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 هذا الكتاب
 نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للرتاث والفكر اإلسالمي) (شبكة اإلمامني احلسنني 
 .وتقدميه بصورة أفضل يف فرصة أخرى قريبة إنشاء هللا تعاىل�نتظار أن يوفقنا هللا تعاىل لتصحيح نصه 
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 اللمعة الدمشقية

 للشهيد السعيد

 ) الشهيد االول(دمحم بن مجال الدين مكى العاملى 
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 اجلزء االول
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 الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ـ مقّدمة
 عيدللشهيد الس
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 االهداء
إن كان الناس يتقربون إىل االكابر بتقدمي جمهودا�م فليس لنـا أن نتقـرب إىل أحـد سـوى سـيد� ومـوال� إمـام 

 .عجل هللا تعاىل فرجه الشريف) االمام املنتظر(زماننا و حجة عصر� 
الشريعة �لطافـك اجلليـة، وإليـك � صـاحب االمـر و�مـوس احلقيقـة أقـدم جمهـودي املتواضـع فاليك � حافظ 

يف ســبيل إعــالء كلمــة الــدين وشــريعة جــدك املصــطفى، وبقيــة آ�ر آ�ئــك االجنبــني، دينــا قيمــا ال عــوج فيــه، وال 
 .امتا، ورجائي القبول والشفاعة يف يوم ال ترجى إال شفاعتكم أهل البيت

 السيد دمحم كالنرت عبدك الراجي
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دمحم وآلـه الطيبـني الطـاهرين املعصـومني، اهلـداة املهـديني الـذين : احلمد �، وسالم على عباده الذين اصـطفى
 .أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا

اطنا العلميـة حباجـة ملحـة إىل وبعد؟ فقد كان يـراودين �سـتمرار منـذ أمـد طويـل أن الكتـب الدراسـية يف أوسـ
مـــن : والن قـــدر لـــبعض هـــذه الكتـــب، وغريهـــا. يف الطباعـــة، واهتمـــام يف االخـــراج. جتديـــد يف التنســـيق، وعنايـــة

أمهات كتب الفقه واحلديث، واالصول والرجـال أن تطبـع فممـا يبعـث االسـف يف النفـوس أ�ـا طبعـت طبعـات 
رية كثـريا مـن . عناية الئقة يف االخراججتارية، دون اهتمام كاف يف التعليق، ومن غري  مع أ� نرى يف اآلونـة االخـ

اجلامعات العلمية، قامت بتجديد طبعات الكتب الدراسية اليت يتناوهلا طال�ـا �لـدرس، فأعـانتهم علـى االقبـال 
 .على مطالعتها بال ملل، وال سأم، ملا أضفت عليها من أ�قة االخراج، وبقية اجلوانب الفنية االخرى

ـــا الدراســـية مل يقـــدر هلـــا مثـــل هـــذا  -غبطـــة ال حســـدا  -فكـــان حيـــز يف نفســـي أكثـــر مـــن ذي قبـــل  أن كتبن
ن قبــل ذوي االختصــاص يف هــذا املضــمار ومــن بــني هــذه الكتــب، بــل وأكثرهــا . االهتمــام، ومثــل تلــك العنايــة مــ

 .أمهية يف نفسي من أي كتاب آخر كتاب
 )الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية( 

بتعبـري واف، وأدب : ففي ذلك الكتاب اجلليل يلتقي الباحث مبصـدر خصـب مـن مصـادر الفقـه االسـالمي
عليهمـــا رمحـــة هللا ورضـــوانه يف هـــذا الكتـــاب الضـــخم عمـــق الفكـــرة إىل جزالـــة " الشـــهيدان " فقـــد مجـــع  ٥رفيـــع 

 .الوضع إىل مجال التعبريالبحث، ودقة النظر إىل سالمة الذوق وغزارة املادة إىل اعتدال االسلوب، وإحكام 
. ولــذلك كلــه اهــتم بــه رواد العلــم أســاتذة وطــال�، تعليقــا عليــه ودراســة لــه، حــىت جتــاوزت شــروحه العشــرات

لقد اهتم به طالب املعرفـة منـذ شـروقه، وتزايـد اهتمـامهم حـىت الوقـت احلاضـر، وسـيبقى هـذا االكبـار لـه .. أجل
 .ومييز بني الشمس، وسائر الكواكب متزايدا ما دام يف الوجود من يدرك احلقيقة،

* * * 
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عجل هللا تعاىل فرجه الشـريف، ومـال بـه االرض ) من حتيا البالد مبحياه(نعم سيظل منارا يهتدى به حىت ظهور 
ت أدرس هــذا الكتــاب العظــيم يف  -ومنــذ عهــد غــري قريــب . قســطا وعــدال كمــا ملئــت ظلمــا وجــورا ــ عنــدما كن

ملــس ضــرورة القيــام مبهمــة طبــع هــذا الكتــاب النفــيس، وإخراجــه بشــكل بــديع كنــت أ  -حلقــات طالبيــة متناوبــة 
يالئم مستواه الرفيع، ويليق مبكانته العلمية السامية، بعد حتقيقه، والتعليق عليه مبـا يوضـح مـا يشـكل فهمـه علـى 

 من حتقيق معانيه: وحل معضالته. دارسيه، وتفسري مشكالته
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 .مضة، وإعراب مجله املعقدة، كما سريى ذلك كله القارئ الكرميوتوضيح ألفاظه، وإعالل كلماته الغا
ففي هذا الكتاب اجلليل رغم جاللة شأنه، وعلو قدره بعـض العبـارات املغلقـة الـيت ال يتسـىن فهمهـا بسـهولة 

لـذا كنـت وال أزال . لكثري من الطالب يف مراحلهم الدراسـية االوىل، دون بسـط يف الشـرح، ومهـارة يف التوضـيح
ما أمر خالل ساعات التدريس �ذا النوع من العبارات الغامضة حيز يف نفسي مـا يالقيـه بعـض الطلبـة مـن عند 

 .جراء ذلك الغموض
* * * 

أن الطالـــب الجيـــد مـــا يلجـــأ إليـــه يف تـــذليل هـــذه املصـــاعب بيســـر ســـوى مـــا يتلقـــاه مـــن : وممـــا يزيـــد االســـف
ن وجدت بعض التعاليق املوضحة ملا أ�م مـن عباراتـه وال. أستاذه، فيضطر إىل تسجيله، لريجع إليه عند احلاجة

فهي تسـتنزف مـن مطالعهـا الكثـري مـن وقتـه، حيـث إ�ـا مبعثـرة هنـا وهنـاك علـى جوانـب الصـحيفة، ولرمبـا وجـد 
 .بعضها يف صحيفة أخرى دون ترقيم يرشد إىل ربط اهلامش �لعبارة اليت حيوم املطالع حول حلها

أو أ�ـــا أصـــعب فهمـــا علـــى . غـــري متصـــلة، فأوهلـــا يف مكـــان، وآخرهـــا يف آخـــربـــل إن الكثـــري مـــن التعـــاليق 
أو ا�ـــا تغمـــض الطـــرف عـــن . أو حيتـــاج فهمهـــا إىل وقـــت أكثـــر ممـــا حيتاجـــه االصـــل. الطالـــب مـــن نفـــس العبـــارة

وأمثـال . توضيح املقصود، وتذهب إىل االطناب يف ذكـر االقـوال يف املسـألة، مـع عـدم توضـيحها الصـل املسـألة
 ذاك مما ال يناسب املقام الستيعابه، فرتك التعرض له اجدرهذا و 
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كل هذا وذاك مما يلجئ املطالع إىل استيعاب مجيع هوامش تلـك الصـحيفة مـن اجـل العثـور علـى بغيتـه، إال اذا 
ومــا أقــل هــذه املصــادفة، . ت الصــدفة أن يقــع بصــره الول نظــرة، أو يف وســط الطريــق علــى ضــالته املنشــودة شــاء

 .تعب من هكذا دأبه وما أشد
* * * 

مـــن حيـــث صـــغر حجمهـــا ممـــا يضـــطر الـــبعض إىل اســـتعمال : اضـــف إىل ذلـــك كلـــه نوعيـــة حـــروف اهلـــوامش
 ).خبفي حنني(املكربات، ولرمبا بعد أن يقوم بكل ذلك ال يعثر على مراده فريجع 

يـق عليهـا �السـلوب وأقدم بني يديك اآلن منوذجا من عبارات هذا الكتاب، لـرتى معـي ضـرورة القيـام �لتعل
ت مصـدقا قــال الشــارح : املناسـب ملســتوى طالبـه، ولتصــدق مبــا حـدثتك بــه سـابقا، أو ليطمــئن بــه قلبـك إن كنــ

إن مل ): والشـــاك يف احلـــدث متطهـــر وفيهمـــا حمـــدث): () (املصـــنف(مبينـــا لقـــول  -عليـــه رمحـــة هللا ورضـــوانه 
 .عبارة يتعب تفهيمها، وتفهمها وهي كما ترى. يستفد من االحتاد والتعاقب حكما آخر

حبمــــد هللا ومنــــه �ســــلوب  -كيــــف أوضــــحناها   ٤هــــامش . ٨١ص . مــــن طبعتنــــا االوىل ١وســــرتى يف ج 
 .يتجاوب وحاجة الطالب

ــى التعاقــب أثنــاء الصــالة علــى أوالهــا وكــذلك مــا يقولــه الشــارح  نعــم ميكــن : يف حبــث تعــدد اجلنــائز عل
، فــان تصــوير هــذا الفــرض ١هــامش رقــم . ١٤٥مــن طبعتنــا االوىل ص  ١ج . ةفرضــه �درا �خلــوف علــى الثانيــ

 مبكان من الصعوبة على الطالب، مع التشويش الكثري يف تعاليق احملشني
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.. وال فـرق يف املـال املخـوف ذهابـه، والواجـب بذلـه: وعلى غـرار هـاتني مـا جتـده يف قولـه . على هذه العبارة
ـــه ـــى الغاصـــب وهـــو منقطـــع، ويف الثـــاين الثـــواب وهـــو دائـــم، لتحقـــق ال أن احلا: إىل قول صـــل �الول العـــوض عل

الثواب فيهما مع بذهلما اختيارا، طلبا للعبـادة لـو أبـيح ذلـك، بـل قـد جيتمـع يف االول العـوض والثـواب، خبـالف 
 .٢هامش رقم . ١٥٢ص . من طبعتنا االوىل ١ج . الثاين

. لـق الوقـت شـرطا، ومـا بعـد ذكـره جممـال مـن التفصـيل حكـم آخـر لليوميـةإال أن يؤخـذ كـون مط: وقوله 
 .٤هامش . ١٧٢ص . من طبعتنا االوىل ١ج 

مــن طبعتنــا  ١ج . ولــو جــاهال حبكمــه الشــرعي، أو الوضــعي، ال �صــله أو �ســيا لــه، أو الصــله: وقولــه 
 .٦ - ٥ - ٤ - ٣ - ٢هامش . ٢١٠ص . االوىل

وتقــــدمي . وىل تقــــدمي االجــــزاء علــــى الســــجود هلــــا، كتقــــدميها عليــــه بســــبب غريهــــا وإن تقــــدمواال: وقولــــه 
 .٥هامش رقم . ٣٢٦من طبعتنا االوىل ص  ١ج . سجودها على غريه وإن تقدم سببه أيضا

مـن عـدو، ولـص، وسـبع، : وال فرق يف اخلـوف املوجـب لقصـر الكميـة، وتغيـري الكيفيـة بـني كونـه: وقوله 
مـن طبعتنــا  ١ج . وأمـا الكيفيـة فجـائزة، حيـث ال ميكــن غريهـا مطلقـا. وحـل، وغـرق �لنسـبة إىل الكميــة ال مـن
 .٣هامش رقم . ٣٦٨ص . االوىل

 كما أن بعض عباراته موجزة جدا، حمتاجه إىل ز�دة البسط والتوضيح
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 .ولقد أوضحناها �ملقدار الالزم، والكيفية املناسبة
ث اقتضــت اجلمــعو : وذلــك مثــل قولــه  ــ مندفعــة �لقصــر للســفر : حجــة مشــرتط الســفر بظــاهر اآليــة حي

 .٥هامش رقم . ٣٢٦ص . من طبعتنا االوىل ١ج . ا�رد عن اخلوف، والنص حمكم فيهما
. مـن طبعتنــا االوىل ١ج . أو ميضــي عليـه أربعــون مـرتددا يف االقامــة، أو جازمـا �لســفر مـن دونــه: وقولـه 

 .٥رقم هامش . ٣٧٣ص 
مـن طبعتنـا  ١ج . لو اعتربت املطابقة حمضا مل يسـلم احتيـاط ذكـر فاعلـه االحتيـاج اليـه: وقوله رمحة هللا عليه

 .٦هامش رقم  ٣٣٣االوىل ص 
وال ترتيــب بينهمــا، ال�مــا فيــه عضــو واحــد وال ترتيــب يف نفــس أعضــاء الغســل، بــل بينهــا  : -  -وقولــه 

 .١هامش رقم . ٩٤ص . ١ج . كأعضاء مسح الوضوء خبالف أعضاء غسله، فانه فيها، وبينها
ريا مــا توجــد أمثــال هــذه املــوجزات يف فضــيلة صــالة املــرأة يف بيتهــا ويف فضــيلة الصــالة مجاعــة مــع العــامل،  وكثــ

 .وغريه
 .وكذلك يف كتاب املتاجر، كاملسألة الرابعة من مسائل بيع احليوان وهي صعبة الفهم جدا

وكذلك يف أبواب النكاح والرضاع، ومسألة خيار العيب ذات الشـجون الـيت �خـذ مـن الوقـت الشـئ الكثـري 
 .حيت خيرج الدارس منها بسالم

 .ومسألة توزيع االرث، وتقسيمه
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ري . شـرحا وافيـا مل يـذكر يف الكتـب الفقهيـة) اللبـاء(جـزء مسـتقال وكـذلك ذكـر� حـول وقد أفـرد� لـالرث  وغـ
وقــد وفقنــا حبمــد هللا تعــاىل الزاحــة كــل هــذه العقبــات عــن . هــذا ممــا هــو معــروف لــدى مــن عــرف هــذا الكتــاب

أصـل  طريق طالب العلم، ومل ندع له ما يصـعب عليـه فهمـه إال وأوضـحناه، حـىت شـرح غريـب الكلمـات، وبيـان
وغريهـا ممـا يقـف عنـدها مـن كـان مـن . اشتقاقها، كامليضاة، واملها�ة، واالعتيـاض والتقـاص يف االجـزاء املطبوعـة

 .أهل اللغة فضال عن غريهم
ووصـفه عـن ) احلـيض(كما أننـا تصـدينا لشـرح . وكذلك تصدينا العراب بعض اجلمل اليت خيتل املعىن بدونه

ــق االطبــاء مبــا يناســب املقــام يف  ــيت قــام �ــا االخ يف الــدين احلــاج موســى البغــدادي طري هــذه الطباعــة اجلديــدة ال
كما عمد� إىل ختطـيط أشـكال تقريبيـة تعـني علـى تطبيـق العبـارة علـى . حفظه هللا تعاىل جباه دمحم وآله الطاهرين

لــق بــبعض وكــذلك فيمــا يتع. اخلــارج احملســوس يف أبــواب متفرقــة، كالقبلــة، والوقــت، والقضــاء مــن كتــاب الصــالة
 .أبواب الصوم، واحلج واالرث، وغريها

كما أننا وضعنا يف هذه الطباعة اجلديدة صور احليوا�ت اليت حيـل أكـل حلمهـا، أو حيـرم، ليسـهل علـى رواد 
وممــا شــحذ مهــيت، وزاد يف شــوقي وحتمســي لطبــع هــذا الكتــاب اجلليــل �الضــافة ملــا . العلــم وأبنائــه معرفــة أعيا�ــا

مـع  -إىل ذوي املذاهب االسالمية االخـرى، حيـث إن كتبنـا الفقهيـة ) الفقه اجلعفري(يف تقدم من أسباب تعر 
 مل تنشر ذلك االنتشار املناسب المهيتها العلمية، بل وال تصلح الن تنشر وهي -شديد االسف 

    



١٦ 

 .و��ا القيمةة الطبع، وكثرة االخطاء االمالئية واملطبعية وغري ذلك مما يشوه حمت من رداء: على شكلها احلاىل
ت ذلــك بنفســي   -لــذلك جتــد أكثــر أصــحاب املــذاهب، ومــنهم الكثــري مــن علمــائهم  مل يطلعــوا  -كمــا ملســ

ري مــن متفقهــيهم حقيقــة وجــود هــذا املــذهب). الفقــه اجلعفــري(علــى حمتــو�ت  والن عرفــوا منــه . بــل وجيهــل الكثــ
دة، وعمـق الفكـرة، وأصـالة املبـاين، بصـورة مـن خصـوبة املـا: شيئا فبصورة مشوهة، رغم ما ميتاز بـه هـذا املـذهب

فلهـذا سـوف أقـوم !. بوضـوح �صـع لكـل �حـث منصـف، اطلـع بنفسـه علـى مصـادر التشـريع عنـدهم . تتجلى
علـــى كثـــري مـــن أصـــحاب املـــذاهب ) الروضـــة البهيـــة(مـــن نســـخ كتـــاب : إن شـــاء هللا تعـــاىل بتوزيـــع قســـط وافـــر

ث ا ـــ ـــث ) الفقـــه اجلعفـــري(عتقـــد أن خـــري كتـــاب ميثـــل االخـــرى، خدمـــة للـــدين واعـــالء لكلمـــة احلـــق حي مـــن حي
كـل ذا وذاك عوامـل دعتـين �حلـاح متواصـل إىل طبـع .. نعم. الشمول واالجياز هو هذا الكتاب اجلليل املقدم له

 .هذا الكتاب الشريف �لشكل الذي رمسته خميليت منذ حني بعيد
* * * 

اهلـــني ملـــن أراد إتقانـــه، ووضـــع مناهجهـــا الدراســـية مل يكـــن �المـــر ) جامعـــة النجـــف الدينيـــة(بيـــد أن �ســـيس 
ت مل يكـــن �ســـهل مـــن �سيســـها ملـــن أراد إحكامهـــا لـــذا فقـــد اســـتوعب هـــذا وذاك جـــل أوقـــايت، . املالئمـــة للوقـــ

واستهلكا أكثر طاقايت حىت مل أعد املك ا�ال الكـايف الصـاحل للقيـام مبهمـة طبـع هـذا الكتـاب العظـيم �لصـورة 
 .رسوماملرضية، والشكل امل

    



١٧ 

علـــي املـــوىل اجلليـــل بلطفـــه اجلزيـــل، وذلـــل يل كـــل  -أمـــا اآلن و� احلمـــد والشـــكر علـــى نعمـــه وبعـــد أن مـــن 
جامعـة النجـف . (بنايـة -صعوبة يف طريق اجلهاد االسالمي واملشروع احليوي فأعانين على إمتام التشـييد الفخـم 

لــــى إتقانــــه، وصـــالحه لالســــتمرار، وحتويــــل ووضــــع النظـــام االساســــي هلــــا، وتطبيقـــه بشــــكل بـــرهن ع -) الدينيـــة
ــق تلــك االمنيــة الغاليــة.. منتســبيه إىل مــاال يقــاس عليــه حــاهلم الســابق ــق يل عــذر عــن حتقي . بعــد كــل هــذا، مل يب

والعمل مـن أجـل توسـعة ميادينهـا ) جامعة النجف الدينية(والن كانت إدارة شؤون ). طبع هذا الكتاب اجلليل(
ن احليويــة، والقيــام بتــدريس ب عــض احلصــص فيهــا يتطلــب مــىن مــا يتطلبــه أي مشــروع ضــخم فــال مينعــين ذلــك مــ

القيام بتعهد مسؤوليه التعليق على هـذا الكتـاب وطبعـه، بعـد أن كانـت هـذه املهمـة وأمثاهلـا مـن مجلـه االهـداف 
 :اليت اسست من أجلها هذه اجلامعة
    



١٨ 

مشـرت عـن سـاعد اجلـد القـوم �لتنفيـذ فـاخرتت  وبعد االتكال علـى هللا العلـي القـدير" جامعة النجف الدينية " 
ن مجيــع جوانبــه، ودرس هــذا  مــن أثــق بفضــله ودينــه وجدارتــه الكاملــة ملثــل هــذا العمــل مبــا يتطلبــه هــذا املوضــوع مــ

مـن كتـب : الكتاب اجلليـل وأدرك جيـدا وبوضـوح مـا حيتاجـه االسـتاذ خـالل تدريسـه مـن مصـادر ختـص البحـث
 .البد منه لتحضري الدرس لغة، وحديث ورجال، وغريها مما

مــن شــرح وتوضــيح ونوعيــة ذلــك حســبما يالئــم مســتواه، : كمــا وقــف معــي علــى مقــدار مــا حيتاجــه الطالــب
مساحــــة ســــيد� الســــيد دمحم صــــادق الصــــدر، ومساحــــة شــــيخنا الشــــيخ غــــالم رضــــا البــــاقري : ويتمشــــى مــــع لياقتــــه

تتمثل �ما االنسانية �على مراتبها قد بـذال مـن  فهذان العلمان اجلليالن اللذان. االصفهاين حفظهما هللا تعاىل
فمــاذا أقــول يف . جهــدمها أكثــره يف هــذا املضــمار، وضــحيا بوقتهمــا العزيــز يف خدمــة هــذا املشــووع الــديين العظــيم

 حقهما وكل ما أقوله قليل فعلى هللا إلعزيز أجرمها؟
    



١٩ 

كما أو عـزت إىل بعـض :  هادي معرفةفضيلة الشيخ دمحم: ومن االخوان الذين استجابوا وشاركوا أيضا معي
الشـــهيد ). (املصـــنف والشـــارح: (االفاضـــل مـــن االخـــوان أن يكتـــب يف بعـــض جوانـــب حيـــاة العلمـــني اجلليلـــني

ففــي حيا�مــا . قــدس هللا تعــاىل روحيهمــا الطــاهرتني وأفــاض عليهمــا مــن رمحتــه شــآبيبها) االول، والشــهيد الثــاين
 -فمهـدت لـه السـبيل، ور . لنابضة �لفكر والثقافة واجلهاد االسـالمي النبيـلتتجلى االنسانية الكاملة، واحلياة ا

ت لــه اخلطــوط، ليتفضــل ببحــث مــوجز عــن �ريــخ احلركــة العلميــة، متضــمنا تعريــف  ، وبيــان )الفقــه اجلعفــري(مســ
علــى ) رةاملدينــة املنــو (جــذوره االصــيلة، و�ريــخ تطــوره منــذ بزوغــه حــىت عصــر� احلاضــر، وكيفيــة انتقــال مركــزه مــن 

، مث )النجف االشـرف(، وبعدها إىل )بغداد(، مث إىل )قم(، ومنها إىل )الري(مشرفها آالف التحية والسالم إىل 
�لثـــة كمـــا هـــي اآلن ) النجـــف االشـــرف(مث إىل ) كـــربالء(�نيـــة، مث إىل ) النجـــف االشـــرف(، مث إىل )احللـــة(إىل 

 ).للشيعة االمامية(تضم احلوزة العلمية 
عجــل هللا تعــاىل فرجــه الشــريف، ومــال الــدنيا ) احلجــة املنتظــر(مرة إن شــاء هللا تعــاىل حــىت ظهــور وال تــزال عــا
فتفضــل �ــذه اخلدمــة االنســانية، جميبــا لطلــيب بقلــب طــاهر، وأتــى مبقدمــة ممتعــة حاويــة جلميــع مــا . ببهجــة نــوره
 .فجزاه هللا خري جزاء احملسنني. رغبت فيه اليه

خــوان االعـــزاء، فـــآزروين خـــري مــؤازرة يف إجنـــاز هـــذا العمـــل، وشـــاطروين يف وهكــذا تظـــافرت جهـــود هـــؤالء اال
 سهرايت الطويلة، اليت قمت فيها

    



٢٠ 

. يف اسـتخراج هــذه التعــاليق مبـا فيهــا مــن تعيــني مواضـع احلاجــة، ومقــدار مـا يلــزم بيانــه فلــم يفتـين شــئ فيمــا أعلــم
دير أن يتفضــل علــى اجلميــع مبـا هــو أهلــه، إنــه فـاكرر شــكري هلــم مقــدرا مسـاعيهم اجلليلــة، وابتهــل إىل العلــي القـ

 .قريب جميب
وال يفـوتين �ــذه املناســبة تقــدمي شـكري اجلزيــل إىل فضــيلة االخ املكــرم النبيــل الشـيخ شــريف جنــل املرحــوم آيــة 
هللا الشيخ دمحم حسني كاشف الغطاء طلب ثراه، حيث وافا� بنسخ خمطوطة من هذا الكتاب متتاز بقدم �ريـخ 

 .خطها من مكتبة والده الشيخ املرحوم 
ة االســـالم واملســـلمني الســـيد دمحم علـــي جنـــل املرحـــوم آيـــة هللا أســـتاذ� الســـيد حيـــىي كمـــا أشـــكر فضـــيلة حجـــ

ريا وكيــف كــان . املدرســي الطباطبــائي طــاب ثــراه علــى تزويــد� بنســخة خطيــة نفيســة مــن نفــس اللمعــة أفادتنــا كثــ
سـخ مطبوعـة ملتـزمني بتحقيـق حمتـو�ت الكتـاب مبراجعـة عـدة ن ١٣٨٥فقد بدأ� �لعمل يف مجادى الثانية سنة 

وقـد أشـر�  ٥وخطية، حذرا من الوقوع يف اخلطأ الواقع يف كثري منها، كما هو املشاهد يف كثري من تلك النسخ 
 .لبعض االختالفات الواقعية فيها كي يبقى للغري رأيه

* * * 
ملــــن أراد ليتســــىن . كمــــا التــــز منــــا �رجــــاع االخبــــار إىل مصــــادرها برتقــــيم دقيــــق يف هــــذه الطبعــــة اجلديــــدة الثانيــــة

كمــا أننــا ذكــر� نــص احلــديث الــوارد يف املقــام، واملستشــهد بــه مــن قبــل . مراجعتهــا العثــور عليهــا بســرعة وســهولة
 ، وأرجعناهاوكذلك فصلنا االقوال اليت يرمز اليها الشارح . ما، لتعم الفائدة) الشهيدين(

    



٢١ 

. ذا استمر العمل فكانت به الكفاية لالستاذ والطالـبوهك. من كتب الفقه، واالصول، وغريمها: إىل مصادرها
ن علينــا بلطفــه العمــيم وفضــله اجلســيم، فتتجســم تلــك االمنيــة،  فكانــت ارادة هللا جــل امســه، وعظــم شــأنه أن ميــ

 .يف الوجود) الروضة البهية. (ويربز اجلزء االول من كتاب
فحمـدا لـه . جـزاء الـيت متـت مسـودا�ا إن شـاء هللاركلنا أمل �� القدير أن يوفقنا عاجال لطبع الباقي من اال

ــأ لنــا كلمــا نريــد، وذلــل أمــام طريقنــا كــل الصــعاب ووفــر علينــا كــل جوانــب العمــل، ومــا يتوقــف عليــه  علــى ماهي
 .املقصود، حىت شاء هللا تعاىل أن ينجز عملنا �حسن الوجوه، ويكون هذا أثرا فقهيا خالدا

�حســن قبولــك، وجتعلــه خالصــا لوجهــك الكــرمي، عــار� عــن كــل مــا  فنســألك اللهــم ونــدعوك أن تتقبلــه منــا
كمــا نســألك أن �خــذ �يــدينا ملــا فيــه رضــاك، وتوفقنــا خلدمــة دينــك احلنيــف، إنــك . يبعــد� مــن ســاحة لطفــك

 .أنت العزيز الوهاب
 .وصلى هللا على سيد� دمحم وآله الطيبني الطاهرين

 .١٣٨٦يف اليوم الثاين من مجادى الثانية سنة ) دينيةجامعة النجف ال(يف ) النجف االشرف(حررت يف 
 السيد دمحم كالنرت
 �ريخ الفقه الشيعي
مل يؤرخ من قبل الباحثني إىل حد اليوم بصورة منهجية كاملة، ومـن حتـدث ) الفقه الشيعي(مما يؤسف له أن 

 .الفقهاء، وتصنيف طبقات احملدثنيوتطور الكتابة الفقهية مل يتجاوز ترمجة ) الفقه الشيعي(عن �ريخ تكامل 
، وظهـور )الشـيعة(ومل يظهر حلد اآلن تصنيف لعصور الفقه الشيعي، ومراكز تطـور الدراسـات الفقهيـة لـدى 

، وبيــان مالمــح هــذه املــدارس ومــا متتــاز بــه كــل )التــاريخ االســالمي(املــدارس الفقهيــة الشــيعية علــى امتــداد خــط 
 .رس متعاقبة ومتوالية يف التكامل والنمومدرسة على سابقتها، مما جنعلها مدا

مـــن مســـتوى ا�موعـــات احلديثيـــة، واالصـــول ) تطـــور الفقـــه الشـــيعي(ومل يبحـــث أحـــد مـــن الدارســـني كيـــف 
ري مــن العنايــة، ). جــواهر الكــالم(و ) احلــدائق الناضــرة(االربعمائــة إىل مســتوى  وهــذه مســألة مهمــة حتتــاج إىل كثــ

مــن : عة يف هــذه الدراســة، لعلنــا نتوفــق أن نفــتح الطريــق ملــن �يت مــن بعــدوالــدرس قــد نتــوفر عليهــا بصــورة ســري
 .الباحثني، والدارسني، ليدرسوا املوضوع بشئ أكثر من الدقة والعناية واالحاطة

عنــد الشــيعة �ريــخ طويــل، كمــا يكــون ذلــك اليــة ظــاهرة اجتماعيــة أخــرى، وكمــا ) املدرســة الفقهيــة(ولتطــور 
جيـب أن نضـم حلقـات هـذا ) تطـور الدراسـة الفقهيـة لـدى الشـيعة(دراسة �ريـخ ول. يكون ذلك الي كائن حي

التطور بعضها إىل بعض، وتربط الظـاهرة الفقهيـة �لظـواهر احمليطيـة االخـرى الـيت تتصـل �ـا، والـيت تتفاعـل معهـا 
 .على امتداد التاريخ
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ث فـــال ميكـــن مـــن وجهـــة منهجيـــة فصـــل الدراســـة الفقهيـــة عـــن العوامـــل احمليطيـــة و  الزمنيـــة علـــى صـــعيد البحـــ
 .التارخيي

ن احليــاة االجتماعيــة واحملــيط والعوامــل احمليطيــة، والميكــن عــزل  فــال تنمــو الدراســة الفقهيــة كظــاهرة مفصــولة عــ
وإمنـا جيـب ربـط هـذه الظـاهرة بغريهـا مـن الظــواهر ). التـاريخ البشــري(الفقـه عـن املـؤثرات الـيت تتـدخل يف تكـوين 

 .ية، ليتاح لنا أن نتعرف على عوامل النمو والرشد فيها، و�ثرها �اوالعوامل احمليطية والزمن
والـــيت تتـــدخل يف تكـــوين الدراســـة الفقهيـــة، ) تطـــوير املدرســـة الفقهيـــة(الـــيت جيـــب أن تلحـــظ يف ) العوامـــل(و 

 :والبحث الفقهي ثالثة
شئ ال يهمنا، وامنا نعين وال نعين �لزمان ما يعىن به عادة من مرور الدقائق والساعات فذاك : الزمان( - ١

خيتلـف ) الشـهيد(النـاجزة عصـر ) الدراسـة الفقهيـة(به العمل النـاجز إىل حـد زمـين خـاص فـال شـك أن مسـتوى 
، وذلـك يعــين أن شـيخ الطائفــة الطوسـي شــرع العمـل مــن مسـتوى أهــبط )شــيخ الطائفـة الطوســي(عنـه يف عصـر 

ابتـداء مـن املسـتوى الـذي انتهـى اليـه الشـيخ الطوسـي  من املستوى الذي شرعه الشهيد وأن الشهيد ابتدأ العمـل
 ).تطور البحث الفقهى(واحملققون من بعده، وهذا العامل إذا له أهيمته يف دراسة 

الـيت كـان ينتقـل اليهـا، فكـل واحـد مـن ) املراكـز الثقافيـة(  وال شـك يف �ثـر البحـث الفقهـي ب): احمليط( - ٢
كـان لـه طـابع الثقافـة اخلـاص، وكـان لـه �ثـري �لـغ يف ) الفقه الشـيعي(ل اليها املراكز الفقهية اليت ينقل فيها وحيو 

 .وتطويرها) الدراسة الفقهية(تكوين 
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ـــت الدراســـة الفقهيـــة الشـــيعية مـــن املدينـــة إىل  مركـــز االشـــعاع يف ) الكوفـــة(أصـــبحت ) الكوفـــة(فحينمـــا انتقل
كمـا �ثـر ). فقهـاء الشـيعة(  يط اجلديد املزدحم ب�ثر البحث الفقهي كثريا �ذا احمل). البحث الفقهي الشيعي(
وكـون هـذا االطـار احلضـاري، والفكـري اجلديـد ) بغـداد(إىل ) قـم(بـدون ريـب حينمـا انتقـل مـن ) الفقه الشـيعي(

 .من خمتلف املذاهب االسالمية: الذي كانت تزدحم جوانبه مبختلف املدارس الثقافية، والعلماء والفقهاء
ال نستطيع أن نغضي عنـه مهمـا كـان موقـف ) الفقه(وهذا عامل �لث يف تطوير ): شخصية الفقهاء( - ٣

علمـاء االجتمـاع منــا، فلمـؤهالت الفقيــة الفكريـة، وبعــد نظـره، وعمـق تفكــريه، وأصـابة آرائــة، وطموحـه الفكــري 
يــا بتــأثري مــثال يف البحــث الفقهــي ال يــرتبط كل) شــيخ الطائفــة(فمــا جــدده . للتجديــد أثــر كبــري يف تطــوير الفقــه

وال . الشخصـــية وقابلياتـــه، ونبوغـــه الـــذايت) الشـــيخ الطوســـي(احملـــيط والعصـــر، وإمنـــا كـــان يـــرتبط أيضـــا مبـــؤهالت 
 .يستطيع الباحث مهما حاول أن يعزل هذا العامل عن تطور الدراسة الفقهية

وتطـور البحـث ) الفقـه الشـيعي(سـنحاول أن نقـوم بدراسـة سـريعة لتـاريخ ) العوامـل الثالثـة(وعلى ضـوء هـذه 
ولكــن . الفقهـي عنـد الشـيعة، وتعاقـب املــدارس الفقهيـة، مـع االشـارة إىل املالمـح الكليــة لكـل مـن هـذه املـدارس
مؤرخـــو (نســري يف هــذه الدراســة التارخييــة علــى ضــوة مــا قـــدمناه بغــض الطــرف عــن التقســيمات الــيت �خــذ �ــا 

 )الفقه، واحلديث الشيعي
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حسب العوامل الثالثة ضمن املدارس التالية علـى امتـداد ) ور الفقه الشيعيعص(على غري هذا املنهج، ونصنف 
وحينمـــا نضـــيف املدرســـة الفقهيـــة إىل قطـــر خـــاص كالكوفـــة، أو بغـــداد أو املدينـــة ال نعـــين أن . العصـــور املتعاقبـــة

ؤثروا يف تكـوين املدارس متركزت كليا يف هذا االقطار، وأن رواد هذه املدرسة مل يتجاوزوا هذه النـواحي قـط، ومل يـ
وإمنـــا نعـــين أن املدرســـة بلغـــت نضـــجها اخلـــاص، وكلمـــا هلـــا املرحلـــي يف هـــذا القطـــر . املدرســـة مـــن أقطـــار اخـــرى

�خلصـــوص، وكـــان هلـــا االثـــر الكبـــري يف تكوينهـــا وبلور�ـــا، وإن دخلـــت أقطـــار اخـــرى يف البـــني، وتركـــت آ�را يف 
 .تكامل املدرسة

 :هي) الفقه الشيعي(عصور  حسب توايل) مدارس الفقه الشيعي(وأهم 
 )حياة االمام الصادق (واستمرت إىل أواسط القرن الثاين ). مدرسة املدينة املنورة( - ١
واسـتمرت إىل الربــع ) حيــاة االمـام الصــادق (ظهــرت مـن أواســط القـرن الثـاين ):. مدرسـة الكوفـة( - ٢

 ).الغيبة الكربى(االول من القرن الرابع 
ظهــرت يف الربــع االول مــن القــرن الرابــع واســتمرت إىل النصــف االول مــن القــرن ): مدرســة قــم والــري( - ٣

 ).أ�م املرتضى والطوسي(اخلامس 
 .)١(ظهرت من النصف االول للقرن اخلامس إىل احتالل بغداد): مدرسة بغداد( - ٤

___________________________________ 
 .) (*)الوحشي هوالكو التتار(ها على يد السفاك أي احتالل بغداد وسقوط) ١(
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ت هــذه املدرســة عنــد مــا حــل يف الغــري ). مدرســة النجــف االشــرف( - ٥ يف أواســط ) شــيخ الطائفــة(اسســ
 ).السنة والشيعة(القرن اخلامس اهلجري بعد وقوع حادثة كربى بني 

ــزا) والنجــف االشــرف( ل �قيــة يقصــدها رواد العلــم وأبنــاؤه أعظــم جامعــة دينيــة علميــة للطائفــة االماميــة وال ت
 .وقد أجنبت إىل يومنا هذا عشرات اآلالف من فطاحل أعالم الطائفة. من أقاصي البالد االسالمية

 ).الشهيد الثاين(ظهرت من احتالل بغداد، استمرت إىل حياة ). مدرسة احللة( - ٦
ت هــذه املدرســة عنــدما حــل فيهــا اســتاذ البشــ). مدرســة كــربال( - ٧ ث اسســ ر جمــدد املــذهب يف القــرن الثالــ

وقـد اجنبـت هـذه املدرسـة بـدورها نوابـغ يضـن الـدهر ) االسـتاذ وحيـد البهبهـاين(عشـر وحيـد عصـره، وفريـد دهـره 
ـــري كاشـــف الغطـــاء والســـيد حبـــر العلـــوم والســـيد مـــريزا مهـــدي الشهرســـتاين وســـعيد  أن �يت مبـــثلهم كالشـــيخ الكب

: ، وغـريهم)احلدائق الناضرة(صاحب الر�ض والشيخ البحراين صاحب  العلماء واالستاذ شريف العلماء والسيد
 .من أساطني العلم، وأعالم الطائفة

 :العصر االول
 )العصر االول( 

، )املدينـة املنـورة(هلـم �حسـان ظهـرت مـن حـني ظهـور ا�تمـع االسـالمي يف ) عصر الصـحابة والتـابعني(هو 
ــت هــي املنطلــق االول للرســالة االســالمية، فــال . ) االمــام الصــادق(واســتمرت إن حيــاة  واملدينــة املنــورة كان

ـــت  ـــت املدينـــة املنـــورة الـــوطن االول ). املدرســـة االوىل للفقـــه االســـالمي(غـــرو اذا كان مـــن ) لفقهـــاء الشـــيعة(وكان
 الصحابة
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علـيهم الصـالة ) احلسـننيأمـري املـؤمنني والزهـراء و ) والتابعني هلم �حسـان، فكـان مـن فقهـاء الصـحابة بعـد االمـام
ابن عباس حـرب االمـة وفقيههـا، وسـلمان الفارسـي، .. تربيتهم وتعليمهموالسالم وهم الذين توىل رسول هللا 

 .وابوذر الغفاري وأبورافع ابراهيم موىل رسول هللا
مشاهده، ولزم امري املؤمنني مـن أسلم ابورافع قدميا مبكة وهاجر إىل املدينة وشهد مع النيب : " قال النجاشي

وكـان مـن التـابعني مجـع كثـري . )١()كتـاب السـنن واالحكـام والقضـاء(بعـده، وكـان مـن خيـار الشـيعة، واليب رافـع 
ــيت تلــيهم )الســنة النبويــة(حفظــوا  مــن شــيعة امــري املــؤمنني  ، وتــداولوها فيمــا بيــنهم، ونقلوهــا إىل االجيــال ال

كثـــر يف التـــابعني و�بعـــيهم مـــع الـــدين،   -أي التشـــيع  -فهـــذا : يف ميـــزان االعتـــدال) لـــذهيبا(�مانـــة، حـــىت قـــال 
 . )٢("لذهبت مجلة اآل�ر النبوية  -أي الشيعة  -والورع والصدق،، فلو رد حديث هؤالء 

ة من تدوين السنة النبوية فبقيت السـنة النبويـة يف صـدور الصـحاب) عمر بن اخلطاب(ولعوامل ال نعرفها منع 
) دمحم بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري(، حيــث أمــر بتدوينــه )عمــر بــن عبــدالعزيز(والتــابعني يتناقلو�ــا حــىت خالفــة 

ولكـــن .. بـــذلك، فلـــم يتفـــق حملـــدثي غـــري الشـــيعة مـــن الصـــحابة والتـــابعني تـــدوين الســـنة النبويـــة قبـــل هـــذا الوقـــت
 .ة مهمةدو نوا عدة مدو�ت حديثي -فيما حيدثنا التاريخ  -) فقهاء الشيعة(

___________________________________ 
 .٣٥ - ٣٤ص : الثاين. القسم ١ج . أعيان الشيعة) ١(
 (*). ٥ص . ١ج . ميزان االعتدالل) ٢(
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ؤمنني(كــان  ) عمــر بــن اخلطــاب(أول مــن صــنف يف الفقــه، ودون احلــديث النبــوي، ومل يوافــق  ) أمــري املــ
 .على رأيه

بني السلف من الصحابة والتـابعني اخـتالف كثـري يف كتابـة العلـم، فكرههـا كثـري مـنهم، كان : قال السيوطي
 وا�حتها طائفة وفعلوها

 .)١()علي وابنه احلسن: (منهم: 
، كان يبلـغ سـبعني ذراعـا، وقـد تـواتر نقلـه وخط علي وهي من إمالء رسول هللا ) اجلامعة(فكتب 

ث اال ــت يف أحاديــ . وكــان لســلمان مدونــة يف احلــديث كمــا يقــول ابــن شــهر آشــوب. )٢(ئمــة مــن أهــل البي
 .وخواص أمري املؤمنني) فقهاء الشيعة(كان من وعلي بن أيب رافع موىل رسول هللا 

ؤمنني، وكــان كا: قــال النجاشــي ري املــ تبــا لــه، وحفــط  وهــو �بعــي مــن خيــار الشــيعة، كانــت لــه صــحبة مــن أمــ
 .)٣("كثريا، ومجع كتا� يف فنون الفقه كالوضوء والصالة، وسائر االبواب وكانوا يعظمون هذا الكتاب 

 .أحد الفقهاء الستة، والقاسم بن دمحم بن أيب بكر) سعيد بن املسيب: (ومنهم
 .ما رأيت أفضل منه.: قال أبوأيوب

كان سعيد بـن املسـيب والقاسـم : ) بدهللا الصادقابوع(قال : ويف كتاب الكايف عن حيىي بن جرير قال
 بن دمحم بن أىب بكر، وابوخالد الكابلي

