ّدمنا تالمووا يف مدوول هووذا  ،واحلاصوول أ ّ سووقو يقووني ا ووت ال ّ
بل ال ب ّد من فعل ما أع ّده الخارى.
إذا عرفووا هووذا فوواعلم أ ّ مووا نقلنوواه عوون ج و ّدي موون أ ّ التسووليم خووارج .هووو ّأول امل و ّدعأ ،
وتأنوّوه نهوور إىل بعووض األخبووار الوودال علووأ أ ّ فعوول الخووهاد ني ووتم بووه الصووالة  ،وأ ّ احلوودث ال
يضر بني التخهد والتسليم ،
ّ

__________________
( )1يف النسب  :يتحق  ،واألنسس ما أثبتناه.
( )2يف « فض »  :ابلوجه.
( )3راجص ص  340و .349

358

دل علووأ الووبطال ب وهايدة الرتع و ينووايف خووروج التسووليم  ،فووال ب و ّد موون أ يقووال
لكوون ال فىووأ أ ّ مووا ّ
ابحتمووال الووبطال لقصوود عوودم اإووروج تمووا سووب  ،وإ تووا فطوور يف البووال اآل أ ّ الووالزم صووح
الصووالة مووص الوهايدة لووو وقعووا موون حووري قصوود عوودم اإووروج  ،والوونص مطلو  ،إالّ أ يقووال  :إ ّ إوورد
القيام لللامس وحنوها هو قصد عدم اإروج أو الزمه قصد عدم اإروج.
لعل األوىل أ يقال  :املوجس قصد عدم اإروج أو ما أ بهه مص فعل الهايدة.
و ّ
وموا قالوه بعوض ( )1و وأظون جو ّدي وافقوه ( )2و مون اعتبوار قصود اإوروج مون الصوالة وإ قلنوا
بندبيو التسووليم  ،فىيوه  :أ ّ الوودليل عليووه مل نعلموه  ،فووإ تووا مون حكووم الوهايدة اسوتىيد ذلووك أمكوون

أ يقال  :إ ّ الالزم من الهايدة تو قصد عودم اإوروج هوو املوجوس للوبطال أو موا أ وبهه موص فعول
الهايدة.
وما ع اه يقال  :إ ّ فعول الوهايدة ّإموا أ يكوو جوهء السوبس للوبطال أو ال  ،فوإ توا جوهءا لوهم
أنّه لو حصلا ال ىل من دو زايدة ال بطل الصوالة  ،وإ مل يكون جوهءا توا ذتوره يف الوبطال ال
فائدة له.
وكن اجلواا عنه  :نّه جهء أو ر  ،ولهوم عدم البطال ال مانص منه.
فربربإن قلربربت  :وووز أ يكووو املبطوول هووو ال وهايدة وإ تانووا قبوول التسووليم  ،ولوويس هووذا موون قسووم

الوهايدة يف الصووالة ليلووهم تووو التسووليم جووهءا  ،بوول وووز أ يكووو اعبطووال موون اع يووا بصووورة صووالة
حووري وورعي  .ومووا عسوواه يقووال  :إ ّ اع يووا بصووورة الصووالة لووو تووا مووبطال لووهم أ ّ موون سولّم أو خوورج
من الصالة ب ريه ومل يههر منه ذلك وزاد رتع بطل صال ه .وكن اجلواا عنه ّ :
__________________
( )1تالعالّم يف اعر اد  ، 256 : 1وحكاه عنه يف روض اجلنا .201 :
( )2روض اجلنا .201 :
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ي وجه تا بطل.
املطلوا وجيه ما جعله الخارى مبطال  ،ال أ ّ تل صورة مل قص مخروع ّ
قلت  :هذا يف حاي البعد عن قوانني األحكام  ،نعوم رّ وا يقوال بتقودير اسوتحباا التسوليم إ ّ لوه
علقا ابلكيىي جلواز رتس الصالة من واجس وندا  ،مدل السالم علأ الن بعود التخوهد وحنووه
 ،وحينئذ لو وقعا الهايدة أمكن تواا يف األثناء هبذا املع .
لكوون ال فىووأ أ ّ هووذا وجيووه للوونص  ،فوواألوىل أ يقووال  :إ ّ التسووليم لووو تووا مسووتحبا ال مووانص
من حكم الخارى ابلبطال قبله إذا مل يىعول املصولّي ويئا مون امللرجوا حوريه .ولوهوم توو الواجوس
السووالم أو حووريه علووأ وجووه التليووري  ،وكوون دفعووه ّ املطلوووا عوون فعوول امللوورج ال ألجوول وجوووا
اإروج  ،بل أل ّ الهايدة يف الصالة من دو اإروج مبطل فال يكو اإروج واجبا علأ اعطالق.
ويف احلقيق هذا من قبيل علي احلكوم علوأ ويء يف وقوا مون األوقوا  ،فوال يكوو الوجووا
مخ ووروطا دائم ووا وال مطلق ووا ت ووذلك .و و ووي احل ووال أ ّ الخ ووارى جع وول الو وهايدة مبطلو و إذا مل يقص وود

اإروج أو فرج بخيء من املنافيا  ،فلو ا ىو انتىواء أحود هوذه املوذتورا وحصولا الوهايدة حت ّقو
البطال  ( ،ال أ ّ ) ( )1الخارى جعل قصد اإروج وحنوه واجبا دائما  ،فلو حتققا الهايدة موص عودم
() 2
وإا مل أجووده مو ووحا يف تووالم أحوود
فليتأموول هووذا فو ّ
نيّو اإووروج ولووو علووأ سووبيل اال ىوواق أبطلووا ّ .
من األصحاا  ،و عاىل أعلم ابحلقائ .
__________________
( )1يف « م »  :أل .
( )2يف « م » زايدة  :ال أ ني اإروج ال بد منها.
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قوله :
ابب كيفية الت ليم
أخ ا أبو اني

أابن عن اني

بربن أ جيرب الق،رب

بن سعي

عربن ،رب بربن اني ربن بربن الوليرب

عربن اني رب بربن اني ربن بربن

عن إبشاهيم اخل از عن عب اني،ي بن عواض عن أ عب مح

 « :إن كعت تؤم قوما أج أك ت لي،ة واع ة عن مييعك وإن كعت مع إمام فت لي،ت
فواع ة م تقبل القبلة ».

ععه عربن نربفوان عربن معصربور قربال  :قربال أبربو عبرب مح

ي لم اثعت

فإن مل يكن عن مشاله أع ي لم واع ة ».