___________________________________ 
 .٢٧٤ص . ١ج . أعيان الشيعة) ١(
 .٢٩٠ص . ١ج . راجع تفصيل ذلك يف أعيان الشيعة) ٢(
 (*). ٥رجال النجاشي ص ) ٣(

    



٢٨ 

 .)١() علي بن احلسني(من ثقات 
صــلوات هللا ) أهـل البيـت(وعلـى رأسـهم أئمــة املسـلمني مـن ) فقهـاء الشـيعة(ومهمـا يكـن مـن أمـر فقـد كــان 

. ، وتنطلــق هــذه احلركــة مــن املدينــة املنــورة بشــكل خــاص)العــامل االســالمي(يف ) احلركــة الفكريــة(علــيهم يقــودون 
يف عصــر االمــام، ) املدينــة املنــورة(ازدهــرت  ) صــادقاالمــام ال(وبلــغ هــذا االزدهــار الفكــري غايتــه يف عهــد 

وزخـرت بطــالب العلــوم ووفــود االقطـار االســالمية، وانتظمــت فيهــا حلقــات الـدرس، وكــان بيتــه جامعــة إســالمية 
 .من خمتلف الطبقات ينتهلون موارد علمه: يزدحم فيه رجال العلم، ومحلة احلديث

نقل الناس عنه من العلوم مـا سـارت بـه الركبـان، وانتشـر صـيته : ) االمام الصادق(وقال ابن حجر عن 
يف مجيـــع البلـــدان، وروى عنـــه االئمـــة االكـــابر كيحـــىي بـــن ســـعيد وابـــن جـــريح، ومالـــك والســـفيانيني، وأىب حنيفـــة 

مدرسـة للفقـه ( ) االمـام البـاقر والصـادق( يف عهـد) املدينة املنـورة(إذا كانت . )٢(وشعبة وايوب السختياىن
 .، ومركزا كبريا من مراكز االشعاع العقلي يف العامل االسالمي)الشيعي

ويطول بنا احلديث لو أرد� أن حنصي عدد الفقهـاء مـن الشـيعة يف هـذه الفـرتة، ومـا تركـوا مـن آ�ر، ويكفـي 
النجاشي، والكشي، و�سيس الشـيعة لعلـوم االسـالم ليعـرف  الباحث أن يرجع إىل كتب أعيان الشيعة، ورجال

 يف هذه الفرتة اليت تكاد) فقهاء الشيعة(مدى االثر الذي تركه 
___________________________________ 

 .٢٩٩: �سيس الشيعة لعلوم االسالم) ١(
 (*).والصحيح السجستاين  ١٩٩الصواعق احملرقة ) ٢(

    



٢٩ 

 .�ريخ االسالم يف الدراسة الفقهية، واحملافظة على السنة النبويةتبلغ قر� ونصف قرن من 
ت ) املدينــة املنــورة(يف هــذه الفــرتة يف ) املدرســة الفقهيــة(أن مالمــح : والشــئ الــذي حنــب أن نشــري اليــه كانــ

علـى ) فـةالكو (كمـا تبلـورت بعـد يف ) الشـيعة والسـنة(أولية إىل حد ما، ومل تتبلور املسائل اخلالفية يف الفقه بـني 
، فـــــاالختالف يف القيـــــاس ) أىب احلســـــن الرضـــــا(واســـــتمرت إىل أ�م  ) االمـــــام الصـــــادق(يـــــد تالمـــــذة 

واالستحسان والرأي واالجتهاد، ومسائل الصالة والوضوء، واحلج اخلالفية مل تظهر واضـحة يف هـذه الفـرتة، ويف 
ت املدينــة منطلــق ــ واملركــز االول للبحــث الفقهــي عنــد الشــيعة، ) الفقــه الشــيعي( هــذه املدرســة �لــذات، وإن كان

وعنهـــا انتقلـــت املدرســــة إىل الكوفـــة، وتبلــــورت املفـــاهيم، واتضـــحت نقــــاط االلتقـــاء واالخــــتالف بـــني املــــذاهب 
 .الفقهية االسالمية

ت مقتصــرة علـى عــدد معــدود مـن املــدو�ت املعروفـة الــيت مت تـدوينها يف املدينــة املنــورة  ومـدو�ت احلــديث كانـ
دورات كاملـــة للحـــديث ) مدونــة امـــري املـــؤمنني (ومل تكـــن هــذه املـــدو�ت فيهـــا عـــدى . والــيت ضـــاع أكثرهـــا

ـــت جتمـــع لقطـــات مـــن الســـنة النبويـــة واالحكـــام الفقهيـــة ومل تكـــن هنـــاك كتـــب فقهيـــة تعـــين . النبـــوي، وإمنـــا كان
لــــدى فقهــــاء الشــــيعة صــــياغة املقــــاييس اخلاصــــة كمــــا تتبلــــور بعــــد . �لفتــــاوى خــــارج نطــــاق املــــدو�ت احلديثيــــة

أهـل (لالجتهاد والفتيا بصورة كاملـة، واملقـاييس اخلاصـة ملعاجلـة االخبـار املتعارضـة، فلـم يكثـر احلـديث بعـد عـن 
 ، ومل يدرس يف حديثهم بعد الشئ الكثري من احلديث املدسوس، ومل يشق على الفقهاء الرجوع)ال بيت 

    



٣٠ 

للســؤال فيمــا يعرضــهم مــن حاجــة، أو مــا يعــرض النــاس فلــم تظهــر حاجــة ملحــة إىل اختــاذ ) ة االئمــ(إىل 
مقـــاييس للـــرأي واالجتهـــاد، ومقـــاييس ملعاجلـــة االحاديـــث املتعارضـــة، ومعرفـــة الســـقيم منهـــا عـــن الصـــحيح، ومل 

 .مراحل حياته االوىليف هذا الدور يقطع ) البحث الفقهي(يراجعوا االئمة يف شئ من ذلك، ولذلك كان 
 :ومبا تقدم ميكننا أن حندد مالمح هذا العصر يف اخلطوط الثالثة التالية

ري املــؤمنني(قلــة املــدو�ت احلديثيــة واضــطرا�ا يف اجلمــع والتبويــب فيمــا عــدى  - ١ عليــه الصــالة ) مدونــة أمــ
 .والسالم
 .صورة واضحةعدم تبلور املسائل اخلالفية بني املذاهب الفقهية االسالمية ب - ٢
 .عدم اختاذ مقاييس لالجتهاد والفتيا فيما النص يف مورده ومعاجلة االحاديث الفقهية املتعارضة - ٣
 )العصر الثاين( 

، وبـذلك )الكوفـة(إىل ) املدينة(انتقلت مدرسه الفقه الشيعي من ) االمام الصادق (ويف أخر�ت حياة 
ريا تقصــده البعثــات  .بــدأت حيــاة فقهيــة جديــدة يف الكوفــة ــ ت الكوفــة حــني ذاك مركــزا صــناعيا، وفكــر� كب وكانــ

 .العلمية، والتجارية
 .)١(ذكر البالذري أن أربعة اآلف من رعا� الفرس وفدوا إىل الكوفة

___________________________________ 
 (*). ٣٩٥ - ٢٨٢. راجع �ريخ الكوفة) ١(

    



٣١ 

ـــتالقح العقلـــي والـــذهين يف هـــذه وقـــد أثـــر وفـــود العناصـــر املختلفـــة إىل  ـــا للعلـــم، أو التجـــارة يف ال الكوفـــة طلب
 .املدرسة، كما كان هلا االثر البالغ يف تطوير الدراسات العقلية فيها

مـن خمتلـف االمصـار : مـن الصـحابة والتـابعني، والفقهـاء وأعيـان املسـلمني: وقد هاجر اليها فوق ذلك وفـود
ت  ــ ت اليهــا  ) االمــام الصــادق(هــا حــني انتقــل إلي) الكوفــة(وبــذلك كان مــن ) مدرســة الفقــه الشــيعي(وانتقلــ

 .أكرب العواصم االسالمية
ـــخ الكوفـــة  صـــحابيا مـــن الـــذين هـــاجروا إىل الكوفـــة واســـتقروا فيهـــا، مـــا عـــدا  ١٤٨وقـــد عـــد الرباقـــي يف �ري

آلالف، ومـا عـدا االسـر العلميـة الـيت  التابعني والفقهاء الذين انتقلوا إىل هـذه املدينـة، والـذين كـان يبلـغ عـددهم ا
 .كانت تسكن هذا القطر

 .)١(�بعيا ممن سكن الكوفة) ٨٥٠( وقد أورد ابن سعد يف الطبقات ترمجة ل
واســــتمر بقــــاء ) أيب العبــــاس الســــفاح(إىل الكوفــــة أ�م  ) االمــــام الصــــادق(يف مثــــل هــــذا الوقــــت انتقــــل 

 .يف الكوفة مدة سنتني ) االمام الصادق(
، لعـدم وجـود معارضـة )املذهب الشـيعي(هذه الفرتة �خلصوص يف نشر  ) االمام الصادق(وقد اشتغل 

وبــني هــذا ) احلكومــة العباســية(وظهــرت ) احلكومــة االمويــة(سياســية قويــة يف البــني فقــد ســقطت يف هــذه الفــرتة 
الفرصـة للـدعوة إىل املـذهب، ونشـر أصـول هـذه املدرسـة،  ) االمـام الصـادق(السقوط، وهذا الظهور اغتـنم 

 فازدلفت إليه الشيعة من كل فج زرافات ووحدا� تتقي منه العلم، وترتوي من منهله العذب
___________________________________ 

 (*). ٦: طبقات ابن سعد) ١(

    



٣٢ 

 .)١()بين عبد القيس من الكوفة(يف  وتروي عنه االحاديث يف خمتلف العلوم، وكان منزله 
ن دمحم(مضــيت إىل احلــرية إىل : قــال دمحم بــن معــروف اهلــاليل فمــا كــان يل فيــه حيلــة مــن كثــرة  ) جعفــر بــ

ت فتبعتـه وك ) امـري املـؤمنني(الناس، فلما كان اليوم الرابع رآين فأد�ين وتفرق النـاس عنـه ومضـى يريـد قـرب  نـ
 .أمسع كالمه وا� معه أمشي

يعين مسـجد الكوفـة : إين أدركت يف هذا املسجد: وقال احلسن بن علي بن ز�د الوشاء البن عيسى القمي
 .)٢(حدثين جعفر بن دمحم : تسعمائة شيخ كل يقول

نزيـل  ) ر�ح الكـويف أ�ن بـن تغلـب بـن: (مـن فقهـاء الكوفـة ) االمـام الصـادق(وكان من بني أصـحاب 
 .حديثا) ٣٠٠٠٠(كندة روى عنه 
ـــــن مســـــلم الكـــــويف: (ومـــــنهم وقـــــد صـــــنف احلـــــافظ ) حـــــديثا) ٤٠٠٠٠() البـــــاقرين(روى عـــــن ) دمحم ب

ن   ٣٣٣أبوالعبــاس بــن عقــدة اهلمــداين الكــويف املتــوىف ســنة  االمــام (كتــا� يف أمســاء الرجــال الــذين رووا احلــديث عــ
 .)٣(رجل) ٤٠٠٠(فذكر ترمجة  )الصادق

، ) االمـــــام الصـــــادق(كــــل ذلـــــك �الضــــافة إىل البيـــــو�ت العلميــــة الكوفيـــــة الــــيت عرفـــــت �نتســــا�ا إىل 
 )بين عطية(آل حيان التغليب، وبيت (، وبيت )آل أعني(واشتهرت �لفقه واحلديث كبيت 

___________________________________ 
 .٤٠٨ص : ريخ الكوفة للرباقي�) ١(
 .٣١ص ). الوشا(رجال النجاشي ترمجة ) ٢(
 (*). �٤٠٨ريخ الكوفة للرباقي ص ) ٣(

    



٣٣ 

 .)١(، وغريهم من البيو�ت العلمية الكوفية اليت عرفت �لتشيع، واشتهرت �لفقه واحلديث)بين دراج(وبيت 
اجلهـاز (يف الكوفة، واالحتفاء به إىل أن �خـذ  ) االمام الصادق(وقد أدى كل هذا االلتقاء بشخصية 

 .احلاكم حذره منه) العباسي
ملا رأى من إقبال الفقهاء والناس عامة ) على حد تعبريه(أن يفتنت به الناس ) املنصور الدوانيقي(وقد خاف 

 .يف قصة طويلة ال يهمنا نقلها) بغداد(عليه، واحتفائهم به، واكرامهم له فطلبه إىل 
وتالميـذه، وبتـأثري مـن  ) االمـام الصـادق(علـى يـد ) مدرسـة الكوفـة(ا يكن من أمـر فقـد ازدهـرت ومهم

 .يف هذا الوسط الفكري ) االمام الصادق(احلركة العلمية القوية اليت أوجدها 
ربى(ومل تبــق الكوفــة إىل حــني  كلهــم بعــد ذلــك ) فقهــاء الشــيعة(ومل يتمركــز  مقامــا لالئمــة ) الغيبــة الكــ

أها  يف الكوفــة إال أن الكوفــة كانــت ) االمــام الصــادق(يف الكوفــة، ومل تســتمر طــول هــذه املــدة املدرســة الــيت انشــ
ومبعــث هــذه احلركــة، ومركــز ) الفقــه الشــيعي(مــن عصــور �ريــخ ) العصــر الثــاين(يف ) احلركــة العقليــة(هــي منطلــق 

تقصـد هـذه ) البعثـات الفقهيـة الشـيعية(، وظلـت )الفقـه الشـيعي(بعـد مـن أهـم مراكـز  االشعاع وظلت مع ذلـك
 .مركز الصدارة يف التدريس، والفتيا، والبحث الفقهي) فقهاء الشيعة(املدينة �لذات، ويتعاقب فيها 

: ورواة احلـديث ، وفقهاء الشـيعةمن أهل البيت ) أئمة الشيعة(ورغم العقبات الكربى اليت اصطدم �ا 
 من ضغط اجلهاز احلاكم حىت كان بعضهم يعرض إذا رأى االمام يف الطريق، لئال يتهم �لتشيع

___________________________________ 
 (*). ٤٠٧ - �٣٩٦ريخ الكوفة للرباقي ص ) ١(

    



٣٤ 

 .) أئمة أهل البيت(خوفا من عيون الرقابة املسلطة على بيوت . وبعضهم يلتقي �المام ليال
ات، والتهــريج الــذي كــان يقــوم �جلهــاز تقــدمت الدراســة  رغــم ذلــك كلــه، ورغــم املعارضــات، والــتهم واالفــرتاء

ا هــذا الــرتاث التشــريعي الضــخم الــذي الفقهيــة الشــيعية، وتــدوين احلــديث شــوطا كبــريا يف هــذه الفــرتة، وتركــت لنــ
) حبار االنـوار، واجلـواهر، واحلـدائق، ووسـائل الشـيعة(كدورات : متتلئ به املكاتب، وحتتفل به الدورات الضخمة

 .الكبرية
املعاصـرون لالئمـة يف االحاديـث املرويـة مـن طـرق أهـل البيـت مـا يزيـد ) الشيعة االثين عشـرية(وصنف قدماء 

الشـــيخ دمحم بـــن احلســـن بـــن احلـــر (مـــذكورة يف كتـــب الرجـــال، علـــى ماضـــبطه ) ئـــة كتـــابســـتة آالف ومسا(علـــى 
ومــن بـــني هــذا العــدد مـــن الكتــب الــذي يعتـــرب وحــده مكتبـــة . )١(يف آخــر الفائـــدة الرابعــة مــن الوســـائل) العــاملي

لــك امتــازت أربعمائــة كتــاب اشــتهرت بعــد ذ) الفكــر االســالمي(ضــخمة يف احلــديث والفقــه والتفســري مــن آفــاق 
وقـد بقــي شـئ كثـري مــن هـذه االصـول االربعمائــة، فكـان شـئ كثــري منهـا حمفوظـا عنــد ). االصـول االربعمائـة: ( ب
ري )العالمــة النــوري(وبعضــها عنــد ) العالمــة ا�لســي(، وبعضــها عنــد )الشــيخ احلــر العــاملي( ، وفقــد مــع ذلــك كثــ

 .)٢(منها
يث وتدوينــه وازدهــرت مبــا ال مثيــل لــه يف أي ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد توســعت يف هــذه الفــرتة روايــة احلــد

 .عصر آخر، ويف أي مذهب من املذاهب االسالمية عامة
 .فلهشام الكليب أكثر من مائيت كتاب

___________________________________ 
 .٥٢٣ص . ٣ج . وسائل الشيعة) ١(
 (*). ٣٧ص . ٢القسم  - ١ج . أعيان الشيعة) ٢(

    



٣٥ 

 .ن كتا�والبن شاذان مائة ومثانو 
 .والبن دؤل مائة كتاب

 .)١(والبن أىب عمري أربعة وتسعون كتا�
عـدا غـريهم  ) االمـام الصـادق(يف الذريعة ملائيت رجل من مصنفي تالمذة ) الشيخ آغا بزرك(وقد ترجم 

 .)٢(كتا�  ٧٣٩، وذكر هلم من كتب االصول من املؤلفني من أصحاب سائر االئمة 
) االمـام الصـادق(ثالثني ألـف حـديث عـن  -كما يقول الشيخ يف الفهرست   -) أ�ن بن تغلب(د روى فق
. 

 .وحدهم أضعاف هذا املقدار) آل أعني(وروى 
ومئـــات مـــن أمثـــاهلم كـــانوا مـــن كبـــار املـــؤلفني واملكثـــرين يف التـــأليف ) البزنطـــي(و ) يـــونس بـــن عبـــدالرمحن(و 

 .احد منهم عشرات املدو�ت يف احلديث والتفسري والفقهوالتدوين، وقد مجع كل و 
، حـىت رأينـا أن )الشـيعة(يف مـذهب مـن املـذاهب االسـالمية كمـا ازدهـرت عنـد ) املدرسة احلديثية(ومل تزدهر 

لو أرد� ان نسقط رجال الشيعة من اسناد الروا�ت مل تسـلم لنـا مـن السـنة إال : الذهيب يقول يف ميزان االعتدال
 .النادر القليل

وال نطيل يف تفصيل شرح هذه احلركة الفكرية اليت انطلقت من بيت النبـوة، ورعاهـا فقهـاء الشـيعة وحمـدثوها 
 .بعناية فائقة، واهتمام كبري

___________________________________ 
 .١٧ص . ١ج . الذريعة إىل تصانيف الشيعة) ١(
 (*). ٣٧٤ - ٣٠١ص . ٦ج . الذريعة إىل تصانيف الشيعة) ٢(

    



٣٦ 

 مالمح املدرسة
الفقـه (ولننتقل إىل ختطيط مالمح هذه املدرسة وجد� فيمـا تقـدم مـن حـديث عـن العصـر االول مـن عصـور 

مـثال رغـم كثـرة ) ابن عباس(ان تدوين احلديث مل يكن أمرا شائعا بني احملدثني الشيعة، فلم تصلنا من ). الشيعي
ريوز آ�دي مــن روا�تــه يف  وظــاهرة التــدوين ظهــرت . التفســري والتأويــلروا�تــه مدونــة يف احلــديث اال مــا مجعــه الفــ

 - ) االمام الصادق(، وال سيما فقد أخذ ) االمام الصادق(ومنت أ�م  ) االمام الباقر(من أ�م 
 .حيث الرواة والعلماء على تدوين السنة وكتابتها -ملا رأى من ضياع االحاديث والسنن 

اكتبـــــوا، فـــــانكم ال حتفظـــــون إال : ) ابوعبـــــدهللا الصـــــادق(قـــــال : مسعـــــت أ� بصـــــري يقـــــول: قـــــال عاصـــــم
 .)١(�لكتابة

ن أيب بصــري قــال إنكــم لــن حتفظــوا ! مــا ميــنعكم مــن الكتــاب؟ : فقــال ) أيب عبــدهللا(دخلــت علــى : وعــ
 .ن عن أشياء فكتبوهاحىت تكتبوا، إنه خرج من عندي رهط من أهل البصرة يسألو 

 .اكتبوا، فانكم ال حتفظون حىت تكتبوا: يقول ) أ� عبدهللا(مسعت : وعن أيب بصري قال
 كان يدفع أصحابه  ) االمام الصادق(وكذلك جند أن 

___________________________________ 
 (*). ٦احلديث . ٢الباب . ٢٣٦ص . ١٨وسائل الشيعة اجلزء ) ١(

    



٣٧ 

هـذه ظـاهرة أوىل علـى مالمـح . وتالمذته إىل التـدوين، وكتابـة احلـديث، خوفـا عليـه مـن الضـياع واالضـطراب
 .هذا العصر

أن حاجات املسلمني توسعت يف هذا الوقـت، وازدحـم النـاس علـى : والظاهرة الثانية من مالمح هذا العصر
ن مــا بيــد مــن و : أبــواب الفقهــاء يطلبــون مــنهم الــرأي فيمــا جتــدد علــيهم فقهــاء (جــوه احلاجــات اجلديــدة، ومل يكــ

وحمدثيها من احلديث يكفي لسد هذه احلاجة، ومل جيـدوا يف الكتـاب الكـرمي جـوا� علـى ذلـك، ومل يكـن ) السنة
ت(اجلهــاز القــائم �حلكــم ميســح هلــم مبراجعــة  ربهم صــاحب الرســالة  ) أئمــة اهــل البيــ  عــدالالــذين اعتــ

 .فاضطروا إىل اختاذ القياس واالستحسان، واالخذ �لظن والرأي. للكتاب يف حديث الثقلني املعروف
�لرفيـق االعلى،وحـدث مـن الوقـائع واالحـداث بعد أن حلق الرسـول : يقول الدكتور دمحم يوسف موسى

إىل هـذه االحكـام بطريـق آخـر، فكـان  مامل تشتمل نصوص القرآن والسنة على أحكامـه كـان البـد مـن الوصـول
 .)١()االمجاع، والقياس: (من ذلك هذان االصالن

حـني  ) االمـام الصـادق(معرضان لالحنراف والزلل فوقـف  -مهما قيل فيهما  -والقياس واالستحسان 
وعـــارض رأى شـــيوع االخـــذ �لقيـــاس والـــرأى موقـــف املعـــارض منهمـــا، ودعـــى أصـــحابه إىل عـــدم االخـــذ �مـــا 

 .املذاهب الفقهية اليت كانت �خذ �لقياس أشد املعارضة
 .ما تقول يف رجل قطع اصبعا من أصابع املرأة كم فيها: ) اليب عبدهللا(قلت : قال ابن تغلب

___________________________________ 
 (*). ١٧: حماضرات يف �ريخ الفقه االسالمي) ١(

    



٣٨ 

 .عشرة من االبل: قال
 .عشرون: قطع اثنني؟ قال: قلت
 .ثالثون: قطع ثال�؟ قال: قلت
 .عشرون: قطع أربعا؟ قال: قلت
سبحان هللا يقطع ثـال� فيكـون عليـه ثالثـون، ويقطـع أربعـا فيكـون عليـه عشـرون؟ إن هـذا كـان يبلغنـا : قلت

 .وحنن �لعراق فنربأ ممن قاله ونقول إن الذي جاء به شيطان
ت حمــق الــدين، هــذا حكــم رســول هللا (هــال � أ�ن لعلــك أخــذتين �لقيــاس، و م: فقــال  الســنة إذا قيســ
 .)١(إن املرأة تعاقل الرجل إىل ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت املرأة إىل النصف

 .هذه ظاهرة �نية على مالمح العصر
أئمــة (والظــاهرة الثالثــة يف هــذه املدرســة هــو حــدوث االخــتالف بــني نقــل الــرواة فقــد شــاع نقــل احلــديث عــن 

ــت ن  ) أهــل البي يف هــذه الفــرتة، وكثــر الــدرس وظهــر االخــتالف يف متــون الــروا�ت، فكــان يبلــغ الــبعض مــ
أن يـدلوهم علــى  ) مـة أهـل البيـتأئ(الشـيعة حـديثان خمتلفـان يف مسـألة واحـدة، فكـان الــرواة يطلبـون مـن 

 مقياس الختيار
___________________________________ 

 (*). ١احلديث . ٢٧الباب  ٨٨ص . ٤راجع قوانني االصول، وكتاب من الحيضره الفقيه اجلزء ) ١(

    



٣٩ 

 .احلديث الصحيح بني االحاديث املتضاربة اليت تردهم يف مسألة واحدة
 .يف االصول) االخبار العالجية(أحاديث يف معاجلة االخبار املتعارضة تسمى  وقد ورد عنهم 

ربان واحلـديثان املتعارضـان فبأيهمـا : فقلـت ) أ� جعفر(سألت : قال زرارة جعلـت فـداك �يت عـنكم اخلـ
 .در� زرارة خذ مبا اشتهر بني أصحابك، ودع الشاذ النا: آخذ؟ فقال 
خـــذ مبـــا يقـــول أعـــدهلما عنـــدك وأوثقهمـــا يف : �ســـيدي إ�مـــا معـــا مشـــهوران مـــأثوران عـــنكم؟ فقـــال: فقلـــت
 .نفسك

أنظر ما وافـق منهمـا العامـة فاتركـه، وخـذ مبـا خـالف، فـان : إ�ما معا عدالن مرضيان موتقان؟ فقال: فقلت
 .)١(احلق فيما خالفهم

 .يف أصنع؟رمبا كانوا موافقني هلم، أو خمالفني فك: قلت
 .إذا فخذ مبا فيه احلائطة لدينك، واترك اآلخر: قال

___________________________________ 
ويرتزقـون عــن هـذا الطريــق، فقــد  ) االمـويني والعباســيني(يقصـد مــن العامـة علمــاء الـبالط، والفقهــاء الـذين كــانوا حيفــون بـالط اخللفــاء ) ١(

دعيم حكمهــم، وتربيــر أفعــاهلم ويطلبــون إلــيهم كلمــا أحســوا حباجــة، أو أقــدموا علــى أمــر يثــري كــان اخللفــاء يصــطنعون هــؤالء العلمــاء يف تــ
وقـد كـان أثـر هـذه الفئـة مـن . مشاعر اجلماهري ان جيدوا وخيلقوا هلم مربرا يف الفقه، ويرغمون الناس على االعرتاف �ـم يف الفتيـا والقضـاء

ت(ه االسالمي، ولذلك جند مرتزقة الفقهاء كبريا يف ضياع وارتباك معامل الفق حيـذرون شـيعتهم عـن مسـايرة هـؤالء،  ) أئمة أهـل البيـ
 (*).واالغرتار مبكانتهم 

    



٤٠ 

اذا فتخـري أحـدمها فتأخـذ بـه، ودع : إ�ما معا موافقان لالحتياط، أو خمالفان له فكيـف أصـنع؟ فقـال: قلت
 .)١(اآلخر

إن ظهــور االخبــار العالجيــة يف هــذا : هنــا، ويكفينــا ان نقــولواالخبــار العالجيــة كثــرية ال نريــد أن حنصــيها 
يف الفقـه، وكثـرة النقـل، وشـياع احلـديث عـنهم، وانتشـار فقـه  ) مدرسـة أهـل البيـت(الفرتة تنزل على توسع 

ت( ــت . يف االفطــار) أهــل البيــ ت مدرســة أهــل البي ار وجودهــا علــى املســلمني يف كثــري مــن أقطــ فقــد فرضــ
والــري، واحلجــاز، والــيمن بشــكل ملحــوظ ممــا أدى إىل كثــرة النقــل واحلــديث عــنهم، وتــداول . العــراق، وخراســان

 .وهذه هي الظروف الطبيعية لظهور الدس واالختالق والتزييف يف احلديث. فقههم 
املــذاهب الفقهيــة (ويف هــذه الفــرتة اتســعت شــقة اخلــالف بــني . وهــذه ظــاهرة أخــرى مــن مالمــح هــذا العصــر

ت(وكــان موقــف . ويف كثــري مــن املســائل اخلالفيــة) االســالمية موقفــا  -ممــا يثــار اخلالفــات  ) أئمــة أهــل البيــ
) الــوطن االســـالمي(حازمــا حكيمــا، فقــد كــانوا يعلمــون أن الغــرض مـــن إ�رة اخلــالف تعكــري اجلــو الفكــري يف 

عـن وجـود خـالف او  ) أئمـة أهـل البيـت(ن كثريا ما يتغاضـى ليتاح للجهاز أن يصيد يف املاء العكر، فكا
اشــتقاق يف املســألة الفقهيــة، وجيــارون الفقــه، فــاذا خلــوا إىل أصــحا�م ذكــروا هلــم الوجــه احلــق وأمــروهم �لكتمــان 

 والسر ما وسعهم ذلك، وحىت ان يقضي هللا مبا هو قاض، وينقذ االمة من هؤالء
___________________________________ 

 (*).فرائد االصول �ب التعادل والرتجيح ) ١(

    



٤١ 

 ).الفقه االسالمي(يف ) �لتقية(وهذا هو ما يعىن . الغاصبني املهرجني
تعيـني مـوازين ومقـاييس خاصـة لالجتهـاد واالسـتنباط مـن : وظاهرة أخرى يف هذا الـدور مـن مالمـح املدرسـة

ت(قبــل  ــ ان الــرواة ينتقلــون إىل منــاطق بعيــدة، ومتــس �ــم حاجــة إىل معرفــة حكــم مــن كــ. ) أئمــة أهــل البي
أئمـة أهـل (وال جيـدون نصـا يف املـورد، فوضـع هلـم  االحكام الشرعية، والجيدون وسيلة للسؤال عـن االمـام 

ة، واالحتيــاط،  اءكاالستصــحاب والــرب : قواعــد خاصــة لالســتنباط واالجتهــاد يستعرضــها بتفصــيل ) البيــت
والتخيــري، وغريهــا مــن القواعــد الفقهيــة، كقاعــدة الطهــارة، واليــد، واال�حــة، واحلليــة، ومــا شــاكل ذلــك ممــا يعــني 

وقد اسهب الفقهاء واالصوليون يف شرح هذه القواعد واالصول بصـورة وافيـة . الفقيه على االجتهاد واالستنباط
 .يف كتب الفقه واالصول
يكن هناك اجتهاد �ملعىن الذي نتعارف عليه اليوم وإمنا كان الناس يطلبون إىل االمام أن ورغم ما تقدم فلم 

يعني هلم مرجعا فيما يعرضهم من املسـائل الشـرعية، فيعـني هلـم بعـض أصـحابه ممـن يطمـئن الـيهم، وممـن مسـع إىل 
ولــو علــى رأس كــل ســنة يف حديثــه ووعــاه، ومل متــس احلاجــة إىل االجتهــاد ملعاصــرة االمــام وإمكــان االتصــال بــه 

مـــن نقـــل احلـــديث، وا�ـــاميع احلديثيـــة يف : فلـــم يتجـــاوز أصـــحاب االئمـــة عـــدا مـــوارد قليلـــة و�درة. موســـم احلـــج
غالــب االحــوال مل تكــن جتمــع أبــواب الفقــه عامــة، أو جتمــع كلمــا صــح عــن االمــام يف هــذا البــاب، أو يف هــذه 

 .املسألة
    



٤٢ 

ا�اميع احلديثية اليت دونت يف هذا العصر مل يكـن علـى هـذا الغـرار مـن  إن شيئا من: ورمبا جيوز لنا أن نقول
اســــتيعاب أبــــواب الفقــــه، ومــــا صــــح عــــن االمــــام يف كــــل �ب، فكانــــت الكتــــب واملــــدو�ت، واالصــــول أشــــبه 
مبجموعات شخصية جيمع فيها كل راو ما مسعه عن مشائخه، أو مامسعه عـن االمـام مباشـرة بصـورة مبعثـرة، أو 

وقد يلتقي الباحث بكتاب، أو كتابني خيرج عن هذا االطار إال أن الطابع العـام للتـدوين . مستوعبة منظمة غري
 .يف هذا العصر كان الصورة اليت قدمناها للقارئ

وإذا صح ان املدرسـة انتقلـت مـن الكوفـة إىل املدينـة، او إىل بغـداد او إىل . هذه هي اهم مالمح هذا العصر
كان لفرتة قصرية، وبصـورة غـري كاملـة وبقيـت الكوفـة حمتفظـة مبكانتهـا حينـا طـويال مـن طوس يف هذا الفرتة فقد  

 .هذا العصر
 )العصر الثالث(

 )قم والري(مدرسة 
. يبتــدئ هــذا العصــر مــن الغيبــة الكــربى، والربــع االول مــن القــرن الرابــع إىل النصــف االول مــن القــرن اخلــامس

وظهر يف هـذا الفـرتة شـيوخ كبـار ) قم والري(بة، والبحث إىل مدينيت يف هذا الفرتة انتقلت حركة التدريس والكتا
فقــد كانــت ) الفقــه الشــيعي(كــان هلــم اكــرب االثــر يف تطــوير ) قــم والــري(يف مــدينيت ) اســاتذة الفقــه الشــيعي(مــن 

حصـون (مـن بلدة شيعية، ومدينة كبرية من امهات املدن الشيعية، وكانت خصـنا  ) االئمة(منذ ا�م ) قم(
 )الشيعة

    



٤٣ 

ـــت(، وموضـــع عنايـــة خاصـــة مـــن وعشـــا آلن دمحم  . إن الـــبال� مدفوعـــة عـــن قـــم واهلهـــا. ) اهـــل البي
إىل ظهـوره عجـل هللا ) قائمنـا(وأهلهـا حجـة علـى اخلالئـق، وذلـك يف زمـان غيبـة ) قـم(وسيأيت زمان تكون بلدة 

 .)١(االرض �هلهاتعاىل فرجه، ولوال ذلك لساخت 
ورمحة هللا على أهل قم، سـقى هللا بالدهـم ) قم(سالم هللا على أهل " أنه قال : روى عن أمري املؤمنني 

ــزل علــيهم الربكــات فيبــدل ســيئا�م حســنات، هــم أهــل ركــوع وخشــوع وســجود، وقيــام وصــيام، هــم  ث، وتن الغيــ
 .)٢("ادة، وحسن العبادة الفقهاء العلماء، هم أهل الدين والوالية والعب

وقــد  . )٣(وحافلــة �لعلمـاء والفقهـاء واحملـدثني. يف هـذا التـاريخ بلــدة عـامرة �ملـدارس واملكاتـب) الـري(وكانـت 
ت(كــان أحــد اســباب انتقــال  هــو الضــغط الشــديد الــذي كــان يالقيــه ) ايــران(مــن العــراق إىل ) مدرســة أهــل البيــ

، فقـد كـانوا يطـاردون مـن يظهـر �سـم الشـيعة مبختلـف ألـوان االذى )العباسـيني(وعلمـاؤهم مـن ) فقهاء الشيعة(
، ووجـدوا يف هـاتني البلـدتني ركنـا آمنـا يطمئنـون إليـه )قـم والـري(وعلماؤهـا إىل ) فقهـاء الشـيعة(فالتجـأ . والتهمة

 )االربعةالنواب (أوان عصر الغيبة، وعهد نيابة ) قم(ويظهر أن . وحديثهم ) أهل البيت(لنشر فقه 
___________________________________ 

 .٤٤٥ص . ٢ج . سفينة البحار) ١(
 .٨٤ص . جمالس املؤمنني) ٢(
 (*). ٩٣ - ٩٢ص . جمالس املؤمنني) ٣(

    



٤٤ 

 ).مراكز البحث الفقهي(وفقهائها، ومركزا فقهيا كبريا من ) الشيعة(كانت حافلة بعلماء 
رضـــي هللا تعـــاىل عنـــه كتـــاب التأديـــب إىل ) شـــيخ حســـني بـــن روحال(أنفـــذ : " الشـــيخ يف كتـــاب الغيبـــة(فعـــن 

 .)١("انظروا ما يف هذا الكتاب، وانظروا فيه شئ خيالفكم : ، وكتب إىل مجاعة الفقهاء �ا وقال هلم)قم(
ــن روح(كانــت يف عهــد ) قــم(وهــذا الروايــة التارخييــة تــدل علــى أن  مركــزا فقهيــا هلــا وز�ــا، حافلــة ) حســني ب

عجـل هللا تعـاىل فرجـه ويعـرض علـيهم ) االمـام اخلـاص(�ئـب ) الشـيخ حسـني بـن روح(ث يراجعهـا �لفقهاء حبي
 .رسالة التأديب، لينظروا فيها

ت  يف التـــاريخ بنـــز عـــتهم الشـــيعية ) آل بويـــه(وعـــرف ) ســـالطني آل بويـــه(حتـــت حكومـــة ) قـــم والـــري(وكانـــ
يف  ) العالمــة احللــي(ن تــذكر مـا نقلــه يف هـذا العصــر أ) مدرســة قــم(ويكفــي للداللــة علـى ضــخامة . ووالئهـم

 ).من ال حيضره الفقيه(شرحه على 
من احملدثني ) قم(كان يف   ٣٢٩املتويف سنة ) علي بن احلسني بن موسى بن �بويه(إن يف زمان : حيث قال
 .)٢()مائتا ألف رجل

يف   -ة الـيت نتحـدث عنهـا وهـي مـن الفـرت  - ٣٧٨املتـوىف سـنة ) احلسن بـن دمحم بـن احلسـن القمـي(ووصفها 
 كتاب خاص ننقل عناوين أبواب منه ليلمس القارئ سعة هذه املدرسة وضخامتها يف القرن الرابع

___________________________________ 
 .٧٦ص . ٣ج . الكىن وااللقاب) ١(
 ) (*).د. (مقدمة السيد حسن اخلرسان على من ال حيضره الفقيه ص) ٢(

    



٤٥ 

 .نتحدث عنهوهو العصر الذي 
 ٢٦٦، وعـدد الشـيعة مـنهم )الباب السادس عشـر يف ذكـر أمسـاء بعـض علمـاء قـم، وشـئ مـن تـرامجهم: قال

شخصـا مـع ذكـر مصـنفات كـل واحـد مـنهم  ١٤وعـدد العامـة . ممن يرتجم هـو دون الـذين ال يـرتمجهم(شخصا 
 .)١(ومرو�ته وما يتعلق بذلك

ت يف) مدرســـة قـــم(وهـــذه الكلمـــات تـــدل علـــى أن  ـــ هـــذه الفـــرتة مـــن أوســـع املـــدارس الشـــيعية يف الفقـــه  كان
ث واملناقشــة، وجمــالس  واحلــديث وأضــخمها، وكانــت تضــم مئــات املــدارس واملســاجد واملكاتــب، ونــدوات البحــ

 .الدرس واملذاكرة
: علــى هــذه املنطقــة) حكومــة آل بويــه(ورمبــا نســتطيع أن نعــد ســبب ذلــك يف بعــض احلــدود : دولــة آل بويــه

ت(يف التــاريخ بنــزعتهم الشــيعية، ووالئهــم ) آل بويــه(فقــد عــرف . يف هــذه الفــرتة) قــم والــري(منطقــة  ــ ) الهــل البي
 .ها أن يقصدوا هذه املنطقة وجيتمعوا فيها ، مما بعث فقهاء الشيعة وعلماء

ت  ن مــن أمــر فقــد حفلــ قــه بشــيوخ كبــار يف الف) القــرن الرابــع اهلجــري(يف هــذه الفــرتة ) قــم والــري(ومهمــا يكــ
 )ابن �بويه والد الصدوق(، و  ه ٣٢٩املتوىف سنة ) الشيخ الكليين(أمثال : واحلديث

___________________________________ 
 ) (*).د. (مقدمة السيد حسن اخلرسان على من ال حيضره الفقيه ص) ١(

    



٤٦ 

املتـوىف ) ابـن اجلنيـد(يـة، و هجر  ٣٦٩املتـوىف سـنة ) الشيخ املفيد(أستاذ ) ابن قولويه(و   ه ٣٢٩املتوىف سنة 
واملــدفون �لــري، وغـريهم مــن كبــار مشــايخ   ه ٣٨١املتــوىف سـنة ) الشـيخ الصــدوق(هجريــة �لــري و  ٣٨١سـنة 

ونشــطت يف هــذه الفــرتة حركــة التــأليف والبحــث الفقهــي، وتــدوين ا�ــاميع احلديثيــة . الشــيعة يف الفقــه واحلــديث
 :وغريمها من ا�اميع احلديثية، والكتب الفقية ،)كالكايف ومن ال حيضره الفقيه(املوسعة 

 النشاط الفكرى يف هذه املدرسة
وقد بلغ النشاط الفكري يف التأليف والبحث الفقهي، وتدوين االحاديث ومجعهـا، وتنسـيقها غايتـه يف هـذه 

يف ) لشـيعيمـدارس الفقـه واحلـديث ا(الفرتة، فقد خلفت لنا هـذه الفـرتة ثـروة فكريـة ضـخمة مـن أهـم مـا أنتجتـه 
ولكي يلمـس القـارئ حـدود هـذه املدرسـة وضـخامتها نشـري إىل أمسـاء بعـض الفقهـاء احملـدثني الالمعـني . �رخيها

مـــن الـــذين عاشـــوا خـــالل هـــذه الفـــرتة، مث ميعـــن النظـــر بعـــد ذلـــك يف كتـــب الـــرتاجم والرجـــال : مـــن هـــذه املدرســـة
 :والتاريخ من أراد أن يستقصي البحث عن ذلك

وعلي بن إبراهيم القمي شـيخ الكليـين يف احلـديث، كـان ثقـة يف احلـديث ثبتـا معتمـدا : هيمعلي بن إبرا - ١
 .)١()قرب االسناد، وكتاب الشرايع، وكتاب احليض: (صحيح املذهب، مسع فأكثر، وصنف كتبا، منها

___________________________________ 
 (*). ١٩٧ص . الرجال للنجاشي) ١(

    



٤٧ 

وتوفيـا يف سـنة ) الشيخ الصدوق(والد ) لعلي بن احلسني بن �بويه(معاصرا ) الكليين(، كان )الكليين( - ٢
مـن بعـده هـو ) دمحم بن يعقوب الكليـين(أكرب أثر تركه ). موت الفقهاء(واحدة، وهي املعروفة عند الفقهاء بسنة 

ولـــة مـــن نوعـــه جلمـــع يف االصـــول والفـــروع، وكـــان �ليـــف الكـــايف أوىل حما) الكـــايف(موســـوعته احلديثيـــة الكـــربى 
 .احلديث وتبويبه، وتنظيم أبواب الفقه واالصول

كتاب كاف جيمع من مجيع فنون علم الدين ما يكتفي به املـتعلم ويرجـع اليـه : يف مطلع كتابه يقول هو 
ت . )١() الصـادقني(املسـرت شـد، و�خــذ منـه مــن يريـد علــم الـدين، والعمـل بــه �آل�ر الصـحيحة عــن  فكانــ

يف موســوعته هـذه مــا  هـذه احملاولـة لتهيئــة املراجعـة للفقهــاء، ومجـع وتنظــيم أبـواب الفقــه واالصـول، وقــد مجـع 
ولــذلك كلــه كـان هــذا الكتــاب فتحــا كبـريا يف عــامل تــدوين احلــديث . ) الصــادقني(صـح لديــه مــن أحاديـث 

 .وموضع عناية فائقة من قبل الفقهاء من بعده
 .)٢(من أجل كتب الشيعة، وأكثرها فائدة: يقول عنه الشيخ املفيد

 .)٣(كتاب الكايف يف احلديث الذي مل يعمل مثله: ويقول عنه الشهيد كما يف إجازته البن اخلازن
___________________________________ 

 .٨ - ١ص . ١ج . اصول الكايف) ١(
 .٢٧ص . تصحيح االعتقاد) ٢(
 (*). ٦٧ص . ٢٥ج . وارحبار االن) ٣(

    



٤٨ 

كــان مــن )  ه ٣٦٨ - ٢٨٥(أبوالقاســم جعفــر بــن دمحم بــن جعفــر بــن موســى بــن قولويــه): ابــن قولويــه( - ٣
 .)٢()أيب عبدهللا املفيد(واستاذ  )١(تالمذة الكليين والراوين عنه

بـه النـاس مـن  )٣(كان من ثقات أصحابنا وأجالئهم يف احلديث والفقه، وكل مـا يوصـف: قال عنه النجاشي
 .عد منها مجلة كبرية )٤(مجيل وفقه فهو فوقه، له كتب حسان

) احلجـــة القـــائم(، وموضـــع عنايـــة خاصـــة مـــن )قـــم(مـــن بيـــو�ت الفقـــه واحلـــديث يف ): آل ابـــن �بويـــه( - ٤
علــي بــن �بويــه (وحمــدثيهم، فكــان والــد الشــيخ الصــدوق ) فقهــاء الشــيعة(عجــل هللا تعــاىل فرجــه ونوابــه، ومــن 

 .من رؤساء املذهب وفقهائهم الكبار) القمي
 .)٥("الشيخ القميني يف عصره وفقيههم وثقتهم : " يقول عنه العالمة يف اخلالصة

 .)٦(وذكر ابن الندمي يف الفهرست أن الصدوق ذكر مائيت كتاب لوالده علي بن احلسني
 وهذا رقم كبري يشري إىل وجود حركة فكرية قوية، ونشاط ملموس

___________________________________ 
 .٢٤: راجع مقدمة الدكتور حسني علي حمفوظ على الكايف) ١(
 .٣٧٩: ١الكىن وااللقاب ج ) ٢(
 .املراد أن كلما يوصف به الناس املربزون من علم وفضل وتقى وشجاعة فهو فوقهم مجيعا يف هذه اخلصال) ٣(
 .- ٩٥ص : الرجال للنجاشي) ٤(
 .٢ :�١مه دانشوران ) ٥(
 (*). ٢٩١ص : فهرست ابن الندمي) ٦(

    



٤٩ 

و ) أبــــوجعفر دمحم املشــــتهر �لصــــدوق(كــــان ولـــداه ). مدرســــة قــــم وايل(يف هـــذا الفــــرتة يف التــــأليف والتـــدوين يف 
 .أخو الصدوق من كبار فقهاء الشيعة وحمدثيهم) أبوعبدهللا حسني(

 .غريمها من أهل قمفقيهان ماهران حيفظان ماال حيفظ : يف الغيبة) الشيخ(قال عنهما 
 -) الصـاحب بـن عبـاد(والـوزير ) ركـن الـدين(وبصـورة خاصـة ) آل بويه(وقد وجد هذان االخوان من عناية 

كثـريا ) أبوعبدهللا احلسني للصاحب بـن عبـاد(ما كان يبعثها على التأليف والكتابة والبحث الفقهي، فقد كتب 
 ).عيون أخبار الرضا(رية من مؤلفاته، ودون الصدوق له جمموعته احلديثية الكب

 .ذكر اسم كثري منها يف كتابه الكبري )١(حنو من ثالمثائة مؤلف) العالمة(كما يذكر ) للصدوق(وكان 
ولــو ضــم هــذا العــدد الضــخم إىل مؤلفــات والــده يف الفقــه واحلــديث لــدل علــى وجــود نشــاط فكــري وفقهــي  

 ).بويهابن �(كبري يف هذه املدرسة، ويف هذا البيت �خلصوص بيت 
ـــيت ألفـــت يف الفقـــه يف هـــذه الفـــرتة ) مـــن ال حيضـــره الفقيـــه(وكتـــاب  هـــي املوســـوعة احلديثيـــة اجلامعـــة الثانيـــة ال

يف موسـوعته هـذه أن جيمــع أبعـاد الفقـه وينظمــه يف كتـاب، وجيمــع ) الصــدوق(وقـد حـاول ). قـم والــري(مبدرسـة 
نــاول مــن ال حيضــره الفقيــه مــن العامــة حينمــا مــا صــح لديــه مــن أحاديــث فيــه، وجيعلــه يف متنــاول الفقيــه أو يف مت

 .)٢()من ال حيضره الطبيب حملمد بن زكر�(تعرضه مسألة من املسائل قبال كتاب 
___________________________________ 

 .٢١٢ص . ١ج . الكىن وااللقاب) ١(
 (*). ٣ص . ١ج . راجع من الحيضره الفقيه) ٢(

    



٥٠ 

 .مخسة آالف وتسعمائة وثالث وستون حديثاوأحصيت أحاديث الكتاب، فكانت 
ومهما يكن من أمر فقد كان الكتاب فتحا �نيا يف تـدوين احلـديث ومجعـه بعـد �ليـف الكـايف، وال نريـد أن 
نستقصـي أمسـاء فقهـاء وحمـدثي هـذه املدرسـة، فـان ذلـك يـؤدي بنـا إىل أن خنـرج عـن حـدود الدراسـة الـىت حنـاول 

 .أن نقول �ا
، لــيلمس ســعة هــذه املدرســة )نــور هللا التســرتي(للقاضــي ) جمــالس املــؤمنني(يراجــع كتــاب  ويكفــي القــارئ أن

وضــخامتها، ومــا انشــأت هــذه املدرســة مــن كبــار الفقهــاء واحملــدثني، ومــا خلفتــه مــن موســوعات فقهيــة وحديثيــة 
 .وتراث فكري ضخم
 مالمح املدرسة

سـة وضـخامتها وسـعتها، وجوانـب منهـا، وبعـد أن ملـس القـارئ يف حـدود مـا تقـدم حـديث حـدود هـذه املدر 
وبعض فقهائها البارزين، وبعـض الـرتاث الفقهـي واحلـديثي الـذي خلقتـه لنـا هـذه الفـرتة ننتقـل بـه إىل اسـتخالص 
مالمح هذه املدرسة، ودراسة امليزات اليت متيز هذه املدرسة عن املدارس السابقة عليها، وما قدمته هـذه املدرسـة 

 .وأوىل هذه املالمح وأمهها التوسعة يف تدوين احلديث ومجعه: الفقهي من أثر يف تطوير البحث
فقـــد كـــان تـــدوين احلـــديث قبـــل هـــذه الفـــرتة كمـــا أشـــر� اليـــه يف احلـــديث عـــن العصـــر الثـــاين ال يتجـــاوز عـــن 

 مبعثرة حينا، ومنتظمة.. التدوين الشخصي ملا مسعه الراوي من االمام مباشرة أو بصورة غري مباشرة
    



٥١ 

ومل يتفــق الحــد مــن احملــدثني والفقهــاء يف العصــر الثــاين أن جيمــع مــا صــح يف االحكــام مــن . االحيــانيف بعضــى 
ويــنظم ذلــك، كمــا لــوحظ يف ا�مــوعتني احلــديثيتني اللتــني خلفتهمــا هــذه  ) أهــل البيــت(االحاديــث عــن 
 ).الكايف، ومن ال حيضره الفقيه: (املدرسة ومها

تعــد مــن حســنات هــذه املدرســة، فقــد كثــرت حاجــة  -االحاديــث وتنظيمهــا  خطــوة مجــع -وهــذه اخلطــوة 
من حيـث : الفقهاء إىل مراجعة الروا�ت واالحاديث حني احلاجة، وكانت الحاديث منتشرة بصورة غري منظمة

، ومل )حمـــدثو الشـــيعة(و ) أصـــحاب االئمـــة(التبويـــب واجلمـــع يف االف الكتـــب واالصـــول والرســـائل الـــيت خلفهـــا 
 .اليسري �لطبع االملام مبا ورد من أحاديث يف مسألة لكل أحد يكن من

فكانت حماولة اجلمع والتبويب يف هذه الفرتة لسد هذه احلاجة وظهر يف هذه الفـرتة لـون جديـد مـن الكتابـة 
تسـأل الفقهـاء مـن أطـراف العـامل االسـالمي مـا يعرضـها مـن ) الشـيعة(الفقهية، وهي الرسائل اجلوابية فقد كانت 

وقــد يطــول اجلــواب، ويســتعرض ا�يــب .. ســائل بشــكل استفســار، فكــان الفقهــاء جييبــون علــى هــذه االســئلةامل
 .فيكون من ذلك رسالة جوابية صغرية يف مسألة فقهية. االحاديث الوارة يف الباب

كالذريعــة ورجــال النجاشــي، وغريمهــا جيــد الباحــث آالف الرســائل الفقهيــة مــن ) فهــارس كتــب الشــيعة(ويف 
وقــد كــان شــيوع هــذا اللــون مــن الكتــب الفقهيــة يف تطــوير البحــث الفقهــي يف هــذه الفــرتة، فكــان . اه القبيــلهــذ

ث، فكانـت  الفقيه يدرس املسألة، وقد يلقيها على طالبـه يف جملـس الـدرس، ويسـتعرض مـا ورد فيهـا مـن أحاديـ
 نقطة

    



٥٢ 

لفقهــي يف هــذه الفــرتة يقضــي مراحــل ومــع ذلــك فقــد كــان البحــث ا. بدايــة للــرأي والنظــر إن صــح هــذا االعتبــار
ومل يقدر لـه بعـد أن يبلـغ حـد املراهقـة، فكانـت الرسـائل الفقهيـة يف هـذه املدرسـة ال تتجـاوز عـرض . منوه االولية

ري تعــرض للمناقشــة واالحتجــاج ونقــد اآلراء وحبثهــا، وتفريــع فــروع جديــدة عليهــا ومل يتجــاوز . االحاديــث مــن غــ
، ومل يفـرغ الفقهـاء ) أهل البيت(دود الفروع الفقهية املذكورة يف حديث البحث الفقهي يف الغالب عن ح

 .بصورة كاملة لتفريغ فروع جديدة للمناقشة والرأي
وكانت الفتاوى يف الغالب نصوص االحاديث مع إسقاط االسناد وبعض االلفاظ يف بعـض احلـاالت؟ ومـن 

 .وكانت له رسالة إىل ولده يذكر فيها فتاواه) دوقعلي بن �بويه القمي والد الص(الحظ ما كتبه 
 .كاملقنع واهلداية) الصدوق(وما كتبه 
 .٣٨١الفقيه الرازي املتوىف سنة ) ابوجعفر دمحم بن علي بن احلسني(وما كتبه 

ن دمحم بــن قولويــه(و  ريهم مــن هــذه الطبقــة يطمــئن إىل أن الــنهج العــام يف ) جعفــر بــ يف ) البحــث الفقهــي(وغــ
الفــرتة، مل يتجـــاوز حــدود عــرض مـــا صــح مــن الـــروا�ت واالحاديــث، رغــم توســـع املدرســة يف هــذه الفـــرتة، هــذه 

 .يف هذه الفرتة) مدرسة قم والري(وتلك هو أهم مالمح 
 )العصر الرابع(

 مدرسة بغداد
وكـان  .حاضـرة العـامل االسـالمي عامـة) بغـداد(إىل ) قم والري(يف القرن اخلامس اهلجري انتقلت املدرسة من 

 :هلذا االنتقال أسباب عديدة
ضــعف جهــاز احلكــم العباســي، حيــث ضــعفت ســيطر�م يف هــذه القــرتة، ودب االحنــالل يف كيــان ) االول(

املنصـور والرشـيد واملتوكـل . (والضـغط علـيهم، كمـا كـان) الشـيعة(اجلهاز، فلم جيد اجلهاز القـوة الكافيـة ملالحقـة 
، وممارسـة )الفقـه الشـيعي(جمـاال للظهـور ونشـر ) فقهـاء الشـيعة(سيني فوجد وأضرا�م من اخللفاء العبا) واملعتصم

 .البحث الفقهي بصورة علنية
فقــد كــان هــؤالء ) كالشــيخ املفيــد والســيد املرتضــى. (ظهــور شخصــيات فقهيــة مــن بيــو�ت كبــرية): الثــاين(

 ).دراسة الفقه(وتطوير  )الفقه الشيعي(يستغلون مكانة بيو�م االجتماعية، ومكا��م السياسية يف نشر 
يف ذلـك الوقـت، ) بغداد حاضـرة العـامل االسـالمي(توسع املدرسة وتضخمها مما أدى إىل احتالل ): الثالث(

 .وقد كانت هذه البيئة اجلديدة صاحلة لتقبل هذه املدرسة، وتطويرها وخدمتها
ــري مــن مراكــز احلركــة العقليــة يف العــامل االســالمي  يقطنهــا اآلالف مــن الفقهــاء واحملــدثني، فهــي مركــز ثقــايف كب

 وتنشر يف آالف املدارس واملكاتب
    



٥٣ 

واملســـاجد الـــيت كـــان حيتشـــد فيهـــا مجـــاهري الطـــالب واملدرســـني والعلمـــاء كـــل يـــوم للـــدرس واملطالعـــة، والبحــــث 
) الطوسـياملفيـد واملرتضـى و (واملناقشة، فكان النتقال املدرسة إىل هذا اجلو الفكري علـى يـد علمـاء كبـار أمثـال 

و�صــلت، ) قــم والــري(يف ) مدرســة الفقــه الشــيعي(أثــر كبــري يف احلركــة الفكريــة القائمــة يف حينــه، فقــد تكاملــت 
 ).بغداد(وظهرت مالمح االستقالل عليها وتبلورت أصوهلا وقواعدها يف 

) مدرســــــة أهــــــل البيــــــت(يف ذلــــــك احلــــــني فقـــــد كانــــــت ) بغــــــداد(ورغـــــم كثــــــرة مــــــدارس البحــــــث الفقهـــــي يف 
أوسـعها وأضـخمها وأعمقهـا جـذورا واصـوال وأكثرهـا �صـال واسـتعدادا، وأقومهـا يف االسـتدالل  السالم عليهم

فقـد كـان . وكل ذلك كان يبعث طالب الفقـه علـى االلتفـاف حـول هـذه املدرسـة أكثـر مـن غريهـا. واالحتجاج
ومــــن . )١(حيصــــىمــــاال ) العامــــة(ومــــن ). الشــــيعة(حــــوايل ثالمثائــــة جمتهــــد مــــن ) الشــــيخ الطوســــي(حيضــــر درس 

أن منــر ســريعا علــى تــراجم أملــع فقهــاء  -يف هــذا العصــر ) الفقــه الشــيعي(وحنــن بصــدد دراســة  -املستحســن بنــا 
 :هذه الدورة

 )املفيد( - ١
ربا(أبوعبــدهللا دمحم بـــن دمحم بــن النعمـــان املفيــد البغـــدادي، ولــد يف  وانتقــل منهـــا يف أ�م صــباه إىل بغـــداد ) عكـــ

بغــداد، وتفــرغ منــذ نعومــة أظفــاره لطلــب العلــم، فعــرف وهــو بعــد صــغري يــر�د حلقــات بصــحبة والــده، ونشــأ يف 
 .الدراسة �لفضل والنبوغ

___________________________________ 
 ) (*).د(ص . راجع مقدمة الشيخ آغا بزرك الطهراين على التبيان) ١(

    



٥٤ 

ببــاب خراســان ) الشــيخ أيب �ســر(عنــد  وممــا يــذكر مــن نبوغــه أنــه حضــر يف مفتــتح حياتــه الدراســية يف بغــداد
ن   مــن مشــايخ الســنة فــأفحم الشــيخ يف الــدرس، فأرجعــه الشــيخ أبو�ســر إىل الشــيخ الرمــاين وهــو كــان يف يومــه مــ
كبار علماء السنة يف بغداد، وجلـس التلميـذ الصـغري يف زاويـة مـن ا�لـس يسـتمع إىل درس الشـيخ، وحـني خـتم 

حـديث الغـدير روايـة، : لبصرة عن حـديثي الغـدير، والغـار، فقـال الرمـاين لـهالشيخ الرماين درسه سأل رجل من ا
 .فسكت السائل ومل حير جوا�.. وحديث الغار دراية، وال تقدم الرواية على الدراية

مـاذا تقـول يف الـذي : فتقدم التلميذ الناشئ وهـو يف آخـر ا�لـس إىل الشـيخ واخـرتق اليـه الصـفوف وقـال لـه
 .فاسق: كافر، مث استدرك فقال: نه؟ فقال له الشيخخيرج على إمام زما
 .ال شك يف إمامته: فماذا تقول يف إمامة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب؟ قال له الشيخ: فقال املفيد

وهو مأخوذ بنباهة هـذا الطالـب الناشـئ  -فماذا تقول يف خروج طلحة والزبري عليه؟ فقال له الرماين : فقال
 .أ�ما �� بعد ذلك: -ن قبل يف جملس الدرس الذي مل يلتق به م

إن توبتهما رواية، وحر�مـا لالمـام درايـة، وال ترفـع اليـد �لروايـة عـن : -وقد متكن من أستاذه  -فقال املفيد 
 .الدراية

فتضايق الشيخ الرماين أمـام تالميـذه وأفحـم، ومل حيـر جـوا� امـام التلميـذ الناشـئ، فاسـتبقاه يف ا�لـس وسـأله 
 )املفيد(  ن شيوخه ودرسه، وكتب رقعة إىل استاذه أىب �سر يعرفه بقيمة تلميذه الناشئ ولقبه بع

    



٥٥ 

 .)١(وعرف من ذلك الوقت �ملفيد
ـــى أقرانـــه، وحفـــه شـــيوخه وأســـاتذته ) الشـــيخ املفيـــد(ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فقـــد ظهـــر    -يف مـــدة قليلـــة عل

 .مؤهالت وقابليات تندر وجودها يف غريه بعنايتهم ملا ملسوا فيه من -كالشيخ الصدوق وغريه 
�لتـدريس يف بغـداد وهـو بعـد مل يتجـاوز سـين الشـباب، وتفـرغ للفقـه والكـالم، وكـان ) الشيخ املفيد(واستقل 

السـيد املرتضـى، (أمثـال : من الشيعة والسنة، وبـرز مـن تالميـذه رجـال كبـار: حيضر جملس درسه آالف الطالب
 .هم املفيد يف توسعة املدرسة وتطويرها، وإدخال تغيريات جديدة عليها�بعوا أستاذ) والشيخ الطوسي

أن يكون رائدا فكر� هلذا العصر من عصور الفقـه االسـالمي، وأن يـدخل تغيـريات ) للشيخ املفيد(وقد قدر 
 .ويطور من مناهجه وقواعده) الفقه(وحتسينات كثرية على 

مــن أجــل : يف شــأنه) العالمــة احللــي(لــه �ــذا احلــق يقــول  ومــن بعــده كــان تالميــذه وتالميــذ تالميــذه يعرتفــون
ن �خــر عنــه اســتفاد منــه، وفضــله أشــهر مــن أن يوصــف يف الفقــه  مشــائخ الشــيعة ورئيســهم وأســتاذهم، وكــل مــ

 .)٢(والكالم والرواية
 .وقد أحصى له السيد االمني قريبا من مائيت كتاب ورسالة يف الفقه والكالم واحلديث

ث أن الشــيخ املفيــد اســتطاع أن يغــري اجلــو الفكــري يف بغــداد ) ة املفيــدحيــا(ومــن اســتعراض  يســتظهر الباحــ
 يومذاك) حاضرة العامل االسالمي(

___________________________________ 
 .٤٦٤ص . ١راجع جمالس املؤمنني ج ) ١(
 (*). ٢٠ص : ٦أعيان الشيعة ج ) ٢(

    



٥٦ 

نفســـه طـــالب العلـــم حــــىت كـــاد أن يغطـــي املـــدارس الفقهيــــة وأن يكهـــرب نـــدوات الفقـــه والكـــالم، وجيــــذب إىل 
وقـد كـان الفقهـاء واملتكلمـون يقصـدونه مـن . والكالميـة االخـرى، والفقهـاء واملتكلمـني مـن أتبـاع سـائر املـذاهب

ويبـدو أن ذلــك كلـه جعــل . أقطـار بعيـدة، وكــان بيتـه نــدوة عـامرة حبــديث الفقـه والكـالم، والنقــاش واالخـذ والــرد
مدرسـة (لى املذاهب الكالمية والفقهية االخرى، وعلى جهاز احلكم الذي كـان يـدعو إىل مقاطعـة ظله ثقيال ع
 .ويلمح الباحث هذا الشعور من عبارة اخلطيب اجلافية يف تعريف الشيخ. بصورة خاصة) أهل البيت

ن املعلــم شــي: قـال اخلطيــب يف �ريــخ بغــداد خ الرافضــة والــتعلم دمحم بــن دمحم بــن النعمــان أبوعبـدهللا املعــروف �بــ
على مذاهبهم، صنف كتبا كثرية يف إضـالهلم، والـذب عـن اعتقـادا�م ومقـاال�م، والطعـن علـى السـلف املاضـني 
مــن الصــحابة والتــابعني، وعامــة الفقهــاء وا�تهــدين، وكــان أحــد أئمــة الضــالل هلــك بــه خلــق مــن النــاس إىل أن 

 .)١(أراح هللا املسلمني منه
رية، املعــروف �ملفيــد : مــرآة اجلنــان وقــال عنــه اليــافعي يف عــامل الشــيعة وإمــام الرافضــة صــاحب التصــانيف الكثــ

الدولـة (و�بن املعلم أيضا، البارع يف الكالم واجلدل والفقه، وكان ينازع كل عقيدة �جلاللة والعظمـة ومقـدما يف 
رمبـا ) عضـد الدولـة(وكـان . سوكان كثري الصدقات، عظيم اخلشوع، كثري الصالة والصـوم حسـن اللبـا). البويهية

 ، وكان شيخا ربعة)الشيخ املفيد(زار 
___________________________________ 

 (*). ٢٣١ص . �٣ريخ بغداد ج ) ١(

    



٥٧ 

حنيفا أمسر، عـاش سـتا وسـبعني سـنة، ولـه أكثـر مـن مـائيت مصـنف، كـان يـوم وفاتـه يومـا مشـهورا، وشـيعه مثـانون 
 .)١(اهل السنة واجلماعة) ح هللا منهالفا من الرافضة والشيعة، وأرا 

أن يكـون جمـددا يف الفقـه والكـالم يف هـذه ) للشـيخ املفيـد(ومهما كانت عبـارات االطـراء واجلـرح، فقـد أتـيح 
ت(الــدورة، وأن يصــبغ مدرســة  أجــواء (يف الفقــه بطــابع اجلاللــة واالحــرتام، وأن يفــرض وجودهــا علــى ) أهــل البيــ

أهـــم مراكـــز احلركـــة العقليـــة يف العـــامل االســـالمي وأن يكـــون رائـــدا للمدرســـة،  الفكريـــة، وهـــي يومـــذاك مـــن) بغـــداد
 .ومربيا الساتذ�ا وعلمائها

 )املرتضى( - ٢
وعـــىن �مـــا الشـــيخ عنايـــة فائقـــة، وتفـــرغ ) الشـــيخ املفيـــد(علـــى ) املرتضـــى علـــم اهلـــدى وأخـــوه الرضـــي(تلمـــذ 

لـو حلـف إنسـان أن : يقـول) ن أمحـد بـن مقبـلعز الدي(املرتضى يف الفقه جبانب ختصصه يف االدب، حىت كان 
الفكريـة، ) املرتضـى(وإىل جانـب مـؤهالت . )٢(كان أعلم �لعربية من العرب مل يكن عندي آمثا) السيد املرتضى(

أستاذه بـه، ومكانـة اسـرته االجتماعيـة تفـرض شخصـيته يف ) الشيخ املفيد(وجهده الكبري يف طلب العلم وعناية 
 .الثقافية ببغداداآلداب االجتماعية، و 

حىت خلفه، وتوىل بنفسه مهمة التدريس، وزعامـة الطائفـة، واحتشـد حولـه ) املفيد(ومل يتوقف أستاذه االكرب 
 .وكان جيري عليهم حقوقا ختتلف حسب مكانة الطالب منه ومؤهالته. الطالب

___________________________________ 
 .٤٦٦ص . ١جمالس املؤمنني ج ) ١(
 (*). ١٩٠ص . ٤١ن الشيعة ج أعيا) ٢(

    



٥٨ 

ودراسـة االصـول، فـأويت ) تطـوير منـاهج الفقـه(أن يتـابع خطـوات أسـتاذه املفيـد يف ) السيد املرتضـى(وحاول 
ريا مــن منــاهج الفقــه، وكتــب االصــول ودرســها ورمبــا . حظــا وافــرا يف هــذا ا�ــال، و�بــع خطــوات املفيــد، وطــور كثــ

وفــتح كثــريا مــن مســائل االصــول، : مــن حقــول الفكــر االســالمي: قــليصــح اعتبــاره مــن أســبق مــن ار�د هــذا احل
خرب شاهد على ما نقول، فمن يقرأ الذريعة جيد فيه املالمح االوليـة ) الذريعة(وكتابه . وبىن الفروع على االصول

 .لنشوء االصول
وممـا . ا عثـر علـى امسـهيف االعيان ما يقرب مـن تسـعني جملـدا ممـن مؤلفاتـه ممـ ) السيد االمني(وقد عد له 

إن مولـد السـيد سـنة : يدل على جاللة مكانة السيد العلمية مـا حكـاه القاضـي التنـوخي صـاحب السـيد، فقـال
 .)١(، وخلف بعد وفاته مثانني ألف جملد من مقروآته، ومصنفاته، وخمطوطاته٣٥٥
 )الشيخ الطوسي( - ٣

، )الشــيخ الصــدوق(أربــع سـنني مــن وفـاة  بعـد ٣٨٥يف شـهر رمضــان ســنة ) طــوس(يف ) شــيخ الطائفـة(ولـد 
ــن ثــالث وعشــرين ســنة، وكانــت زعامــة  ٤٠٨وهــاجر إىل العــراق فهــبط بغــداد ســنة  ) املــذهب اجلعفــري(وهــو اب

الشهري �لشيخ املفيد فالزمه مالزمة الظل، وعكـف ) دمحم بن دمحم بن النعمان(يومذاك لشيخ االمة وعلم الشيعة 
 على االستفادة منه، وأدرك

___________________________________ 
 ) (*).د -ج ( ١املؤرخ اجلليل الشيخ آغا بزرك الطهراين يف مقدمته على التبيان ص ) ١(

    



٥٩ 

وبقـي . ، وشـارك النجاشـي يف مجلـة مـن مشـائخه٤١١املتوىف سـنة ) احلسني بن عبيد هللا ابن الغضائري(شيخه 
فانتقلــت زعامــة الــدين، ور�ســة املــذهب  ٤١٣ر بقائــه يف ســنة علــى اتصــاله بشــيخه حــىت اختــار هللا الســتاذه دا

اليه، والزم احلضور حتت منربه، وعـىن بـه ) شيخ الطائفة(فاحناز ) السيد املرتضى(إىل عالمة تالميذه علم اهلدى 
قـي املرتضى، و�لغ يف توجيهه وتلقينه، واهتم له أكثر من سائر تالميذه، وعني له كل شهر اثين عشر دينـارا، وب

�المامــة، ) شــيخ الطائفــة(، فاســتقل ٤٣٦مالزمــا لــه طيلــة ثــالث وعشــرين ســنة حــىت تــويف الســيد املعظــم ســنة 
وظهر علـى منصـة الزعامـة، وأصـبح علمـا للشـيعة و�شـرا للشـريعة، وكانـت داره يف الكـرخ مـأوى االمـة، ومقصـد 

ء والفضـالء للتلمـذة عليـه، واحلضـور حتـت الوفاد �تو�ا حلل املشاكل، وإيضاح املسائل، وقد تقاطر عليـه العلمـا
منربه، وقصدوه من كل بلد ومكان وبلغت عدة تالميذه ثالمثائـة مـن جمتهـدي الشـيعة، ومـن العامـة مـاال حيصـى  

 .)١(كثرة
، )ابـن الغضـائري(على يـد علمـاء كبـار، وشـيوخ أجـالء يف الفقـه، فحضـر درس ) الشيخ الطوسي(وقد نشأ 

ري ) للمفيــد واملرتضــى(وكــان . ثــالث وعشــرين ســنة) املرتضــى(ســنوات، والزم مخــس ) الشــيخ املفيــد(والزم  أثــر كبــ
وكـان يف هـذه الفـرتة يعـيش جتربـة تطـوير البحـث الفقهـي واالصـويل . وثقافتـه) الشـيخ الطوسـي(يف تكوين ذهنيـة 

 يف ظل أستاذيه الكبريين، وكانت فرتة خماض متخضت عنها املدرسة
___________________________________ 

 ) (*).د -ج ( ١املؤرخ اجلليل الشيخ آغا بزرك الطهراين مقدمته على التبيان ص ) ١(

    



٦٠ 

 .وفرتة املخاض عادة تقرتن دائما بكثري من االضطراب والقلق الفكري وعدم االستقرار. الفقهية اجلديدة
الفـــرتة مـــن جهـــد خمـــاض هـــذه املدرســـة يف حيـــاة اســـتاذيه الكبـــريين وعـــاىن مـــا تتطلـــب هـــذه ) الشـــيخ(عـــاش 
دور املراهقــة، وتســلم الشــيخ ) املرتضــى(واســتمر بعــد اســتاذيه يف تطــوير املدرســة بعــد أن بلغــت يف حيــاة . وتعــب

مـن تعـب وجهـد، : املدرسة عن أستاذه املرتضى يف هذا الدور، وال خيتلف هـذا الـدور فيمـا يصـيب القـائمني �ـا
 .واضطراب فكري، دائم، وعدم استقرار عن دور املخاض

يف مـــــرحليت التلمـــــذة والتـــــدريس سلســـــلة طويلـــــة مـــــن احملـــــاوالت ) الشـــــيخ الطوســـــي(وكـــــذلك كانـــــت حيـــــاة 
الشـيخ (والقـى . التجديدية، لتطوير الفقه وصياغته من جديد وجتديد أصول الصناعة والصياغة واالستدالل فيـه

مواصـــلته للتـــأليف يف ســـبيل ذلـــك كثـــريا مـــن التعـــب واجلهـــد وأعانـــه علـــى ذلـــك صـــربه علـــى العمـــل، و ) الطوســـي
وقـد أنعـم . والتدريس والتفكري ومؤهالته الفكرية اخلاصة، ونبوغه الذهين، وعناية استاذيه به، وتوفر الكتب لديـه

ــري�ن يســتعني �مــا يف ) شــيخنا الطوســي(هللا علــى  ت يف متنــاول الشــيخ مكتبتــان كب �ــذه الــنعم كلهــا، فقــد كانــ
 :ب الفقهيةالتأليف، واملطالعة واالملام �مهات الكت

مجـع فيهـا مـا ) �ـاء الدولـة البـويهي(وزيـر ) سـابور بـن اردشـري(الـيت انشـأها أبونصـر ) احدامها مكتبـة الشـيعة(
ت  تفـرق مـن كتـب فـارس واهلنـد واسـتكتب �ليـف أهــل اهلنـد والصـني والـروم، وأهـدى اليهـا العلمـاء كتـبهم فكانــ

 )طغرل بيك(من أغىن مكاتب بغداد، وقد أمر �حراقها 
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 .وبيو�م، ومدارسهم يف الكرخ) مؤسسات الشيعة(فيما احرق من 
الـــيت كانـــت حتتـــوي علـــى مثـــانني الـــف كتـــاب، والـــيت الزمهـــا مثـــاين ) �نيتهمـــا مكتبـــة أســـتاذه الســـيد املرتضـــى(

وتكـــوين ذهنيتـــه، وثقافتـــه ) الشـــيخ الطوســـي(وعشـــرين ســـنة كـــل هـــذه العوامـــل، وعوامـــل أخـــرى أدت إىل نشـــوء 
 ).الواسعة

حينمـا كـبس علـى داره وأخـذ مـا وجـد مـن  ٤٤٨سـنة ) النجـف االشـرف(إىل ) الشـيخ الطوسـي(انتقل وقد 
) زعامـة الشـيعة(وظـل �لنجـف ميـارس مهمتـه يف . دفاتره وكرسي كان جيلس عليه للكالم كما يقول ابن اجلـوزي

دار لقائــه يف حمــرم ســنة والتــدريس والتــأليف وتطــوير منــاهج الدراســة الفقهيــة اثــين عشــر ســنة حــىت أن آثــره هللا لــ
ن أمــر فقــد اتــيح . عــن مخــس وســبعني ســنة ٤٦٠ ــيت فــتح ) للشــيخ الطوســي(ومهمــا كــان مــ أن يبلــغ �ملدرســة ال

. إىل القمــة، ويفــرض وجودهــا علــى االجــواء الثقافيــة يف بغــداد ويف العــراق عامــة) املفيــد واملرتضــى(أبوا�ــا أســتاذه 
ث، ونصــبه هلــذا املكــان الرفيــع، حــىت أن اخلليفــة القــائم �مــر هللا بــن القــاد ر �� جعــل لــه كرســي االفــادة والبحــ

فـرض وجـود املدرسـة رغـم ) الشـيخ(وهـذا يعـين أن ). بغـداد(  وكان لكرسـي االفـادة والكـالم مقـام كبـري يومـذاك ب
 .ميول اجلهاز املعادية، ورغم معارضات املذاهب الكالمية والفقهية االخرى على أجواء العراق الثقافية

ق، والنظــر والــرأي علــى مصــراعيه واســعا، وأن يــنظم منــاهج و  قــدر لــه الول مــرة أن يفــتح �ب االجتهــاد املطلــ
 االستنباط واالجتهاد، و�صل االصول، ويضع مناهج البحث لالصول، ويفرع املسائل، ويضع

    



٦٢ 

درســة الفقهيــة مــن إىل امل) الشــيخ الطوســي(أصــول الدراســة واخلالفيــة يف الفقــه، وعشــرات مــن أمثاهلــا ممــا أســدى 
للشـيخ ممـا وصـل اليـه مـن أمسـاء ) سـبع وأربعـني مؤلفـا(وقد ذكر العالمة اجلليل الشيخ آغا بـزرك اسـم . اخلدمات
 .مصنفاته

 مالمح املدرسة
كانت فتحـا جديـدا يف عـامل البحـث الفقهـي بصـورة عامـة، فقـد  ) مدرسة بغداد(ومما تقدم تبني للباحث أن 

ال خيـرج عـن حـدود ) املدينة والكوفة وقم(يف مدارس  -تعر ضنا مالحمه �مجال كما اس  -كان البحث الفقهي 
 .استعراض السنة، ونقل احلديث، ومل يبلغ رغم تطور املدرسة يف عهودها الثالثة مرحلة الرأي واالجتهاد

ن الصــياغة الفقهيــة والصــناعة فيمــا بــني أيــدينا مــن آ�ر ع صــور ومل نلمــس يف هــذه العهــود الثالثــة مالمــح عــ
والول مــرة يلمــس الباحــث آ�ر الصــناعة والصــياغة الفنيــة، . الفقــه الثالثــة االوىل بشــكل ملمــوس واضــح املالمــح

الفقهيـة ) الشـيخ(االصـولية وكتـب ) املرتضـى(واالجتهاد والرأي والتفريغ يف كتا�ت هذا العصر، وال سيما كتـب 
يف بعـض، ويعتـرب هـذه الفـرتة فاحتـة عصـر �ن،  ولو حاول الباحـث أن يـدمج العصـور االوىل بعضـها. واالصولية

 .ومدرسة جديدة يف الفقه مل يبتعد كثريا عن الصواب
ن مــن أمــر فلنحــاول أن نــدرس مالمــح هــذه املدرســة مــرة أخــرى، ليتــاح لنــا أن نقــيس بدقــة أبعــاد  ومهمــا يكــ

 هذه املدرسة، ونضع هلا حدودا
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 :تفضلها عن املدارس السابقة عليها، والالحقة هلا
خــرج يف هــذا الــدور عــن االقتصــار علــى اســتعراض نصــوص الكتــاب، ) الفقــه(أن : وأوىل هــذه املالمــح - ١

ومـا صــح مـن الســنة إىل معاجلـة النصــوص، واســتخدام االصـول والقواعــد، فقـد كانــت مهمـة البحــث الفقهــي يف 
، فالفقــه هــو )الفقــه(والمــر مــا يطلــق علــى هــذا العلــم اســم . االدوار الســابقة عــرض النصــوص، وفهمهــا وتــذوقها

 .الفهم ومهمة الفقيه قبل هذه املرحلة ما كانت تتجاوز يف االعم االغلب فهم النصوص الصحيحة وتذوقها
ث ) االســـتنباط(ويف هـــذه املرحلـــة انقلبـــت عمليـــة  إىل صـــناعة عمليـــة هلـــا اصـــوهلا وقواعـــدها، وانفصـــل البحـــ

ة، وقـــام البحـــث الفقهـــي علـــى نتـــائج هـــذه عـــن البحـــث الفقهـــي وأفـــرد بدراســـات ومطالعـــات خاصـــ) االصـــويل(
الشـيخ (يلمح الباحث مالمح الصناعة يف كتا�ت ) �ريخ الفقه اجلعفري(الدراسات واملطالعات، والول مرة يف 

الفقهية، وطبيعـي أن الصـناعة الفقهيـة يف هـذه الفـرتة كانـت تطـوي مراحلهـا البدائيـة، ولكنـه مـع ذلـك  ) الطوسي
مبحاولـة دراسـة ) السـيد املرتضـى(والول مـرة يف هـذا الـدور قـام . امتـة لعهـد مضـىكانت بدايـة لعهـد جديـد، وخ

املســائل االصــولية مفصــولة عــن الفقــه بصــورة موضــوعية، وتنقــيح املســائل االصــولية يف كتــب ودراســات مســتقلة، 
ودالالت  مـن االوامـر والنـواهي: إال أ�ا كانـت مـع ذلـك بدائيـة ومل تتجـاوز يف غالـب االحـوال مباحـث االلفـاظ

 .هيئات االلفاظ وموادها
وظاهرة أخرى مـن مالمـح هـذا العصـر هـو تفريـع املسـائل الفقهيـة واسـتحداث فـروع جديـدة مل تتعـرض  - ٢

 هلا نصوص الروا�ت، وكان البحث
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. ال يتجــاوز حــدود بيــان احلكــم الشــرعي �ســتعراض الــروا�ت الــواردة يف البــاب -الفقهــي فيمــا ســبق هــذا الــدور 
. هـد مـن أحـد مـن الفقهـاء املتقــدمني علـى هـذا العصـر حماولـة معاجلــة فـروع جديـدة مل تتعـرض هلـا الــروا�تومل نع

والسر واضح، فلم يقدر للفقه اجلعفري أن يدخل قبل هذا العصر دور املعاجلة والصـناعة، وتفريـع فـرع علـى فـرع 
ص االحكــام والقواعــد، فــال آخــر، أو حكــم شــرعي أو قاعــدة شــرعية حتتــاج إىل شــئ أكثــر مــن اســتعراض خصــو 

 .يتم ذلك عادة من غري املعاجلة والصناعة
ن ) الشــيخ الطوســي(إن : ورمبــا يصــح أن نقــول: وهــذا مل يتــوفر للبحــث الفقهــي قبــل هــذا العهــد كــان أول مــ

مل ) االماميـــة(قـــام �ـــذه التجربـــة يف كتابـــه املبســـوط، فقـــد ذكـــر يف أول الكتـــاب أن الـــذي دعـــاه إىل تصـــنيفه أن 
ا يفرعــون الفــروع إىل زمانــه، وكــانوا يقفــون عنــد النصــوص الــيت وصــلت إلــيهم عــن املتقــدمني مــن احملــدثني، يكونــو 

 .، فقام �ذه احملاولة لسد هذا الفراغ يف البحث الفقهي)الفقه اجلعفري(وكان ذلك من دوافع الطعن على 
فحينمـــا متركـــزت ). اخلــاليف(و أ). الفقـــه املقـــارن(هـــو ظهــور : والظــاهرة الثالثـــة مــن مالمـــح هـــذا العصــر - ٣

بغــداد وفرضــت وجودهــا علــى االجــواء العلميــة يف حاضــرة العــامل االســالمي أ�ر (يف الفقــه يف ) املدرســة الشــيعية(
ذلك أصحاب املذاهب الفقهية االخرى، وأعلنوا املعارضة بوجه املدرسة بصورة صرحية، وأ�روا املسـائل اخلالفيـة 

طدام فقهـاء الشـيعة بفقهـاء املـذاهب االخـرى يف النـدوات وا�ـالس العامــة يف بصـورة حـادة، وأدى ذلـك إىل اصـ
 املسائل الفقهية اخلالفية، ومهما يكن من أمر، ومهما كانت الدوافع السياسية اليت كانت تثري
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ث الفقهـي، فـاخلالف واالنشـقاق دائمـا يـؤدي إىل اخلصـوبة، ال  هذه املسائل، فقد أدى ذلـك إىل خصـوبة البحـ
واملــذاهب ) الفقــه االمــامي(وكــان مــن آ�ر ظهــور اخلــالف بــني . قــم، ويــدل علــى خصــوبة الذهنيــة ال عمقهــاالع

لبحــــث املســــائل اخلالفيــــة بصــــورة ) فقهــــاء الشــــيعة(أن تفــــرغ : الفقهيــــة االخــــرى، واتســــاع رقعــــة اخلــــالف بينهــــا
ث الفقهــي الول مــرة يف هــذا العصــ. موضــوعية، وبشــكل مســهب ى يــد وظهــر هــذا النــوع مــن البحــ املفيــد (ر علــ

 ).واملرتضى والطوسى
) اخلـالف(بشكل خاص لدراسة هذا اجلانب من البحث الفقهي يف كتابه الكبـري ) الشيخ الطوسى(وتوسع 

يف خمتلــف أبــواب الفقــه، وتعــرض يف كــل مســألة ملــا ) الشــيعة والســنة(بشــكل موســع تنــاول فيــه املســائل الفقهيــة 
قـيم ال  -رغـم قدمـه  -والكتـاب . املذاهب االخـرى يف كثـري مـن املسـائل يسند اجلانبني من االدلة، و�قش آراء

وكـان مـن هـذا القبيـل اســتعراض املسـائل الـيت تنفـرد فيهـا الشـيعة بـرأي واالسـتدالل لــه . يسـتغين عنـه �حـث فقيـه
 .وانتصاره

) ماميـــةمتفـــردات اال(ويقـــال لـــه ) االنتصـــار(كتـــاب ) الســـيد املرتضـــى(ويف هـــذا الفـــن مـــن فنـــون الفقـــه كتـــب 
ومـن هـذا القبيـل . يف بيـان الفـروع الـيت شـنع علـى الشـيعة ��ـم خـالفوا فيهـا االمجـاع) عميد الـدين(صنفه للوزير 
للمفيـد، ألفـه ) االعالم فيها اتفقت االمامية عليه من االحكام مما اتفقت العامة على خالفهم فيـه(أيضا كتاب 