ععه عن فضالة عن ع

قال

وإن كعت وع ك

 « :اإلمربام ي ربلم واعرب ة ومربن وراءه

عربن ابربن م ربكان عربن ععب ربة بربن مصربعب قربال  :سربألت أاب عبرب مح

عن رجل يقوم يف الصع خلع اإلمام وليس على ي اره أع كيع ي لم؟ قربال  « :ت ربلي،ة واعرب ة

عن مييعه ».

فاما مربا رواه اني رب بربن سربعي

عربن ابربن أ ع،ربري عربن ع،ربش بربن أذيعربة عربن زرارة و ،رب بربن م ربلم

ومع،ش بن حيىي وإمساعيل عن أ جعفش

قال  « :ي لم ت لي،ة واع ة إماما كان أو غريه ».

فالوجه يف هذا اخل أن حن،له علربى أنربه إذا كربان املربأموم لربيس علربى ي رباره أعرب علربى مربا فصربله يف روايربة

معصور بن عازم وععب ة بن مصعب وي ي ذلك بياان :
ما رواه اني

بن سعي

عن  ،بن سعان عن ابن
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م كان عن أ بصري عن أ عب مح

قال  « :إذا كعت إماما فإّنا الت ليم أن ت لم علربى العربيب

وتقول  :ال الم عليعا وعلى عباد مح الصرباني

القربربوم فتقربربول وأنربربت م ربربتقبل القبلربربة  :ال ربربالم علربربيكم

فربإذا قلربت ذلربك فقرب انقطعربت الصربالة مث تربؤذن

() 1

وكربربذلك إذا كعربربت وعرب ك تقربربول  :ال ربربالم عليعربربا

وعلى عباد مح الصاني مثل ما سل،ت وأنت إمام فإذا كعت يف ااعة فقل مثل ما قلت وسلم على من

على مييعك ومشالربك فربإن مل يكربن علربى مشالربك أعرب ف ربلم علربى الربذين علربى مييعربك وال ترب ا الت ربليم علربى
مييعك إن مل يكن على مشالك أع ».

ال ع

يف األول  :معلوووم احلووال مموّوا قوودم ( ، )2وإب وراهيم اإ وهاز فيووه أبووو أيوووا إب وراهيم بوون عيسووأ أو ابوون
عدما  .وعبد احلميد ثق .
والثربرباا  :وومري « عنووه » فيووه للحسووني بوون سووعيد .ومنصووور هووو ابوون حووازم  ،لتصوري الخوويب بووه
فيما بعد (.)3
والثالربربث  :حسووني فيووه ابوون عدمووا  ،لتكوورره يف األخبووار ( .)4و ّأمووا عنبس و فقوود مضووأ فيووه القووول
مىصال ( ، )5واحلاصل أنّه مهمل يف تتاا الخيب (، )6
ّ
__________________
( )1يف االستبصار  1385 / 345 : 1زايدة  :ورمح

وبرتا ه.

( )2يف « رض »  :فيما قدم  ،وعلي أي حال فإنّه قد ق ّدم يف ج  ، 58 ، 41 : 1وج .420 : 2
( )3أي يف ذيل احلديث الرابص  ،راجص ص .353
( )4راجص ج .105 : 1
( )5راجص ج .150 : 2
( )6رجال الطوسي .633 / 261 :
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ويف الكخي عن محدويه أنّه يفووسي واقىي (.)1
والشابع  :وا  ،وإمساعيل فيه ا اك ( )2ال يضر ابحلال.
واخلامس  :حاله حري خىي حمد بن سنا وأ بصري.
املنت :

يف األول  :دال عل ووأ أ ّ اعم ووام يسو ولّم واح وودة ع وون وين ووه  ،وامل ووأموم يسو ولّم س ووليمتني  ،واملنى وورد
واحدة مستقبل القبل .
ابألول ممكوون  ،تمووا أ ّ قييوود
والثربرباا  :مقتضوواه سووليم واحوودة لإلمووام علووأ اعطووالق و قييووده ّ
األول من جه التسليمتني للمأموم ا إذا تا علأ اله أحد تذلك.
ّ
والثالث  :يءيّد الداا يف املأموم.
والشابع  :ظاهره االتتىاء ابلواحدة للجميص  ،ومحل الخيب له وجوه .ومتمول أ يوراد ابلتسوليم :
الواحوودة يف الكيىي و ال يف الكمي و  ،وفيووه بعوود .تمووا أ ّ احتمووال أ ّ الواجووس واحوودة علووأ القووول
ابلوجوا ممكن.
واخلامس  :تما ر يدل علأ أ ّ املنىرد واعموام يسولّم واحودة  ،لكون مضوأ يف الدواا أ ّ املنىورد

يس ولّم مسووتقبل القبل و واعمووام عوون وينووه  ،وهووذا يقتضووي أ ّ ت والّ موون اعمووام واملنىوورد يس ولّم مسووتقبل
القبلو  .ومووا ضوومنه آخووره موون قولووه « فسولّم علووأ الووذين عوون وينووك » يوودل علووأ اعتبووار وجووود أحوود
عن وينه  ،وقوله  « :ال ودى » إىل آخوره .يف الهون أ ّ لىو « الوك » ينب وي عو وه « وينوك »
تما ال فىأ  ،ومتمل وجيهه ّ التسليم علأ الخمال موقوف
__________________
( )1رجال الكخي .656 / 659 : 2
( )2انهر هداي ا دثني .10 :

355

علأ وجود أحد ( خبالف اليمني فإ ّ التسليم ال يتوقب علأ وجود أحد علأ الخومال ّ ،أموا وقىوه
علأ وجود أحد ) ( )1علأ اليمني فمسكو عنه  ،مص احتمال فهم العدم منوه  ،وستسومص األقووال
يف املقام (.)2
إذا عرفا هذا فاعلم أ ّ من املهم الكالم هنا يف مقامني :
األول  :يف عيني امللرج من الصالة  ،فاملنقول عن ا ق يف املعتا دعو اع واى علوأ اإوروج
() 4
ابلس ووالم عل وويكم ورمحو و ( ، )3واس ووتدل علي ووه برواي و عل ووي ب وون جعى وور املروي و ( يف الته ووذيس )
يس ولّمو يف الصووالة علووأ
صووحيحا قووال  :رأيووا إخووويت موسووأ وإسووحاق و ّموود ب و جعىوور
اليمني والخمال  :السالم عليكم ورمح  ،السالم عليكم ورمح (.)5
ونقل عن املنتهأ أنّه ال خوالف يف عودم وجووا وم « وبرتا وه » ( ( )6وجوواز إسوقا « ورمحو
» منقول ) (.)5