 .بطلب تلميذه املرتضى
واالسـتدالل �ـا، واليعنينـا هنـا أن نتحـدث ) االمجاعـات(هذا العصـر ظهـور  وظاهرة أخرى من مالمح - ٤
 )حجية االمجاع(عن 
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 .وما قيل، أو يقال فيه،فذلك كله خارج عن مهمتنا يف هذا البحث
أن توســـع البحـــث الفقهـــي وتكاملـــه دفـــع الفقهـــاء إىل استكشـــاف أدلـــة جديـــدة : ومـــا يهمنـــا أن نشـــري اليـــه

فوجـدوا يف . جيدوا يف املورد نصا أو مل يقتنعوا بسالمة النص من حيث السند، أو الداللـة لالستنباط، فيما اذا مل
ــص شــرعي جيــوز االعتمــاد  امجــاع فقهــاء املــذاهب عامــة، أو فقهــاء الطائفــة يف عصــر واحــد دلــيال علــى وجــود ن

ســالمة  عليــه، إذ ال ميكــن أن جيمــع فقهــاء املــذاهب علــى حكــم مــن دون وجــود نــص علــى ذلــك أو دليــل علــى
وظهـر . احلكم، إذ ال ميكن أن خيطأ فقهاء االمة مجيعـا دون أن حيصـل مـنهم مـن ينشـق علـيهم، ويصـيب الواقـع

 .بصورة خاصة) الشيخ الطوسي(االحتجاج �المجاع بصورة واضحة يف هذا العصر وعند 
إال أن هــذه  -وإن كانــت ال ختلــو عــن التمســك �المجــاع  -ومؤلفــات الفقهــاء املتقــدمني علــى هــذا العصــر 

وال . الظاهرة تبدو يف كتب الشيخ بصورة خاصة، ويف آ�ر هذه املدرسة بصورة عامة أكثر مـن أي وقـت سـابق
ــى أي حــال مــن داللــة علــى توســع البحــث الفقهــي وتكاملــه، واحلاجــة إىل أدلــة جديــدة  خيلــو هــذه الظــاهرة عل

 .يسندها الكتاب والسنة والعقل
ــرية يف هــذه املرحلــة مــن حياتــه، وأشــرف علــى أعتــاب ويتضــح ممــا تقــدم أن البحــث الفقهــ ي خطــا خطــوة كب

ه مرحلة طويلة، ودخل دور املراهقة حامال جتارب ثالثة قـرون حافلـة �جلهـود  مرحلة جديدة بعد أن خلف وراء
حيــث قــام مبحــاوالت ) الشــيخ الطوســي(وبلغــت التجربــة اجلديــدة قمتهــا يف حيــاة . املثمــرة، والتجــارب اخلصــبة

 .ة جريئة يف تطوير عملية االستنباط على الصعيد الفقهي واالصويلجتديدي
    



٦٧ 

ــيت خاضــها يف تطــوير مــنهج ) الشــيخ(ولكــي يلمــس القــارئ الــرتاث الضــخم الــذي خلفــة  والتجربــة اجلريئــة ال
إين ال أزال : قـال يف مقدمـة الكتـاب): املبسـوط(البحث الفقهي ننقل إىل القارئ النص التايل من مقدمـة كتابـه 

، وينســبو�م )االماميــة(ع معاشــر خمالفينــا مــن املتفقهــة، واملنتســبني إىل علــم الفــروع يســتخفون بفقــه أصــحابنا أمســ
إ�م أهـل حشـو ومناقضـة، وإن مـن ينفـي القيـاس واالجتهـاد ال طريـق لـه : إىل قلة الفروع وقلة املسائل، ويقولون

 .وره مأخوذ من هذين الطريقنيإىل كثرة املسائل، وال التفريع، وال االصول الن جل ذلك ومجه
ن  وهـذا جهــل مــنهم مبــذاهبنا، وقلـة �مــل الصــولنا، ولــو نظـروا يف أخبــار� وفقهنــا لعلمــوا أن جـل مــا ذكــروه مــ
ـــــه عـــــن أئمتنـــــا الـــــذين قـــــوهلم يف احلجـــــة جيـــــري جمـــــرى قـــــول النـــــيب  ـــــار� ومنصـــــوص علي املســـــائل موجـــــود يف أخب

 .رحيا، أو تلوحياإما خصوصا، أو عموما، أو تص
وأما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع فال فرع من ذلك إال وله مدخل يف أصـولنا، وخمـرج علـى مـذاهبنا، 

مــن البنــاء علــى : بــل علــى طريقــة توجــب علمــا جيــب العمــل عليهــا، ويســوغ املســري اليهــا) القيــاس(ال علــى وجــه 
ع هلــا مــدخل فيمــا نــص عليــه أصــحابنا، وامنــا كثــر عــددها مــع أن اكثــر الفــرو . ة الذمــة، وغــري ذلــك االصــل، وبــراء

عند الفقهاء برتكيبهم املسائل بعضها على بعض، وتعليقها، والتدقيق فيها، حـىت أن كثـريا مـن املسـائل الواضـحة 
وكنـت علــى قــدمي الوقــت وحديثــه متشــوق الــنفس . دق لضـرب مــن الصــناعة وإن كانــت املســألة معلومــة واضــحة

 ل على ذلك تتوق نفسي إليه، فيقطعين عن ذلك القواطع، وتشغلين الشواغلإىل عمل كتاب يشتم
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وتضعف نيـيت أيضـا فيـه قلـة رغبـة هـذه الطائفـة فيـه، وتـرك عنـايتهم بـه ال�ـم ألفـوا االخبـار، ومـا رووه مـن صـريح 
ري اللفــظ املعتــاد هلــم لعجبــوا منــه، وقصــ ر فهمهــم االلفــاظ، حــىت أن مســألة لــو غــري لفظهــا وعــرب عــن معناهــا بغــ

 .عنها
، وذكـرت مجيـع مـا رواهـا أصـحابنا يف مصـنفا�م، وأصـلوها )النهايـة(وكنت عملت علـى قـدمي الوقـت كتـاب 

من املسائل، وفرقوه يف كتـبهم ورتبتـه ترتيـب الفقـه، ومجعـت بـني النظـائر، ورتبـت فيـه الكتـب علـى مارتبـت للعلـة 
لتعقيـد االبـواب وترتيـب املسـائل، وتعليقهـا، واجلمـع بـني  اليت بينتها هناك، ومل أتعرض للتفريـع علـى املسـائل، وال

نظائرهـــا، بـــل أو ردت مجيـــع ذلـــك، أو اكثـــره �اللفـــاظ املنقولـــة حـــىت ال يستوحشـــوا مـــن ذلـــك، وعملـــت �خـــره 
خمتصرا مجـل العقـود يف العبـادات سـلكت فيـه طريـق االجيـاز واالختصـار وعقـود االبـواب فيمـا يتعلـق �لعبـادات، 

وجيتمـع معـه، فيكـون كـامال كافيـا يف ) النهايـة(اعمل كتا� يف الفـروع خاصـة يضـاف إىل كتـاب ووعدت فيه أن 
 .مجيع ما حيتاج اليه

مث رأيـت أن ذلـك يكـون مبتـورا يصـعب فهمـه علـى النــاظر فيـه، الن الفـرع إمنـا يفهمـه إذا ضـبط االصـل معــه 
وهـي حنــو مـن ثالثــني كتــا� : الفقهــاءفعـدلت إىل عمــل كتـاب يشــتمل علـى عــدد جيمـع كتــب الفقـه الــيت فصـلها 

أذكـــر كـــل كتـــاب منـــه علـــى غايـــة مـــا ميكـــن تلخيصـــه مـــن االلفـــاظ، واقتصـــرت علـــى جمـــرد الفقـــه، دون االدعيـــة 
واآلداب، واعقــد فيــه االبــواب، واقســم فيــه املســائل، وأمجــع بــني النظــائر، وأســتوفيه غايــة االســتيفاء، وأذكــر اكثــر 

ول مــا عنــدي علــى مــا تقتضــيه مــذاهبنا وتوجيــه اصــولنا، بعــد أن اذكــر اصــول الفــروع الــيت ذكرهــا املخــالفون، وأقــ
 .)١(مجيع املسائل

___________________________________ 
 (*). ٣ - ٢ص  ١اجلزء . كتاب املبسوط للشيخ الطوسي الطبعة احلروفية الثانية) ١(
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بحــث الفقهــي واالصــويل، فقــد كــان وهــذا احلــديث يشــعر� بضــخامة العمــل الــذي قــام بــه الشــيخ يف جمــال ال
املتقدمون من الفقهاء يقتصرون على الفروع املذكورة يف نصوص االحاديث، ويعرضـون عـن تفريـع فـروع جديـدة 

 .على هذه الفروع، واستنتاج أحكام جديدة مل يتعرض هلا النص بداللة املطابقة
ال للمؤاخذة والتنقيص، ويعتربون ذلـك مـن وكان فقهاء املذاهب االخرى جيدون يف هذا االعراض واالقتصار جما

ت تفاهــة هــذا الــرأي، ويعلــن خصــوبة البحــث  آ�ر االعــراض عــن االخــذ �لقيــاس والــرأي، فحــاول الشــيخ أن يثبــ
) الفقـه االمـامي(، وعدم عجزه عن تناول فـروع، ومسـائل جديـده مسـتحدثة، وأن مـدارك )الشيعة(الفقهي عند 

ث الفقيــه فرعــا ال جيــد لــه يف . ع مهمــا كــانال تقصــر عــن اســتيعاب فــرع مــن الفــرو  أصــول الفقــه (وال جيــد الباحــ
 .عالجا) االمامي وأحكامه

ووجــد �نيــا مجــود الفقهــاء املتقــدمني علــى ألفــاظ ومبــاين واصــول خاصــة حــىت أن أحــدهم يســتوحش لــو بــدل 
جديـد مبـا يـراه  لفظ مكان لفظ آخر، فحاول أن يقضي على هذا اجلمـود، ويعيـد صـياغة الفقـه واالسـتنباط مـن

 .من موازين، واصول وقواعد تالئم مصادر التشريع
ووجـــد �لثـــا أن الفـــروع الفقهيـــة مبعثـــرة خـــالل الكتـــب الفقهيـــة بصـــورة مشوشـــة الجيمعهـــا جـــامع، وال يضـــم 
بعضـــها إىل بعـــض بتبويـــب خـــاص فحـــاول أن جيمـــع بـــني النظـــائر، وينظمهـــا يف أبـــواب خاصـــة، ويضـــم املســـائل 

 .قهابعضها إىل بعض وينس
ووجـــد رابعـــا أن نصـــوص احلـــديث تعـــرض لالحتجـــاج �ـــا علـــى احلكـــم عرضـــا مـــن غـــري أن يعـــاجل، واحلكـــم 
 الشرعي يؤخذ من مدلول النص أخذا مباشرا من دون أن يتوسط بني العرض والعطاء صناعة ومعاجلة، وكان
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 .النصوص املطابقيةمن أثر ذلك أن الفقه ظل مقتصرا على استعراض فروع فقهية حمدودة حتددها مداليل 
وحـــاول الشـــيخ لـــتاليف هـــذا الـــنقص أن يبـــين الفـــروع علـــى االصـــول، وأن يصـــيغ عمليـــة االســـتنباط يف قالـــب 
الصــناعة والفــن، وأن يؤســس االصــول ويســتخرج القواعــد الــيت يبــين عليهــا الفقيــه يف االســتنباط، حــىت يوســع مــن 

. نـــاول املســـائل اجلديـــدة والفـــروع املســـتحدثةأبعـــاد البحـــث الفقهـــي، وميســـح عنهـــا مســـات العجـــز والقصـــر عـــن ت
وإمنــا كــان لبســاطة احملــاوالت ) الشــيعة(ويظهــر للبــاحثني أن هــذا العجــز مل يكــن لقصــور يف أداة االســتنباط عنــد 

والتجارب اليت قام �ا السلف يف االستنباط، وبدايـة شـكل عمليـة االجتهـاد لـديهم لطبيعـة املرحلـة الـيت كـان ميـر 
 .ك العصور�ا الفقه يف تل

 )العصر اخلامس(
 مدرسة احللة

ت ) بغداد(بعد احتالل ) مدرسة احللة الفقهية(برزت  قبـل ) مدرسـة بغـداد(على يد هوالكو التتار، فقـد كانـ
االحتالل حافلة �لفقهاء والباحثني وحلقات الدراسة الواسعة، وكان النشـاط الفكـري فيمـا قبـل االحـتالل علـى 

ت بغــ. قــدم وســاق داد مــن قبــل املغــول أو فــد أهــل احللــة وفــدا إىل قيــادة اجلــيش املغــويل يلتمســون وحينمــا أحتلــ
 .وآمنهم على بلدهم بعد ان اخترب صدقهم) هوالكو(االمان لبلدهم، فاستجاب هلم 

    



٧١ 

ـــت بســـائر الـــبالد يف حمنـــة االحـــتالل املغـــويل، وأخـــذت ) احللـــة(وبـــذلك ظلـــت  مأمونـــة مـــن النكبـــة الـــيت حل
ــري مــن الطــالب . مــن الطــالب واالســاتذة والفقهــاء) غــدادب(تســتقطب الشــاردين مــن  واجتمــع يف احللــة عــدد كب

، واحتفلت هذه البلـدة وهـي يومئـذ مـن احلواضـر )احللة(إىل ) بغداد(والعلماء، وانتقل معهم النشاط العلمي من 
وحلقــات  نـدوات البحــث واجلـدل،: مــن وجـوه النشــاط الفكـري) بغـداد(االسـالمية الكـربى مبــا كانـت حتتفــل بـه 
 .واستقرت املدرسة يف احللة. الدراسة واملكاتب واملدارس، وغريها

وظهــر يف هــذا الــدور يف احللــة فقهــاء كبــار كــان هلــم االثــر الكبــري يف تطــوير منــاهج الفقــه واالصــول االمــامي، 
احملققـني وابـن احملقـق احللـي والعالمـة احللـي وولـده فخـر (  وجتديد صياغة عملية االجتهاد، وتنظيم أبواب الفقـه ك
ولكـي نلمـس . ، وغريهم مـن فطاحـل االعـالم ورجـال الفكـر)أيب الفوارس والشهيد االول وابن طاوس وابن ورام

 :أثر هذا العصر وفقهائه يف تطوير مناهج البحث الفقهي نستعرض �جياز تراجم بعض رجال هذه املدرسة
 )احملقق احللي( - ١

 .ومن كبار فقهاء الشيعة) مدرسة احللة الفقهية(لي رائد جنم الدين أبوالقاسم جعفر بن سعيد احل
كـان ألسـن اهـل زمانـه، وأقـومهم �حلجـة وأسـرعهم . االمـام العالمـة واحـد عصـره: قال عنـه تلميـذه ابـن داود

 �لعلماء والفضالء ممن كانوا يقصدونه لالستفادة" كان جملسه يزدحم "  )١(استحضارا
___________________________________ 

 (*). ١٣٤ص . ٣الكىن وااللقاب اجلزء ) ١(
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، فـأراد احملقـق )بغـداد(يوما جملس درسه من ) احملقق الطوسي(وحضر . )١("من حديثه، واالستزادة من علمه 
 .فالتمس منه الطوسي أن يستمر يف درسه) احملقق الطوسي(احللي أن يقف عن التدريس، احرتاما لورود 

، )العــــراق(القبلــــة، فجــــرى احلــــديث عــــن مســــألة اســــتحباب التياســــر يف قبلــــة أهــــل يف ) احملقــــق(وكــــان حبــــث 
�ن االستحباب ال معـىن لـه، إذ التياسـر إن كـان مـن القبلـة فحـرام، وإن كـان ) احملقق(على ) الطوسي(فاعرتض 

 .إىل القبلة فواجب
 .من القبلة إىل القبلة): احملقق(فأجاب 
 ).احملقق الطوسي(فسكت 

). احملقق الطوسـى(رسالة لطيفة يف حتقيق املسألة استحسنها ) احملقق احللي(كتب له ) بغداد(فلما رجع إىل 
 .بتمامها) املهذب(يف ) امحد بن فهد(وقد أورد الرسالة الشيخ 

أن جيـــدد كثـــريا يف منـــاهج البحـــث الفقهـــي واالصـــويل، وأن يكـــون رائـــد هــــذه ) للمحقـــق احللـــي(وقـــد قـــدر 
، وأنـه خلـف كتبـا قيمـة )العالمـة احللـي(املدرسة الفقهية أنه ريب تلميـذا مبسـتوى  املدرسة، ويكفي يف فضله على

، وكتـاب )النـافع(يف جملـدين، وكتـاب ) شـرايع االسـالم(  يف الفقه ال يزال الفقهاء يتناولو�ا، ويتعاطو�ا �عتزاز ك
 .فقه وغريهايف أصول ال) املعارج(، وكتاب )نكت النهاية(يف شرح املختصر، وكتاب ) املعترب(

هجرية، وكان سبب وفاته أنـه سـقط مـن أعلـى درج يف داره فخـر ميتـا لوقتـه، فتفجـع النـاس  ٦٧٦توىف سنة 
ملوته، واجتمع لتشييعه خلق كثري، ودفن يف احللة، وقربه هناك يزار ويتربك به، وأخـريا عمـر وجـدد بنـاؤه علـى يـد 

 .اهل اخلري من أهايل احللة
___________________________________ 

 (*).مرتجم عن الفارسية  ٥٧ص . ١جمالس املؤمنني اجلزء ) ١(
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 )العالمة احللي( - ٢
 ٧٢٦ونشأ فيها، وتويف سنة   ه ٦٤٨مجال الدين حسن بن يوسف بن علي بن املطهر، ولد يف احللة سنة 

 . ه
، فنشـأ كمـا أراد )ق الطوسـياحملقـ(ويف الفلسـفة والر�ضـيات علـى ) احملقـق احللـي(تتلمذ يف الفقـه علـى خالـه 

أســـتاذاه، وظهــــر علــــى أترابــــه وزمالئـــه وعــــرف �لنبــــوغ وهــــو بعــــد مل يتجـــاوز ســــن املراهقــــة، وانتقلــــت الزعامــــة يف 
 ).احملقق احللي(التدريس والفتيا اليه بعد وفاة أستاذه 

هـوده اخلاصــة ، وج)احملقـق احللــي(وقـد قـدر للعالمــة احللـي بفضــل مـا أويت مــن نبـوغ، وبفضــل اسـتاذه الكبــري 
 .أن يساهم مسامهة فعالة يف تطوير مناهج الفقه واالصول، وان يوسع دراسة الفقه

ــرب موســوعة  أول موســوعة فقهيــة مــن نوعهــا يف �ريــخ تطــوير ) التــذكرة(الفقهيــة اجلليلــة ) العالمــة احللــي(وتعت
ريا �حسـن اسـلوب مـع مـن حيـث السـعة واملقارنـة والشـمول، وتطـور منـاهج البحـث، وطبـع أخـ) الفقه الشـيعي(

 .التصحيح والتعليق عليها
يف حيـــاة العالمـــة بفضـــل جهـــوده القيمـــة كمـــا قـــدر لـــه الول مـــرة أن يتفـــرغ لدراســـة ) مدرســـة احللـــة(وبلغـــت 

 ).املختلف(بصورة مستقلة يف كتابه الكبري ) فقهاء الشيعة(املسائل اخلالفية بني 
 )فخر احملققني( - ٣

، )العالمـة احللـي(ف بن املطهر من وجوه الطائفة وأعيا�ـا، تلمـذ علـى أبيـه أبوطالب دمحم بن احلسن بن يوس
اكمــل بعــض �ليــف والــده . ونشــأ برعايتــه وعنايتــه، وقــرأ عليــه خمتلــف العلــوم النقليــة والعقليــة، وبــرز يف ذلــك كلــه

 ).القواعد(  وغريه، وشرح البعض اآلخر ك) كااللفني(العالمة 
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قام برتبية تالمذة كبار يف الفقـه كـان . كان فاضال حمققا فقيها ثقة جليال: قال فيه الشيخ احلر العاملي 
 .منهم الشهيد االول 

 )الشهيد االول( - ٤
، ٧٣٤أبوعبــــدهللا دمحم بــــن الشــــيخ مجــــال الــــدين مكــــي بــــن مشــــس الــــدين دمحم الدمشــــقي اجلــــزيين، ولــــد ســــنة 

 .بلدان جبل عامل، وهاجر إىل احللة لطلب العلمولد يف جزين من . بدمشق ٧٨٦واستشهد سنة 
 .يف الفقه والفلسفة) العالمة احللي(تتلمذ عل فخر احملققني �حللة والزمه، وتتلمذ على آخرين من تالميذ 

و ) مصـر(و ) بغـداد(و ) املدينـة املنـورة(و ) مكـة املكرمـة(  زار كثريا مـن حواضـر العـامل االسـالمي يف وقتـه، ك
ق( ، واجتمــع فيهــا مبشــايخ العامــة، و�حــت لــه هــذه االســفار )مقــام اخلليــل ابــراهيم(و ) ت املقــدسبيــ(و ) دمشــ

 ).الشيعة والسنة(نوعا من التالقح الفكري بني مناهج البحث الفقهي واالصويل عند 
إين أروي عـن : وقرأ كثريا من كتـب السـنة يف الفقـه واحلـديث، وروى عـنهم حـىت قـال يف إجازتـه البـن اخلـازن

ت املقــدس ومقــام اخلليــل حنــ و أربعــني شــيخا مــن علمــائهم مبكــة واملدينــة ودار الســالم بغــداد ومصــر ودمشــق وبيــ
وهذا النص يدل على أن الشهيد االول مجع بـني ثقـافيت الشـيعة والسـنة يف الفقـه واحلـديث، والقـح بـني . ابراهيم

ق خلــف كتبــا كثــرية متتــا. املنهجــني يف حــدود مــا متســح بــه طبيعــة املنهجــني ز بروعــة البيــان، ودقــة املالحظــة، وعمــ
 )الدروس الشرعية يف فقه االمامية(و ) الذكرى(منها : الفكرة وسعة االفق
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و ) اللمعــة الدمشــقية(و ) الباقيــات الصــاحلات(و ) البيــان(وكتــاب ) غايــة املــراد يف شــرح نكــت االرشــاد(و 
و ) خالصــــــة االعتبــــــار يف الفقــــــه واالعتمــــــار(و ) املــــــزار(وكتــــــاب ) االربعــــــون حــــــديثا(و ) النفليــــــة(و ) االلفيــــــة(
ري ذلــك) والقواعــد( ت وفاتــه بدمشــق. وغــ ث قتــل فيهــا �لســيف، مث صــلب، مث رجــم مث أحــرق بفتــوى . كانــ حيــ

القاضي برهان الدين املالكي، وعباد بن مجاعة الشافعي بعد ما حـبس سـنة كاملـة يف قلعـة الشـام يف حمنـة أليمـة 
 .نعرض عنها هنا
 ةمالمح املدرس

اسـتمرارا ملدرسـة بغـداد، ومل ) مدرسة احللـة(ومما تقدم نستطيع أن نتبني املالمح االولية للمدرسة، فقد كانت 
يقــدر للمدرســة رغــم ضــخامة العمــل الــذي قامــت �عبائــه يف جمــال تطــوير منــاهج الدراســة الفقهيــة ان �ــز مــرة 

 .من قبل) الشيخ الطوسي(اخرى مناهج االستنباط كما فعل 
ولكـن ذلـك ال . الفقهيـة مـن خاللـه) الشـيخ(ر يف تراث هذا العصـر الفقهـي يلحـظ بوضـوح جهـود ومن ينظ

مدرسـة (بعـد ) تطـوير البحـث الفقهـي(إنكار املكاسب اليت حققتهـا هـذه املدرسـة يف  -على أي حال  -يعين 
 :وميكننا أن نلخص أهم املالمح اليت متيز هذه املدرسة عن مدرسة بغداد مايلي). بغداد
كمـا وجـد�ه يتحـدث بـذلك يف مفتـتح كتابـه الكبـري   -) للشـيخ الطوسـي(قـدر ): تنظـيم أبـواب الفقـه( - ١

 أن جيمع شتات االشباه والنظائر يف الفقه -) املبسوط(
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إال أن الباحـث يلحــظ يف  . ويبـوب كـل ذلــك يف أبـواب خاصــة بعـد مــا أكثـر الفـروع، واســتحدث فروعـا جديــدة
شـــيئا مـــن  -علـــى تنظـــيم الفقـــه وتبويبـــه، ومجـــع النظـــائر واالشـــباه مـــن فروعـــه  مـــع تـــوفر الشـــيخ -كتـــب الشـــيخ 

وهـذا التشـويش ال خيـتص بكتـب الشـيخ وحـده، وامنـا يظهـر علـى كتـب . التشويش يف تبويب أبواب الفقه وكتبـه
 .املتقدمني عامة

ع البــواب الفقــه اســتمر بتنظــيم رائــ للمحقــق احللــي ) الشــرايع(ويف هــذه املدرســة الول مــرة نلتقــي بكتــاب 
إىل أقسـام ) شـرايع االسـالم(كتابـه ) احملقـق احللـي(فقـد قسـم . عليه فقهاء الشـيعة بعـد ذلـك إىل العصـر احلاضـر

وينطلــق إىل هــذا التقســيم الر�عــي . االول العبــادات، الثــاين العقــود، الثالــث االيقاعــات، الرابــع االحكــام: أربعــة
والثــاين إمــا أن حيتــاج إىل . ن يتقــوم بقصــد القربــة أم ال، واالول العبــاداتاحلكــم الشــرعي إمــا أ: �لشــكل الثــاين

اللفــــظ مــــن اجلــــانبني املوجــــب والقابــــل أو مــــن جانــــب واحــــد، أو ال حيتــــاج إىل اللفــــظ فــــاالول العقــــود، والثــــاين 
جيمـع  وهـذا تقسـيم رائـع. االيقاعات، والثالث االحكـام، وبـذلك تنـدرج أبـواب الفقـه يف أقسـام أربعـة كمـا تقـدم

 .�لذات) احملقق احللي(خمتلف أبواب الفقه، وهي من حصيلة هذه املدرسة، ومتت على يد 
ــألف  - ٢ تــذكرة (موســوعته القيمــة ) العالمــة احللــي(وظهــرت يف هــذه الــدورة الكتابــة الفقهيــة املوســوعية، ف
 يف الفقه املقارن) الفقهاء
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ومــن يطلــع علــى كتــاب . قــارن يف الســعة واالســتيعابوهــو عمــل فقهــي جليــل مل يؤلــف مثلــه بعــده يف الفقهــه امل
للفقــه االســالمي بصــورة  ) العالمــة احللــي(يلمــس فيــه بوضــوح ضــخامة العمــل الفقهــي الــيت قــدمها ) التــذكرة(

يف كتابـه هـذا أن جيمـع آراء خمتلـف املـذاهب االسـالمية، وينـاقش ) العالمـة(فقد حاول . عامة ومبختلف مذاهبه
 .وضوعية وهدوء يعز مثله يف الدراسات املقارنة االخرىذلك كلهه مب

وكثـــر االخـــتالف يف هـــذا العصـــر بـــني فقهـــاء االماميـــة أنفســـهم نتيجـــة البتعـــادهم عـــن عصـــر االمـــام،  - ٣
وكـان البـد للفقيـه نتيجـة لتشـعب اآلراء واملـذاهب يف . واختالفهم يف سالمة الروا�ت من حيـث السـند والداللـة

تــذوق املســائل أن يلــم ميختلــف وجــوه الــرأي يف املســألة حــىت يســتطيع أن حيكــم يف املســألة اســتنباط االحكــام، و 
 .برأيه

وهــــذه احلاجــــة دعــــت العلمــــاء يف هــــذا العصــــر إىل أن جيمعــــوا املســــائل املختلــــف فيهــــا بــــني علمــــاء الشــــيعة، 
 املسـألة، ويعـرف واستعراض وجوه االختالف عنـدهم، كـي يتـاح للفقيـه أوال أن حيـيط علمـا بوجـوه االخـتالىف يف

) الشـيخ الطوسـي(وأول مـن كتـب يف هـذا املوضـوع شـيخ الطائفـة . املسألة املتفق عليها بني علماء االمامية �نيا
 .وهو موسوعة كبرية حتتوي على فقه املذاهب اخلمسة) اخلالف(ألف كتاب 

فـة يف كتابـه الكبـري الضـخم ، حيث مجع املسائل املختلف فيها بني علمـاء الطائ)العالمة احللي(مث اقتدى به 
 :وال تزال هذه الكتب موضع دراسة ومراجعة الفقهاء والدارسني) املختلف(

    



٧٨ 

امتدادا ملدرسة بغـداد، وتطـويرا ملناهجهـا، أسـاليبها، فبـالرغم مـن ) مدرسة احللة(ومهما يكن من أمر فقد كانت 
ت املدرســة بدايــة لفــتح جديــد، ) يالشــيخ الطوســ(الفــتح الفقهــي الكبــري الــذي قــدر ملدرســة بغــداد علــى يــد  كانــ

نتيجـــة ملمارســـة هـــذا اللـــون اجلديـــد مـــن  -فقـــدر ملدرســـة احللـــة . ومرحلـــة جديـــدة االســـتنباط مل ختـــل مـــن بدائيـــة
أن متســح عنهــا مظــاهر البدائيــة، وأن تســوي مــن مســالكها وأن توســع الطريــق للســالكني  -التفكــري واالســتنباط 

 .ومتهدها هلم
ــئن كــان  قمــة الفكــر ) العالمــة احللــي(بلــغ قمــة الفكــر الفقهــي ملدرســة بغــداد فقــد بلــغ ) ســيالشــيخ الطو (ول

علـى املسـتوى الـيت خلفهـا الشـيخ ) مدرسـة بغـداد(ولوال جهود علماء هـذا العصـر لظلـت . الفقهي ملدرسة احللة
ت هــذه املراحــل الطويلــة الــيت قطعتهــا فيمــا بعــد علــى أيــدي علمــاء كبــار، أمثــال  و ) احملقــق(مــن ورائــه، وملــا قطعــ

 .وغريهم) الشهيد(و ) العالمة(
   



٧٩ 

 حياة الشهيد االول

 متهيد

ـــاة الشـــهيد االول الفقيـــه االعظـــم  ـــن مكـــي(حي العـــاملي اجلـــزيين متشـــعبة االطـــراف، بعيـــدة الغـــور، ال ) دمحم ب
 يكفي لدراستها واستعراضها هذا العرض السريع، واللمسات اخلفيفـة الـيت ال متـس مـن حيـاة الرجـال غـري ظـواهر

فقـد جـدد الفقيـه االعظـم الشـهيد االول . سطحية من حيا�م، يعرضها التاريخ بتفصـيل، أو يلمـح إليهـا �مجـال
 .مدرسة يف الفقه هلا أبعادها وحدودها ومسا�ا اخلاصة اليت متيزها عن املدارس الفقهية السابقة عليها

تـــه، فأيـــده �س مـــن املـــؤمنني، وخـــاض غمـــار السياســـة، واشـــتبك مـــع االجتاهـــات السياســـية املعارضـــة يف وق
وعارضه آخرون مـن املخـالفني وحاربتـه فئـة، واعرتضـت سـبيله طائفـة أخـرى، واسـتدعاه حـاكم خراسـان واعتقلـه 

ق، وقتلــه يف النهايــة يف حــديث مشــجي ــى احليــاة الثقافيــة والفكريــة، . حــاكم دمشــ ري إذا عل ــ فقــد كــان لــه أثــر كب
اجلانـــب الفكـــري، : أمهيـــة ذلـــك كلـــه أنـــه كـــان ميثـــل يف اجلـــانبني معـــاويزيـــد يف . وعلـــى احليـــاة السياســـية يف وقتـــه

كان يلقى املعارضة كل املعارضة من قبل الواجهات السياسـية والفكريـة . واجلانب السياسي اجتاها فكر� خاصا
 يف وقته، �عتباره مذهبا فكر� وسياسيا خطرا على الكيان االجتماعي

    



٨٠ 

فكــان دائمــا يف جمالســه وحمافلــه واتصــاالته ومــا جيــري بينــه . احلــاكم بصــورة خاصــةالقــائم يف وقتــه، وعلــى اجلهــاز 
وبني اآلخرين من حديث حمفوفا برقابة قاسية من قبل السلطة، كما كـان هـو قـدس هللا نفسـه علـى حـذر دائـم، 

 .اكموحيطة مستمرة من أن �خذ عليه السلطة فلتة سياسية حتتج �ا عليه يف اثبات املعارضة للجهاز احل
الــذي كــان ) الكيــان املــذهيب(يف تثبيــت ودعــم ) الشــهيد االول(ومــن ذلــك تعــرف الصــعو�ت الــيت واجههــا 

يؤمن به فكر� وسياسيا، وما كان يلقى من عنت وأذى وجهد متواصل مرير يف سـبيل ذلـك، إىل أن أمـتحن يف 
االول إذا أعمــق مــن هــذه فحيــاة الشــهيد . ذات نفســه فقتــل شــهيدا، وصــلب بعــد القتــل، واحــرق بعــد الصــلب

 .السطحية، والظواهر اليت يتناول مرتمجوه حياته �ا
وال يتيسر للباحث أن يدرس شخصية الفقيه املرتجم له وأثره يف احلركة منكرية، والسياسـية املعارضـة مـن دون 

و�حثـا عـن احلـق، أن يدرس عصر الشهيد االول ربيئته، والبالد اليت كان ينتقـل فيهـا، طالبـا للعلـم، وحـامال لـه، 
وداعيــا اليــه، ومســتوى الثقافــة والفكــر يف عصــر الشــهيد االول ولــدى شــيوخ الشــهيد الــذي كــان يتصــل �ــم بــدء 

ث أن يلمــس بوضــوح أبعــاد االثــر الــذي . حياتــه الدراســية، و�خــذ عــنهم العلــم ومــن دون ذلــك ال يتيســر للباحــ
، كمـــا ال يســـغين الباحـــث أن يـــدرس االجتاهـــات مـــن الدراســـات الفقهيـــة) الشـــهيد االول(تركـــه الفقيـــه االعظـــم 

مـن هـذه ) الشـهيد االول(السياسية يف عصره، وحدودها ومعارضـتها ليسـتطيع أن يـدرس موقـف الفقيـه االعظـم 
 .احلركات واالثر الذي تركه من تكوين الواجهة املعارضة للسلطة واجلهد الذي حتمله يف سبيل ذلك

    



٨١ 

نــــدرس يف اجلانــــب االول شخصــــية الشــــهيد : ينقســــم إىل جــــانبني) لالشــــهيد االو (إذا فحــــديثنا عــــن حيــــاة 
 .الفكرية، واثره يف تطور الفقه االسالمي

ويف اجلانـــب الثـــاين نبحـــث عـــن حيـــاة الشـــهيد السياســـية، وموقفـــه مـــن احلركـــات املعارضـــة، وأثـــره يف تكـــوين 
 .الكيان السياسي الذي كان يدعو اليه كفقيه شيعي كبري

الفقيـه الشـهيد ونسـبه وأوالده وحياتـه اخلاصـة ممـا ال يتصـل �ـذين اجلـانبني فنرتكـه إىل  أما احلديث عـن والدة 
 .كتب التاريخ والرتاجم، والرسائل املستقلة اليت تناولت حياة الشهيد االول

 نشأته الفكرية موطنه - ١
كـري أثـر كبـري يف صـياغة للبيئة اليت يفتح عليها االنسان عينيه، وينشـأ فيهـا، ويتلقـى فيهـا مبـادئ الثقافـة والتف

الشخصية وتكوينها، ومهما كانت قابلية الشخص ومؤهالته فالبد أن يتأثر �لبيئة الـيت ينشـأ فيهـا، وينـدمج �ـا 
ولذلك فال ميكن للباحث أن يفصل الشخصية اليت يريد أن يدرسـها عـن البيئـة الـيت نشـأ فيهـا، . فكر� وعاطفيا

 )١()جزين(ينها وصياغتها وقد فتح فقيهنا املرتجم له �ظريه الول مرة على واملؤثرات البيئية اليت تدخلت يف تكو 
___________________________________ 

 (*).قرية من جيل عامل تقع يف اجلنوب من جبل لبنان : جزين بفتح اجليم) ١(
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يف هــذا القطــر وتلقــى فيهــا مبــادئ العلــوم العربيــة  )٢(يف بيــت مــن بيــوت العلــم والــدين. )١()جبــل عامــل(مــن 
جبـل (فقـد كـان : وقد كان لبيئة جبل عامل وجزين بنحو خـاص أثـر يف تكـوين شخصـية الشـهيد االول. والفقه
منـذ والدة فقيهنــا املـرتجم لــه إىل الوقـت احلاضــر مركـزا مـن مراكــز االشـعاع يف جمــال الفكـر االســالمي وال ) عامـل

 .الفقهية واالدبيةسيما يف الدراسات 
ورغــم أن املنطقــة صــغرية يف حــد ذا�ــا، فقــد قــدمت للعــامل االســالمي علــى مــدى �رخيهــا املشــرق رجــاال مــن 

ومـا ) أمـل اآلمـل(ويكفي أن يتصفح االنسان كتـاب . ة والثقافة الراقية يف جماالت الفكر االسالمي ذوي الكفاء
. لقطــر مـــن الناحيــة الفكريـــة والفقهيــة بصـــورة خاصـــةأحلــق بـــه مــن مســـتدركات وتكمــالت، لـــيلمس أمهيــة هـــذا ا

فهنــاك يف عاملــة تكثــر النــدوات : وجمتمــع عاملــة بشــكل عــام جمتمــع فكــري، يطبــع حيا�ــا طــابع احليــاة اجلامعيــة
 .العلمية، واحللقات الدراسية وجمالس البحث واملناقشة

ألـوان احلـديث، وتكثـر املسـاجد وحىت يف ا�الس العامة يطغى حديث العلم واالدب على أي لون آخر من 
وقـد تكـون الصـورة التقريبيـة الـيت يعطيهـا الشـيخ . بينهم وتعاطي الشعر املرجتل الذي خيلو من أي تكلف وصـنعة

 )احلر العاملي(
___________________________________ 

عاملة بن سبأ الذي رحل من اليمن وسكن  جزء من بالد سور� الكربى يقع يف جنوب لبنان ويسمى بعاملة نسبة إىل: جبل عامل) ١(
 .جباال من لبنان فأطلق عليها اسم العاملة فيما بعد

 (*).اجلزيين من علماء واعيان هذه املنطقة ) مكي بن دمحم(اجلزيين والده الشيخ ) أمحد بن طي(كان جد الشهيد االول الشيخ ) ٢(
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ن الناحيــة ) أمــل اآلمــل(يف كتابــه  الثقافيــة أقــرب مــن غريهــا يف إعطــاء فكــرة جمملــة عــن هــذا ملوقعيــة هــذا القطــر مــ
 .القطر

إن علماء الشيعة يف جبل عامل يبلغـون حنـو اخلمـس مـن علمـاء الشـيعة : " ) الشيخ احلر العاملي(يقول 
 .يف مجيع االقطار مع أن بالدهم أقل من عشر عشر بالد الشيعة

ينيــه علــى احليــاة فخــالط العلمــاء، وار�د ا�ــالس والنــدوات يف مثــل هــذه البيئــة نشــأ الشــهيد االول، وفــتح ع
واشـــرتك يف حلقـــات الدراســـة الـــيت كانـــت تعقـــد يف املســـاجد : العلميـــة الـــيت كانـــت تعقـــد يف أطـــراف هـــذا القطـــر

واملـــدارس والبيـــوت، وتعـــاطى فيهـــا طرفـــا مـــن العلـــم، وســـاهم فيمـــا كـــان يـــدور بـــني االســـاتذة والطـــالب، أو بـــني 
من خـالف وشـجار حيتـد حينـا، ويلـني آخـر وكـون لنفسـه مبـرور الـزمن آراء خاصـة يف مسـائل  :الطالب أنفسهم

 .الفقه واالدب، وأعانته على ذلك ثقافته الشخصية، ومؤهالته الفكرية، وقرحيته الوقادة
والنعلـــم شـــيئا صـــحيحا عـــن بدايـــة أمـــر هـــذا القطـــر، وظهـــور احلركـــة الفكريـــة الشـــيعية فيهـــا، إال أ� نعلـــم أن 

نـزل هـذا القطـر، واختـذ لنفسـه ) عثمـان بـن عفـان(يف عهـد ) الشام(ملا نفي إىل  ) أ� ذر(حايب اجلليل الص
ن ) خمــاليس اجلبــل(علــى ســاحل البحــر االبــيض و ) الصــرفند(فيــه مقــامني يف قــرييت  يف اجلهــة اجلنوبيــة الشــرقية مــ

 .يف هاتني القريتني تعرفان �مسه جبل عامل على رابية تطل على االردن وال يزال هناك مسجدان
ـــزول  . )١(جببـــل عامـــل �لـــذات) أيب ذر(ويف غالـــب الظـــن أن التشـــيع انبثـــق مـــن هـــذين املقـــامني، ومـــن أ�م ن

 فأصبح وهو مل يتجاوز بعد املراحل االوىل من دراسته يشار اليه
___________________________________ 

 (*). ٢٣٣ص . آل صفادمحم جابر . ال حظ �ريخ جبل عامل) ١(
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مكـي (ويف البيـت كـان جيـد مـن والـده الشـيخ . �لفضل والعلم، وينبأ له مبستقبل رفيع يف جماالت الثقافة والفكـر
ت ) مجال الدين دافعـا قـو� ملمارسـة الدراسـة، و�عثـا علـى التفكـري والـدرس، كمـا كـان جيـد مـن ا�ـالس الـيت كانـ

ري واملناقشــة  تعقــد يف بيــتهم بــني حــني وآخــر، وخضــرها ن العلمــاء املرمــوقني يف املنطقــة جمــاال خصــبا للتفكــ نفــر مــ
 .وابداء الرأي

، جيلــس إىل حلقا�ــا، ويــر�د جمالســها، ويشــرتك فيمــا )عاملــة(كــذلك نشــأ شــيخنا الفقيــه املــرتجم لــه يف بيئــة 
ع املرحلـة االوىل و�ذا الشـكل اسـتطاع وهـو يقطـ. جيري فيها من نقاش وجدال ويستمع إىل العلماء من مدرسيه

 .من نشأته الفكرية أن برز بشكل ملحوظ يف جمال العلم واالدب بني أقرانه وأترابه
 رحالته وشيوخه

وإمنـــا جتاوزهــا إىل أقطــار بعيـــدة ) جــزين(مل يقتصــر الشــهيد االول علــى الثقافـــة الــيت تلقاهــا يف مســـقط رأســه 
ن  ــيت شــد اليهــا الشــهيد االول و . يف ذلــك العهــد) مراكــز الفكــر االســالمي(وقريبــة أخــرى مــ أهــم هــذه االقطــار ال