و ّأمووا « السووالم علينووا وعلووأ عبوواد الصوواحلني » فقيوول  :إ ّ أتدوور القووائلني بوجوووا التسووليم ال
علواا رج  ،بل هي من التخهد ( .)0وذهس اع إىل التليري يف اإروج بني الصي تني (.)9
__________________
( )1ما بني القوسني ليس يف « م ».
( )2يف ص .355
( )3املعتا .235 : 2
( )4ما بني القوسني ليس يف « رض » و « م ».
( )5التهذيس  ، 1295 / 315 : 2الوسائل  419 : 6أبواا التسليم ا  2ح .2
( )6حكاه عنه يف إمص الىائدة  200 : 2وهو يف املنتهأ .285 : 5
( )5بدل ما بني القوسني يف « م »  :وعن جواز إسقا ورمح منقول عن حري أ الصالح.
( )0انهر املدارك  ، 434 : 3واحلبل املتني .253 :
( )9منهم ا ق يف املعتا  ، 234 : 2العالّم يف ااي اعحكام .584 : 1
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والخهيد يف الذتر أنكر التليري قائال  :إنّه قول حدث من زمن ا ق وقبله بيسري (.)1
ويف البيوا  :إ ّ العبوارة الدانيو مل يوجبهوا أحود موون القودماء  ،وإ ّ القائول بوجووا التسوليم علهووا
مستحب تالتسليم علأ األنبياء واملالئك  ،حوري رجو مون الصوالة  ،والقائول بنودا التسوليم علهوا
يف الرو و علووأ ا ووطرابه يف املسووأل

رج و ( .)2ويف الرسووال قووال ابلتليووري ( .)3وقوود نبّووه ج و ّدي
( .) 4
واألخبار املوجودة فيما وقىا عليوه ابلسوالم علويكم هوي موا مضوأ عون علوي بون جعىور  ،واإوا
األخووري هنووا املتضوومن لقولووه  « :مث ووءذ القوووم » واإووا احلسوون يف الكووايف يف ابا األذا املتضوومن
للمعوراج ( ، )5ومووا نقلووه يف املنتهووأ عوون جووامص البهنطووي  ،عوون عبوود بوون أ يعىووور  ،عوون أ عبوود
قال  :سألته عن سليم اعمام وهو مستقبل القبل قال  « :يقوول  :السوالم علويكم » (.)6
و ّادعأ بعض األصحاا بادر السالم إليه (.)5
وقوود يقووال  :إ ّ خووا علووي بوون جعىوور يووءذ ابلتقيو موون حيووث ضوومنه اليمووني والخوومال  ،إالّ أ
دل عل ووأ وح وودة س ووالم اعم ووام وك وون دفعه ووا
يتكل ووب التوجي ووه ووا ق وورا م وون اجلهت ووني  ،ومنافا ووه مل ووا ّ
ابالختالف يف الىضل  ،ويف الهن

__________________
( )1الذتر .285 :
( )2البيا .155 :
( )3األلىي .68 :
( )4الرو البهي .250 : 1
( )5الكايف  ، 1 / 402 : 3الوسائل  465 : 5أبواا أفعال الصالة ا  1ح .18
( )6املنتهأ .296 : 1
( )5تاألردبيلي يف إمص الىائدة .200 : 2
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توا يسولّم عون وينوه و الوه :

خم منه  ،وقد رووا من طرقهم أ ّ أمري املءمنني
أ ّ رائح التقيّ ّ
« السالم عليكم السالم عليكم » (.)1
ّأما خا الكايف فال ار ياا فيه  ،وداللته علأ عدم قد السالم علينوا عليوه وا نووى ظهوور تموا
يعلم من مراجعته  ،وقد أو حا احلال يف رسال مىردة.
دال علووأ أنّووه قوواطص للصووالة ( ، )2وفيووه نوووى منافوواة
ّأمووا السووالم علينووا فاألخبووار املعتوواة بعضووها ّ
لكونه من املسوتحبا يف التخوهد  ،وبعضوها صوري يف العوود ألهول اإوالف ( ، )3حيوث ضومن أ ّ
يئني يىسد النا هبما صال م  :قول الرجول تَعاىل َج ُّد َر ِبنا إىل أ قوال  :وقوو م  :السوالم

علينا .وهذا تما ر يدل علأ ما يقولونه يف خهدهم من السالم علينوا قبول التخوهد .ومون مث أ وأ
به بلى يىسد إذ ال يستعمل يف امللرج  ،و يص هذا ذتر ه فيما أ ر إليه.
ّأما خا أ بصري فال فىأ أ االعتماد عليه مخكل.

األولتووني
ويف روايو ابوون مسووكا وأ تهمووش عوون أ عبوود
قووال  :سووألته عوون الوورتعتني ّ
إذا جلسا فيهما للتخهد فقلا  :السالم عليك أيهوا النو ورمحو وبرتا وه  ،انصوراف هوو؟ قوال
 « :ال  ،ولكن إذا قلوا  :السوالم علينوا وعلوأ عبواد الصواحلني فهوو االنصوراف » ( )4وهوذا تموا
األول  :السالم عليك أيها الن
ر يءذ ا قلناه  ،فإ ّ أهل اإالف يقولو يف التخهد ّ
__________________

( )1سنن البيهقي  ، 150 : 2تنه العمال .22308 / 159 : 0
( )2التهذيس  ، 349 / 93 : 2الوسائل  421 : 6أبواا التسليم ا  2ح .0
( )3التهذيس  ، 1298 / 316 : 2الوسائل  489 : 6أبواا التخهد ا  12ح .1
( )4التهذيس  ، 1292 / 316 : 2الوسائل  426 : 6أبواا التسليم ا  4ح .2
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والسووالم علينوا ( ، )1وتووأ ّ السووائل أراد بيووا مووا يبطوول الصووالة منهمووا علووأ قوودير وقوعووه  ،واجلوواا
تمووا وور يوودل علووأ أ ّ الدوواا انص وراف  ،ولووو محوول علووأ التخووهد األخووري مل يكوون مطابقووا للس وءال
األولتني.
لتضمنه الرتعتني ّ
ّ

( ، )2وقود قودم (
وينقل عن النهاي دعو اع واى علوأ عودم اإوروج ابلسوالم علوأ النو
يف ابا األذا ) ( )3ما قد يدل علأ أنّه رج ملن نسي األذا واعقام ( ، )4وذتريف ما فيه.
وينقل عن الذتر اع اى علأ عدم وجوا الصي تني معا (.)5
وينب ي أ يعلم أ ّ الىا ل مىي بن سعيد نقول عنوه القوول بتعوني السوالم علينوا ( .)6وعون الخويب