ت ). احللة وكربالء وبغداد ومكة املكرمة واملدينة املنـورة والشـام والقـدس(الرحال لتلقي العلم أو االفادة هي  وكانـ
هــذه االقطــار يف القــرن الثــامن اهلجــري مــن أهــم مراكــز الثقافــة االســالمية، وال ســيما احللــة، فقــد كانــت يومــذاك 

 .كر� كبريا من مراكز الثقافة االسالمية الشيعية، ومنطلقا للحركة العقلية يف أوساط العامل االسالميمركزا ف
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ــى يــد شــيوخ كبــار، وأســاتذة مرمــوقني مــن ) احللــة(وقــد تكــرر ســفر الشــهيد االول إىل  وتلقــى العلــم فيهــا عل
تعتـرب ذلـك اليـوم ) وكربال املقدسة وبغداد احللة(واذا كانت . ، وغريهم)العالمة احللي(ابن ) فخر احملققني(أمثال 

ــث كــان طــابع  مراكــز للفقــه الشــيعي، والدراســات الشــيعية فقــد تكــررت ز�رات الشــهيد للحــرمني الشــريفني، حي
 .الفكر فيها مجيعا طابعا سنيا

ن طريــق هــذه االســفار أن ينــدمج يف أطــر ثقافيــة خمتلفــة، و يعــيش وجوهــا خمتلفــة ) للشــهيد االول(و اتــيح  عــ
فكــان علـــى صـــلة وثيقـــة �الجتاهـــات الفكريـــة الســـنية، . ن الفكـــر، ويتفاعـــل مـــع االجتاهـــات الفكريـــة املتضـــاربةمــ

وعلى معرفة �مة �رائها و أفكارها، كما كان على صلة وثيقة، ومعرفة �مـة مبشـيخة الروايـة والفقـه والكـالم مـن 
االخرى، ومل يكـن ) أقطاب املذاهب االسالسية(أعالم السنة، مما يدل على أنه يف أسفاره كان خيالط كثريا من 

 .ممن ينطوي فكر� على نفسه
وأمــا مصــنفات العامــة ومــرو��م فــاين أروي عــن حنــو أربعــني : ويــدل علــى ذلــك قولــه يف إجازتــه البــن اخلــازن

ــت املقــدس، ومقــام ابــراهيم اخلليــل . شــيخا مــن علمــائهم مبكــة واملدينــة، ودار الســالم بغــداد، ومصــر ودمشــق وبي
وكذا صحيح مسلم، ومسـند أيب داود، وجـامع . فرويت صحيح البخاري عن مجاعة كثرية بسندهم إىل البخاري

ن ماجــة، واملســتدرك علــى الصــحيحني  ــ الرتمــذي، ومســند أمحــد، وموطــأ مالــك، ومســند الــدار قطــين، ومســند اب
 .للحاكم ابن عبدهللا النيسابوري، إىل غري ذلك

 .عرفة شخصية الشهيد العلميةوهذا النص يعيننا كثريا على م
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كبغـــداد ومصـــر والقـــدس واحلـــرمني، ) مراكـــز الفكـــر االســـالمي الســـين(فقـــد يظهـــر أنـــه ســـافر إىل كثـــري مـــن 
وغريها، ومل مينعه اختالفه الفكري مع املدرسة السنية أن حيشر نفسه فيهم، ويتلقى منهم، ويلقـي الـيهم ويتفاعـل 

 .معهم
لة إىل هذه االقطار لغرض السياحة أو التجارة، أو الرتويج عـن الـنفس، وإمنـا  ومل تكن رحالته املتكررة والطوي

ري املطالعـــة لكتـــبهم ووثيـــق  ـــى جمـــالس الســـنة وحلقـــا�م، وكثـــ كـــان لغـــرض فكـــري خـــالص فكـــان كثـــري الـــرتدد عل
 .االتصال بشيوخهم

 يتعاطاهـــا أئمـــة أمهـــات الكتـــب احلديثيـــة والفقهيـــة الـــيت) مشـــايخ الســـنة(ويشـــعر� الـــنص �نيـــا أنـــه تلقـــى مـــن 
ــى أن . مــن الصــحاح، واملســانيد والســنن، وغريهــا: الســنة كــان ميلــك عقليــة   ) الشــهيد االول(وهــذا يــدل عل

�ضجة متفتحة ال تنطوي على اطار فكري خاص، وال يقتصر على لون من التفكري، مما يندر وجود مثله عنـد 
 .عامة العلماء واملفكرين

مفتاحـا : ظاهرة رحالت الشيخ واتصاله بعلماء السنة مفيدا ومسـتفيدا: ذه الظاهرةوحنن نستطيع أن نعترب ه
 .لدراسة شخصية االمام الشهيد االول

 شيوخه واساتذته
الفكـــري مـــن اســـتعراض شـــيوخ الفكـــر والعلـــم الـــذين ) الشـــهيد االول(يســـتطيع الباحـــث أن يلمـــس شخصـــية 

 ره إىل أن انتقل إىل جزين، وأسس فيها مدرستهاتصل �م، وأخذ عنهم، وحضر جمالسهم منذ نعومة أظفا
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ومل يقتصــر اتصــال الشــهيد بشــيوخ الفكــر يف عصــره علــى . الشــهرية الــيت تعتــرب االوىل مــن نوعهــا يف هــذه املنطقــة
اتصـل ) الشـهيد االول(فسـوف جنـد أن . شخص خاص أو على قطر خـاص، أو علـى منـط خـاص مـن التفكـري

يف وقتـــه واتصـــل مبختلـــف ) الـــوطن االســـالمي(خمتلـــف مراكـــز احلركـــة العقليـــة يف �لـــوان خمتلفـــة مـــن الفكـــر وار�د 
ن طريــق هــذا التفاعــل الفكــري الــتالقح قــدر لشــيخنا الشــهيد أن يكــون لنفســه شخصــية : العلمــاء واملفكــرين وعــ
 .ثقافية مرموقة

 شيوخه يف جزين
ري، وأنــــس حبــــديث العلــــم مســــقط رأس الشــــهيد، تلقــــى شــــيخنا الشــــهيد ومبــــادئ العلــــم ) جــــزين(يف  والتفكــــ

مجـال الـدين (والعلماء، والزم جمالسهم، واعتىن بكل ما يتصل بشؤون الفكر واالدب، فدرس على والده الشيخ 
 .بن الشيخ دمحم مشس الدين، وتلقى عنه مبادئ العربية والفقه) مكي

. فضــل والعلــم يف املنطقــةوروى عنــه وكــان يعــرف �ل) طوقــان العــاملي(وكــان والــد الشــهيد تلمــذ علــى الشــيخ 
اجلــزيين أبوزوجتــه وعــم أبيــه، وكــان هــذا عاملــا  ) اســد الــدين الصــائغ(وتلمــذ الشــهيد كــذلك يف جــزين علــى الشــيخ 
 .)١(كبريا يتقن ثالثة عشر علما من العلوم الر�ضية

___________________________________ 
 (*). ١٢٩ص . ١١ج . أعيان الشيعة) ١(
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أنه تلقى مـن اسـتاذه الصـائغ مبـادئ يف الر�ضـيات والعلـوم العقليـة، كمـا تلقـى مـن أبيـه مبـادئ ويف غالب الظن 
 .يف العربية والفقه

 شيوخه يف احللة
جببـل عامـل وهـو بعـد مل يتجـاوز السـابع عشـرة مـن عمـره، فقـد ) جزين(من ) احللة(هاجر الشهيد االول إىل 

، وإذا علمنـا أن والدة الشـهيد   ه ٧٥١شعبان سنة  ٢٠ه بتاريخ بداره �حللة أن يروي عن) فخر احملققني(أجازه 
ت يف ســـنة  ، علمنـــا أن بدايـــة اتصـــال الشـــهيد بـــه كانـــت قبـــل أن يبلـــغ الســـابع عشـــرة مـــن عمـــره و  ه ٧٣٤كانـــ

كانت يومها مركزا كبريا من مراكز احلركة العقلية يف االوساط االسالمية الشيعية، تؤمها البعثـات العلميـة ) احللة(
 ).البلدان الشيعية(وال سيما ) الوطن االسالمي(خمتلف اجزاء  من

ابــن (و ) فخـر احملققـني(وولـده ) العالمـة احللـي(وكانـت حتفـل يف وقتـه برجـال كبـار مـن علمـاء الشـيعة أمثـال 
ريهم ممـن تعـرف قسـما مـنهم يف مشـيخة الشـهيد فيمـا �يت مـن حـديث) ابن أيب الفـوارس(و ) منا وتوسـعت . وغـ
وشـردوا ) املغـول(بنكبـة ) بغـداد(زادت أمهيتها واجتهت االنظـار اليهـا اكثـر مـن ذي قبـل بعـدما أصـيبت و ) احللة(

 ، فهاجر العلماء من بغداد إىل احللة)١(أهلها وامعنوا يف التدمري واخلراب
___________________________________ 

ان قــد أتــى نفــر مــن العلــويني وأعــاظم أهــل احللــة وعلمائهــا فالتمســوا وأثنــاء حصــار بغــداد كــ: قــال مؤلــف �ريــخ العــراق بــني احتاللــني) ١(
ليمتحنــوا  -(*). -وامــري جنلــى النخجــواين، وأرســل يف أثــرهم بوقــاتيمور وهــو اخ أوجلــاي خــاتون ) بوكلــه(أمــا� مــن هوالكــو فأرســل الــيهم 

الفـرات لعبـورهم، وفرحـوا بوصـوهلم، وأظهـروا مزيـد  إخالص أهل احللة والكوفة، فاستقبلوهم وجيوشهم استقباال �هـرا، ونصـبوا جسـرا علـى
 .٢٠٦ - ٢٠٥ص  �١ريخ العراق بني احتاللني اجلزء . السرور، رأى بوقاتيمور اخالصهم وثبا�م فرحل
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وانتقلوا اليها وألقوا فيهـا رحـاهلم، فكثـرت فيهـا املـدارس واملكاتـب وحفلـت العلمـاء، وأصـبحت مركـزا مرموقـا مـن 
 .قلية يف االوساط االسالميةمراكز احلركة الع
) احملقـق الطوسـي(وانتقـال بقـا� احلركـة العقليـة مـن بغـداد إىل احللـة وعنايـة ) بغداد(جبوار ) احللة(ولوال وجود 

ؤون الفكــر االســالمي) فخــر احملققــني(وولــده ) العالمــة احللــي(وتلميــذه  ى مــا تبقــى مــن الثقافــة : بشــ واحملافظــة علــ
مـن كتـب الفقـه : من هذا الرتاث الفكري الضخم الذي نتداوله اليوم فيما بني أيدينا ملا بقي لنا شئ: االسالمية

 .واحلديث والتفسري والعلوم العقلية واالدبية
 فخر احملققني - ١

ويف هذه الفـرتة مـن ازدهـار احلركـة العقليـة، والنشـاط الثقـايف �حللـة انتقـل الشـيخ الشـهيد، وهـو بعـد شـاب مل 
 ابن العالمة احللي، وحضر )١(إىل هذه املدينة، واتصل �لعالمة فخر احملققنييتجاوز دور املراهقة 

___________________________________ 
فخر احملققني ابوطالب دمحم بـن حسـن بـن يوسـف بـن املطهـر مـن وجـوه الطائفـة وأعيا�ـا، رزق حظـا وافـرا مـن العلـوم العقليـة والنقليـة ) ١(

، وقـرأ عليـه خمتلـف العلـوم العقليـة والنقليـة، وبلـغ مرتبـة االجتهـاد أو مـا يقـرب منـه وهـو مل يتجـاوز بعـد )احللـيالعالمـة (ونشأ على يد أبيـه 
ىن عليـه علمـاء  -(*).العاشرة من عمره، اكمـل بعـض كتـب والـده العالمـة احللـي كـااللفني وغـريه، وشـرح الـبعض اآلخـر كالقواعـد  وقـد أثـ

 .مقامه ومسو مكانته ا �لغا مما يدل على علو الطائفة ثناء
 .كان فاضال حمققا فقيها ثقة جليال: قال عنه الشيخ احلر العاملي

وقال عنه مؤلف روضات اجلنات زين ا�تهدين شيخنا الغالب أبوطالب دمحم بن العالمة مجال الدين حسن بن يوسف بن املطهـر احللـي 
احملققـــني، ورأس املــدققني، وحســـب الداللـــة علــى مكانتـــه يف العلـــوم  امللقــب عنـــد والــده بفخـــر الـــدين، ويف ســائر مراصـــيده ومـــوارده بفخــر

ثنائـه احلقة، و�اية جاللته يف هذه الطائفة احملقة شدة عناية والده املسلم عند مجيع علمـاء االسـالم وقيامـه بـه، مـع انـه أبـوه حبـق احرتامـه و 
 .به، ودعائه له يف كثري من مؤهالته ومصنفاته، والتماسه الدعاء منه

ق القمـي يف حقــه يف الكـىن وااللقـابو  وجـه مـن وجــوه هـذه الطائفـة وثقا�ــا، جليـل القـدر عظــيم املنزلـة رفيـع الشــأن،  . ٣. اجلــز. قـال احملقـ
كثري العلم، وحيد عصره، وفريد دهره، جيد التصـانيف حالـه يف علـو قـدره، ومسـو مرتبتـه وكثـرة علومـه أشـهر مـن أن يـذكر وكفـى يف ذلـك 

 .جتهاد يف السنة العاشرة من عمره الشريفأنه فاز بدرجة اال
 (*). ٧٧١سنة  ٢ج  ٢٥وتويف ليلة   ه ٦٨٢سنة . ١ج  ٢٠ولد ليلة 

    



٩٠ 

وملـس فخـر احملققـني . وغـريه) ايضاح الفوائد يف شـرح اشـكاالت القواعـد(دروسه وأحباثه، ودرس عليه كتاب 
وأملعيــة ال تتــوفر يف غــريه فــأد�ه مــن  يف تلميــذه الشــاب بــني مئــات الطــالب الــذين كــانوا حيضــرون دروســه نبوغــا

نفسه وقربه مـن جملسـه، وصـحبه يف جمالسـه ودروسـه، وحفـه برعايتـه وعنايتـه، وأخـذ يثـين عليـه كلمـا جـرى ذكـره 
 يف جملس، أو كلما رأى فرصة مناسبة
    



٩١ 

 .بشكل ال يعهد من استاذ كبري كفخر احملققني �لنسبة إىل تلميذ شاب يف هذا الدور من العمر
قـرأ علـي مـوال� االمـام العالمـة : تـه عليـه االجازة اليت كتبهـا لـه خبطـه علـى ظهـر كتـاب القواعـد عنـد قراء ففي

) دمحم بـن مكـي بـن دمحم بـن حامـد(االعظم أفضل علماء العامل سيد فضالء بين آدم، موال� مشـس احلـق والـدين، 
، ومجيـع مـا صـنفه أصـحابنا تـب والـدي أدام هللا أ�مه، من هذا الكتاب مشكالته، وأجزت له روايـة مجيـع ك

 .)١(م عن والدي عنهم �لطرق املذكورة هلااملتقدمون 
 .)٢(لقد استفدت من تلميذي دمحم ابن مكي أكثر مما استفاد مين: وقال عنه كذلك فيما يروى عنه

يقول، وملـا يقـال عنـه بعـد، فقـد ممن يلقي الكالم على عواهنه، وال حيسب حسا� ملا ) فخر احملققني(وليس 
ملح يف تلميذه من النبوغ واالملعية ما دعاه إىل كل هذا الثناء واالحتفـاء، وقـد عـرف التلميـذ الشـاب مكانتـه مـن 
قلب استاذه الكبري وإيثاره له بكل شئ، وحفاوته البالغة به، فالزمه يف دروسه وأحباثه وجمالسـه وهـو بعـد شـاب 

 .ودرس عليه أبوا� كثرية مل يتجاوز الثامنة عشرة،
ومـن ذلـك يعلـم . )٣(وقد كان معظم اشتغاله يف العلوم عند فخر احملققني ابن العالمة: يقول مؤلف الروضات

 أن التلميذ الشاب مل يفارق استاذه الكبري حىت ملس
___________________________________ 

 .٥٩٠ص . ٢الطبعة احلجرية ج . روضات اجلنات) ١(
 .٣٨ص : حياة االمام الشهيد االول) ٢(
 (*). ٥٩٠ص  ٢ج . الطبعة احلجرية. روضات اجلنات) ٣(

    



٩٢ 

وقـــد . فيـــه اســـتاذه النضـــج الفكـــري الكـــايف، وحـــىت ملـــح يف نظراتـــه وآرائـــه مالمـــح االســـتقالل �لـــرأي واالجتهـــاد
ه مــرة بــداره �حللــة ســنة أجــاز : اســتجاز اســتاذه الكبــري يف روايــة احلــديث، وكتــب املتقــدمني فأجــازه أكثــر مــن مــرة

 .٧٥٨وأجازه مرة أخرى بداره �حللة سنة . سنة فقط ١٧، ويف هذا التاريخ كان عمر الشهيد ٧٥١
وأجــازه مــرة �لثــة �ملكــان املتقــدم وكــان التلميــذ الشــاب يقــدر بــدوره أســتاذه الكبــري وجيلــه كلمــا أتتــه مناســبة 

 .عليه للتقدير والتجليل، ينوه بشأنه وجاللة مكانته وحقه
وأمـا مصـنفات االمـام : الذى تلمذ عليـه يف كثـري مـن املعلـوم) ابن جندة(فقال يف إجازته للشيخ مشس الدين 

مــنهم الشــيخ االمــام ســلطان العلمــاء، ومنتهــى الفضــالء : فــاين أرويهــا عــن غــريه مــن أصــحابنا ابــن املطهــر 
لب دمحم بن الشيخ االمـام السـعيد مجـال الـدين بـن املطهـر، مـد والنبالء، خامتة ا�تهدين، فخر امللة والدين أبوطا
 .)١(هللا يف عمره، وجعل بينه وبني احلاد�ت سدا

وهنا يلمس القارئ روعة الوفاء بني االستاذ والتلميذ، وتقدير االستاذ لتلميذه الشـاب، وحفاوتـه بـه، وهـو مل 
لـه، واحرتامـه ا�ه، وقـد انتقـل مـن دور التلمـذة إىل دور يتجاوز بعد سـين املراهقـة ووفـاء التلميـذ السـتاذه وجتليلـه 

 .املرجعية والتأليف والتدريس
___________________________________ 

 (*). ٥٨٧ص . ٣ج . روضات اجلنات الطبعة احلجرية) ١(

    



٩٣ 

ه وأســس مدرســت) جــزين(ويف غالـب الظــن أن الشــهيد بقـي علــى صــلة روحيــة مـع اســتاذه حــىت حينمــا انتقـل إىل 
 .الكبرية، وكان بينهما ما يشبه املراسلة واملكاتبة

 )ابن معيه(
قـــال عنـــه . مـــن علمـــاء احللـــة الكبـــار، ومـــن أعـــاظم تالمـــذة العالمـــة احللـــي، وأفـــاخم مشـــائخ شـــيخنا الشـــهيد

 تلميذه النسابة السيد أمحد بن علي احلسيين يف كتابه
 )عمدة الطالب(

احلاسـب النســابة املصـنف، اليــه انتهـى علـم النســب يف زمانـه، ولــه شـيخي املـوىل الســيد العـامل الفاضــل الفقيـه 
 .االسناد العالية، والسماعات الشريفة أدركته قدس هللا روحه شيخا، وخدمته قريبا من اثنيت عشرة سنة

 .قرأت عليه ما أمكن حديثا ونسبا، وفقها وحسا�، وأد� و�رخيا وشعرا إىل غري ذلك
 .لرجال خرج يف جملدين ضخمنيمن تصانيفه كتاب يف معرفة ا

 .وكتاب �اية الطالب يف نسب آل أيب طالب يف اثين عشر جملدا ضخما قرأت عليه أكثره
 .وكتاب الثمرة الظاهرة من الشجرة الطاهرة أربع جملدات يف أنساب الطالبيني مشجرا

 .كتاب الفلك املشحون يف أنساب القبائل والبطون: ومنها
م خـــرج منـــه أحـــد وعشـــرون جملـــدا، وكـــان يقـــدر إمتامـــه يف مائـــة جملـــد، كـــل جملـــد كتـــاب أخبـــار االمـــ: ومنهـــا

 .أربعمائة ورقة
    



٩٤ 

كتــاب احلــدود الزينيــة، وتــذييل االعقــاب، وكشــف : كتــاب ســبائك الــذهب يف شــبك النســب ومنهــا: ومنهــا
 .االلباس يف نسب بين عباس

ط االعمـال، إىل غـري ذلـك مـن كتـب رسالة االبتهاج يف علم احلساب، وكتاب منهاج العمال يف ضب: ومنها
 .الفقه واحلساب والعروض

 .)١(ومن أشعاره ملكت زمام الفضل حىت أطاعين
ونقلنـــا الـــنص بكاملـــه حـــىت نســـتطيع أن نعـــرف بوضـــوح مكانـــة هـــذه الشخصـــية العلميـــة يف احللـــة وأثرهـــا يف 

 .تكوين اجلانب الفكري
ن العالمـة وولـده فخـر الـدين وغـري مهـا، وتوسـع هـو ومما تقدم يظهر أنه كان إنسا� موسوعيا، تلقـى العلـم عـ

بعــد ذلــك واشــتغل �لتــدريس والكتابــة والتقــى بــه الشــهيد يف احللــة فوجــده عاملــا موســوعيا، خبــريا واســع املعرفــة 
 .فاغتنم جمالسه، واستفاد منه واستجازه

ــن معيــة(و ) الشــهيد(وال جنــد هنــا نصــا �رخييــا يــدل علــى شــكل الصــلة القائمــة بــني  ت صــلة )اب ــ ، هــل كان
ث يســتبعد أن يفــوت الشــهيد يف املراحــل االوليــة مــن  التلمــذة والتــدريس، أم شــئ آخــر مــن الصــلة؟ إال أن الباحــ
حياته الدراسية يف احللة االستفادة من شخصية علميـة موسـوعية كـابن معيـة ومـا نعـرف مـن تعطـش الشـهيد إىل 

. بــني الشــهيد وابــن معيـة تشــبه صــلة التلمــذة والتــدرسالعلـم، و�الكــه عليــه أنــه يكتفـي للداللــة علــى وجــود صـلة 
ض إجازاتــه أعجوبــة الزمــان يف مجيــع : ويشــعر بــذلك الوصــف الــذي وصــفه بــه الشــهيد، حيــث قــال عنــه يف بعــ

 كما يقول  -ومهما يكن من أمر فقد استجاز هذا السيد مرارا �جازه . الفضائل واملآثر
___________________________________ 

 (*). ٥٨٥ص  ٢ج . الطبعة احلجرية. ضات اجلناترو ) ١(

    



٩٥ 

 الشهيد يف جمموعته
 .قبل موته ٧٧٦يف سنة ) ا� القاسم علي(و ) أ� طالب دمحم(وأجاز ولديه 

السـيد : من شـيوخ الشـهيد االول، ومـن فقهـاء احللـة وعلمائهـا الكبـار ومهـا): ضياء الدين(و ) عميد الدين(
ن أيب الفوارس، والسيد ضياء الدين عبدهللا بن السـيد جمـد الـدين بـن الفـوارس عبداملطلب بن السيد جمد الدين ب

أثـىن . ، ومها ابنا اخت العالمة احللـي، أخو السيد عميد الدين ينتهي نسبهما إىل االمام زين العابدين 
 .العلماء على االخوين مجيعا

ســـيدا جليـــل القـــدر رفيـــع املنزلـــة، عظـــيم الشـــأن، كـــرمي  كـــان: يقـــول احملـــدث القمـــي عـــن الســـيد عميـــد الـــدين
ـــق  االخـــالق زكـــي االعـــراق، عمـــدة الســـادة االشـــراف �لعـــراق، عاملـــا فاضـــال كـــامال فقيهـــا حمـــد� مدرســـا بتحقي

 .)١(كذا قال السيد الضامن: وتدقيق، فصيحا بليغا أديبا مهذ�
 .)٢(" إنه كان من أجل فقهاء االصحاب: " وقال مؤلف الروضات عن أخيه

ومل جنـــد فيمـــا بـــني أيـــدينا مـــن املصـــادر شـــرحا وافيـــا عـــن حيـــاة االخـــوين اجلليلـــني، إال أن الـــذي يســـتطيع أن 
 يستخرجه الباحث بشئ من التحليل

___________________________________ 
 .٤٤٦ص . ٢الكىن وااللقاب ج ) ١(
 (*). ٣٦٨ص  ١اجلزء . الطبعة احلجرية. روضات اجلنات) ٢(

    



٩٦ 

والدقـة خــالل كتــب الـرتاجم أن االخــوين عميــد الـدين وضــياء الــدين درسـا الفقــه والفلســفة علـى خاهلمــا العالمــة 
احللـــي، ونشـــأا علـــى يديـــه، وذلـــك لصـــلة االخـــوين �لعالمـــة النســـبية أوال، واتصـــاهلما الوثيـــق بـــه وتناوهلمـــا كتـــب 

املســرت شـــدين وغــري ذلـــك �نفـــراده، أو العالمــة خاهلمـــا �لشــرح والتوضـــيح كالقواعــد، و�ـــذيب االصــول، و�ـــج 
كنــــز الفوائــــد يف حــــل (  �جتمــــاع االخــــوين معــــا، فقــــد شــــرح عميــــد الــــدين قواعــــد العالمــــة شــــرحا وافيــــا مســــاه ب

 .مشكالت القواعد ذكر فيه مجلة حماوراته مع خاله املربور، وأورد نبذة من مذكراته معه يف جملس الدرس
ــن نــو خبــت ل) أنــوار امللكــوت(ولــه أيضــا شــرح كتــاب  لعالمــة يف شــرح كتــاب اليــاقوت يف أصــول الكــالم الب

 .)١(جيري جمري احملاكمات بني املصنف والشارح
 .)٢(وشرح على مبادئ االصول خلاله العالمة) تبصرة الطالبني يف شرح �ج املسرت شدين(وله أيضا كتاب 

مـن حماوراتـه ) كنز الفوائد(ه يف وما ذكر  )٣(والخيه ضياء الدين كذلك شرح على كتاب �ذيب خاله العالمة
 ).وأخذ عنه الفقه) العالمة احللي(مع خاله ومذكراته معه جملس الدرس دليل آخر أنه تلمذ عنه 

خلالــه العالمــة يف أصــول الكــالم وحماكمــة ابــن نــو خبــت مــن قبــل خالــه ) أنــوار امللكــوت(ومــن شــرحه لكتــاب 
 بشكل خاص مل يقتصر يف التلمذة على خاله العالمة )عميد الدين(العالمة يستطيع الباحث أن يستظهر أن 

___________________________________ 
 .٣٦٨: ١اجلزء . الطبعة احلجرية. روضات اجلناب) ١(
 .راجع املصدر السابق) ٢(
 (*). ٥٩٠ص  ٢واجلزء  ٣٦٨ص  ١الطبعة احلجرية اجلزء . روضات اجلنات) ٣(

    



٩٧ 

وقــــد اســــتجازمها الشــــهيد فأجــــازاه كمــــا يف . الفلســــفة والكــــالم أيضــــا علــــى الفقــــه فقــــط، وإمنــــا حضــــر عليــــه يف
 .الروضات، وحضر عليهما ودرس عندمها الفقه والكالم، أو على اقل تقدير درسهما على عميد الدين

ومن مجلـة أسـاتذته الكـرام أيضـا ا�يـزين لـه يف االجتهـاد والروايـة مهـا : قال مؤلف الروضات يف ترمجة الشهيد
ملعظمـــان املســـلمان املقـــدمان الســـيد عميـــد الـــدين عبـــداملطلب والســـيد ضـــياء الـــدين عبـــدهللا احلليـــان االخـــوان ا
ــث قــال) عميــد الــدين(وقــد أثــين الشــهيد علــى : )١(احلســينيان ــن جنــدة، حي املــوىل : بصــورة خاصــة يف إجازتــه الب

وعبـــدهللا عبـــداملطلب بـــن الســيد االمـــام املرتضـــى علـــم اهلـــدى، شـــيخ أهـــل البيــت يف زمانـــه عميـــد احلـــق والـــدين أب
 .االعرج احلسيىن طاب هللا ثراه وجعل اجلنة مثواه

.. وقد كتب الشهيد يف مقام اجلمع بني شرحي استاذيه عميد الـدين وضـياء الـدين لتهـذيب خاهلمـا العالمـة
 ).اجلمع بني الشرحني(  كتابه املعروف ب
 شيوخه �لشام

) قلـــب الـــدين الـــرازي(رة �حلكـــيم املتألـــه الفقيـــه احملقـــق اجتمـــع الشـــهيد االول الول مـــ ٧٧٦ويف الشـــام ســـنة 
حاشـــــييت (و ) احملـــــاكمتني(و ) شـــــرح القواعـــــد(و ) شـــــرح املطـــــالع(، ومؤلـــــف )العالمـــــة احللـــــي(البـــــويهي تلميـــــذ 

 .من كتب احلكمة والتفسري والفقه: وغريها) الكشاف
___________________________________ 

 (*). ٥٩٠ص  ٢اجلزء : ريةالطبعة احلج. روضات اجلنات) ١(
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، واعجب به، وحضر جمالسه واستفاد منه كثريا مـن العلـوم العقليـة، )قطب الدين(وقد استأنس الشهيد �لشيخ 
يقــول الشــيهد عــن اجتماعــه بــه واســتفادته منــه وإعجابــه . وتوســع علــى يديــه يف دراســة احلكمــة االهليــة والفلســفة

 .به
فاذا هو حبـر ال ينـزف، وإجـازين مجيـع مـا جتـوز عنـه  ٧٧٦شعبان سنة اتفق اجتماعي به يف دمشق أخر�ت 

 .)١(روايته
ــن اخلــازن ومــنهم االمــام العالمــة، ســلطان العلمــاء، وملــك الفضــالء، احلــرب البحــر . وقــال عنــه يف إجازتــه الب

وســتني بدمشـق عــام مثانيـة  -قطـب الــدين دمحم بـن دمحم الــرازي البـويهي، فــاين حضـرت يف خدمتــه قـدس هللا ســره 
وسبعمائة، واسـتفدت مـن أنفاسـه واجـاز يل مجيـع مصـنفاته يف املعقـول واملنقـول أن أرويهـا عنـه، ومجيـع مرو�تـه، 

 .وكان تلميذا خاصا للشيخ االمام مجال الدين
للعالمة خبطـه، وقـرأه ) قواعد االحكام(واستنسخ كتاب ) العالمة احللي(وقد تلمذ الشيخ قطب الدين على 

الفقيه العامل الفاضل احملقـق املـدقق زبـدة العلمـاء واالفاضـل : عالمة يف ظهر كتابه خبطه، وعرب عنهعنده واجازه ال
 .)٢(٧١٣قطب امللة والدين دمحم بن دمحم الرازي، وأرخ االجازة بثالث شعبان سنة 

ريهم مــن الشــيوخ مــن  ، علــى أنــه ونكتفــي مبــا تقــدم مــن ذكــر أســاتذة الشــهيد  الشــيعة (درس علــى غــ
عـالء الـدين علـي بـن (عبداحلميد بن فخار املوسـوي كمـا يف املسـتدرك، والسـيد (كالسيد جالل الدين ) والسنة

 .كما يف الروضات من الشيعة) زهرة احللي
___________________________________ 

 .٦١ص . ٣الكىن وااللقاب ج ) ١(
 (*).حمبوب القلوب  كما ينقل عن كتاب) ٢(
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امللقــب بربهــان الــدين اجلعــربي شــيخ مشــيخة مقــام اخلليــل بفلســطني، قــرأ عليــه ) ابــراهيم بــن عمــر(والشــيخ 
 .االلفية والشاطبية مبقام اخلليل كما يف اجازات البحار

شـاطبية كمـا امللقـب بربهـان الـدين قـرأ عليـه ال) ابراهيم بن عبدالرحيم بن دمحم بن سعد هللا بن مجاعة(والشيخ 
 .)١(صرح به الشهيد يف اجازته البن اخلازن

* * * 
ابـــن العالمـــة ) فخـــر احملققــني(احللـــة علــى (مل نكــن عـــابثني حــني اســـتعر ضـــنا بشــئ مـــن التفصــيل دراســـته يف 

يف الشــام، فشــئ يســري مــن ) قطــب الــدين الــرازي(وعلــى ) ابــن معيــة(و ) عميــد الــدين وضــياء الــدين(واالخــوين 
احث أن أهم أساتذة الشهيد يف احللة، واكثرهم �ثريا يف تكوين ذهنيته اخلاصـة مـن أعـالم احللـة التأمل يظهر للب

اليتجــاوز هــؤالء االربعــة، ويف الشــام مل يــدرس الشــهيد يف حــدود مــا نعلــم علــى أحــد غــري قطــب الــدين، فهــؤالء 
ـــالغ يف تكـــوين ذهنيـــة الشـــهيد، وســـوف يكـــون منطلقنـــا إىل  : دراســـة ثقافـــة الشـــهيداخلمســـة كـــان هلـــم االثـــر الب

الفقهيــة، والكالميــة، واســتعراض مالمــح مدرســته يف الفقــه ومنهجــه يف االجتهــاد هــو االثــر الــذي تركــه الشــيوخ 
 .اخلمسة يف نفس الشهيد
قــد �ثــر فكــر� �ــؤالء، وجــرى علــى مــذهبهم بعــد مــا أحــدث �لطبــع بعــض ) الشــهيد(فلــيس مــن شــك أن 

ولـــو عـــد� إىل الشـــيوخ اخلمســـة، واستعرضـــنا مـــذاهبهم يف الفقـــه : المالتجديـــدات علـــى مـــذهبهم يف الفقـــه والكـــ
 والكالم اللتقينا بظاهرة واحدة يف حيا�م الفكرية ينطلقون عنها، ويلتقون فيها مجيعا

___________________________________ 
 (*). ٤٦٠ص . االمام الشهيد االول) ١(
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يف الفقـه ) الشـهيد(� كثريا يف اكتشاف املالمح االوىل ملدرسـة ونقطة االنطالق هذه يف حيا�م الفكرية تفيد
كمـا استعرضـنا ذلـك يف حيـا�م   -فلو رجعنا خطوة واحدة يف حياة هؤالء الفكرية إىل الوراء جند أ�ـم . والكالم

 وكــانوا مــن أخــص تالمذتــه، وابــرز مــن حضــر عليــه يف الفقــه) العالمــة احللــي(قــد تلمــذوا مجيعــا علــى آيــة هللا  -
يف الفقـــه ) العالمـــة(والكـــالم وال شـــك أ�ـــم احـــدثوا بعـــض التغيـــري يف املدرســـة، ويف املـــذهب الـــذي كـــان يتبعـــه 

إال أن اصول املدرسة هي مل تتغري ونقلها تالمذتـه مجيعـا إىل تلميـذهم الشـهيد، و�ثـر �ـا الشـهيد �ثـرا . والكالم
 .�لغا يبدو يف كتا�ته ومنهجه، كما سنرى فيما بعد

ذا عقليـة ضـخمة متتـاز مبـؤهالت فكريـة كثـرية ينـدر أن حتصـل الحـد مـن العلمـاء، ) العالمة احللـي(ان فقد ك
ريه عميقــا يف نفــوس التالميــذ ، وتالميــذ )الشــيخ الطوســي(فقــد بقــي تالميــذ . وبنســبة ضــخامة عقليتــه يكــون �ثــ

ري وظهــرت  تالميــذه يتنــاقلون مدرســته يف الفقــه واحلــديث والتفســري قــرو� متطاولــة، حــىت كثــر فيهــا التجديــد والتغيــ
 .مدارس اخرى فيها

�ثـــرا مبدرســـة اســـتاذهم العالمـــة، فظلـــوا يتنـــاقلون ) الشـــيخ الطوســـي(مل يقلـــوا عـــن تالميـــذ ) العالمـــة(وتالميـــذ 
فمدرسـة الشـهيد إذا يف الفقـه والكـالم تعـود يف أصـوهلا . املدرسة �صوهلا رغم ظهور تغيريات فيها قر� مـن زمـان

ونعــين بــذلك أن الشــهيد مل حيــدث تغيــريا يف املدرســة، فقــد أتــيح للشــهيد . مدرســة العالمــة احللــي وجــذورها إىل
 بفضل نبوغه اخلاص ومؤهالته الفكرية أن يضيف إىل املنهج أشياء ويطور
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يف ) العالمـة احللـي(إذا فأصول املدرسة تعـود إىل . املدرسة وحيدد املفاهيم مبا مل يقدر من قبل الساتيذه وشيوخه
 .الفقه والكالم: ا�الني

عميـد الـدين وضـياء (واالخـوين ) فخر احملققني ابن العالمة احللـي(وقد درس الشهيد كما أسلفنا الفقه على 
 .، ومها من أخص تالميذ العالمة)الدين

�لشـام وهـو مـن تالميـذ العالمـة يف الفلسـفة فجمـع ثقافـة العالمـة ) قطب الدين الـرازي(ودرس الكالم على 
لــي يف املنقــول واملعقــول، وأصــبح �حلــق وار� لــه وإن كــان مل يقــدر لــه أن يقــرأ عليــه شــيئا، أو يــراه علــى اقــل احل

 .تقدير
الفقـه علـى ) العالمة احللي(ونعود إىل الوراء خطوة أخرى، لنفحص جذور هذه املدرسة بدقة أكثر، فقد قرأ 

احللــي (، ومجــع بــني ثقــافيت احملققــني )احملقــق الطوســي(لــى ، ودرس الفلســفة والكــالم ع) احملقــق احللــي(خالــه 
يف الفقــه والكــالم، ومهــا اكــرب شخصــني علميــني يف �ريــخ الفكــر االســالمي علــى االطــالق يف حقــل ) والطوســي

 .الفقه والفلسفة
 ان جيمع ثقافتيهما وهو الشاب الطموح النابغ الـذي كـان يلمـس فيـه اسـتاذاه مالمـح) للعالمة احللي(واتيح 

وهكـذا قــدر هلــذا . كمـا قــدر لتلميـذه الشــهيد ان جيمـع بــني ثقـافيت اســتاذه يف الفلسـفة والكــالم. النبـوغ واضــحة
وهنـا تنقطـع جـذور املسـألة وال جنـد . التلميذ ان يكون نسخة �نيـة السـتاذه يف ثقافتـه الواسـعة، وذهنيتـه اخلصـبة

 �ملدارس السابقة عليهما يف الفقه�ثرا �لغا ) احملقق الطوسي(و ) احملقق احللي(يف مدرسيت 
    



١٠٢ 

 .والكالم فمن هذه النقطة �لذات تبدأ الدراسة، واكتشاف شخصية الشهيد بصورة منهجية
و�مكـــان القـــارئ ان يلمـــس مكانـــة الشـــهيد العلميـــة يف نفـــوس الفقهـــاء مـــن اســـاتذته : كلمـــات العلمـــاء فيـــه

 .ت والرتاجم عند التعرض لذكر الشهيدوتالميذه واملتأخرين عنه مما ذكروا يف شأنه يف االجازا
 .يف حق الشهيد) فخر احملققني(واهم ما يلفت نظر� مما قيل يف مدح الشهيد ما كتبه استاذه 

االمام االعظم، افضل علماء العامل، وسيد فضالء بين آدم موال� مشس احلـق والـدين دمحم بـن مكـي بـن : قال
عبـري متعارفـا مـن الطـالب �لنسـبة إىل شـيوخهم، فمـن الغريـب ان ميـدح وإن كـان هـذا الت: )١(حامد ادام هللا ا�مـه

استاذ تلميذه مبثل ذلك، ولئن كان هذا املدح مبثل هذا التعبري من فخر احملققني يـدل علـى شـئ فامنـا يـدل علـى 
مســـو مكانـــة التلميـــذ الـــذي اســـتأثر بقلـــب اســـتاذه وعقلـــه معـــا، وبعثـــه علـــى ان يعـــرتف �ن مـــا اســـتفاده تلميـــذه 

 .الشاب منه مل يزد على ما استفاده هو من تلميذه
املوىل االعظـم االعلـم، إمـام : ويقول عنه الشيخ دمحم بن يوسف الكرماين القرشي الشافعي يف إجازته للشهيد

 .)٢(االئمة، صاحب الفضلني جممع املناقب والكماالت الفاخرة، جامع علوم الدينا واآلخرة
___________________________________ 

 .اجازات البحار) ١(
 (*).نفس املصدر ) ٢(
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شيخنا وإمامنا احملقق البدل النحرير املـدقق، اجلـامع بـني منقبـة العلـم والسـعادة، ومرتبـة : ويقول الشهيد الثاين فيه
وقــال : )١(العمــل والشــهادة االمــام الســعيد أيب عبــدهللا الشــهيد دمحم بــن مكــي أعلــى هللا درجتــه كمــا شــرف خامتتــه

ت يف زمانـه، ملـك : نه احملق الكركي يف إجازته للشيخ علي بن عبد العايلع االمام شيخ االسالم، فقيه اهل البيـ
 .)٢(العلماء علم الفقهاء، قدوة احملققني واملدققني، افضل املتقدمني واملتأخرين

ا متبحـــرا، كـــامال كـــان عاملـــا مـــاهرا، فقيهـــا حمـــد�، حمققـــ): امـــل اآلمـــل(وقـــال شـــيخنا احلـــر العـــاملي يف كتابـــه 
 .)٣(جامعا لفنون العقليات والنقليات، زاهدا عابدا، شاعرا أديبا منشئا، فريد دهره، عدمي النظري يف زمانه

�ج الشريعة، وفخـر الشـيعة، مشـس امللـة والـدين أبوعبـدهللا . يف مستدرك الوسائل) العالمة النوري(وقال عنه 
الفقهاء عند مجاعة من االساتيذ، جامع فنون الفضائل، وحاوي صـنوف دمحم ابن الشيخ مجال الدين مكي أفقه 
 .)٤(املعايل، وصاحب النفس الزكية القوية

___________________________________ 
 .٥ص . ١ج . مقدمة الروضة البهية من طبعتنا احلديثة) ١(
 .ريةمن ا�لد السادس والعشرين من الطبعة احلج ١اجلزء . إجازات البحار) ٢(
 .١٨١ص . ٢اجلزء . أمل اآلمل) ٣(
 (*). ٤٣٧ص . ٣مستدرك الوسائل، ا�لد ) ٤(
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 آ�ر الشهيد

بعده مؤلفات قيمة أحصاها بعض الباحثني إىل اثنـني وثالثـني كتـا�، رغـم كثـرة  خلف لنا الشهيد االول 
إىل أقطـاب ) الشيعة(من نشر التشيع يف سور� ولبنان، وتعريف : مشاغله، وصخامة املشاريع اليت كان يقوم �ا

ـــق إجـــراء اتصـــاالت فكريـــة معهـــم يف مراكـــز الثقافـــة االســـالمية يف وقتـــه،  املـــذاهب االســـالمية االخـــرى عـــن طري
وتربيــة تالمذتــة وطالبــه، وغــري ذلــك مــن ألــوان النشــاط الفكــري واالجتمــاعي ) عاملــة(و�ســيس معهــد للفقــه يف 