يف املبسو أنّه أوجس السالم عليكم وجعلها آخر الصالة (.)5
ومووا قالووه بعووض األصووحاا موون أ ّ االحتيووا يف اجلمووص بووني الصووي تني خروجووا موون اإووالف (، )0
مخكل الحتمال بطال الصالة لو قو ّدم السوالم علينوا عنود القائول بتعوني السوالم علويكم وبطالاوا

أيضووا لووو ق و ّدم السووالم علوويكم عنوود موون أوجووس السووالم علينووا ولعو ّول قوود السووالم علوويكم أقوورا إىل
االحتيا  ،ووجهه يعلم ممّا قدم.
__________________

( )1انهر امل .680 : 1
( )2حكاه عنه يف إمص الىائدة  ، 209 : 2وانهر ااي األحكام .584 : 1
( )3ما بني القوسني ليس يف « رض ».
( )4راجص ص  62و .63
( )5الذتر .280 :
( )6نقله عنه يف إمص الىائدة  .291 : 2وهو يف اجلامص للخرائص .04 :
( )5حكاه عنه يف الذتر  ، 285 :وانهر املبسو .116 : 1
( )0تالخهيد يف الذتر .280 :
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املقام الثاا  :قد عرفا مىاد األخبار يف تيىيو التسوليم  ،واملوذتور يف عبوارا بعوض األصوحاا
أ ّ اعم ووام وامل ووأموم يس ولّما واح وودة  ،لك وون اعم ووام ي ووومئ فيه ووا بص ووىح وجه ووه إىل وين ووه  ،واملنى وورد
وءخر عينووه إىل وينووه  ،و ّأمووا املووأموم فووإ مل يكوون علووأ يسوواره أحوود يس ولّم
يسووتقبل القبل و هبووا ويووومئ و ّ

واحودة مومئووا بصوىح وجهووه إىل يسوواره ( .)1واسوتىادة هووذا مون األخبووار يف حايو البعود  ،بوول الهوواهر
انتىاؤه.
مث إ ّ الهو وواهر مو وون « األحو وود » يف بعو ووض األخبو ووار املو ووذتورة اعنسو ووا  ،والخو وويب صو و ّورح بو ووه يف
التهذيس (.)2
الرد فاحتمل بعض العدم لّصول  ،وعودم التسومي ( )3حتيو  ،بول
وقد حصل ال ّدد يف وجوا ّ
هو إيذا تما يدل عليه اإا األخري ( ، )4واحتمل بعض الوجوا للعموم (.)5
ويف الىقيه  :مث سلّم وأنا مستقبل القبل ومتيل بعينك إىل وينك إ تنوا إماموا  ،وإ صولّيا

وحدك قلا  « :السالم علويكم » م ّورة واحودة وأنوا مسوتقبل القبلو ومتيول نىوك إىل وينوك  ،وإ
ردا علووأ اعمووام  ،و س ولّم علووأ وينووك واحوودة
تنووا خلووب إمووام أترّ بووه فس ولّم جتوواه القبل و واحوودة ّ
وعلووأ يسووارك واحوودة إالّ أ ال يكووو علووأ يسووارك إنسووا فووال س ولّم علووأ يسووارك  ،إالّ أ كووو
نس احلائا فتسلّم علأ يسارك  ،وال دى التسليم علأ وينك تا
__________________

( )1انهر النهاي  ، 52 :املنتهأ .295 : 1
( )2التهذيس .92 : 2
( )3يف « م »  :التخهد.
( )4تاألردبيلي يف إمص الىائدة .294 : 2
( )5تالخهيد يف الذتر .280 :
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علأ وينك أحد أو مل يكن ( .)1انتهأ .وال فىأ عليك احلال.
ويف املنتهووأ اسووتدل بووبعض األخبووار علووأ بعووض مووا حكينوواه ( ، )2والنهوور فيووه وا و  .وال يبعوود
االعتموواد يف االسووتحباا علووأ قووول الصوودوق إ مل يكوون قولووه بسووبس االجتهوواد  ،و عوواىل أعلووم
ابحلقائ .
اللغة :

قال بعض ققي العام  :السالم عليك أيها الن  ،معنواه التعووذ ابسوم

الوذي هوو السوالم ،

تما قول  :معك  ،أي متوليك وتىيول بوك ( .)3وقيول  :معنواه السوالم والنجواة  ،تموا يف قولوه
َ
َ َ ٌ َ َ
ك هم ْن أ ْصحاب ْاْلَ
اْي ( .)5( )4وقيول  :االنقيواد لوك  ،تموا يف قولوه عواىل
م
عواىل فسالم ل
ه
ه
ه
ً
ِ َ
َو َساال ُموا ت ْساا هليما ( ( .)5( )6وال فلووو بعووض الوجوووه موون ووعب لعوودم عوودي الووبعض بكلمو «
أتمل ) (.)0
علأ » إالّ علأ ّ
قوله :

ابب سج
أخ ا الشيخ

الشكش ب فشيضة املغشب ونوافلها

عن أ رب بربن ،رب بربن اني ربن بربن الوليرب

عي ى عن عفص اجلوهشي

__________________
( )1الىقيه .218 : 1
( )2املنتهأ .295 : 1
( )3تما يف النهاي البن األثري .393 : 2
( )4الواقع .91 :
( )5انهر م ا تاج .155 : 1
( )6األحهاا .56 :
( )5تما يف النهاي البن األثري .394 : 2
( )0ما بني القوسني زايدة من « م ».
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عربن أبيربه عربن الصربفار عربن ،رب بربن

نالة املغربشب ف ربج سربج ة الشربكش بعرب ال ربابعة

قال  :نلى بعا أبو اني ن عل بن ،

فقلت له  :كان دابؤك ي ج ون بع الثالثة فقال  « :ما كان أع من دابئ ي ج إال بع ال ابعة ».
فأما ما رواه  ،بن اني ن بن الولي

عن الصفار عن العباس بن معشوف عن سع ان بن م لم

عن جهم بن أ جهم قال  :رأيت أاب اني ن موسى بربن جعفربش

وقرب سربج بعرب الربثالث الشكعربات

من املغشب فقلت له  :جعلت ف اك رأيتك سج ت بع الثالث قال  « :فشأيتين؟ » ( )1فقلت  :نعم

قال  « :فال ت عها فإن ال عاء فيها م تجاب ».

فالوجه يف هذه الشواية أن حن،لها على ضربشب مربن االسربت باب واالوىل علربى اجلربواز ويكربون قولربه يف

اخل األول  « :ما كان أع من دابئ ي ج إال بع ال ابعة » إخبارا عن أّنم مل خيتاروا فعله أو يكونوا
ما سج وا على جهة الوجوب وإن كانوا سج وا على جهة الفضل.

ال ع

يف األول  :فيووه حىووص اجلوووهري  ،وه ووو مووذتور يف أصووحاا اجل وواد
مهمال ) (.)2
والثاا  :فيه جهم بن أ جهم  ،وهو مهمل يف رجال الكاظم
__________________
( )1يف االستبصار  : 1389 / 345 : 1فقال  :رأيت .
( )2رجال الطوسي .18 / 488 :
( )3ما بني القوسني ساقا من « فض ».
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( موون تتوواا الخ وويب
) (، ) 3

من تتاا الخيب ( ، )1وسعدا بن مسلم ال يهيد علأ اعمهال أيضا.
املنت :

يف األول  :ظ و وواهر الداللو و و عل و ووأ مرجوحيو و و الس و ووجود بع و وود الدالثو و و  ،ب و وول ر و ووا دل عل و ووأ نى و ووي
دل علوأ اسوتحباا سوجدة الخوكر بعود الىريضو يتنواول موا
االستحباا لو ص ّ اإا  ،حوري أ ّ موا ّ
بعد النوافل وقبلها  ،وهوو موا رواه الخويب يف التهوذيس بطريو فيوه ّمود بون خالود الاقوي  ،ووجوه موا
فيه  « :إ ّ سبحانه يقول للمالئك  :انهوروا إىل عبودي ّأد فر وي وسوجد
قلناه أنّه قال
كرا » إىل آخره (.)2
وهووذا وإ أ ووعر ابالختصوواص ابلىورائض إالّ أ ّ الخوومول ملووا بعوود نوافوول الىورائض ال ينووايف هووذا ،
علووأ أ ّ ّأول اإووا يقتضووي أ ّ سووجدة الخووكر ووتم هبووا الصووالة علووأ اعطووالق  ،ومووا ذتوور يف أثنوواء
الرواي من الىرائض ال يىيد التلصيص.

هووذا علووأ قوودير االختصوواص ابلصووالة  ،ويف الىقيووه رو بطري و صووحي عوون عبوود الوورمحن بوون
احلجوواج مووا يوودل علووأ عوودم االختصوواص ابلىورائض ( ، )3واملوونت قووال  « :موون سووجد سووجدة الخووكر
وهو متو ّئ تتس له هبا عخر حسنا  ،و ا عنه عخر خطيئا عهام » (.)4

__________________
( )1رجال الطوسي .3 / 345 :

( )2التهذيس  ، 415 / 118 : 2وفيه ّ :أد قربيت  ،الوسائل  6 : 5أبواا سجديت الخكر ا  1ح .5
( )3يف « م » زايدة  :وال جتدد النعم.
( )4الىقيه  ، 951 / 210 : 1الوسائل  5 : 5أبواا سجديت الخكر ا  1ح  ، 1بتىاو يسري.
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األول املنقول أوال ) (.)1
( وقد ذتريف يف فوائد التهذيس ما ال ب ّد منه يف اإا ّ
والعجوس مون عودم عورض بعوض ّققوي املعاصورين و سولّمه ( )2و اإوا الوذي يف الىقيوه  ،بول
قوال  :أطبو علمواؤيف علووأ ندبيو سوجود الخووكر عنوود جتودد الوونعم ودفووص الونقم  ،مث ذتوور روااي حووري
سليم وقال  :وتما يستحس السجود لخكر النعم املتجددة فالهواهر تموا قوال ويلنا الخوهيد يف
الذتر أنّه يستحس عند وذ ّتر النعمو وإ مل كون متجوددة ( ، )3مث ذتور أخبوارا حوري نقيو األسوانيد
سو ما رواه الخيب يف التهذيس وقد أ ريف إليه.
دل علأ السجود بعد الىريض أو بعد الصالة  ،ومحل الخويب يف حايو
وأما الثاا  :فىيه أتييد ملا ّ

األول علوأ اجلوواز ال يالئموه قولوه  « :موا توا أحود مون آابئوي »
البعد  ،بل ال وجه لوه أل ّ محول ّ
أل ّ اجلواز ال بد أ ّ يراد به حري اعابحو  ،ويوراد ابالسوتحباا يف الدواا األفضولي  ،وإذا محول الدواا
علأ املرجوح تموا هوو
األول مرجوحا  ،واملداوم منهم
علأ األفضلي لهم تو الىعل يف اإا ّ

() 4
األول فدفعووه أظهوور موون أ فىووأ .وأ ّمووا الوجوووا
ظوواهر الروايو حووري معقولو  .ولووو أريوود اعابحو يف ّ
فما فيه وا .
ويف املنتهوأ و علوأ موا نقول عنوه و موا يقتضوي ورجي التقود علوأ النوافول  ،حيوث اسوتدل ابآل ر
الدال و علووأ أفضوولي الوودعاء بعوود امل وورا مث قووال  :فووإ ّ فضوول الوودعاء والتسووبي بعوود الىريض و علووأ

الدعاء عقيس النوافل تىضل

__________________
( )1بوودل مووا بووني القوسووني يف « م »  :وأمووا اإووا الووذي أ وريف إليووه أوال فهووو مووذتور يف التهووذيس وقوود ذت وريف يف فوائوود
التهذيس ما ال ب ّد منه فيه.
( )2يف « م » و « رض » زايدة  :لعدم ذتر.
( )3البهائي يف احلبل املتني .245 :
( )4يف « رض » و « فض »  :منقول.
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الىورائض علووأ النوافوول  ،والسوجدة دعوواء و سووبي  ،فاألفضوول أ كوو بعوود الىريضو  ،وإ جعلووا
بعد النوافل أيضا (.)1
األول احتمو ووال التقي و و  ،لكو وون األمو وور سو ووهل بعو وود معرف و و
هو ووذا ووكو وون أ يقو ووال  :إ ّ يف اإو ووا ّ

اعسنادين.
ّأمووا مووا ورد يف بعووض األخبووار أ ّ  « :موون ص ولّأ امل وورا مث ع ّقووس ومل يووتكلم حووأ ص ولّأ رتعتووني
تتبا له يف عليني  ،فوإ صولّأ أربعوا تتبوا لوه حجو مواورة » ( )2فوال داللو لوه علوأ ورجي أتخوري
السجدة عن النوافل أل ّ املتبادر من الكالم  :األجن  ،تما ذتريفه يف فوائد التهذيس.
قوله :

ابب وجوب الفصل ب ركعيت الشفع والوتش
اني

بن سعي

عن عث،ان بن عي ى عن ابن م كان عن سلي،ان بن خال

قال  « :الوتش ثالث ركعات يفصل بيعهن ويقشأ فيهن ايعا بقل هو مح أع ».

ععه عن اد عن شعيب عربن أ بصربري عربن أ عبرب مح

ثعت مفصولة وواع ة ».