 .يف حياته) الشهيد(الذي كان يقوم به 
ومـــا بـــني أيـــدينا مـــن آ�ر الشـــهيد يكشـــف عـــن عقليتـــه الضـــخمة، وذهنيتـــه الواعيـــة، وذوقـــه الســـليم، وفكـــره 

 .ا�دد
�لفقـه واالصـول بـني الفقهـاء فقـد كـان واسـع املعرفـة حبقـول العلـم االخـرى، وال سـيما  )الشـهيد(ولئن عـرف 

 .ما يتصل �لعلوم العقلية كالفلسفة والر�ضيات
 .ونبغ فيها ) احملقق نصري الدين الطوسي. (وقد علمنا أنه تلقى الفلسفة بواسطتني عن حكيم االسالم

واســـتفاد مـــن جتـــارب أســـاتذبه فقهـــاء ) احملقـــق احللـــي(عـــن ) مـــة احللـــيعـــن العال) فخـــر احملققـــني(وتلقـــى عـــن 
ـــى يـــد أســـتاذه )مدرســـة احللـــة( وهـــو بعـــد مل يتجـــاوز ســـين ) فخـــر احملققـــني(، وبلـــغ أعلـــى مســـتو�ت املدرســـة عل

وإمنــا ســعى لتطــوير البحــث الفقهــي، ورفــع مســتواه عــن املســتوى الــذي . الشــباب فلــم جيمــد علــى املســتوى نفســه
 ومتيزه عن سلفه دقة نظره يف املسائل الفقهية، واستيعابه الكامل. والعالمةبلغه احملقق 
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 .ملختلف املسائل
وحني جتتمع دقة النظر إىل استيعاب الفكرة، والتعمق إىل التوسيع يف الدراسة والبحث ينشأ لـون جديـد مـن 

وهـذا مـا . دمة يف مجيع االبعادالبحث، ومستوى آخر من الدراسة خيتلف عن االلوان السابقة، واملستو�ت املتق
ث علمـي مـامل يشـمل التجديـد والتطـور  نعنيه من التجديد يف الدراسة والبحث فال ميكن إجيـاد هـزة فكريـة يف حبـ

 .أبعاد البحث مجيعا
فـــوق ذلـــك نبـــوغ شخصـــي ينبـــع مـــن نفســـه وأســـاتذة حمققـــني كبـــار �لواســـطة، واتـــيح لـــه   وتـــوفر للشـــهيد 

ر علمـــاء الســـنة وحمققـــيهم، وأن يلقـــح بـــني ثقافتـــه اخلاصـــة الـــيت تلقاهـــا يف احللـــة، وبـــني كـــذلك أن يتصـــل بكبـــا
لكـــن هـــذا  -فيمـــا وجـــد� مـــن آ�ر  -ولـــئن كـــان الشـــهيد مل ميـــزج الفقـــه الشـــيعي �لفقـــه الســـين . الثقافـــة الســـنية

 .التالقح أفاده كثريا يف توسيع فكره ومتكينه من التجديد والتطوير
أن يطـور مـن منـاهج البحـث الفقهـي، ويزيـد فيهـا ويوسـع  قـد قـدر للشـهيد االول ومهما يكن من أمـر ف

مــن اطارهــا، ويــنقح مــن مبانيهــا ويزيــدها جــالال وروعــة، ويــنظم أبوا�ــا ومســائلها، وحيــيط �حكامهــا وفروعهــا، 
 .ويصوغها صياغة جديدة، وأن يرفع بكتبه إىل مستوى املرجعية يف التأليف والبحث والدراسة

 :وفيما يلي نستعرض بعض آ�ر الشهيد 
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 آ�ره الفقهية
 )اللمعة الدمشقية( - ١

وكتبهـا الشـهيد جـوا� . أبواب الفقه، وخلص فيهـا أحكامـه ومسـائله) الشهيد(رسالة فقهية جليلة، مجع فيها 
ان، ليكـــون مرجعـــا الـــيت كـــان يطلــب اليـــه فيهــا أن يقـــدم علـــيهم خبراســ) علـــي بـــن مؤيــد(لرســالة حـــاكم خراســان 

 .هناك) للشيعة(
اعتـذر لـه عـن جميئـه وعوضـه عـن قدومـه برسـالة ) دمشـق(وملا كانت االجواء السياسية ال تسمح لـه مبغادرتـه 
 .هناك فيما يعرض هلم من املسائل الفقهية) للشيعة(فقهية جيمع فيها أبواب الفقه �ختصار ليكون مرجعا 

املختصــر النـــافع للمحقـــق (م، ومل حيضـــره مــن املراجـــع الفقهيــة غـــري وقــد ألـــف الشــهيد الرســـالة مــدة ســـبعة أ�
ينــدر مثلــه يف الفقهــاء، ) ، وهــذا يــدل علــى إملامــه الواســع مبســائل الفقــه، واحاطتــه بدقائقــه وجزئياتــه) احللــي

الســراع ، وأوصــاه �)ســربداران خراســان(مــن ملــوك ) علــي بــن مؤيــد(وزيــر ) الشــيخ دمحم اآلوي(ودفــع الرســالة إىل 
والكتمــــان، ولشــــدة حــــرص اآلوي علــــى العنايــــة �لنســــخة مل يســــمح الحــــد ) علــــي ابــــن مؤيــــد(�ــــا إىل امللــــك 

 .�ستنساخها عدى بعض الطلبة الذين مسح هلم به وهي يف يده حمافظة على الكتاب
ل الســـلطة، يعــيش مراقبـــا يف بيتــه مـــن قبــ) اللمعـــة الدمشــقية(وكــان الشــهيد يف اال�م الـــيت تفــرغ فيهـــا لكتابــة 

 .ولذلك فقد كان يتكتم يف الكتابة
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حــني كــان مطلــق الســراح وحــني كــان مراقبــا يف بيتــه كــان مزدمحــا ) جملــس الشــهيد(ومــن غريــب مــا يــروى أن 
بعلماء العامة، ورجـال السياسـة مـن خمتلـف االجتاهـات ممـن كـان يتكـتم أمـامهم، فلمـا شـرع بكتابـة اللمعـة مل ميـر 

 .ذه الرسالةعليه أحد طيلة اشتغاله ه
القمـــة مــــن بـــني املتـــون الفقهيــــة الشـــيعية، إذ مجعـــت الوجــــازة ) اللمعـــة(ومهمـــا يكـــن مــــن أمـــر فقـــد احتلــــت 

واالختصار، إىل روعة التعبري، وضمت هذه اخلالل مجيعا إىل تنسيق االبواب واالحكـام واملسـائل بشـكل مـنظم 
يـق الشـعر واسـع اخليـال، ومل تكـن ثقافتـه مقصـورة أديبا كبريا شاعرا رق) الشهيد(وتعميق النظر والفكر، فقد كان 

 .على الفقه واالصول
يف رسالته هذه أن الجيمد على التعبـريات الفقهيـة املتداولـة يف وقتـه، وأن حيـدث بعـض ) الشهيد(وقد حاول 

ذلـــك واذا ضــممنا إىل : التغيــري يف صــياغة التعبــري، وجيــد يف ســبك العبــارات وتنويعهــا، وحيســن يف تنويــع العبــارة
ري  اجيــاز التعبــري، واختصــار اجلمــل الطويلــة، وتشــذيب الكــالم مــن زوائــد الســجع، واالسرتســال يف الكتابــة مــن غــ

ن احملســنات البديعيــة علمنــا ســر خلــود  وبقائهــا، ) اللمعــة(حماولــة اصــطناع شــئ ممــا كــان يصــطنعه أد�ء زمانــه مــ
 .قعلى االطال) الفقه الشيعي(واحتفاظها بطابعها الرمسي يف معاهد 

مــن التنظــيم الفــين والتنســيق الرائــع البــواب الفقــه وأحكامــه : هــذا �الضــافة إىل مــا لــو حــظ يف هــذا الكتــاب
يف تنظيم كتـب الفقـه وأبوابـه، لكنـه زاد عليـه جبملـة مـن التحسـينات ) احملقق احللي(فقد ساير الشهيد . ومسائله

، مــع العلــم أن املختصــر النــافع  )اللمعــة الدمشــقية(و ) املختصــر النــافع(نلمســها بوضــوح حينمــا نراجــع كــال مــن 
 .كان املرجع الوحيد للشهيد يف �ليف هذه الرسالة

    



١٠٨ 

ففي هذا الكتاب يقدم الشهيد أحكام كل �ب قبل أي شئ آخر مث يبحث عما يلحـق �ـا مـن امللحقـات، مث 
�ت واملكروهـات فيمـا إذا كـان يف يتبعها بعرض املسائل اليت تتبع هذه االحكـام وتـرتبط �ـا، مث يستقصـي املنـدو 

والـــذي يلفـــت النظـــر يف هـــذا التنظـــيم والتبويـــب أنـــه جيمـــع إىل روعـــة النظـــام اســـتيعاب . البـــاب منـــدوب ومكـــروه
وحينما نضم روعة التنسيق إىل اسـتيعاب الفكـرة إىل االجيـاز يف التعبـري حنصـل علـى مـزاح فقهـي . أطراف املسألة

 .نساين، ومن أمسى ما حتتويه املكتبة االسالميةوأديب من أروع ما أجنزه الفكر اال
ويف هذا الكتاب تلفت نظر البـاحثني دقـة فائقـة يف حتديـد املصـطلحات الفقهيـة مل نعهـد مثلهـا يف املتقـدمني 

، وهـــذا شـــئ طبيعـــي لــو عرفنـــا أن الشـــهيد درس الفقـــه إىل املســـتوى )العالمـــة(و ) احملقــق(عليــه حـــىت مـــن أمثـــال 
، وتفـــرغ بعـــد ذلـــك لتطـــوير هـــذا املســـتوى وتشـــذيبه، وإبعـــاد العوامـــل الغريبـــة عنـــه، )والعالمـــةاحملقـــق (الـــذي بلغـــه 

 .وحتديد مصطلحاته بشكل أدق من ذي قبل
، واسـتقل بعـد )احملقـق والعالمـة(الفقه إىل مسـتوى ) الشهيد(والدراسة ختتلف عن الصياغة واالبداع، فدرس 
ومهما يكن من أمر فقد اجتمعـت عوامـل  . ستو�ت السابقةذلك يف تطوير الفقه إىل مستوى آخر أعلى من امل

كثرية خلدت هذا الكتاب وجعلته يف القمة من املتون الفقهية، وأبقت على طابعهـا الرمسـي يف احلـوزات العلميـة 
وتوسـع العلمـاء يف شـرح هـذا الكتـاب . من حيث املراجعـة والتـدريس والتعليـق والشـرح) معاهد الفقه الشيعي(و 

 .انذكر منه
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 .للشهيد الثاين، وهي من أجل هذه الشروح وأمساها) الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية(
 .للشيخ خضر بن شالل العفكاوي) التحفة الغروية يف مرياث اللمعة الدمشقية(و 

 .وشرح العاملة الفقيهة ابنة املوىل االصفهاين املعاصرة لصاحب الر�ض
 .من الشروح الكثرية اليت تناولت هذا الكتاب �لتعليق وااليضاح: هاوشرح والد صاحب احلدائق، وغري 

 )الدروس الشرعية يف فقه االمامية( - ٢
شـرع . كتاب جليل يشتمل على كثـري مـن أبـواب الفقـه مـن الطهـارة حـىت الرهـون أدركتـه الشـهادة قبـل امتامـه

ونظرا المهية الكتـاب . ١٢٦٩ران سنة وطبع الكتاب �ي ٧٨٤، وفرغ من اجلزء االول سنة ٧٨٠يف �ليفه سنة 
 .يف عامل الفقه تصدى كثري من الفقهاء لشرحه والتعليق عليه

شـــرح والـــد صـــاحب الـــر�ض، والشـــرح املوســـوم �لعـــروة الـــوثقى والشـــرح املســـمى مبشـــارق الشـــموس، : منهـــا
 .)١(وللكتاب تكملة. وغريها

___________________________________ 
 (*). ١٤٥ص . ٨ج راجع الذريعة ) ١(
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 )االلفية( - ٣
تشتمل على ألـف واجـب يف الصـالة مرتبـة علـى مقدمـة وثالثـة فصـول وخامتـة، وعليهـا شـروح كثـرية ذكـر يف 

 .)١(الذريعة ما يقرب من مخسني شرحا
 )النفلية( - ٤

شــرح : نهــارســالة تشــتمل علــى ثالثــة آالف �فلــة يف الصــالة، ألفهــا الشــهيد بعــد االلفيــة، هلــا شــروح كثــرية م
 .)٢()الفوائد امللكية(  ب: الشهيد الثاين املسمى

 )البيان( - ٥
خــرج منــه الطهــارة والصــالة والزكــاة واخلمــس وأول االركــان االربعــة مــن الصــوم فيمــا جيــب . كتــاب يف الفقــه

 .)٣(١٣١٩طبع يف طهران سنة . االمساك عنه
___________________________________ 

 .٢٩٧ - ٢٩٦ص . ٢راجع الذريعة ج ) ١(
 .٦٢ص . املصدر السابق وحياة االمام الشهيد) ١(
 (*). ١٧٤ص . ٣الذريعة ج ) ٣(

    



١١١ 

 )ذكرى الشيعة يف احكام الشريعة( - ٦
وعليهـا حواشـي كثـرية عـد شـيئا كثـريا منهـا الشـيخ . ٧٨٦خـرج منـه الطهـارة والصـالة، وفـرغ حـم �ليفـه سـنة 

 .)١(آغا بزرك يف الذريعة
 )راد يف شرح نكت االرشادغاية امل( - ٧

ق القــدماء ق، : املــنت للعالمــة احللــي، وشــرحه الشــهيد علــى نســ مــن تقــدمي املــنت والتعقيــب عليــه بشــكل التعليــ
 .)٢(١٣٠٢طبعة سنة : ، وطبع يف ايران مرارا منها٧٥٧فرغ منه سنة . وهو من الطهارة إىل كتاب االميان

 )القواعد والفوائد( - ٨
وعلــى الكتــاب حــواش . قاعــدة فقهيــة مــا عــدى الفوائــد والتنبيهــات ٣٠٠مــن  كتــاب جليــل يضــم مــا يقــرب

 .)٣(ا منها العالمة اجلليل آغا بزرك يف الذريعة وتعليقات كثرية، ذكر جزء
___________________________________ 

 .٨٦ص . ٦وج . ٤٠ص . ١٠ج . الذريعة) ١(
 .٦٣ص . حياة االمام الشهيد) ٢(
 (*). ٦٢وحياة االمام الشهيد ص . ١٧٣ص . ٦الذريعة ج ) ٣(

    



١١٢ 

 )اربعون حديثا( - ٩
 .)١(١٣١٨سنة ) غيبة النعماين(طبع يف إيران مع . أكثرها يف العبادات العامة

 )خالصة االعتبار يف احلج واالعتمار( - ١٠
 )٢(رسالة صغرية يف املناسك، نقلها العالمة االمني يف معادن اجلواهر

 )يف شهر رمضانجواز ابداع السفر ( - ١١
رســالة شــريفة يف حتقيــق هــذه املســألة بصــورة مبســوطة، ذكــر يف أولــه الظــاهر مــن مــذاهب العلمــاء يف ســائر 

التمسـك  -وهـو العمـدة  -االول : االعصار واالمصار جوازه، مع إمجاعنا على كراهة ذلك، لنا عشـرون طريقـا
 .)٣(.. من كان مريضا: بقوله تعاىل
 )قدادجوا�ت الفاضل امل( - ١٢

وهي جمموعة االجوبة علـى أسـئلة الفاضـل املقـداد بـن عبـدهللا السـيوري تلميـذ الشـهيد البالغـة سـبعا وعشـرين 
 .)٤(مسألة، توجد مع بعض رسائل الشيخ أمحد بن فهد احللي ضمن جمموعة يف اخلزانة الرضوية

___________________________________ 
 .٤٢٧ص . ١راجع الذريعة ج ) ١(
 .٢١٤ص . ٧نفس املصدر ج ) ٢(
 .٢٤١ص . ٥نفس املصدر ج ) ٣(
 (*). ٢١٢ص . ٥نفس املصدر ج ) ٣(

    



١١٣ 

 )احكام االموات( - ١٣
 .)١(رسالة فقهية يف احكام االموات من الوصية إىل الز�رة

 )جمموعة الشهيد االول( - ١٤
يد االول ثـالث جمـاميع كتـب الشـه: قال عنها الشيخ آغا بزرك يف مصفى املقال. وهي ثالث جملدات كبار

 .ذات فوائد كثرية
إ�ــا ثــالث جمــاميع ينقــل عنهــا يف البحــار يف ا�لــد االول رســائل ملختلــف العلمــاء، كتبهــا : وقــال يف الذريعــة

 .)٢(وا�لد الثاين اختصار اجلعفر�ت. �٧٧٦حللة سنة 
 )جوا�ت مسائل االطراوي( - ١٥

الــدين احلســن بــن أيــوب ابــن جنــم الــدين االطــراوي العــاملي  جمموعــة أجوبــة الشــهيد علــى مســائل الســيد بــدر
 .)٣(تلميذ الشهيد، سأهلا عنه يف قرية اطراء العاملية

___________________________________ 
 .٢٩٥ص . ١راجع الذريعة ج ) ١(
 .٦٧راجع حياة االمام الشهيد ص ) ٢(
 (*). ٦٨نفس املصدر ص ) ٣(

    



١١٤ 

 )مسائل ابن مكي( -١٦
 .)١(ا�ا آخر مؤلفاته: وقيل. ٧٨٦وألفت يف السنة اليت استشهد فيها، وهي سنة . لى أبواب الفقهمرتبة ع
 )جامع البني من فوائد الشرحني( - ١٧

ت العالمـة احللـي واســتاذا : الســيد عميـد الـدين: والشـرحان لالخـوين االعـرجيني والســيد ضـياء الـدين ابنـا اخــ
ــق الوصــول إىل(الشــهيد علــى كتــاب  خلاهلمــا العالمــة احللــي، وقــد مجــع الشــهيد بــني )  علــم االصــول�ــذيب طري

هـذا �ليـف الشـيخ السـعيد أيب ) اجلـامع(إن : فوائد الشرحني وزاد عليهما فوائـد أخـرى، قـال يف كشـف احلجـب
عبـــدهللا دمحم بـــن مكـــي الشـــهيد، ومبـــا أنـــه ألفـــه يف أوائـــل شـــبابه ومل يراجـــع املســـودة بقيـــت النســـخة غـــري منقحـــة 

 ٩٨٤لشيخ عـز الـدين حسـني بـن عبدالصـمد تلميـذ الشـهيد الثـاين ووالـد الشـيخ البهـائي واملتـوىف سـنة فوجدها ا
 .٩٤١وأصلحها يف سنة 

ومـــا ) ض(مث إن الشـــيخ الشـــهيد ميـــز مـــا اخـــتص بـــه شـــرح ضـــياء الـــدين بعالمـــة : وقـــال بعـــد متـــام االصـــالح
 .)٢(وا� �بعته يف ذلك) ع(اختص به شرح العميد بعالمة 

___________________________________ 
 .املصدر السابق) ١(
 (*). ٤٤ص . ٥راجع الذريعة ج ) ٢(

    



١١٥ 

 )حاشيته على الذكرى( - ١٨
واالصل له أيضا، ذكر يف الذريعة أن له حواشـي علـى كتابـه ذكـرى الشـيعة، كمـا يظهـر مـن حاشـية البـويهي 

وهــذا وحــده يكفــي . مــن آ�ر الشــهيد الفقهيــهتلــك مجلــة ممــا بلغنــا . )١(عليهــا، حيــث صــرح فيهــا أنــه ينقلــه عنهــا
للداللة على ضخامة العمل الفقهي الذي قـام بـه الشـهيد، واالثـر الكبـري الـذي تركـه يف تطـوير البحـث الفقهـي، 

 .ومناهج الدراسة الفقهية واالصولية
ي مـن حيـث وقد فتح الشهيد يف كتا�ته هذه أبوا� للباحثني بعده، كما سد فجوات كثرية يف البحث الفقهـ

وقــد كــان مؤلفــات الشــهيد الفقهيــة موضــع عنايــة الفقهــاء واهتمــامهم دائمــا وعلــى امتــداد . املــنهج واالســتدالل
ومهما يكـن مـن أمـر . ، فكثر التعليق والشرح على كتب الشهيد من املتقدمني واملتأخرين)�ريخ الفقه اجلعفري(

آ�ره . ل إحـدى ركـائز، ومقومـات تراثنـا الفكـريفقد خلف الشـهيد مـن بعـده ثـروة فقهيـة ضـخمة كانـت وال تـزا
 :االخرى
 )العقيدة( - ١٩

 :رسالة صغرية يف العقيدة االسالمية
___________________________________ 

 (*). ٤٠ص . ١٠راجع الذريعة ج ) ١(

    



١١٦ 

 )اختصار اجلعفر�ت( - ٢٠
ديث، اختصـره الشـهيد مبـا يقـرب واالشعثيات، أو اجلعفـر�ت مـن الكتـب القدميـة يشـتمل علـى حنـو ألـف حـ

 .من الثلث
 )مزار الشهيد( - ٢١

 .وحيتوي على مجلة من الز�رات وترمجت إىل الفارسية) منتخب الز�رات: ( وتسمى ب
 )املقالة التكليفية( - ٢٢

شــرحها الشــيخ زيــن الــدين يــونس البياضــي  ٧٦٩رســالة يف العقائــد والكــالم، فــرغ الشــهيد مــن �ليفهــا ســنة 
 ).لرسالة اليونسية يف شرح املقالة التكليفية الشهيديةا(�سم 
 )جمموعة االجازات( - ٢٣

 .وهي ما مجعها الشهيد من إجازات العلماء املتقدمني
 )شرح قصيدة الشفهيين( - ٢٤

، شـرحها الشـهيد، وقـد وقـف الشـفهيين علـى الشـرح فأعجـب ) االمـام أمرياملـؤمنني(والقصيدة يف مـدح 
 ل إىل الشهيدبه، وأرس

    



١١٧ 

 :عشرة أبيات ميدحه �ا، منها
  فكأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواده وحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه

  وســـــــــــــــــــــــــنان مســـــــــــــــــــــــــعده دليـــــــــــــــــــــــــل اســـــــــــــــــــــــــود    

  
  ه مـــــــــــــــــــــــذنب قمـــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــى فلـــــــــــــــــــــــك وراء

  وأمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل داج فرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
هــي  -كمــا رجحــه الشــيخ آغــا بــزرك يف الذريعــة   -ولعــل القصــيدة الــيت شــرحها الشــهيد مــن شــعر الشــفهيين 

 :اليت مطلعها
  ســـــــــــــــفحت عـــــــــــــــزوب دمـــــــــــــــاك� عـــــــــــــــني مـــــــــــــــا 

  إال مبـــــــــــــــــــــــا أهلمــــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــب دمــــــــــــــــــــــــاك    

  
 .)١(ويبدو أن هذا الشرح كان من عمل الشهيد يف أوان دراسته

___________________________________ 
 (*).يراجع فيما تقدم من آ�ر الشهيد غري الفقهية كتاب حياة االمام الشهيد للشيخ دمحم رضا مشس الدين ) ١(

   



١١٨ 

 تالميذه

الشــهيد �لتــدريس يف احللــة، والتــف حولــه طــالب الففــه واالصــول يدرســون عليــه منــاهج االســتنباط اســتقل 
والفقـــه، وعـــرف الشـــهيد يف احللـــة بتدريســـه لقواعـــد العالمـــة والتهـــذيب، وعلـــل الشـــرايع، وكتـــب أخـــرى يف الفقـــه 

 .واالصول واحلديث
اخلاصــة، وامنــا كــان يقــوم �لتــدريس يف ومل يقتصــر الشــهيد علــى التــدريس يف احللــة، أو يف جــزين يف مدرســته 

أو ) العــراق(أو ) فلســطني(أو ) ســور�(أو ) مصــر(أو ) احلجــاز(رحالتــه الــيت كــان يقــوم �ــا بــني حــني وآخــر إىل 
 .غريها من االقطار االسالمية

وقد استطاع الشهيد يف هـذه املـدة ويف خـالل رحالتـه وإقامتـه يف احللـة ويف دمشـق ويف جـزين أن يـرى عـددا  
 .بريا من العلماء الذين خلفوه يف مكانته العلمية والدينيةك

ولكي يلمس القارئ شيئا من جهود الشهيد يف تربيـة تالميـذه مـن الـذين خلفـوه بعـده يف الفقاهـة والتـدريس 
 :أعرض امساء نفر منهم

 .)١(السيد أبوطالب امحد بن القاسم بن زهرة احلسيين، تلمذ على الشهيد وحضر عنده - ١
، مجع فيها حتقيقـات )قواعد العالمة احللي(لشيخ مجال الدين أمحد بن النجار صاحب احلاشية على ا - ٢

 .)٢(شيخه الشهيد ونظر�ته يف الفقه
الشـــيخ مجـــال الـــدين أبـــو منصـــور حســـن بـــن الشـــهيد االول، أجـــازه والـــده الشـــهيد مـــع أخويـــه وصـــورة  - ٣

 .)٣(االجازة يف البحار
 .قاسم علي ابن الشهيد املتوسط، وله عن أبيه إجازةالشيخ ضياء الدين ابوال - ٤
 .)٤(الشيخ رضي الدين أبوطالب دمحم اكرب أبناء الشهيد، أجازه أبوه مرتني - ٥
الفقيهـــة الفاضـــلة فاطمـــة املـــدعوة بســـت املشـــائخ، تـــروي عـــن أبيهـــا وعـــن الســـيد �ج الـــدين ابـــن معيـــة  - ٦

وقــد عــين الشــهيد برتبيــة بنتــه هــذه . )٥(قتــداء �ــا، والرجــوع اليهــاإجــازة، وكــان أبوهــا يثــين عليهــا و�مــر النســاء �ال
 وتثقيفها فكانت مثال املرأة املؤمنة املثقفة، وكانت موضع احرتام وعناية الفقهاء والناس عامة، حىت أ�ا

___________________________________ 
 .٣٤ص . ٢راجع روضات اجلنات اجلزء ) ١(
 .االولحياة االمام الشهيد ) ٢(
 .٣٤ص . ٢اجلزء . حبار االنوار) ٣(
 .٢٤٨ص . ١اجلزء . الذريعة) ٤(
 (*). ٩١ص . شهداء الفضيلة) ٥(

    



١١٩ 

 ).جبل عامل(ملا توفيت يف قرية جزين حضر تشييعها سبعون جمتهدا من 
ت املشــائخ الخوي ن أثــرا فقهيــا عــن هــذه الســيدة اجلليلــة، لكــن بــني أيــدينا وثيقــة كتبتهــا ســ هــا ولســنا منلــك حنــ

�ب �ا ما خيصـها مـن تركـة أبيهـا يف جـزين الخويهـا، ابتغـاء لوجـه هللا، ويف قبـال ذلـك يعوضـها أخواهـا بكتـب 
 .يف الفقه للشيخ والشهيد، وإليك نص الوثيقة

���﷽ 
وكرامـة،  وجعل هلم شرفا وقدرا. احلمد هللا الذي وهب لعباده ما شاء، وأنعم على أهل العلم والعمل مبا شاء

 .وفضلهم على اخللق �عماهلم العالية، وأعلى مراتبهم يف دار الدنيا واآلخرة، وشهد بفضلهم االنس واجلان
والصـالة والسـالم االمتـان واالكمـالن علــى سـيد� دمحم ولـد عـد�ن املخصــوص جيوامـع الكلـم احلسـان، وعلــى 

ــى ن واللســان والســاحبني ذيــول الفصــاحة عل ــى �بعــيهم ومــن �بعهــم مــا  آلــه وأصــحابه أهــل اللســ ســحبان، وعل
 .اختلف اجلديدان، وأضاء القمران

أ� طالــب دمحما، وأ� القاســـم عليـــا ســـاللة الســـعيد : فقـــد وهبـــت الســت فاطمـــة أم احلســـن أخويهـــا: أمــا بعـــد
لـيهم االكرم، والفقيه االعظم، عمدة الفخر وفريد عني الزمان ووحيده، حميي مراسم االئمة الطاهرين سـالم هللا ع

، املنتسـب لسـعد بـن معـاذ سـيد االوس أمجعني، موال� مشس امللة والدين دمحم بـن امحـد بـن حامـد بـن مكـي 
 .ا لوجه هللا تعاىل وغريها هبة شرعية، ابتغاء) جزين(أما قدس هللا أرواحهم مجيعا ما خيصها من تركة أبيها يف 

 .ا لثوابه اجلزيل ورجاء
    



١٢٠ 

، و البيهــا ) الــذكرى(لــه، وكتــاب ) املصــباح(، وكتــاب للشــيخ ) التهــذيب(وقــد عوضــا عليهــا كتــاب 
وقـد تصـرف كـل مـنهم، وهللا الشـاهد علـيهم، وذلـك يف اليـوم الثالـث . )١(املعروف �ديـة علـي بـن مؤيـد) القرآن(

ومثامنائــة، وهللا علــى مــا نقــول وكيــل،  مــن شــهر رمضــان العظــيم قــدره الــذي هــو مــن شــهور ســنة ثــالث وعشــرين
وشهد بذلك خاهلم املقدام علوان بن أمحد بن �سر، وشهد الشيخ علي بن احلسني بن الصـائغ، وشـهد بـذلك 

 .)٢(الشيخ فاضل بن مصطفى البعلبكي
وهــذه الوثيقــة وحــدها تكفــي للداللــة علــى مكانــة هــذه الســيدة الســامية وجاللتهــا، ومســو أخالقهــا، وعنايتهــا 
�لعلم والعلماء، والكتب الفقهية وهلجتها الوثيقة تكشف عـن نفسـية كرميـة، وأدب إسـالمي رفيـع، وتواضـع جـم 

 .للعلم والعلماء
السيد بدر الـدين احلسـن بـن أيـوب الشـهري �بـن االعـرج االطـراوي العـاملي، كـان مـن معـاريف تالميـذ  - ٧

 ).أمل اآلمل(الشهيد كما يف 
 .تائقي صاحب املؤلفات الكثرية تلقى عن الشهيد كثريا من العلومالشيخ عبدالرمحان الع - ٨
ــن عبــدهللا املعــروف �لفاضــل الســيوري احللــي صــاحب  - ٩ شــرح (الشــيخ شــرف الــدين ابوعبــدهللا املقــداد ب

 .، يروي عن الشهيد كما يف الكىن وااللقاب)الباب احلادي عشر
 جندة، اجازهالشيخ دمحم بن �ج الدين عبد علي الشهري �بن  - ١٠

___________________________________ 
 .سربدران عاشوا يف سبزوار احدى مدن خراسان الكربى) ملوك خراسان(مر ذكره يف ) ١(
 (*). ٣٤٤ - ٣٤٢ص  ٢الكىن وااللقاب اجلزء ) ٢(
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و ) رشـاداال(و ) التحريـر(وصرح فيها �نه مسع من مؤلفاته، ومسـع منـه كتـاب  ٧٧٠الشهيد يف رمضان سنة 
البــن مالــك و ) خالصــة املنظـوم(للعالمــة احللـي و ) شــرحي الـنظم واليــاقوت(و ) �ــج املسرتشـدين(و ) املنـاهج(
 .)١(وغري ذلك) خمتصر مصباح الطوسي(للمحقق و ) الشرائع(البن جين و ) اللمع يف النحو(

 مدرسة جزين
يعيشـون ) االمـويني والعباسـيني(يف عهـد وهم قلـة يف البلـد  -عامة ) سور�(و ) جبل عامل(كان الشيعة يف 

حتـــت ضـــغط االرهـــاب السياســـي وكـــان هـــذا الضـــغط واالرهـــاب السياســـي ميـــنعهم مـــن القيـــام بنشـــاط ثقـــايف أو 
دولـــة (و ). العـــراق وفـــارس(يف ) دولـــة البـــويهيني(وظهـــرت ) دولـــة العباســـيني(حـــىت إذا دالـــت . سياســـي ملمـــوس

اســتطاع الشــيعة أن ) مصــر والشــام واحلجــاز وافريقيــا(يف ) لعلــوينيدولــة ا(و ). املوصــل وحلــب(يف ) احلمــدانيني
 .جياهروا بنشاطهم الثقايف والسياسى، وأن يدعوا عالنية إىل التشيع
خاصة، ممـا ) جبل عامل(عامة، ويف ) سور�(فظهر يف هذه الفرتة نشاط سياسي وثقايف ملموس للشيعة يف 

 .ي من حياة الشهيدنستعرضها قريبا عند احلديث عن اجلانب السياس
___________________________________ 

 (*).يراجع فيما تقدم من تالميذ الشهيد حياة االمام الشهيد والروضات والكىن وااللقاب والذريعة ) ١(
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، فقــد  )جبــل عامــل(لبــين زهــرة، وظهــور نشــاط ثقــايف شــيعي يف ) مدرســة حلــب(فكــان مــن أثــر ذلــك ظهــور 
 .يف جبل عامل، وقوى النشاط الثقايف يف هذا القطر) ة الشيعيةاملدارس الفقهي(كثرت 

ــت طليعــة ) مدرســة جــزين(وأول مدرســة فقهيــة افتتحــت يف هــذا القطــر هــي  للشــهيد االول، ويبــدو أ�ــا كان
النشــاط الثقــايف والسياســي الشــيعي يف جبــل عامــل، فحــني اكتمــل الشــهيد دراســة يف احللــة، وفــرض نفســه علــى 

مســقط رأســه وفيهــا ابتــدأ بنشــاط ثقــايف ) جــزين(واحتــل لنفســه مكانــة رفيعــة فيهــا رجــع إىل  االوســاط الثقافيــة،
ريا لتــدريس الفقــه واالصــول  وسياســي ملمــوس لنشــر التشــيع والفقــه الشــيعي يف هــذه االقطــار، فأســس معهــدا كبــ

 ).مدرسة جزين: ( على مستو�ت خمتلفة يف جزين، عرف ب
ا الشــهيد أن تــريب عــددا كبــريا مــن الفقهــاء واالصــوليني، وأن ختــرج وقــدر هلــذه املدرســة بفضــل عنايــة مؤسســه

ذلك جانب من ثقافة الشهيد وآ�ره يف الفقه واالصول، وما ترك من أثر . )١(مجعا كبريا من املفكرين السالميني
إيل أن وخيـال . كبري يف تطوير مناهج دراسة الفقـه واالصـول، ومتـاذج مـن تالميـذه مـن الفقهـاء ومنشـآته الثقافيـة

القارئ يستطيع بعد هذا العرض السريع للجانب الثقايف من حياة الشهيد ان يلمس طرفا من شخصـية الشـهيد 
 ).�ريخ الفقه الشيعي(الثقافية وأثره الكبري يف 

___________________________________ 
 ) (*).٢٣٤(ص. راجع �ريخ جبل عامل) ١(

   



١٢٣ 

 شعر الشهيد

على الفقه واالصول والدراسات الكالمية، وامنـا كـان  -ذكر� طي احلديث املتقدم كما   -مل يقتصر الشهيد 
 .مع ذلك أديبا كاتبا وشاعرا �الضافة أىل كونه فقيها من الرعيل االول

ميتـاز بقـوة ) كاللمعـة الدمشـقية والقواعـد والـذكرى والـدروس(ونثر الشـهيد كمـا نلمسـه حنـن مـن خـالل كتبـه 
ث يف نثـر الشــهيد شــيئا مـن التعقيــد وااللتــواء، االدلـة والبســاطة والوضـ وح وعــدم االلتــواء والتعقيـد، وال جيــد الباحــ

 .واصطناع السجع والزخرفة البديعية اليت كان يتعارفها الكتاب فيما سبق
ميتـــاز �لرقـــة، ودقـــة التصـــوير، وروعـــة الديباجـــة واملـــس املباشـــر للـــنفس، ومجـــال التعبـــري،  -وإن قـــل  -وشـــعره 
 .اءوجودة االد

 :فمن شعره
 غنينا بنا عن كل من ال يريد� وإن كثرت أوصافه ونعوته

 )١(ومن صد عنا حسبه الصد والقال ومن فاتنا يكفيه أ� نفوته
 :ومنه قوله يف املناجاة

 عظمت مصيبة عبدك املسكني يف نومه عن مهر حور العني
 االولياء متتعوا بك يف الدجى بتهجد وختشع وحنني

 �بك دو�م أتري لعظم جرائمي سبقوينفطردتين عن قرع 
 أوجد�م مل يذنبوا فرمحتهم أم أذنبوا فعفوت عنهم دوين

 )٢(إن مل يكن للعفو عندك موضع للمذنبني فأين حسن ظنوين
___________________________________ 

 .٥٩١ص . ٢اجلزء . روضات اجلنات) ١(
 (*).نفس املصدر ) ٢(

    



١٢٤ 

 :جلوزي يف قولهومن قوله يف مسايرة ابن ا
 أقسمت �� وآالئه إليه ألقى �ا ريب

 إن علي بن أيب طالب امام أهل الشرق والغرب
 من مل يكن مذهبه مذهيب فانه أجنس من كلب

 :فقال الشهيد
 النه صنو نيب اهلدى من سيفه القاطع يف احلرب

 وقد وقاه من مجيع الردى بنفسه يف اخلصب واجلدب
 كاف لذي لب" إمنا وليكم " والنص يف الذكر ويف 

 )١(من مل يكن مذهبه هكذا فانه أجنس من كلب
 :ومنه قوله

 �لشوق والذوق �لوا عزة الشرف ال �لدلوف وال �لعجب والصلف
 ومذهب القوم أخالق مطهرة �ا ختلقت االجساد يف النطف
 صرب وشكر وايثار وخممصة وأنفس تقطع االنفاس �للهف

 قاء له كما مضت سنة االخيار يف السلفوالزهد يف كل فاق ال ب
 قوم لتصفية االرواح قد عملوا وأسلموا عوض االشباح للتلف
 ما ضرهم رث أطمار وال خلق كالدر حاضرة خملوق الصلف
 ال �لتخلق �ملعروف تعرفهم وال التكلف يف شئ من الكلف

 � شقويت قد تولت أمة سلفت حىت ختلفت يف خلف من اخللف
 ر الغرور لنا �لزور والبهت والبهتان والسرفينحقون تزاوي

 ليس التصوف عكازا ومسبحة كال وال الفقر رؤ� ذلك الشرف
 وإن تروح وتغدو يف مرقعة وحتتها موبقات الكرب والشرف

 وتظهر الزهد يف الدنيا وأنت على عكوفها كعكوف الكلب يف اجليف
___________________________________ 

 .٥٩٣ص . ٣اجلزء . اتروضات اجلن) ١(
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 الفقر سر وعنك النفس حتجبه فارفع حجابك جتلو ظلة التلف
 وفارق اجلنس واقر النفس يف نفس وغب عن احلس واجلب ما شئت واتصف

 واخضع له وتذلل إذ دعيت له واعرف حملك من آ�ك واعرتف
 وقف على عرفات الذل منكسرا وحول كعبة عرفان الصفا فطف

 الفكار مبتكرا وعد إىل حانة االذكار �لصحفوادخل إىل حبوة ا
 وإن سقاك مدير الراح من يده كأس التجلي فخذ �لكأس واغرتف
 واشرب واسق وال تبخل على ظمأ فان رجعت بال ري فوا أسفى

حاكم دمشق عندما حبسه يف قلعة دمشق بتهمة وجهها إليه أعداؤه يف حديث ) بيد مر(وله شعر خياطب 
 :فيه إليه عما اسند اليه من التهم وعن حياة السجنطويل �ن يتظلم 

 � أيها امللك املنصور بيدمر بكم خوارزم واالقطار تفتخر
 إين اراعي لكم يف كل آونة وما جنيت لعمري كيف اعتذر

 ال تسمعن يف أقوال الوشاة فقد �ؤوا بزورو إفك ليس ينحصر
 رواوهللا وهللا أميا� مؤكدة إين برئ من االفك الذي ذك

 عقيديت خملصا حب النيب ومن أحبه وصحاب كلهم غرر
 الفقه والنحو والتفسري يعرفين مث االصوالن والقرآن واالثر

شـعر (وما تقدم من مناذج من شـعر الشـهيد يكفـي لـيلمس القـارئ معـامل الرقـة واجلمـال يف االداء والتعبـري يف 
 .تعاىل ) الشهيد

 جهاده
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 عصر الشهيد
ودوره يف اجلهــاد وإجنازاتــه ينبغــي أن نــدرس قبــل ذلـــك ) حيــاة الشــهيد(اجلانــب السياســي مــن لكــي نــدرس 

الظــــروف االجتماعيــــة والسياســــية الــــيت عاصــــرها الشــــهيد، واالجتاهــــات الدينيــــة والسياســــية الســــائدة يف عصــــره، 
، ونوعيـة الـدعوة لنلمس من وراء ذلك موقف الشهيد من هـذه احلركـات واالجتاهـات وأثـره يف احليـاة االجتماعيـة

 .اليت كان يقوم �عبائها يف حقل العمل االجتماعي، من اصالح وتوجيه وبناء
مـن ميـزان حنـاول : ومواقفـه وشـهادته ممـا ترددهـا كتـب الـرتاجم) حيـاة الشـهيد(أما أن نستعرض حـوادث مـن 

ال بـــه بعـــد ذلـــك أن نـــربط بعضـــها بـــبعض، وان نربطهـــا مجيعـــا �لظـــروف االجتماعيـــة الـــيت كـــان يعيشـــها، وأن منـــ
 -إن صــح أن يكــون ترمجــة حليــاة الشــهيد  -الفجــوات والفراغــات الــيت تالحــظ يف ترمجــة الشــهيد، فهــذا العمــل 

ري  ــق للقــارئ، لنشــرف معــه علــى ســ ن حيــاة الشــهيد ولــذلك كلــه آثــر� أن نعبــد الطري فــال يكــون دراســة وحثــا عــ
 .البحث من غري طائل كبرياحلياة االجتماعية يف عصر الشهيد، على أن ال خنرج عن هذا 

 احنالل الدولة االسالمية
) املتوكـل العباســي(وغـاىل يف هــذا السـلوك ) الشــيعة والعلـويني(سياســة قاسـية �لنسـبة إىل ) بنـو العبـاس(اختـذ 

 .بشكل فظيع
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واحنـــالل احلكـــم ) الدولـــة العباســـية(عامـــة كـــانوا مـــن أهـــم عوامـــل ظهـــور ) العلـــويني والشـــيعة(وإذا علمنـــا أن 
تعـاين مـن هـذا السـلوك يف ظـالل احلكـم العباسـي، وكـم كـان خيـاجلهم الشـعور ) الشـيعة(موي عرفنا كم كانت اال

�لنــدم علــى اســناد احلكــم العباســي، وتدعيمــه واالغــرتار بعهــودهم، ومل جيــد الشــيعة أي مــربر ملثــل هــذا الضــغط 
 .والعنف يف السلوك من قبل اجلهاز احلاكم

 يف الالســـتقالل عـــن حكومـــة بغـــداد العباســـية ولكـــن قـــوة احلكـــم العباســـي وهـــذا مـــا حـــدى �ـــم إىل التفكـــري
عــن القيــام �يــة حماولــة لالنفصــال واالســتقالل، حــىت اذا ) الشــيعة(وامتـداد ســيطر�م إىل أطــراف الــبالد كــان مينــع 

ظهـــر الضـــعف يف جهـــاز احلكـــم العباســـي، وضـــعفت ســـيطرته علـــى الـــبالد ظهـــر االحنـــالل يف احلكـــم العباســـي، 
وكـــــان أصـــــلح االقطـــــار االســـــالمية لالســـــتقالل ) بغـــــداد(يف ) االم(فصـــــل كثـــــري مـــــن البلـــــدان عـــــن احلكومـــــة وان

فقـد انفصـلت مـن احلكـم ) االنـدلس(أمـا ): افريقيـا(و ) االندلس(و ) إيران(واالنفصال عن احلكم العباسي هو 
ن ، ووالي)عبــدالرمحن بــن معاويــة بــن هشــام(العباســي منــذ بــدء �سيســه حيــث فــر اليهــا  ن بعــد عبــدالرمحن بــ هــا مــ

يوسف الفهري، وبقـى فيهـا عامـا خيطـب للسـفاح حـىت اذا اسـتقام بـه االمـر وحلقـه أهلـه مـن بـين أميـة اسـتقل يف 
حتــــت حكــــم ) االنــــدلس(وبقيــــت .  ه ١٣٨، فكـــان ذلــــك ســــنة )١(احلكـــم، وألغــــى ذكــــر بــــين العبــــاس يف اخلطبــــة

 . ه ٤٢٢االمويني إىل سنة 
يف هـذين القطـرين ) الشيعة(فكان طابع النشاط السياسي هو التشيع واستطاعت ) افريقيا(و ) ايران(أما يف 

 بشكل خاص أن يقوموا بوجوه خمتلفة من النشاط السياسي، ويظهروا انفصاهلم عن بغداد، وحىت
___________________________________ 

 (*). ٤٠٥ص  ٣اجلزء . راجع مسط النجوم العوايل) ١(
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 .يف بعض االحيان) بغداد(أن يدخلوا 
يف �ريــخ االســالم �حلركــة والنشــاط الــدائم ومقاومــة الطغيــان واالســتبداد واالحنــراف يف ) الشــيعة(فقــد عــرف 
واالمــر مــا كانــت للســلطات تالحقهــم يف كــل مكــان، وتراقــب حركــا�م ومكــا�م أشــد املراقبــة، . اجهــزة احلكــم

ـــن (ضـــت يف الضـــالل خـــرج �الحنـــراف وأم) احلكومـــة العباســـية(فحـــني أخـــذت  احلســـني بـــن علـــي بـــن احلســـن ب
اهلـادي (، واسـتوىل علـى املدينـة وطـرد عنهـا عامـل )إدريـس وحيـىي(مع مجاعة من أهل بيتـه مـنهم ) احلسن السبط

، وكــان املوســم موســم حــج، فخــرج هــو وأصــحابه إىل احلــج، حــىت إذا بلغــوا موقعــا قريبــا مــن مكــة يقــال )العباســي
احلســني (احلــاكم العباســي جيشــا وضــع فــيهم الســيف حــىت قتــل مجعــا كثــريا مــنهم، وفــيهم أرســل الــيهم ) فــخ: (لــه

ــن عبــدهللا)١(نفســه، وكــان ذلــك يف يــوم الرتويــة) الفــتح ــن عبــدهللا وحيــىي ب أمــا : ، وجنــى مــنهم فــيمن جنــى ادريــس ب
فكاتبــه الفضــل،  ففــر إىل الــديلم والتــف حولــه النــاس، فأرســل الرشــيد إليــه جيشــا بقيــادة الفضــل بــن حيــىي) حيــىي(

 .)٢(�كرمه الرشيد مث غدر به) بغداد(وأعطاه االمان، �ثر حيىي السلم على احلرب وذهب إىل 
___________________________________ 

 .٣٤. ٣٢ص . ٦وابن أثري اجلزء . ٤٠ص . ١٠وابن كثري اجلزء . ٣٢ - ٢٤ص . ١٠اجلزء . راجع الطربي) ١(
 (*). ٤٨٣ - ٤٦٣ص . راجع مقاتل الطالبيني) ٢(
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 )٣٧٥ - ١٧٢(دولة االدارسة
أمــا ادريــس ففــر إىل مصــر، ومنهــا إىل املغــرب، واجتمعــت حولــه قبائــل الرببــر وغــريهم، واشــتد أمــره واســـتمر 

وقـد اسـتطاع . )١(حكمهم قرنني وثالث سنني وامتدت سـلطتهم يف املغـرب، وكانـت حاضـرة ملكهـم مدينـة فـاس
ريا، وأن خيلفــوا تــرا� حضــار� ومــدنيا قيمــا، وأن ينشــروا التشــيع يف االدارســة يف هــذه الفــرتة أن خيــ دموا املغــرب كثــ

 .هذا القطر من االرض
 الفاطميون
، يـدعو لعبيـد بـن املهـدي )ابوعبـدهللا الشـيعي(أخـذ ) الدولـة العباسـية(هجرية بعدما ضعفت  ٢٨٦ويف سنة 

واسـتوىل عليهـا وعلـى الغـرب االقصـر والشـام، واقتطعـوا ) بين االغلب(وأخذ البيعة وانتزع افريقيا من ) إفريقيا(يف 
مصــــر واحلجــــاز (وامتــــد نفــــوذهم إىل  ٥٦٧، واســــتمر حكمهــــم إىل ســــنة )العباســــيني(ســــائر هــــذه االقطــــار مــــن 

واالقطـار االخـرى الـيت  ) مصر وافريقيـا(شيعة امساعيلية، سعوا كثريا لنشر التشيع يف ) الفاطميون(وكان ). واليمن
 .كانت حتت يدهم

) التشـــيع(هم علـــى احلكـــم وحرصـــهم علـــى نشـــر  واســـتيالء) الفـــاطميني(ان ظهـــور : ورمبـــا جـــاز لنـــا أن نقـــول
 ومعارضة املذاهب االخرى

___________________________________ 
 ) (*).١٦٧ - ١٦٢(ص ٣اجلزء . راجع �ريخ االسالم للدكتور حسن ابراهيم حسن) ١(
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 .تنوء به أ�م احلكم العباسي) الشيعة(ذي كانت كان رد فعل طبيعي للعنف والضغط ال
 دوله مستقلة اخرى

ن )املوصــل وحلــب(يف ) احلمــدانيون(اســتقل  حيــىي بــن (وظهــر �لــيمن . ٣٩٤إىل  ٣١٧، وإمتــد حكمهــم مــ
بنـــواحي ) القرمطـــي(، وملـــك صـــعدة وصـــنعاء، وظهـــر )ابـــراهيم طباطبـــا(احلســـن بـــن القاســـم الرســـي، وهـــو إبـــن 

 .أ�م املعتضد، واستمر حكمهم إىل القرن الرابع ٢٧٩ر اليهما سنة وسا) البحرين وعمان(
 

، وامتـــد حكمهـــم إىل آخـــر القـــرن ٢٦٠مبـــا وراء النهــر آخـــر أعـــوام ) بنـــو ســـامان(وخــالل هـــذه الفـــرتة اســـتبد 
ت لالغالبــة �لقــريوان وافريقيــ. منتصــف املائــة السادســة) قرنــة(  الرابــع، مث اتصــلت دولــة أخــرى يف مــواليهم ب ة وكانــ

بــين (دولــة اخــرى اســتقلت منــذ أ�م الرشــيد، واســتمرت إىل أوائــل املائــة الثالثــة، مث أعقبتهــا دولــة أخــرى ملــواليهم 
 .)١(موايل كافور إىل الستني والثالمثائة) طنج

، وامتــد سـلطا�م علــى جــزء ٤٤٧، واسـتمر حكمهــم إىل سـنة ٣٣٤يف احلكــم مـن ســنة ) بنــو بويـه(واسـتقل 
التشــــيع أ�م ) البويهيــــون(خــــدم . وغريهــــا) فــــارس واالهــــواز وكرمــــان وبغــــداد(مي عــــن كبــــري مــــن الــــوطن االســــال
 حكمهم، ونشروا املذهب

___________________________________ 
 (*). ٤٠٧و  ٤٠٦ص . �٣ليف عبدامللك بن حسني العصامي املكي اجلزء . راجع مسط النجوم) ١(
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 .ا من بعدهم، ولسنا بصدد احلديث منهوخلفوا ترا� فكر� قيم) إيران والعراق(يف 
ـــة االيوبيـــة(و�سســـت  مـــن النيـــل إىل دجلـــة، ويف ) صـــالح الـــدين(، وامتـــد ســـلطا�م أ�م ٥٦٤ســـنة ) الدول

بطابعهـــا الســـين ) الدولـــة االيوبيـــة(أ�مهـــم وقعـــت احلـــرب الصـــليبية املعروفـــة بـــني املســـلمني واملســـيحيني، وعرفـــت 
 .ا�ايف للشيعة

ن ) املماليــك(احلكــم خلـف االيوبيــون يف  وهــذه السلســلة غريبــة يف وضــعها، فقــد تعاقــب احلكــم فيهــا عبيــد مــ
ري  جنســــيات خمتلفــــة، واســــتمر ســــلطا�م حنــــوا مــــن قــــرنني وثالثــــة أر�ع قــــرن، وكــــانوا بشــــكل عــــام ســــفاكني وغــــ

 .)١(مثقفني
) م ١٥١٧ -م  ١٣٨٢(واملماليــــك الربجيــــة) م ١٣٩٠م  ١٢٥٠(ويقســــم املماليــــك إىل املماليــــك البحريــــة

فالبحرية مسوا بذلك نسبة إىل النيل، إذ كانت ثكنـا�م تقـوم علـى جزيـرة صـغرية يف �ـر النيـل، وكـان أكثـرهم مـن 
 .أما الربجية فكانوا يف الغالب من اجلراكسة. الرتك واملغول
 اجلراكسة
وكـان ابتـداء . يـوبينيعلى احلكم بعد املماليك البحرية الذين كانوا امتدادا لدولـة اال) ملوك اجلراكسة(استوىل 

ـــت عاصـــمة حكمهـــم  ملكهـــم ســـنة أربـــع ومثـــانني وســـبعمائة واســـتمر حكمهـــم مائـــة ومثانيـــة وثالثـــون ســـنة، وكان
 ).برقوق(وأول ملوكهم امللك الظاهر سيف الدين ) القاهرة(

___________________________________ 
 (*). ٢٦٧ ص ٢اجلزء . فليب حىت -راجع �ريخ سور� ولبنان وفلسطني ) ١(
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 برقوق
أول عهده عبـدا وا�بكـا خاصـا للملـك الصـاحل احلـاجي ابـن االشـرف بـن شـعبان، وهـو الرابـع ) برقوق(كان 

احلكم وهو ابـن عشـر سـنوات، ومل ) احلاجي(وقد توىل . عشر من ملوك االتراك مماليك االيوبيني املتغلبني عليهم
. اء خبلعـه، ونصـب نفسـه للحكـم سـنة أربـع ومثـانني وسـبعمائةاالمـر ) برقوق(يكن له من االمر غري االسم، فألزم 

و ) متريــغ االفضــلي(ولكــن االمــر مل يصــف لــه، فقــد انشــق عليــه بعــد حــني مــن الزمــان أمــراء عصــره فخــرج علــيهم 
ومل . �لكـرك) برقـوق(ونزعا عنه احلكم وملكا مصر وأعيد حاجي إىل احلكم مرة أخـرى، وحـبس ) بليغ العمري(

قوق، فقد خرج من السجن وكر �نيا على أعدائه ومجع احليوش ومتكن منهم وأزاحهم عن املسـرح يطل االمر برب 
 .)١(٨٠١واستقل �المر إىل أن تويف سنة 
 عالقة برقرق �خلليفة العباسي

دمحم بــن املعتضــد العباســي، وقــد خطــب اخلليفــة قبــل أن ) املتوكــل(يف عهــد برقــوق كــان القــائم �خلالفــة هــو 
 .)٢(قوق االمر خطبة بليغة مث قلده االمر حبصور مجع من القضاةيفوض إىل بر 

___________________________________ 
 .٣٢ص . ٤اجلزء . راجع مسط النجوم العوايل) ١(
 (*). ٨٨ص . ٢اجلزء . حسن احملاضرة للسيوطي) ٢(

    



١٣٣ 

وحبسـه بقلعـة اجلليـل، وبويـع  ٧٨٥مل يبق وفيا �لنسبة إىل اخلليفة العباسـي، فقـد خلعـه سـنة ) برقوق(ولكن 
، فاسـتمر يف اخلالفـة إىل أن مـات يــوم )الواثـق ��(�خلالفـة دمحم بـن ابـراهيم بـن املستمسـك ابـن احلـاكم، ولقـب 

، فكلــم النــاس برقوقــا يف إعــادة املتوكــل إىل اخلالفــة فلــم يقبــل واحضــر أخــا دمحم زكــر� ولقــب ٧٨٨االربعــاء ســنة 
) املتوكــل(علــى مــا فعــل �ملتوكــل، واخــرج ) برقــوق(، فنــدم ٧٩١ اخلالفــة إىل ســنة ، واســتمر يف)املستعصــم ��(

من احلبس وأعاده إىل اخلالفة وخلـع زكـر�، واسـتمر زكـر� بـداره إىل ان مـات خملوعـا، واسـتمر املتوكـل يف اخلالفـة 
 .إىل أن مات

 الوضع االجتماعي يف ا�م برقوق
أ�م اجلراكســة بشــكل عـــام، لضــعف جهــاز الدولـــة، ) ســور�( ويف) مصـــر(ا�ــارت االوضــاع االجتماعيــة يف 

، وكــان هلمــا اســوأ )محلــة التـرت(عقيــب ) احلملــة الصـليبية(ت  ولتسـرب الصــليبيني إىل البلــدان االسـالمية فقــد جــاء
االثر على احلياة االجتماعية، وكانت احلروب الداخلية والفنت واالختالفـات قائمـة علـى قـدم وسـاق بـني االمـراء 

 .ونصب) املتوكل(وعزل . ونصب مرتني) احلاجي(مرتني وعزل بينهما، وعزل ) برقوق(حلكام، فقد نصب وا
بشـكل ) برقـوق(وذلك كله إذا دل على شئ فنما يدل على ضعف جهـاز احلكـم عهـد اجلراكسـة ويف عهـد 
ا فانقلـب الوضـع خاص، وكثرة اخلالفات وكان الناس يعهدون من قبل أن ختول االمارة إىل أشراف االمة ورجاهل

ـــاة االمـــة يف هـــذه الفـــرتة، وحتولـــت االمـــارة إىل طبقـــة جديـــدة مـــن  مل تكـــن االمـــة ) العبيـــد(فيمـــا انقلـــب مـــن حي
 تستسيغها بعد، فبينما كانوا

    



١٣٤ 

وكـان خيـال السـلطنة . يعرضون امس يف أسواق الرقيق للبيع أصبحوا اليوم حيكمون على أمة كبرية من الناس
مــن حــني جيلــب إىل الســوق إىل أن ميــوت، حــىت أن واحــدا مــنهم جلــب وهــو حقــري يف دمــاغ كــل واحــد مــنهم 

 .)١(هل اتفق تويل االقرع االعرج سلطا�؟: فاحش القرعة فاحش العرج قال للدالل الذي يبيعه
ولـذلك كانـت تظهـر الفـنت . وهذا كان مما يبعث الناس على عدم اخلضوع واالستسالم هلـذه الدولـة اجلديـدة

رة هائلة بني حني وحني من هنا وهناك، وجيد الباحث خالل الكتب التارخيية مـاال يقـل عـن أربـع الداخلية بصو 
 .عشرة فتنة خطرية وقعت خالل هذه الفرتة

وزاد الطـــني بلـــة ظهـــور أحـــداث طبيعيـــة كـــان هلـــا اكـــرب االثـــر يف تـــردي احلالـــة االقتصـــادية، كفـــرتات اجلـــدب، 
كتـا� لوصـف ا�اعـات، والكـوارث   -وهو ممن أرخ هـذه الفـرتة  -ريزي وخيصص املق. وا�اعة، والزالزل، والو�ء

 .الطبيعية اليت وقعت يف هذه الفرتة
رية فقضــى علــى املماليــك البحريــة، وحــارب متريغــا ) برقــوق(وانشــغل  طيلــة إمارتــه حبــروب داخليــة وخارجيــة كثــ

) تيمـور لنـك(ويف أ�مـه أرسـل . عليهمـاوبليغا، فظهرا عليه وخرج مـن السـجن ومجـع اجليـوش مـرة أخـرى فتغلـب 
ــض ذلــك أن ينــزل  إليــه رســالة قاســية اللهجــة يــدعوه إىل االستســالم لــه دون قيــد أو شــرط، ويهــدده فيمــا إذا رف

 برسالة مشا�ة هلا يف قسوة اللهجة، ومل يطل) برقوق(وأجاب عليها : عليه عذا� شديدا
___________________________________ 

 (*). ٣١ص . ٤نجوم العوايل اجلزء مسط ال) ١(
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ويف الوقــت نفســه كــان مهــددا مــن قبــل الصــليبيني االفــرنج، ومــن قبــل  )١(حــىت تــويف) برقــوق(بعــد ذلــك أ�م 
املماليـــك البحريـــة، فكـــان انشـــغال احلكومـــة �خلمـــاد الفـــنت الداخليـــة، ومقاومـــة احلركـــات السياســـية والعســـكرية 

 .والثقايف وأعمال االعمار والبناء واهلندسة والفناملعارضة سببا لضعف النشاط الفكري 
وقد تركت هذه احلروب والفنت الداخلية أثـرا سـيئا يف حيـاة النـاس االجتماعيـة واالقتصـادية، فأشـغلت النـاس 
مــن وجــوه النشــاط التجــاري والزراعــي مــن جانــب، ومحــل النــاس مــن جانــب آخــر تكــاليف هــذه احلــروب املاديــة 

ت تقـع علـى . اربة كثريا من املال، ومن العتاد والزادفاحلروب تكلف االمة احمل وطبيعي أن ثقـل هـذه املاليـات كانـ
 .عاتق االمة فقط وجتيب عن طريق فرض الضرائب، فكان ذلك �عثا على سيل من االحتجاجات ال �اية هلا
ري امللـــح ومل تكـــن هـــذه الرســـوم الثقيلـــة علـــى اخليـــل والقـــوارب فحســـب، بـــل علـــى ضـــرور�ت احليـــاة أيضـــا نظـــ

علــى أن . )٢(تبعــا ملصــلحتهم اخلاصــة. والســكر، وقــد احتكــر بعــض الســالطني ســلعا معينــة، وتالعبــوا �ســعارها
ؤدي إىل عــدم وثــوق اجلمهــور  ن الناحيــة االخالقيــة والدينيــة ســاقطني ممــا كــان يــ احلكــام واالمــراء أنفســهم كــانوا مــ

ة وكـان بعضـهم فاسـدين، بـل سـاقطني، وكـان عـاجزين وخونـ) مـن هـذه االسـرة(فكان عـدد مـن السـالطني . �م
، وا�ـم )العباسـيني(وقد عاد نظام تسري الغلمان إىل مثل ما كان عليه من الشـيوع يف أ�م . اكثرهم غري مثقفني

 ، ومل يكن)بيربس(عدد من املماليك أوهلم 
___________________________________ 

 .١٠٩ - ١٠٥ص . ٢زء راجع الفتوحات االسالمية لزيين دحالن اجل) ١(
 (*). ٢٧٧ص . ٢فيليب حىت اجلزء : �ريخ سور� ولبنان) ٢(

    



١٣٦ 

ن الفســاد . )١(الســالطني وحــدهم فاســدين، بــل إن االمــراء أيضــا وســائر مــن يف احلكــم كــانوا علــى جانــب مــ
ت اخلالفـــات الطائفيـــة بـــني  ـــى قـــدم وســـاق، فقـــد ظهـــرت ) الشـــيعة والســـنة(وفـــوق ذلـــك كانـــ ـــة (قائمـــة عل الدول

احلكــــم (فــــرتة ) الشــــيعة(، وقــــد متكنــــت )الشــــيعة(ا�ــــايف مــــع ) الدولــــة العباســــية(كــــرد فعــــل لســــلوك ) فاطميــــةال
يف هــــذه ) املـــذهب الشـــيعي(ونشـــر ) مصــــر وســـور� والعـــراق واحلجـــاز والــــيمن(مـــن االســـتيالء علـــى ) الفـــاطمي

بشـكل ) االجتـاه الشـيعي(ا وأذ�هلـا بعـد ذلـك لتعـارض هـذ) الدولـة االيوبيـة(ت  االقطار على أوسع جمـال، فجـاء
 .قاس عنيف

الســـنة (وللقــارى ء أن يقـــدر بعـــدما كـــان يظهـــر يف مثـــل هـــذه االجــواء مـــن ردود أفعـــال، ومـــن اصـــطدام بـــني 
وهـــذه صــورة جمملـــة عــن احليـــاة السياســـية . ، ومـــن ظهــور خالفـــات طائفيــة يف �فـــه املســـائل ورخيصــها)والشــيعة

 .خاصة) برقوق(عامة و ) ملماليك اجلراكسةأ�م ا(واالجتماعية واالقتصادية والدينية 
حيــــاة (واآلن وبعـــد مـــا اســــتوفينا دراســـة احليـــاة االجتماعيــــة يف عهـــد برقــــوق نســـتطيع أن نعطـــي صــــورة عـــن 

 .السياسية، وجهاده وإجنازاته، ونقدر ظروفه وعمله) الشهيد
علــى مصــر ) كســةملــوك اجلرا (الشــطر االخــري مــن عمــره يف دمشــق أ�م حكومــة برقــوق مــن ) الشــهيد(قضــى 

ت حكومــة دمشــق يومئــذ بيــد . خاصــة، واجلراكســة عامــة) برقــوق(والشــام وقــد تقــدم احلــديث عــن حكومــة  وكانــ
 )مصر(مل تكن مرتبطة حبكومة ) الشام(مندوب برقوق، ويبدو من كتب التاريخ أن حكومة ) بيدمر(

___________________________________ 
 (*). ٢٧٤ص . ٤ اجلزء فيليب حىت: �ريخ سور� ولبنان) ١(
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إال امسيــا، فقــد كــان حــاكم دمشــق يســتقل يف احلكــم واالدارة مــن غــري أن يراجــع املركــز يف شــئ مــن شــؤون 
حواضــر (ا كبــريا مــن عمــره يف دمشــق إحــدى  جــزء) ومهمــا يكــن مــن شــئ فقــد قضــى الشــهيد. االدارة واحلكــم
 .يف وقته) العامل االسالمي

الشــــام مكانــــة اجتماعيــــة، وفكريــــة كبــــريه، ويفــــرض نفســــه علــــى جمتمــــع  وقــــدر للشــــهيد أن يكــــون لنفســــه يف
ق( بشــكل خــاص، وجمتمــع ســور� بشــكل عــام، وأن ينفــذ إىل جهــاز احلكــم كمــا ســنجد ويســتغله لغا�تــه ) دمشــ

كان الشهيد يف دمشق على اتصال دائم �حلكام واالمراء والشخصيات السياسية البـارزة يف وقتـه، . االصالحية
املتنـــيب الـــذي ســـنبحث عنـــه فيمـــا �يت مـــن هـــذه ) اليـــالوش(احلكومـــة حملاربـــة ) الشـــهيد(ن إقنـــاع ونعـــرف ذلـــك مـــ

الرسالة وكان بيته ندوة عامرة الصحاب الفضل والعلم، وطالب املعرفة، وعلمـاء دمشـق واالقطـار ا�ـاورة الـذين  
مـن أصـحاب : وام مـن الـزواركانوا يزورون دمشق بني حني وحـني أو ميـرون عليهـا، فكـان ال خيلـو بيتـه علـى الـد

 .للتوسط لتيسري) الشهيد(الفضل، وأصحاب احلاجة الذين كانوا يقصدون 
) الشـيهد(فقـد كـان ) الشـيعة والسـنة(وعلـى الـرغم مـن تـوتر العالقـات بـني . حاجا�م لدى املراجع احلكومية

ســتفادة، وللمناقشــة، وحلــل ، فكــانوا حيضــرون جملســة يف بيتــه لال)علمــاء الســنة(حيتــل مكانــة عمليــة مرموقــة بــني 
علــى توحيــد الكلمــة كــان يتجنــب يف ) الشــيهد(ومــن حــرص . مشــكالت الفقــه والكــالم يف كثــري مــن االحيــان

وإ�رة اخلالفات الكالمية فيما بينهم على صـعيد اجلـدل ) الشيعة والسنة(جملسه اخلوص يف مسائل اخلالف بني 
 خيفي ما كان بيده من كتابه حني كان
    



١٣٨ 

مل ميـر عليـه ) اللمعـة الدمشـقية(الم السنة يف جملسه، حىت أنه عد من كراماته أنه حينمـا ابتـدا بكتابـه يزوره أع
 .زائر من علماء السنة ووجهاء دمشق إىل أن متت كتابة هذه الرسالة يف سبعة أ�م

حـدة الكلمـة أوال على عدم إ�رة املسائل اخلالفية، واحملافظـة علـى و ) الشهيد(وهذه الرواية تدل على حرص 
وتــدل . بــني املســلمني يف ظــروف اجتماعيــة مضــطربة الــيت حملنــا منهــا بعــض املالمــح فيمــا تقــدم مــن هــذا احلــديث

ــت  ن دمشــق ) الشــهيد(�نيــا علــى أن بي كــان آهــال مبختلــف الطبقــات مــن علمــاء، ووجهــاء مــن شــيعة وســنة مــ
 .وخارجها

ق(هــذه الفــرتة الطويلــة يف ) الشــهيد(ومل يبــق  ن عــاطال عــ) دمشــ إىل ) جــزين(ن العمــل والنشــاط، ومل ينتقــل مــ
ق( ن الشــهيد �لشــخص العاطــل املهمــل يف احليــاة، فقــد حــاول أوال أن يكــون لنفســه ) دمشــ لغــري ســبب ومل يكــ

، )الشـهيد(مكانة مرموقة يف االوساط االجتماعية والفكرية، وهـو عمـل جبـار اذا الحظنـا الظـروف الـيت عاشـها 
 .يف ذلك الوقت) السنة والشيعة(بني والفجوات الكبرية اليت كانت 

وحـــاول �نيـــا أن يســـتغل نفـــوذه يف االوســـاط السياســـية، ومكانتـــه الفكريـــة يف االصـــالح، والتوجيـــه، وتوحيـــد 
املتنيب، مال الفجوات اليت كانـت تفصـل ) اليالوش(الكلمة، والضرب على أيدي العابثني واملغرضني، فأمخد ثورة 

 .اخلالفات املذهبية والطائفيةوقلص حدود ) الشيعة عن السنة(
ومـن ورائهـا كانـت الصـليبية تغـذيها ) السـنة والشـيعة(وقد كـان اخلـالف يف وقتـه قائمـا علـى قـدم وسـاق بـني 

 .ا لذهنية املسلمني وختديرا لنفوسهم وتلهمها مبختلف الوسائل وكانت احلكومات جتد يف ذلك كله إهلاء
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 صالت الشهيد مع حكومات عصره
واخلليفة العباسي، وبني الشهيد صالت قائمة، وعالقـات شخصـية أم ال، ) برقوق(هل كان بني  ولسنا نعلم
كــان يف وقتــه شخصــية اجتماعيــة، وفكريــة مرموقــة يف دمشــق، ولــيس يف دمشــق فقــط، ) الشــهيد(وإمنــا نعلــم أن 

اء، وان يســمعهم فقــدر لــه أن يــزور أكثــر حواضــر العــامل الســالمي يف وقتــه، وأن يتصــل بطبقــات العلمــاء والوجهــ
 .ويستمع إليهم، ويكون معهم روابط اجتماعية

شخصـية علميــة واجتماعيــة تبلــغ مســتوى ) الشــهيد(وفيمـا بــني أيــدينا مــن كتـب التــاريخ ال جنــد يف معاصــري 
فكان ذائع الصيت معروفـا يف اكثـر احلواضـر االسـالمية يف وقتـه ولـه صـالت بكثـري . الشهيد من الشهرة والثقافة

ريا مــن ذلــك، إال أن مــا بــني أيــدينا مــن مــن علمــاء ع صــره وأمــرائهم، ومل حيفــظ لنــا التــاريخ مــع االســف شــيئا كثــ
 .رسائل العلماء وامللوك اليه وز�رة الشخصيات العلمية والسياسية له إىل دمشق يكفي للداللة على ما نقول

وعالقــات ســرية وعلنيــة  علــى اتصــال وثيــق حبكومــات الشــيعة يف وقتــه، ولــه معهــم اتصــاالت ) الشــهيد(وكــان 
الشــهيد نلمــس بوضــوح مكانــة (كحكومــة خراســان، وفيهمــا بقــي لــدينا مــن رســائل ملــوك، وعلمــاء الشــيعة إىل 

ؤو�م العامــة، فــال نعــرف فقيهــا شــيعيا مبســتوى ) الشــيعة(الشــهيد بــني  حكومــة ورعيــة ورجــوع الطائفــة اليــه يف شــ
ويف ) فــارس(ويف ) خراســان(حكومــة ورعيـة يف ) الشـيعة(ت يف الفقاهــة واملرجعيـة يف هــذا الفـرتة، وكانــ) الشـهيد(
 مشوقني إىل ز�رة، يلتمسون من بني حني وآخر أن يزورهم، ويقدم عليهم) الري(
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وقبـل أن نعـرض ). السـربدارية(حـاكم خراسـان مـن ملـوك ) لعلـي بـن مؤيـد(وبني أيدينا رسـالة . ولو إىل حني
 يف خراسان، وعالقة الشهيد �م) السربدارية(صورة الرسالة أحب أن أعطي صورة عن حكومة 

 حكومة السربدارية
حكومــة شــيعية اســتولت علــى احلكــم يف خراســان بعــد وفــاة دمحم خدابنــده مــن ملــوك ) الســربداران(حكومــة 

) التـــــرت(، فانـــــدجمت يف حكومـــــة ٧٨٣واســـــتمرت إىل ســـــنة  ٧٣٨املغـــــول بعـــــد معـــــارك دامـــــت وذلـــــك يف ســـــنة 
تـوىل احلكـم ) علـي بـن مؤيـد(وتوىل احلكم فيها عدد من امللوك كان آخرهم . يلةوانقرضت بعد ذلك بسنوات قل

 .٧٦٦سنة 
ؤون الفكريــة والعمرانيــة، واالهتمــام ) علــي بــن مؤيــد(وعــرف  �لعــدل واالحســان إىل الضــعفاء، و�لعنايــة �لشــ

ـــت، وتفانيـــة يف ســـبيل الـــدين) التشـــيع(بنشـــر  ) الســـربدارية(ك وكـــان مـــن أفضـــل ملـــو . وتعريفـــه ووالئـــه الهـــل البي
يف أ�مــــه إىل البلــــدان ) التــــرت(ورغــــم هجــــوم . وأعــــدهلم، ويف أ�مــــه حتســــنت االوضــــاع االجتماعيــــة واالقتصــــادية

 .عن هجوم الترت، ويصون دماء املسلمني) خراسان(االسالمية فقد استطاع أن يصون 
قـة، ومراسـالت مـع وكـان للشـهيد عالقـات وثي) الشهيد(، أي بعد تسع سنوات من شهادة ٧٩٥تويف سنة 

 .أ�م كان يف العراق واستمرت هذه العالقات واملرساالت حني استقر يف جزين ودمشق) (علي بن مؤيد(
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نسـخة مـن : يتحـف الشـهيد بـني حـني وحـني �ديـة رمـزا لوالئـه وإخالصـه منهـا) علـي بـن مؤيـد(كان امللك 
الصـحيفة : (املتقدمـة، ومنهـا) بنـت الشـهيد( علي بـن مؤيـد كمـا يف وثيقـة(القرآن الكرمي عرفت بعد ذلك �دية 

 ).السجادية
حــني كــان الشــهيد مراقبــا مــن قبــل الســلطة لــتهم وجههــا اليــه املغرضــون، لشـــل  -ويف أواخــر حيــاة الشــهيد 

إىل الشــهيد رســوال يلــتمس منــه �ســم ) علــي بــن مؤيــد(حركتــه االصــالحية، وحتطــيم شخصــيته االجتماعيــة أوفــد 
خراسان أن يقبـل علـيهم، ليعرضـوا عليـه مايشـكل علـيهم مـن املسـائل الفقهيـة، ولريجعـوا وأهايل ) علي بن مؤيد(

 .اليه فيما يهمهم من شؤون احلياة
الـــذهاب اليـــه، نظـــرا ملراقبـــة الســـلطة لـــه، والمـــور أخـــرى ال نعلمهـــا اآلن، وكتـــب لـــه رســـالة ) الشـــهيد(رفـــض 

) اآلوي(عـرض هلـم مـن مسـائل الفقـه، وأودعـه عنـد ، لتكون مرجعـا فقهيـا للخراسـانيني فيمـا ي)اللمعة الدمشقية(
 .ليأخذها معه إىل خراسان

 ):خراسان(إىل الشهيد من ) علي بن مؤيد(وإىل القارئ نص الرسالة اليت أرسلها للسلطان 
���﷽ 

ضـاهي سالم كنشر العنرب املتضوع خيلف ريح املسك يف كل موضع سالم يباهي البـدر يف كـل منـزل سـالم ي
الشمس يف كل مطلع على مشس دين احلق دام ظله جبد سعيد يف نعيم ممتع أدام هللا تعـاىل جملـس املـوىل اهلمـام، 

 العامل العامل، الفاضل الكامل
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السالك الناسك، رضي االخالق، ويف االعراق، عالمة العـامل، مرشـد االمـم، قـدوة العلمـاء الراسـخني، أسـوة 
فــرق الفــارق �حلــق، حــاوي الفضــائل واملعــايل، حــائز قصــب الســبق يف حلبــة االعــاظم الفضــالء احملققــني، مفــيت ال

واالعايل، وارث علـوم االنبيـاء واملرسـلني، حميـي مراسـم االئمـة الطـاهرين، سـر هللا يف االرضـني، مـوال� مشـس امللـة 
 .د إىل يوم التنادوالدين، مد هللا أطناب ظالله مبحمد وآله من دولة راسية االو�د ونعمة متصلة االمدا

حـرم الطـرف : فاحملب املشتاق مشتاق إىل كرمي لقائه غاية االشتياق، وأن مين بعد البعد بقـرب الـتالق: وبعد
شـــيعة (مــن حميـــاك لكـــن حظـــي القلـــب مـــن حميــاك ر� ينهـــي إىل ذلـــك اجلنـــاب ال زال مرجعـــا الوىل االلبـــاب إن 

وصـاله واالغـرتاف مـن حبـر فضـائله وافاضـاته، وأفاضـل صا�ا هللا عـن االحـداث، متعطشـون إىل زالل ) خراسان
 .هذه الد�ر قد مزقت مشلهم أيدي االدوار، وفرقت جلهم، أو كلهم صنوف صروف الليل والنهار

ؤمنني(قــال  ثلمــة الــدين مــوت العلمــاء وإ� الجنــد فينــا مــن يوثــق بعلمــه يف : عليــه ســالم رب العــاملني) أمــري املــ
ة �شـعة نـوره واالقتـداء  وهـداه، فهـم يسـألون هللا تعـاىل شـرف حضـوره، واالستضـاءفتياه، ويهتـدي النـاس برشـده 

هم، وال يــرد  بعلومــه الشــريفة، واالهتــداء برســومه املنيفــة، واليقــني بكرمــه العمــيم وفضــله اجلســيم أن الخييــب رجــاء
 .هم، بل يسعف مسؤوهلم، وينجح مأموهلم دعاء

 . به أن يوصلوالذين يصلون ما أمر هللا: قال هللا تعاىل
 وال شك أن أوىل االرحام أوىل بصلة الرحم االسالمية الروحانية
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وأحــــرى القــــرا�ت �لرعايــــة القرابــــة االميانيــــة مث اجلســــمانية، فهمــــا عقــــد�ن ال حتلهمــــا االدوار واالطــــوار، بــــل 
 .شعبتان ال يهدمهما إعصار االعصار

وعـدم االرشـاد واملـأمول مـن إنعامـه العـام، وإكرامـه وحنن خناف غضب هللا على هذه البالد، لفقدان الرشـد، 
. التــام أن يتفضــل علينــا، ويتوجــه الينــا متــوكال علــى هللا القــدير، غــري متعلــل بنــوع مــن املعــادير إن شــاء هللا تعــاىل

 .واملتوقع من مكارم صفاته، وحماسن ذاته إسبال ذيل العفو على هذا اهلفو، والسالم على أهل االسالم
 علي بن مؤيد )١(اقاحملب املشت
 فتنة اليالوش

حيمــل نـواة ظهــور بــدع ) عصـر الشــهيد(كـان اضــطراب الوضـع السياســي واالجتمــاعي يف البلـدان االســالمية 
رب جمــاال . يف التفكــري والعقيــدة، وألــوا� جديــدة مــن الفــنت واحملــن ــ ومثــل هــذه احليــاة املضــطربة فكــر� وسياســيا يعت

 .شروعني من قبل ذوي االغراض يف كل مكانخصبا لالستثمار واالستغالل غري امل
وكـان . مثل هذه الظروف العقائدية، والسياسـية املرتبكـة) دمشق(يف حياته أ�م كان يسكن ) الشهيد(واجه 

أن يكون هذا االضطراب مبعثا لظهور بـدع جديـدة يف الـدين، واتسـاع فجـوة اخلـالف ) الشهيد(اكثر ما خيشاه 
 نشقاق يف الطائفة عن طريق تسرب عناصر غريبة على كيان الطائفةفظهور اال) السنة والشيعة(بني 

___________________________________ 
 (*). ٢ص . ٣اجلزء . روضات اجلنات الطبعة احلجرية) ١(
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 .الحداث البلبلة واالنشقاق داخل الكيان الشيعي
قريبـــا مـــن احلركـــات الفكريـــة  لدمشـــق موطنـــا لنفســـه ليكـــون) الشـــهيد(ورمبـــا كـــان ذلـــك مـــن أســـباب اختيـــار 

والسياســية، وليشــرف علــى الوضــع مــن قريــب، فــارتبط بكثــري مــن أقطــاب العلــم والسياســة يف وقتــه، وفســح مــن 
 .جملس درسه وندوته اليومية يف البيت، ليحضره أكرب عدد من العلماء والساسة

د اجلــالوش، أو ظهــر يف جبــل عامــل شــخص يســمى مبحمــ) الشــهيد(ففــي هــذه الظــروف، ورغــم احتياطــات 
ومـــن الشـــيعة مـــن قبـــل، يـــدعو إىل مـــذهب جديـــد ويســـتغل . إنـــه كـــان مـــن تالمـــذة الشـــهيد: ، ويقـــال)اليـــالوش(

 .واجياد فجوة يف الطائفة ذا�ا) السنة والشيعة(الوضع يف توسيع فجوة اخلالف بني 
جلـــالوش، أو وال حتـــدثنا كتـــب التـــاريخ عـــن شـــكل هـــذه الـــدعوة اجلديـــدة وحمتواهـــا وعـــن الشـــحص املـــدعو �

اليالوش غري ما مسعت، ومع كثرة ما فحصنا يف كتب التاريخ والرتاجم اليت ترتجم رجـال القـرن الثـامن اهلجـري مل 
نعثــر علــى شــخص �ــذا االســم، ومل نعثــر علــى شــرح أكثــر عــن هــذه الــدعوة إال أن الــذي يغلــب علــى الظــن أن 

ت مطبوعــة بطــابع  ــ كــان خطيبــا متكلمــا ) اجلــالوش(جــود، ويبــدو أن واالميــان بوحــدة الو ) التصــوف(الــدعوة كان
، فاربـك )الشـيعة والسـنة(لذقا، حلو البيان مشعوذا، استطاع أن يشـد إىل دعوتـه اجلديـدة �سـا مـن السـذج مـن 

وخـــاف أن تشـــيع هـــذه البدعـــة اجلديـــدة، ويتســـع إطارهـــا، ويكـــون خطـــرا جديـــدا علـــى كيـــان ) الشـــهيد(الوضـــع 
ة، فاتصــل �لــبالط واقنــع اجلهــاز بضــرورة تــاليف االمــر قبــل أن يســتفحل، االمــة، وفجــوة جديــدة يف جســم االمــ

 فجهزت
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ومتــزق ) اليــالوش(مبقربــة مــن النبطيــة النوقــا، فقتــل ) اليــالوش(جيشــا، واصــطدموا مبعســكر ) حكومــة دمشــق(
 .مشلهم

شـــق طريقـــا أن ي) لليـــالوش(إال أن هـــذه اهلزميـــة مل تكـــن كافيـــة للقضـــاء علـــى هـــذه البدعـــة اجلديـــدة فقـــد اتـــيح 
لنفسه بني املبتدعني واملشعوذين وأن جيمع حولـه نفـرا مـن السـذج البسـطاء، ونفـرا مـن املشـعوذين احملتـالني الـذين 

إىل تقـي ) اليـالوش(وكان كذلك، فقد انتقلت زعامة الدعوة اجلديدة بعـد مقتـل . كانوا يرتقبون الزعامة من بعده
يوسـف (  من بعد وفاته توىل الزعامة بعده شخص آخـر يـدعى بمن أهايل اجلبل، و ) اخليامي(الدين اجلبلي أو 

) بيـدمر(�لوشـاية عليـه عنـد ) الشهيد(وكان هلذين الرجلني اجلبلي، ويوسف بن حيىي اصبع يف شهادة ) بن حيىي
 .)١(يف قصته اليت سنلم �طرافها قريبا) بريوت وحلب ودمشق(حاكم دمشق، وقضاة 

___________________________________ 
ىن وااللقــاب، وبعــض حــواش اللمعــة يف املكاســب  -روضــات اجلنــات : راجــع دراســة هــذه الفتنــة) ١( وحيــاة االمــام  -جملــة العرفــان، الكــ

 (*).الشهيد االول 
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 مقتل الشهيد
العاملون قلة من الناس يف كل زمان، ولكنهم رغم قلتهم أقو�ء وعلى أيديهم يتم بنـاء التـاريخ، وتقريـر مصـري 

ولـــيس . لـــيس هلـــم رأي يف هـــذه احليـــاة، ولـــيس هلـــم هـــدف، و�ثـــري فيهـــا) الـــدمهاء(والعامـــة مـــن البشـــر . ريةالبشـــ
 ).اهلدف(املقياس قلة العدد وكثرته وإمنا املقياس 

 .ا مهمال على وجه االرض فكلما كان االنسان فارغا مل يتسع فكره الكثر من هم بطنه وشهوته كان جزء
 حياته إنسـانيا يف سـلوكه، حركيـا عمليـا يتوسـع فكـره الكثـر مـن نفسـه، ويتسـع وكلما كان االنسان هادفا يف