ععربربه عربربن العضربربش عربربن ،رب بربربن أ

عن أ عبرب مح

قربال  « :الربوتش ثربالث ركعربات :

رب ة عربربن معاويربربة بربربن ع،ربربار قربربال  :قلربربت أل عبرب مح

التسليم يف رتعيت الو ر ( ، )3فقال :
__________________
( )1حكاه عنه يف إمص الىائدة .319 : 2
( )2التهذيس  ، 422 / 113 : 2الوسائل  400 : 6أبواا التعقيس ا  38ح  ، 2بتىاو يسري فيهما.
( )3يف النسب  :الىجر  ،وأصلحناه تما يف االستبصار .1312 / 340 : 1
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:

« توقي الشاق وتكلم ابنياجة ».

رب ة عربربن أ والد عفربربص بربربن سربربامل قربربال  :سربربألت أاب عب رب مح

ععربربه عربربن العضربربش عربربن  ،رب بربربن أ

عن الت ليم يف ركعيت ( )1الوتش فقال  « :نعربم فربإن كانربت لربك عاجربة فرباخشج فاقضربها مث عرب فرباركع

ركعة ».
أ

بن ،

عن ال ق

عن سع بن سربع األشربعشي عربن أ اني ربن الشضربا

عن الوتش أفصل أم ونل؟ قال  « :فصل ».
فأما مربا رواه اني رب بربن سربعي

سألت أاب عب مح

عربن العضربش عربن ،رب بربن أ

قربال  :سربألته

رب ة عربن يعقربوب بربن شربعيب قربال :

عن الت ليم يف ركعيت الوتش فقال  « :إن شئت سل،ت وإن شئت مل ت لم ».

ععه عن العضش عن ،رب بربن أ

رب ة عربن معاويربة بربن ع،ربار قربال  :قلربت أل عبرب مح

الت ليم ) ( )2يف ركعيت الوتش فقال  « :إن شئت سل،ت وإن شئت مل ت لم ».
ععه عن  ،بن زايد عن كشدويه اهل ،اا قال  :سألت العب الصاحل

نله ».

(:

عن الوتش فقربال « :

فالوجه يف هذه الشواايت كلها أن حن،لها على ضشب من التقيربة ألّنربا موافقربة ملربذاهب كثربري مربن العامربة

مع أن مض،ون ع يث معها التخيري وليس ذلك مذهبا ألع

ألن من أوجب الونل ال جيوز

__________________
( )1يف النسب  :الرتعتني  ،وأصلحناه تما يف االستبصار .1313 / 340 : 1
( )2ما بني القوسني أثبتناه من االستبصار .1316 / 349 : 1

366

الفصل ومن أوجب الفصل ال جيوز الونل .وجيوز أن يكون قوله  « :إن شئت سل،ت وإن شربئت مل

ت لم » ( )1إشارة إىل الكالم الذي ي تباح ابلت ليم ألن ذلك ليس ششطا فيه يب ما ذكشانه :
مربربا رواه اني رب بربربن سربربعي

رتعتا إ

اء كلم بينهما وإ

عربربن نربربفوان عربربن معصربربور عربربن مربربوىل أل جعفربربش

قووال  :قووال « :

اء مل يىعل » (.)2

ال ع :

يف األول  :فيه عدما بن عيسأ  ،والذي ذتريف فيه قد كرر .تما يف أ بصري يف الداا (.)3
والثالربربث  :مضووأ أيضووا القووول فيووه يف ّموود بوون أ محووهة موون احتمالووه للدقو واملهموول  ،وإ تووا

ظهور الدق حري بعيد (.)4
والشابع  :تالدالث  ،وحىص ال ار ياا فيه.
واخلامس  :ليس فيه إالّ الاقي ملا قدم ( فيه من نوى تالم ) (.)5
وال ربربادس  :تأنّووه وا و و  ،أل ّ يعق وووا ب وون ووعيس الو وراوي ع وون أ عب وود
الرجال يعقوا بن عيس من رجال الباقر

__________________
( )1ما بني القوسني يف االستبصار  : 349 : 1إ اء سلّم وا اء مل يسلّم.
( )2يف االستبصار  : 1310 / 349 : 1رتعتا الو ر إ ئا كلم بينهما وبني الدالد وإ
( )3راجص ج  51 : 1و .53
( )4راجص ج .146 : 1
( )5ما بني القوسني زايدة من « م »  ،وعلأ أي حال فإنّه قدم يف ج .95 : 1
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ئا مل ىعل.

ثقو و  ،ويف

مهمال ( ، )1والرواي تما ر  .ويف البني احتمال ّما بعيد.
وال ابع  :تالدالث.
والثربربامن  :فيووه تردويووه  ،وقوود مضووأ أنوّوه إهووول احلووال (ّ .)2أمووا ّموود بوون زايد فقوود قوودمنا احتمووال
تونه ابن أ عمري وحريه موجود ( ، )3لكن اال اك بني ثق وحريه واقص (.)4
املنت :
يف األول  :ظاهر يف الىصل  ،وإطالقه يقتضي عدم الىرق بوني التسوليم وحوريه  ،وداللتوه علوأ أ ّ
الو ر اسم للدالث وا ح  ،وأ ّ القراءة بقل هو أحد يف الدالث  ،ال ما ظنه الخيب مون القوراءة

يف املىردة منه يف بعض تتبه (.)5
تاألول.
والثاا ّ :
وأما الثالث  :فالذي يهن منه أ ّ مقصوود السوائل عون سوليم الوو ر موا هوو  ،واجلوواا حينئوذ أنّوه
إيقوواظ الراقوود والووتكلم ابحلاجو  ،وهووذا ال يوودل علووأ اختصوواص التسووليم ووا ذتووره  ،بوول الهوواهر إرادة
عدم اختصاص التسليم املعهود.
بعود
والشابع  :تمل ملا قلناه يف الدالث  ،تما متمول السوءال عون التسوليم املعهوود  ،وقولوه
اجلواا  « :فإ تانا لك حاج » إىل آخره.

__________________
( )1انهر رجال الطوسي .1 / 148 :
( )2راجص ج .203 : 1
( )3راجص ج .202 : 1
( )4انهر هداي ا دثني .235 :
( )5اإالف .530 : 1
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إ ارة إىل عدم لهوم الرتع الدالد بعد التسليم.
واخلامس  :وا .
أمربربا ال ربربادس  :فالووذي يهوون منووه بعوود مووا ق و ّدمناه يف الدالووث ظوواهر إذ امل وراد حينئووذ أ ّ التسووليم
املعهود إ ئا فعلته وإ ئا مل ىعله.
وموا عسوواه يتليول حينئووذ أ ّ مقتضوواه لوهوم التسووليم املخوهور يف حووري الووو ر فيودل علووأ الوجوووا ،
يدفعه أ ّ إرادة رجحا فعله يف حري الو ر ممكن .
إالّ أ يقال  :إ ّ الرجحا يف الو ر أيضا مراد  ،إذ رجحا الكالم عليه حري معقول.
وفيه  :أنّوه ال موانص منوه  ،لكون ال برجحوا حوريه  ،بول ابملسواواة  ،علوأ أ ّ حوري الوو ر يودخل فيوه
النوافل وال وجوا فيها  ،فال ب ّد من إرادة الرجحا .
وما ذتره الخيب ال فىأ بعده  ،فإ ّ الهواهر منوه الكوالم بعود السوالم  ،ولوو محول علوأ موا قلنواه

أمكن لكن العبارة ال ساعد عليه.
أمربربا قربربول الشربربيخ  :إ ّ مضوومو احلووديدني  ،إىل آخووره .فالهوواهر أ ّ م وراده أهوول اإووالف  ،والووذي
يقتضوويه تووالم بعضووهم التليووري ( ، )1ولووو أراد األصووحاا فالقائوول بوجوووا الوصوول حووري معلوووم لنووا.
األولووني يتض و مع و اإ واين املووذتورين أل ّ التسووليم ال رجحووا لووه يف
وعلووأ مووا قلنوواه يف اإ واين ّ

الو ر علأ حريه من الكالم وحنوه.
وينب ووي أ يعلووم أ ّ يف تووالم بعووض ققووي املتووأخرين
األول  ،إىل أ قال بعد ذتر اختالف
 ،واملخهور ّ

__________________
( )1انهر املهذا يف فقه الخافعي .03 : 1
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أ ّ الهوواهر التليووري يف الىصوول والوصوول

األخبووار  :واجلمووص ابلتليووري حسوون تمووا هووو مووذهس العام و ولكوون مل أعرفووه مووذهبا لّصووحاا (.)1
انته ووأ .وفي ووه دالل و عل ووأ م ووا ق و ّدمناه  ،لك وون اختي ووار التلي ووري م ووص ع وودم القائ وول املعل وووم مس ووت را ،
واالحتيا سهل إ اء عاىل.
قوله :
ابب كشاهية العوم ب ركعيت الفجش وب نالة الغ اة.
 ،بن أ

اني ربربن األخربربري

بن حيىي عن عل بن  ،القاساا عن سربلي،ان بربن عفربص املربشوزي قربال  :قربال أبربو
 « :إايك والعربربوم برب نربربالة الليربربل والفجربربش ولكربربن ضربربجعة بربربال نربربوم فربربإن نربرباعبه ال

حي ،على ما ق م من نالته ».

فأما ما رواه سع بن عب مح عربن أ رب وعبرب مح ابربين ،رب بربن عي ربى عربن علرب بربن انيكربم عربن

عب مح بن بكربري عربن زرارة عربن أ جعفربش

قربال  « :إّنربا علربى أعرب كم إذا انتصربع الليربل أن يقربوم

فيصربل نربالته الربة واعرب ة ثربالث عشربش ركعربربة مث إن شرباء جلربس فرب عا وإن شرباء انم وإن شرباء ذهربربب

عيث شاء ».

فهذه الشواية جاءت رخصة ورفعا لل وش واألفضل تشك العوم على ما تض،عته الشواية األوىل.

ال ع :

يف األول  :فيه علي بن ّمد القاساا  ،ومل يوثقه النجا ي (، )2

__________________
( )1األردبيلي يف إمص الىائدة .35 : 2
( )2رجال النجا ي .669 / 255 :
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والخوويب تالمووه فيووه ال فلووو موون وويء  ،ويههوور منووه التوثيو والتضووعيب ( ، )1ووكوون أ يقووال  :إ ّ
ّمد بن أمحد بن مىي يقتضي قبوله  ،وفيوه موا فيوه .وسوليما بون حىوص
عدم استدنائه من روااي
إهول احلال.
والثاا  :موث علأ ما مضأ القول فيه مكررا يف عبد

بن بكري (.)2

املنت :
يف األول  :تما ر فيه الىجر  ،وهوو تمول لصوالة الصوب ورتعويت الىجور  ،إالّ أ ّ الخويب فهوم

منووه صووالة ال ووداة  ،وعلووأ ذلووك املعروفووو موون األصووحاا ( وال يبعوود ظهوووره  ،نه ورا إىل أ ّ صووالة
الليل ثالث عخر رتع يف األخبار ) (.)3
ويف الىقيووه  :ا ووطجص بووني رتعوويت الىجوور ورتعوويت ال ووداة علووأ وينووك مسووتقبل القبل و وقوول  ،إىل
آخره (.)4
والهوواهر م ون الرواي و الضووجع بووني صووالة الليوول ورتعوويت الىجوور  ،وعبووارة الصوودوق ضوومنا بووني
يصل.
رتعيت الىجر ورتعيت ال داة  ،وهي تناول من صلّأ صالة الليل ومن مل ّ
وأما الثاا  :فما ذتره الخيب فيه متوجه (.)5
__________________
( )1رجال الطوسي  9 / 415 :و .18
( )2راجص ج .125 : 1
( )3ما بني القوسني ساقا عن « م ».
( )4الىقيه .313 : 1
( )5يف « م » زايدة  :وال فىأ أ ّ العنوا لو جعل مطابقا للرواي األوىل تا أوىل.
األول مون أنّوه ال ممود علوأ موا قو ّدم  ،ال فلوو مون إ وال أل ّ عودم احلمود إ أريود سوقو الدوواا
وما ضمنه اإا ّ
جرد النوم فهو وا اع كال  ،ولو أريد النقص فيه بلى ال يساعده التوجيه  ،وكن.
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قوله :

ابب كشاهية العوم بع نالة الغ اة
خال

 ،بن أ رب بربن حيربىي عربن أ جعفربش عربن أ ( اجلربوزاء عربن اني رب بربن علربوان عربن ع،ربشو بربن
عن عانم بن أ العجود األس ي عن ابن ع،ش )

عل بن أ طالب

يقول  :قال رسول مح

() 1

عن اني ن بربن علرب قربال  « :مسعربت أ

 :أميا امشئ م لم جلس يف مصاله الذي نلى فيه

الفجش يذكش مح عّت تطلع الش،س كان له من األجش ك اج بيت مح وغفش له وإن جلس فيه عّت تكون

ساعة ّل فيها الصالة فصلى ركعت أو أربعا غفش له ما سلع وكان له من األجش ك اج بيت مح ».

قال  :سألته عن العوم بع الغ اة فقال « :

ورول العالء عن  ،بن م لم عن أع ا

إن الشزق يب ط تلك ال اعة فأان أكشه أن يعام الشجل تلك ال اعة ».
وقال الصادق

 « :نومة الغ اة مشومة تطشد الشزق وتصربفش اللربون وتقب ربه وتغربريه وهربو نربوم

كل ميشوم إن مح تعاىل يق م األرزاق ما ب طلوا الفجش إىل طلوا الش،س ».

فأما ما رواه  ،بن عل بن بوب عن موسى بن ع،ش عن مع،ش بن خربالد قربال  :أرسربل إ أبربو

اني ن الشضا

يف حاج ،

__________________
( )1ما بني القوسني ساقا عن « م ».
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ف خلت عليه فقال  « :انصشف فإذا كان غ ا فتعال وال جت ء إال بع طلوا الش،س فإا أانم إذا

نليت الفجش ».

ععه عن  ،بن اني

عل

عن عب الش ن بن أ هاشم عن سامل بن أ خ جية عن أ عب مح

قال  :سأله رجل وأان أمسع فقال  :إا أنل الفجش مث أذكش مح بكل ما أري أن أذكشه مما ( )1جيب

أري أن أضربع جعربيب فربأانم قبربل طلربوا الشرب،س فربأكشه ذلربك قربال  « :فلربم؟ » ( )2قربال  :أكربشه أن

() 3

تطلع الش،س من غري مطلعها قربال  « :لربيس بربذلك خفرباء انوربش مربن عيربث يطلربع الفجربش فربذلك مطلربع
الش،س ليس عليك من عشج أن تعام إذا كعت ق ذكشت مح ».

فالوجه يف هات الشوايت ضشب من الشخصة وإن كان األفضل ما ق معاه.

السند :
يف األول  :فيه أبو اجلووزاء  ،وهوو املنبوه بون عبود  ،وقود قوال النجا وي  :إنّوه صوحي احلوديث
( .)4لكوون ال يوودر امل وراد بصووح احلووديث  ،هوول هووو مطل و الرواي و أو احلووديث املدبووا يف أصووله أو
تتابه؟ ومص االحتمال ال يىيد يف حري هوذا املقوام ّ ،أموا هنوا فاحلسوني بون علووا عوامي  ،وعمورو بون
خالد حنوه  ،وعاصم إهول.
__________________
( )1يف االستبصار  : 1324 / 358 : 1ما.
( )2يف االستبصار  : 1324 / 358 : 1ومل.
( )3يف االستبصار . : 1324 / 358 : 1
( )4رجال النجا ي .1129 / 421 :
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والثرباا  :فيووه عودم الطريو إىل العووالء يف املخويل  ،ويف الىهرسووا ال يىيوود هنوا  ،لكوون الروايو يف
الىقيه هبذه الصورة ( ، )1والطري إىل العالء صحي مص ثقته ومن معه.
والثالث  :مرسل  ،وهو يف الىقيه تذلك (.)2
أمربربا الشابربربع  :فىيووه موسووأ بوون عموور  ،وهووو الصوويقل  ،لرواي و ّموود بوون علووي ابوون بوووا عنووه يف
الرجال ( ، )3وحاله ال يهيد علأ اعمهال .ومعمر ابن خالد ثق .
من تتواا الخويب (، )4
واخلامس  :فيه سامل بن أ خد  ،وهو مهمل يف رجال الصادق
ومووا يف تووالم الووبعض موون التوثيو والتعوودد ( )5موهوووم يف الهوواهرّ .أمووا عبوود الوورمحن بوون أ ها ووم فهووو

ثق .

املنت :

يف األول  :وا و  ،إالّ أنوّوه رّ ووا تووا يف آخووره أمووارة عوودم الصووح  ،موون حيووث قولووه  « :حووأ

كووو سوواع حتوول فيهووا الصووالة » فووإ ّ هووذا مووذهس أهوول اإووالف يف صووالة الىجوور ( ، )6إذ الهوواهر
موون سوواع حو ّول الصووالة ار ىوواى الخوومس  ،واحتمووال الووهوال بعيوود ووالب لهوواهر الصووالة رتعتووني ،
والناقل تما ر ابن عمر.
__________________
( )1الىقيه .1443 / 315 : 1
( )2الىقيه .1445 / 310 : 1
( )3انهر الىهرسا .589 / 163 :
( )4رجال الطوسي .116 / 289 :
( )5انهر رجال ابن أ داود .660 / 188 :
( )6انهر املهذا يف فقه الخافعي .92 : 1
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دل مون معتوا األخبوار علوأ ( )1أ ّ « الورزق تواملو
والثاا  :تما ر ظاهر الداللو  ،إالّ أ ّ موا ّ
عمووا فيووه احليوواة  ،أو
ال ينىووص الىورار منووه » يقتضووي عوودم وورورة النوووم بووه  ،ولعو ّول املوراد ابلوورزق الهائوود ّ
قييد لك األخبار ا ضمنه هذا اإا.
والثالث حنوه.
أما الشابع  :فتوجيه الخيب له ممكن.
واخلربربامس  :ال فلووو موون إ ووال وحراب و  ،والووذي يههوور موون تتووس أهوول اإووالف يف احلووديث أ ّ
طلوى الخمس من حري مطلعها عالم قيام الساع ( ، )2فال يبعد أ يكوو الرجول مسوص مون أحودهم
ا يقرا من عقله.
هذا فاعتقد صحته  ،أو أ ّ السائل منهم فدفص ومهه
الوويت موون
عمووا ذتووره بعووض األصووحاا موون عالمووا خووروج القووائم
ومتموول أ يكووو تنايو ّ
ومل يعلووم  ،فووأزاح
لتهووا طلوووى الخوومس موون امل وورا ( ، )3فووأراد السووائل اإوووف موون خروجووه
ومهه ّ مطلص الخمس معلوم .وفيه ( )4دالل علأ ما قاله بعضهم من أ ّ طلوى الخومس مون
مون امل ورا يف بعوض اآل ر ( ، )5وحينئوذ حاصول
فوإ ّ ظهووره
امل را تنايو عون اعموام
اجل وواا دفووص احلقيق و موون مطلووص الخوومس  ،ومتموول حووري ذلووك  ،لكنووه يف حيّووه البعوود  ،و عوواىل
أعلم ابحلال.
__________________
( )1انهر الكايف  1 ، 2 / 55 : 2وتلما ا ّققني خراجي فا ل القطيىي .246 :
( )2صحي مسلم .39 / 2225 : 4
( )3انهر إر اد املىيد  ، 351 : 2رو الواعهني .262 :
( )4يف « فض » زايدة  :حينئذ.
( )5إلهام الناصس  133 : 2و .134
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