كــــان اكثــــر �ثــــريا يف مصــــري النــــاس، وبنــــاء التــــاريخ، وكانــــت النتيجــــة جبــــانبهم ): الــــذات(و ) اال�(صــــدره لغــــري 
طـابع مـن ولصاحلهم، وذلك لسـبب بسـيط، فالـذي ميلـك هـدفا يف احليـاة البـد أن يـرتك أثـرا فيهـا ويطبـع احليـاة ب

هدفه بعكس الذي ال ميلك هـدفا، فانـه اليهمـه أن يتحقـق هـذا اهلـدف، أوال يتحقـق ويطبـع احليـاة هـذا الطـابع 
 .أو ال يطبعها، وإمنا الذي يهمه هو أن يرتع ويلعب وخيوض مع اخلائضني ويعبث مع العابثني

ميلكـون هـدفا يف احليـاة فـال ميكـن وطبيعة هذه احلياة غري اهلادفة تنتهي �لشخص إىل الضياع بعكس الـذين 
 .أن يضيعوا، وال ميكن أن تغطيهم االجتاهات االخرى، وال ميكن أن يقضي التاريخ على معاملها ومالحمها

و�ذا الشكل جند أن ال تعارض هناك بني االنسان اهلادف، واالنسـان غـري اهلـادف، وأن االنسـان اهلـادف، 
ولذلك فالعاقبة دائما لصاحل العاملني الصاحلني، والنتيجـة هلـم ومهمـا يشق طريقه من بني صنوف غري اهلادفني، 

إن االرض هللا يورثهـا  (:حتملوا من عناء، ومهما وجدوا أذى، ومهما القوا من حمن، والمـر مـا قـال هللا تعـاىل
وهـذا مـا يـدفع العـاملني أن خيوضـوا ميـادين الكفـاح واجلهـاد، وال  ).)١(من �شاء من عباده والعاقبـة �لمتقـ�

 يفكروا يف راحة وسكون، فالراحة والنعيم والسكون واهلدوء مل ختلق هلم
___________________________________ 

 (*). ١٢٧اآلية : االعراف) ١(
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ركة والثـورة، وكفـاهم أن تكـون النتيجـة بعـد ومل خيلقوا هلا، وإمنا خلقوا للون آخر من احلياة ميلؤها النشاط واحل
 .ذلك جبانبهم والعاقبة هلم، وأن العمل �

وليس املهم بعد ذلك أن يالقوا ألـوا� مـن العنـت والتعـب، واحملنـة واالذى، وأن يضـحوا يف سـبيل ذلـك بكـل 
 .هم �مواهلم، وأوالدهم ونفوسهم، وأن يريقوا يف سبيل هللا دماء: شئ

هم أن تراق دماؤهم، وإمنا املهـم لـديهم أن تـروى جـذور هـذه الشـجرة، ولـيس املهـم أن جيتـث وليس املهم لدي
العدو رؤوسهم من أجسامهم وإمنا املهم لديهم أن ترتسخ اصول هذا الدين يف قلـوب النـاس، ولـيس املهـم أن ال 

وجــه االرض، ولــيس يفتحــوا بعــد عيــو�م علــى الشــمس وإمنــا املهــم لــديهم أن يســتمر إشــعاع هــذه الرســالة علــى 
 .املهم أن تتقطع حيا�م على ظهر هذا الكوكب، وإمنا املهم أن يعيش هذا الدين

فحيا�م حياة الرسالة، واستمرارهم على وجه االرض استمرار هذا الدين، وسكو�م وحركتهم وسـعيهم وقـف 
عـن حيـاة العـاملني، وعـن تلـك حملـة  )١()إن صال� و�س� و�ياي و�ـا� هللا رب العـا�� (قـل. هلذا الـدين

 .�ثريهم يف احلياة
ن العمــل االســالمي) الشــهيد(وكــان  ت حياتــه سلســلة طويلــة مــن . مــن هــؤالء العــاملني، وعلــى القمــة مــ كانــ

اجلهــاد والكفــاح والعمــل واحلركــة ومل يعــرف يف حياتــه يــوم كــان يعــيش مــع النــاس، ويضــطرب معهــم يف مســالك 
 كان اطمئنانه يف االضطراب، وسكونه يف احلركة، وراحته. ون واالطمئناناحلياة معىن ملا يسمى �لراحة والسك

___________________________________ 
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وهــو بعــد طفــل مل يتجــاوز ) احللــة(و ) جــزين(فيــوم يقطــع املســافة الشاســعة بــني . يف حتمــل االذى والعــذاب
خرى يقطـع املسـافات الشاسـعة، ليتصـل �قطـاب العلـم والسياسـة يف احلواضـر و�رة أ. سين املراهقة بطلب العلم

إىل املـذاهب االخـرى، ومسـح ) الشـيعة(شاملة، وتعريـف ) وحدة إسالمية(االسالمية، وليمهد الظروف لتكوين 
) جـزين(و�لثـة يعـود إىل . ء الفجـوات الـيت خلفتهـا اال�دي الدخيلـة مظاهر التشويه عنها لتقريب املذاهب، ومل

ويـؤثر . ليشـرف علـى الوضـع مـن قريـب، وليوجـه امللـوك ويتصـل �ـم) دمشق(ورابعة يعود إىل . ليبين فيها مدرسة
 .يف سلوكهم وسريهم

وكذلك حياته حلقـات متصـلة مـن اجلهـاد، وسلسـلة طويلـة مـن الكفـاح وأروع مـا يف هـذه احليـاة، وأمجـل مـا 
حيــاة شــيخنا الشــهيد �ــا، والــيت تطبعهــا بطــابع البقــاء واخللــود يف هــذه الصــورة هــذه اخلامتــة املشــرفة الــيت ختمــت 

فلــم يكــن يــنقص هــذه احللقــات املتصــلة مــن اجلهــاد والكفــاح غــري أن يصــبغها يف . وتدرجــه يف ســجل اخلالــدين
�اية حياته جبمرة قانية من دمه، ويسمها بشارة اجلهاد والعمـل حيـاة بـدايتها سـعي، وأوسـطها جهـاد، وخامتتهـا 

 .شهادة
وال �س� ا�ين قتلوا � س�يل اهللا أ�واتا بل أحيـاء . و�ذ�ك حياة العا�ل� ا�جاهدين � س�يل اهللا(

 )صدق هللا العلي العظيم. ()١()عند ر�هم يرزقون
___________________________________ 
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ائمـا أن يغطـي سـري املصـلحني والعـاملني بغطـاء كثيـف ومن جناية التاريخ على أبطـال االنسـانية أنـه حيـاول د
 .من اال�ام والغموض

ت عــن أقالمهــم مــن غــري اختيــار، أو ) الشــهيد(ولــيس �يــدينا عــن شــهادة  ؤرخني فلتــ إال فلتــات مــن أقــالم املــ
: مـــن دون أن يشـــعروا، واال الشـــئ اليســـري الـــذي ســـجله لنـــا املنصـــفون مـــن املـــؤرخني مطـــو� �ال�ـــام والغمـــوض

ريون ) الشهيد(يست حياة ول وشهادته بدعا من حياة الشهداء مـن ا�اهـدين والعـاملني، فقـد كـان املؤرخـون يسـ
يف الغالــب يف ركــب امللــوك وبــالط امللــوك، وطغمــة اجلبــابرة واملفســدين لقــاء اجــور زهيــدة يلقو�ــا إلــيهم، ولــذات 

�رخيــا مشــوها مشــوش ) يخ االســالميللتــار (وكــان نتيجــة ذلــك كلــه أن كــان . رخيصــة مــن العــيش يتيحو�ــا هلــم
 .املعامل ال يعرب إال عن اجتاهات البالط، وال يدافع إال عن تبذير امللوك واخللفاء وإسرافهم

فكل شئ حيصل يف البالد من وجوه الفساد والتبذير حماط �الة مـن التقـديس، وكـل حركـة ترمـي إىل إحاطـة  
ولــيس يتعجــب القــارئ بعــد ذلــك اذا : والطغيــان واالجــرام كيــان هــؤالء الطغــاة والفاســدين توســم بســمة الفســاد

وجــد مؤرخــا مــن هــؤالء الســاقطني الــذين يتبعــون ركــب اجلبــابرة بذلــة وهــوان، ليتلقــوا لقمــة ذليلــة مــن العيشــة ويــال 
 .حظ رخيصة يف احلياة

عارفـا وفيها قتل دمحم بن مكي العراقي الرافضي، كـان : ٨٨٦يقول احلنبلي بصدد احلديث عن أحداث سنة 
�الصــول والعربيــة فشــهد عليــه بدمشــق �حنــالل العقيــدة، واعتقــاد مــذهب النصــريية واســتحالل اخلمــر الصــرف، 

 وغري ذلك من القبائح، فضربت عنقه بدمشق يف مجادى االوىل، وضربت عنق رفيقه عرفة بطرابلس، وكان
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 .)١(على معتقده
وال نريد حنن أن نعلق على هذا احلـديث، وقـد ال يـدل هـذا التهـريج أن نعلـق عليـه، وأن نتحـدث عنـه، وامنـا 

ت بــني أيــدينا مالمــح مــن قصــة شــهادة . احملاســبة إىل يــوم عســري ــ ن أمــر فــال زال ، ) الشــهيد(ومهمــا يكــن مــ
 .نستطيع عن طريقها أن نستكشف أسباب هذا احلادث وعلله

يف املـــدة الـــيت عـــاش فيهـــا بدمشـــق مكانـــة اجتماعيـــة راقيـــة فكـــان موضـــع حفـــاوة الطبقـــات ) الشـــهيد(احتـــل 
رية، وأصـبح ملجـأ للنـاس يف حاجـا�م، وللعلمـاء يف التـدريس  ، كمـا )سـنة وشـيعة(املختلفـة، واكتسـب شـعبية كبـ

بنفـوذه الروحـي  واسـتطاع أن يتجـاوز. التف حوله كثـري مـن أقطـاب السياسـة واحلكـم يف دمشـق، وخـارج دمشـق
ملـك ) علـي بـن مؤيـد(ويشـد امللـوك واحلكـام مـن االطـراف اليـه، كـان مـنهم ) سـور� والعـراق(واالسالمي حـدود 

 .فيما حيدثنا به التاريخ) خراسان(
السياسية كانت مقتصـرة علـى الزعمـاء السياسـني يف ) الشهيد(إن اتصاالت : وال يستطيع الباحث أن يقول

وإمنا كان ذلك منوذجا من اتصـاالت الشـهيد بزعمـاء الـدول االسـالمية يف وقتـه احـتفظ  )دمشق والعراق وإيران(
اســتطاع أن حيقــق لنفســه يف هــذه املــدة مكانــة ) الشــهيد(ذلــك كلــه يــدلنا علــى أن . لنــا التــاريخ، ومل يضــع معاملــه

ت فقـــد كانـــ. بدمشـــق ختشـــاه وحتســـب لـــه ألـــف حســـاب) بيـــدمر(سياســـية واجتماعيـــة خطـــرية جعلـــت حكومـــة 
 احلكومة يومذاك ضعيفة ختاف كل حركة داخل البالد

___________________________________ 
 (*). ٢٩٤ص . ٦لعبد احلي بن العماد احلنبلي اجلزء  -شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ) ١(

    



١٥١ 

 .وخارجها، به خافت على نفسها منه فحاولت أن تقضي عليه لتأمن جانبه
يومــذاك قبــل هجــرة الشــهيد ) القضــاة(مــن اجلانــب العلمــي كــان علمــاء الــبالط هـذا مــن اجلانــب السياســي، و 

إىل دمشق ومتركزه فيهـا هلـم مكانـة اجتماعيـة ودينيـة بـني النـاس، فحـني عـرف النـاس مكانـة الشـهيد، والفـوا سـعة 
خطـــرا علـــى ) الشـــهيد(صـــدره التفـــوا حولـــه واحنســـروا عـــنهم، فضـــعفت مكـــانتهم االجتماعيـــة، ووجـــدوا يف بقـــاء 

كـــان رجـــال مـــن املتفقهـــني الـــذين   )١()برهـــان الـــدين ابـــن مجاعـــة(وكـــان مـــن هـــؤالء العلمـــاء . مصـــاحلهم ومكـــانتهم
وجيـــري لعـــا�م ملظـــاهر الفخفخـــة مـــن القضـــاء والفتيـــا واخلطابـــة ) مصـــر ودمشـــق(اســـتخدموا خلدمـــة الـــبالط يف 

ت تتيحهــا هلــم احلكومــة يف وقتــه، فقــد كتــب خطابــة القــدس � مســه، واســتنيب لــه مــدة مث �شــر واالمامـة الــيت كانــ
، مث وىل نظـــر )صـــالح الـــدين العـــالين(مت أضـــيف اليـــه تـــدريس الصـــاحلية بعـــد وفـــاة احلـــافظ . بنفســـه وهـــو صـــغري

 )القدس واخلليل(
___________________________________ 

ويف غالـب الظـن . بـاد بـن مجاعـة الشـافعيأنه قتل بفتوى برهان الـدين املـالكي، وع ٨٧ذكر العالمة االميين يف شهداء الفضيلة ص ) ١(
بفتوى املالكي يسمى برهـان الـدين وعبـاد بـن مجاعـة الشـافعي : " ٥٩٢أنه اعتمد يف ذلك على نقل صاحب الروضات حيث ذكر ص 

." 
اين، فلـم اعثـر وفيما أظن أن برهان الدين، وابن مجاعة شخص واحد وليسا �ثنني وامسه الصحيح برهان الدين بن ابراهيم بن مجاعة الكن

فيما بني يدي مـن املصـادر علـى قاضـيني يف هـذا العهـد بدمشـق �ـذا االسـم، واملوجـود يف كتـاب قضـاة دمشـق لشـمس الـدين الـدين ابـن 
 .وكان قاضي دمشق سنة شهادة الشهيد) برهان الدين ابراهيم ابن مجاعة(طولون هو 

 (*).شخصني فيغلب على الظن أن يكون هذان الشخصان شخصا واحدا وليسا ب

    



١٥٢ 

وبلغه أن بعـض فقهـاء البلـد يعيبـه ). �صر الدين بن أيب البقاء(مث خطب إىل قضاء الد�ر املصرية بعد عزل 
�نه قليل العلم، وال سيما �لنسبة إىل الذين عزل به، فاحضر بعض من قال ذلك، ونكـل بـه، مث أوقـع �خـر مث 

 .�خر، فهابه الناس
مث سـأل العـود إىل القضـاء فأعيـد . ظـر اجلـيش عارضـه يف حكايـة فعـزل نفسـه�) حمب الـدين(مث إن القاضي 

ق واخلطابــة بعــد مــوت  القاضــي ويل (يف صــفر ســنة أربــع ومثــانني، مث عــاد إىل القــدس، مث خطــب إىل قضــاء دمشــ
 من واليته، وقام يف امور كبار فتحت له ففي سنة تسع ومثانني وقع بينه وبـني ٨٨٥يف ذي القعدة سنة ) الدين

ومنهما مـن االفتـاء ) شهاب الدين احلسباين(وأخذ منه الناصرية وأهانه هو والشيخ ) الشيخ زين الدين القرشي(
 .)١(ونودي عليهما، مث هر� منه إىل مصر فردا من الطريق ورفعا إىل القلعة

ط فيبــدو ممــا تقــدم أنــه كــان مــن متفقهــة بــال) ابــن مجاعــة(ويلقــي هــذه الــنص التــارخيي ظــال علــى شخصــية 
وممـن تروقـه ضـخامة العنـاوين، والتقلـب يف املناصـب احلكوميـة، وان كـان ) مصر وسور� وفلسطني(اجلراكسة يف 

فهو يتحول من خطابة إىل تدريس، إىل امامـة، إىل قضـاء، إىل توليـة . على حساب اآلخرين واهانتهم وتعذيبهم
 .وتستدعيه احلكومة من بلد إىل بلد إىل مشيخة، ويضم يف وقت واحد املشيخة إىل القضاء، إىل اخلطابة

مـــن ) ابـــن مجاعـــة(المـــر مـــا مـــن قضـــاء مصـــر، فيســـتدعي هلـــا ) �صـــر الـــدين بـــن أىب البقـــاء(وتعـــزل احلكومـــة 
 القدس، مث يتحدث �س

___________________________________ 
 (*). ١١٤ - ١١٣ص . قضاة دمشق �ليف مشس الدين بن طولون) ١(

    



١٥٣ 

ويقيســون بينــه وبــني القاضــي الســابق يف العلــم والــدين فيحضــرهم وينكــل �ــم فيهابــه  مــن الفقهــاء يف ذلــك،
فيأخــذ منهمــا ) شــهاب الــدين احلســباين(والشــيخ ) زيــن الــدين القرشــي(مث يصــطدم يف دمشــق �لشــيخ ) النــاس(

إىل القلعـــة  الفتيـــا والقضـــاء ومينعهمـــا مـــن الفتيـــا، وينـــادي عليهمـــا فيهـــر�ن منـــه، فتعثـــر عليهمـــا احلكومـــة فرتدمهـــا
 .حمبوسني

ممـن يكـون هـذا الرجـل الـذي : بعالمات استفهام كبـرية) ابن مجاعة(كل ذلك يثري يف نفوسنا الشك، ويسم 
تعين به احلكومة �ذا الشكل وتقدم له مناصب كبرية يف القضـاء واخلطابـة والفتيـا والتوليـة بسـخاء وتقضـي علـي 

 .أعدائه، ويصطدم هو مبشائخ الفقه والقضاء
نعهم بقوة عن الفتيا فيهربون منـه، وينقـده �س بقلـة العلـم والـدين؟؟ وال نريـد أن نتحـدث عنـه، وامنـا أرد� ومي

ن ) الشـهيد(أن نسـلط علـى هـذا الشــخص الـذي اصـطدم يف دمشــق بشـيخنا  بعـض االضــواء، لنعـرف مالمـح مــ
ضـــخمة، واملكانـــة وهـــو الشـــخص الـــذي تروقـــه االلقـــاب ال -) برهـــان الـــدين بـــن مجاعـــة(شخصـــيته، فقـــد وجـــد 

ــى قلــوب ) الشــهيد(أن  -احملرتمــة، واملناصــب الكبــرية  اســتطاع يف مــدة يســرية مــن بقائــه بدمشــق أن يســتويل عل
النــاس، وأن حيتــل مكانــة رفيعــة، ويكــون لــه عالقــات مــع أقطــاب العلــم والسياســة يف وقتــه، وأن يســتقطب حولــه 

 .أن يغض منه ويهينه، وحيط من مكانتهطلبة، العلم والفضالء، والساسة من دمشق وخارجه، فحاول 
ــت  ــث كــان أمامــه دواة يكتــب ) الشــهيد(فــاجتمع بــه ذات يــوم، ويف غالــب الظــن أن االجتمــاع كــان ببي حي

كــان يف بيتــه وحتــد� يف مســألة واختلفــا فيهــا، وكــان حيضــر ا�لــس . �ـا، وهــذه الوضــعية ال ختلــو عــن ابــن مجاعــة
 أن يرد عليه) ابن مجاعة(لى مجع كبري من الفقهاء واالعيان، فعز ع
    



١٥٤ 

ــن مجاعــة(ويفحمــه مبحضــر مــن النــاس، فــأراد أن يهينــه، وكــان الشــهيد ذا جثــة حنيفــة بعكــس ) الشــهيد( ) اب
 .الذي ميلك جثة ضخمة

إين اجــد حســا مــن وراء الــدواة وال افهــم مــا يكــون معنــاه؟ تعريضــا بنحافــة جســمه، وحتقــريا : فقــال للشــهيد
 .لرأيه

 .)١("نعم ابن الواحد ال يكون أعظم من هذه : " الفورفأجابه الشهيد على 
 .وسكت عن الكالم، وازداد غيظا على غيظ وحقدا على حقد) ابن مجاعة(فخجل 

ث هــذه الفرقــة مـن اجلــذور كمــا ذكــر� ) اليــالوش(هـذا �الضــافة إىل دســائس اتبـاع  فلــم يقــدر للشـهيد أن جيتــ
فـالتف حولـه مـا بقـي مـن اتبـاع ) تقـي الـدين اجلبلـي(تزعمهـا  فيما تقدم من هذا احلديث، فبقي من الفرقة فـروع

ــى مــا تبقــى مــن أتبــاع ) الشــهيد(وكــان ). اليــالوش( ث ) اليــالوش(حيــاول الكــرة عل ــ حينمــا تتــاح لــه الفرصــة، ليجت
بشــــكل مــــن ) الشــــهيد(حيــــاول أن يقضــــي علــــى ) اجلبلــــي(جــــذور هــــذه الطائفــــة اجلديــــدة مــــن االعمــــاق فكــــان 

 ).بيدمر(أن يقوم بشئ جتاه هذه الفرقة، فوشى به إىل  االشكال قبل أن يستطيع
) الشـهيد(ومل يكن طبعا القضـاء علـى ) الشهيد(هذه كانت أهم العوامل يف التفكري يف القضاء على شيخنا 

�المــر اليســري، فكــان البــد مــن التــدريج والبــد مــن تزييــف  -وهــو الشخصــية االســالمية والعلميــة الفــذة يف وقتــه 
نـت اخلطـوة االوىل يف العمـل هـي حماولـة حبسـه، واخفائـه عـن النـاس حـىت تقـل اتصـاالته �لنـاس، فكا. �م عليه

 .ويتيح هلم ذلك التدرج إىل قتله، والقضاء عليه، فسجن سنة كاملة بقلعة دمشق
___________________________________ 

 ٥٩٣ص . ٣الحظ روضات اجلنات الطبعة احلجرية اجلزء ) ١(

    



١٥٥ 

 .يف هذه السنة يف احلبس) اللمعة الدمشقية(كتب   إنه: ويقال
ت صـالته �لنـاس، وضـج النـاس، ورفعـوا أصـوا�م �الحتجـاج، فخـاف ) الشـهيد(وطال احلبس على  وانقطعـ

حـــاكم دمشـــق مـــن ثـــورة النـــاس، ومـــن أن يهجـــم النـــاس علـــى الســـجن وينقـــذوا الشـــهيد ويســـتولوا علـــى ) بيـــدمر(
 .ويريح نفسه منه )الشهيد(احلكم، فحاول أن يقضي على 

ولكـن ذلــك كــان يـؤدي إ�رة مشــاعر النــاس مـن حمــيب الشــهيد ومريديـه، فكــان البــد مـن وضــع مــنهج خمطــط 
فكتـب حمضـرا يشـنع فيـه ) يوسـف بـن حيـىي(وكانـت الزعامـة يومـذاك لرجـل يـدعى ) اليـالوش(للعمل، فقدم اتباع 

، وأضــيف إىل هــذه )اليــالوش(ا مــن اتبــاع �قاويــل نســبها إىل الشــهيد، وشــهد عليــه ســبعون نفســ) الشــهيد(علــى 
فقـدمت . ونظـائره، فحصـلت مـن ذلـك ملفـة كبـرية) ابـن مجاعـة(الشهادات شهادة ألف من املتسننني من اتباع 

 .إىل قاضي بريوت
" حتكـم برأيـك : " فنفـذه إىل القاضـي املـالكي، وقـال لـه) ابـن مجاعـة(قاضي صيدا، وأتوا �حملضر إىل : وقيل

ت ) الشــهيد(فعقــد جملســا للقضــاة حضــرة امللــك والقضــاة ومجــع كبــري مــن النــاس، و وهــدده �لعــزل،  ، فوجهــ
 .اليه التهم فأنكر ذلك، فلم يقبل منه االنكار

 .ققد ثبت ذلك عليك شرعا وال ينتقض حكم احلاكم: وقيل له
وإال فــال، وهــا أ� أبطــل الغائــب علــى حجتــه، فــان أتــى مبــا ينــاقض احلكــم جــاز نقضــه، : فقــال الشــهيد 

 .شهادات من شهد �جلرح ويل على كل واحد حجة بينة
    



١٥٦ 

: وهو كالم معقول، إال أن ذلك مل يسمع منـه، وعـاد احلكـم إىل املـالكي فقـام وتوضـأ وصـل ركعتـني، مث قـال
 .قد حكمت �راق دمه

ر، وغريمهــا أن يقضـوا علــى وإذا كنـا حنـن نفهــم أن االغـراض واملصـاحل الشخصــية قـد تـربز البــن مجاعـة ولبيـدم
 .ويقتلوه فال نفهم مغزى هذه املعاملة اليت عومل �ا الشهيد بعد وفاته) الشهيد(

ــى  فقــط، وإال كــان الشــهيد قــد لقــي حتفــه �لضــربة االوىل مــن ) الشــهيد(فلــم يكــن الغــرض هــو القضــاء عل
ن مكانتــه ) الشــهيد(الســيف، وإمنــا كــان الغــرض هــو إهانــة  حــىت بعــد موتــه، وجيــب أن يبلــغ بعــد وفاتــه، واحلــط مــ

االنســان الغايــة مــن الوضــاعة، واالحنطــاط اخللقــي، واالســفاف واحلقــد حــىت يستشــفي �هانــة قتيــل قــد أزيــح عــن 
 .ميدان املعارضة
بدمشــق، مث أمـــر بصــلبه وهــو مقتـــول مبــرأى مـــن النــاس، وحييطــه مجاعـــات مــن اجلـــالوزة ) الشـــهيد(فقــد قتــل 

 عليه خملصوه ومريدوه لدفنه، مث مل جيد هـؤالء احلاقـدون الوضـيعون يف ذلـك للمحافظة على جثته من أن يستويل
 ).ابن مجاعة(و ) بيدمر(ا لغليلهم فأمروا برجم اجلسد �حلجر، فرمجه جالوزة  شفاء

 .ويظهر أن ذلك كله مل يطفئ احلقد املوغل يف نفوسهم القذرة فأمروا حبرق اجلسد
ــن مجاعــة(، ومهمــا قــالوا عــن )يدالشــه(ومهمــا قــال عبــد احلــي احلنبلــي عــن  فــال يــدعو ذلــك الكثــر مــن ) اب

بعــد قتلــه يــدل علــى حقــد ) الشــهيد(وجالوز�مــا مــن اهانــة جســد ) ابــن مجاعــة(و ) بيــدمر(القتــل، ومــا قــام بــه 
دفــني ومــرض متأصــل يف نفوســهما �لنســبة إىل الشــهيد، وأن ذلــك ال يــرتبط أصــال بقصــة الــتهم واحملاضــر، وإمنــا 

 .الشخصية اكثر من من أي شي ء آخرميس مصاحلهم 
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ن فقــد مضــى  رية، وأعمــال جليلــة وأ�دي بيضــاء علــى الفقــه والشــريعة خلدتــه ) الشــهيد(ومهمــا يكــ مبــآثر كبــ
ودرجــت امســه يف ســجل اخلالــدين مــن ا�اهــدين والعــاملني يف ســبيل االســالم، وأبقــى هــذه ذكــرا مجــيال وخلقــا 

 .صاحلا
وال حتســنب الــذين قتلــوا يف ســبيل هللا (يــوم حيشــر  يــوم استشــهد يف ســبيل هللا، و يــوم ولــد، و ف

 ).أموا� بل أحياء عند ر�م يرزقون
 حياة الشهيد الثاين

، وكانـت حياتـه حيـاة طيبـة مثمـرة آتـت مثـرات طيبـة يف )الفقـه االسـالمي(جنم المع يف مساء ) الشهيد الثاين(
قدر للشهيد الثاين أن خيلف بعده ترا� فقهيـا، وثـروة فكريـة ضـخمة تـداوها مـن بعـده  الفقه وعلوم الشريعة، فقد

كمــا اتــيح لــه أن يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بســائر املــذاهب االســالمية الفقهيــة . الفقهــاء �لتــدريس والتحقيــق والبحــث
 .ويقرأ الفقه والدراسات العقائدية على خمتلف املذاهب االسالمية

على املـذاهب اخلمسـة، ويسـتعرض رأي كـل مـذهب مـن املـذاهب اخلمسـة، ) بعلبك( فكان يدرس الفقه يف
الفقهية كانت نتيجة لـتالقح املـدارس الفقهيـة ) الشهيد الثاين(ويشفعه مبا يستدل له، مث يقارن فيما بينها وثقافة 

وهــذه ظــاهرة . باطيف االجتهــاد واالســتن) الفقــه الشــيعي(االســالمية يف ذهنــه مــع احملافظــة علــى اســتقالل اصــول 
الفقهية، جتتمع فيه سعة الذهنية الفقهية اليت تتسـع الكثـر مـن مـذهب ومدرسـة، وطـابع ) ثقافة الشهيد(فذة يف 

 .االستقالل يف االستدالل، واالجتهاد عن املذاهب االخرى
و ) الر�ضــيات(و ) الطــب(و ) اهليئــة(مــن جانــب آخــر علــى الفقــه، فقــد درس ) ثقافــة الشــهيد(ومل تقتصــر 

 .وفنو� أخرى من العلم دراسة واعية مستوعبة، ودرس منها كما كتب يف مجلة منها) الفلسفة(و ) االدب(
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 .ويف مجيع هذه احلقول يظهر للباحث آ�ر النضج الذهين، وسعة الفكر يف دراسات الشهيد وكتا�ته
ت جمموعـة مـن الـرحالت كانـ) الشـهيد(ومما يثري العجب يف نفس االنسان اكثر من أي شئ آخر أن حياة 

واالســـفار الطويلـــة والشـــاقة، ومـــع ذلـــك فقـــد اســـتطاع الشـــهيد أن ينمـــي ثقافتـــه الفقهيـــة، والعامـــة خـــالل هـــذه 
وهــذه ظــاهرة . يف وقتــه إىل هــذا املســتوى) احلواضــر العلميــة(الــرحالت، ومــا كــان يتخللهــا مــن أ�م الدراســة يف 

نبوغ ذاين أ�ح لـه أن جيمـع شـتات العلـوم واآلداب يف حياتـه هـذه غريبة ال منلك تعليال هلا غري توفيق من هللا، و 
 .القصرية املضطربة بني الرحالت واخلوف

مـــن ) الشـــهيد(الوحيـــد، فقـــد كـــان ) الشـــهيد(وليســـت الثقافـــة الواســـعة، والذهنيـــة املتفتحـــة الواعبـــة هـــي ميـــزة 
التغلـــب علـــى عوامـــل الشـــهوة واهلـــوى املعـــدودين مـــن أوليـــاء هللا املقـــربني وممـــن وفـــق لتهـــذيب نفســـه وتكميلهـــا، و 

 .والطاغوت يف نفسه، واالخالص � تعاىل حق االخالص يف كل جزء من سلوكه
وكانت لياليه عامرة �، واستغفاره والصالة له وتسبيحه، و�اره عامر �لدراسة ولتـأليف، والتعـرض حلاجـات 

مـن العمـل والدراسـة والعبـادة واجلهـاد يف  الناس، وتوجيه الناس وإرشـادهم، فكانـت حياتـه كلهـا حلقـات متصـلة
وأحلقتــــه بركــــب الشــــهداء ) الشــــهيد(وأروع مــــا يف هــــذه احليــــاة اخلامتــــة الناصــــعة الــــيت ختمــــت حيــــاة . ســــبيل هللا
 .والصاحلني

فكانــت حياتــه حيــاة منوذجيــة، وكــان هــو مــثال أعلــى للتقــوى والعمــل وكــان الــرتاث الفكــري الــذي خلفــه مــن 
 اليت أعقبها بعده، والذرية الطاهرة
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 .استمرارا هلذه احلياة الصاحلة اخلرية
، واســتعراض جوانــب مــن )الشــهيد الثــاين(مــن حــديث ترمجــة الفقيــه : وســوف حنــاول حنــن يف حــدود ماتقــدم

ثقافثه، ورحالته وآ�ره الفكرية وشهادته، ومالمح عن كماله النفسي، وكراماته، وفضـائله اخللقيـة عسـى أن تـربز 
 :بعض مالمح هذه الشخصية، وترتك يف نفوسنا أثرا لنا هذه الدراسة
 صفاته ومالحمه

كــان ربعـة مــن الرجـال، معتــدل القامــة، ويف آخـر عمــره كـان إىل الســمن أميــل، : قـال ابــن العـودي يف رســالته
بوجــــه صــــبيح مــــدور، وشــــعر ســــبط مييــــل إىل الشــــقرة، أســــود العينــــني واحلــــاجبني، أبــــيض اللــــون، عبــــل الــــذراعني 

 .والساقني
ن أصابع يديه أقالم فضة، إذا نظر الناظر يف وجهه، ومسع لفظه العذب مل تسمح نفسه مبفارقته، وتسـلى كا

ن كــل شــئ مبخاطبتــه، متلــى العيــون مــن مهابتــه وتبــتهج القلــوب جلاللتــه، وأمي هللا إنــه فــوق مــا وصــفت، وقــد  عــ
 .اشتمل على خصال محيدة اكثر مما ذكرت

 نشأته الفكرية
نشـــأته الفكريـــة ودراســـته وال شـــك أن لنشـــأة االنســـان أثـــرا يف ) الشـــهيد(دراســـة حيـــاة  وأكثـــر مـــا يعنينـــا مـــن

 .تكوينه الذهين والنفسي، وكيفما يتهيأ لالنسان أن ينشأ تصاغ شخصيته وتتبلور ذهنيته
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ري يف صـــياغة ذهنيتـــه ) نشـــأة الشـــهيد الفكريـــة(وكانـــت  والنفســـية نشـــأة فكريـــة واســـالمية كـــان لـــه التـــأثري الكبـــ
 .صة، وتكامله النفسياخلا

 بيته
مـن كبـار أفاضـل ) أبـوه(فكـان : وقد نشأ الشهيد يف بيت عريـق معـروف �لفضـل، ذا جـذور وسـوابق علميـة

 .من تالميذ العالمة) الشيخ صاحل(وجده االعلى ) التقي(و ) مجال الدين(عصره، وكذلك جداه 
سـتمر أبنـاء الشـهيد علـى هـذا الـنهج قـال كما ا) جبل عامل(فكان ستة من آ�ئه من الفضالء املرموقني يف 

ؤول : مؤلــف الروضــات ومــن العجــب أنــه كــان مبنزلــة النقطــة املتوســطة احملاطــة بــدائرة املعــارف والعلــوم، أو مركــز تــ
ــى الــنهج املنظــوم، حيــث إن مــن آ�ئــه الســتة املــذكورين كــانوا مــن  نســبة واحــدة مــن فضــائل أر�ب الفواضــل عل

ـــاؤه النـــبالء الـــذين مل ينقضـــوا هـــذه العـــدة إىل هـــذا احلـــنيالفضـــالء املشـــهورين وكـــذلك أب وكـــان البيـــت يعـــرف . ن
 .بسلسلة الذهب

يف مثل هذا البيت، وتبلورت ذهنيته وتكاملت نفسه، وكان لـه االثـر الكبـري ) الشهيد(ومهما يكن فقد نشأ 
فقـد فـتح ) الشـهيد(وليس من الصحيح إغفال عامل حميطي مهم كالبيت يف نشـأة . يف تكوينه الذهين والنفسي

الشـــهيد عينيـــه يف هـــذا البيـــت علـــى مظـــاهر العلـــم والفقـــه، ومنـــى يف أحضـــان هـــذا البيـــت يســـمع حـــديث العلـــم، 
 .ويصغي إىل حوار الفقهاء و�نس مبجالس العلم والفقه، وحيشر نفسه فيها
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مراحـــل الدراســـة مث يتـــدرج يف تـــذوق العلـــم والفقـــه، وبكثـــر مـــن الدراســـة واملراجعـــة بتلهـــف واشـــتياق، ويقطـــع 
 .واحدة واحدة، وميال أهابه الشوق إىل املراحل العالية من الدراسة

وحيدث نفسه كلما جلس إىل جملس من جمالس العلم والفقه يف بيتهم أو غري بيتهم عن اليـوم الـذي يتـاح لـه 
يبــدي رأيــه أن خيــوض غمــار هــذا امليــدان، وأن يكــون فارســه الســباق، وأن يشــرتك معهــم يف احلــديث واحلــوار، و 

االثر االكرب يف صقل مواهبه الذاتية وتكوينه الـذهين ) الشهيد(وكذلك كان لبيت . فيمن يبدي رأيه من الفقهاء
 .والنفسي

 نشاة الشهيد يف محاة والده
ــن العــودي واستشــهد يــوم اجلمعــة يف شــهر  ٩١١شــوال ســنة  ١٣يف ) الشــهيد(ولــد  حســب نقــل تلميــذه اب

 .كما عن خط ولده الشيخ حسن  ٩٦٥الرجال أو  كما ذكر يف نقد  ٩٦٦رجب سنة 
كما ينقل عنـه تلميـذه ابـن   -ة الكتاب العزيز  فختم قراء. ومنذ أ�م صباه ظهرت مالمح النبوغ والذكاء عليه

ة فنـون االدب العـريب والفقـه علـى والـده  وهـو مل يتجـاوز بعـد التسـع سـنوات، واشـتغل بعـد ذلـك بقـراء -العودي 
ويكفي يف فضله أنه رىب جنلـه ). جبل عامل(، وكان والده عاملا جليال فاضال من علماء ٩١٥إىل أن تويف سنة 

اللمعـة (و ) املختصـر النـافع(وبلغ إىل هذا املستوى من الفقاهة والفكـر، وكـان مـن مجلـة مـا قـرأه عليـه ) الشهيد(
 .ة�الضافة إىل كتب االدب، وجعل له راتبا شهر� أزاء اشتغاله �لدراس) الدمشقية
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وعـز علــى الطالــب الناشـئ أن يفقــد والــده الـذي كــان حينــو عليـه وحيفــه بعتايتــه ورعايتـه أ�م الدراســة، إال أنــه  
 .كان أجلد وأقوى من أن يغري سريه يف الدراسة والبحث ملثل هذه احلوادث اليت تعرض االنسان يف احلياة

ت، وحيتــل مكــان والــده، أن يبقــى �بتــا علــى املســتوى الفقهــي الــذي ) الشــهيد(ومل يشــأ  بلغــه حــىت هــذا الوقــ
ريهم لــيس الكفــاء. فقــد كــان يرنــو إىل مســتوى أمســى مــن ذلــك ــز الرجــال البــارزين يف التــاريخ عــن غــ ة  والــذي ميي

والنبوغ وحده، وإمنـا هـو قبـل ذلـك الثبـات والصـمود أمـام املشـاكل الـيت تعرتضـهم يف الطريـق، واهلمـم العاليـة الـيت 
مـــن أولئـــك االفـــذاذ مـــن الرجـــال الـــذين مل يركنـــوا إىل الراحـــة واهلـــدوء ) الشـــهيد(مـــام وكـــان تـــدفعهم دائمـــا إىل اال

 .واالستقرار، ومل تتقاعس �م مهمهم عند حد من الفضل واملكانة
لتكميــل ) مــيس(وهــو بعــد مل يتجــاوز ســين املراهقــة �جــر وطنــه، ويــذهب إىل  )١()مــيس(يف ) الشــهيد(فــرأى 

حـىت سـنة  ٩٢٥قدس هللا سـره مـن سـنة ) علي بن عبد العايل الكركي(يخ اجلليل دراسته، فحضر فيها على الش
يف هـذا ) الشـهيد(ويف غالب الظـن أن دراسـة ). القواعد(واكثر ) االرشاد(و ) شرايع االسالم(، وقرأ عليه ٩٣٣

جتهاد، وبـني الدور للشرائع واالرشاد والقواعد مل تكن دراسة سطحية، وامنا كانت شيئا بني البحث النظري واال
 .دراسة السطح

___________________________________ 
 (*).بفتح امليم قرية من قرى جبل عامل من بالد لبنان ) ١(
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وأنــس الشــيخ بــه، فكــان ال تفوتــه جمــالس الشــيخ، ) علــي بــن عبــد العــايل(مبجــالس الشــيخ ) الشــهيد(وأنــس 
ة وتوقـد الذهنيـة  الطالب الناشئ مالمح النبـوغ والكفـاء) يدالشه(وكان الشيخ جيد يف . ودراساته العامة واخلاصة

) الشـــهيد(واســـتمر . والـــذكاء، فكـــان ذلـــك يبعـــث الشـــيخ علـــى االهتمـــام بتلميـــذه اكثـــر مـــن أي شـــخص آخـــر
كـــذلك حيضـــر جمـــالس الشـــيخ ودروســـه مـــن دون انقطـــاع إىل مثـــاين ســـنوات وثالثـــة أشـــهر، وكـــان عمـــره يف هـــذا 

وقد أخذ الطالب الشاب نصيبا وافرا من العلم والفقـه، وأويت حظـا مـن القـدرة . نةالوقت يبلغ اثنتني وعشرين س
 .على املناقشة، وتفتح الذهن

ــث يقــيم الشــيخ ) كــرك نــوح(إىل ) مــيس(أن يــرتك ) للشــهيد(ويف هــذا التــاريخ بــدا : يف كــرك نــوح علــي (حي
ة الشـيخ علـي، وكانـت هـي كـربى بعـد ذلـك ابنـ) الشـهيد(، وكان الشيخ علي زوج خالة الشـهيد وتـزوج )امليسي
 .زوجيه

ــن الســيد جعفــر(حضــر أحبــاث ) كــرك نــوح(ويف  ، وانشــرح )احملجــة البيضــاء(مؤلــف كتــاب ) الســيد حســن ب
مــن أدب : الشـهيد السـتاذه اجلديــد، واتصـل بـه اتصــاال وثيقـا، وحضـر عليــه خمتلـف البحـوث والدراســات العاليـة

يف الكــالم، و ) ابــن ميــثم البحــراين(عليــه قواعــد ) الشــهيد(قــرأ : وفقــه وفلســفة وكــالم وأصــول، وغــريه مــن العلــوم
 يف االصول الفقهية من مؤلفات السيد املذكور) العمدة اجللية(يف أصول الفقه، و ) التهذيب(
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ن حــديث الســيد والشــيخ، ) الشــهيد(يف النحــو، وانــدمج ) الكافيــة(و  مبحيطــه هــذا اجلديــد، ومــا أنــس اليــه مــ
ولكنـه مل ميـر عليـه سـبعة أشـهر يف حميطـه اجلديـد حـىت . ن يتلقـاه مـن فقـه ويلقيـه مـن درسوجمالس العلم، وما كـا

 .عاده احلنني إىل وطنه االول، وذكر�ته االوىل فيه أ�م حياة أبيه، فقرر أن يعود إىل وطنه
 العودة إىل الوطن

ول، وبقـي فيهـا مسـقط رأسـه ووطنـه اال) جبـع(إىل ) كـرك نـوح(غـادر  ٩٣٤ففي شهر مجادى اآلخـرة سـنة 
، واشـــتغل هـــذه املـــدة �ملـــذاكرة واملطالعـــة، والتوجيـــه الـــديين واالرشـــاد، وقضـــاء حـــوائج النـــاس ممـــا ٩٣٧إىل ســـنة 

يتعاطـاه العلمـاء يف أطـراف الـبالد، فكـان يف هـذه املـدة مثــال الرجـل الرسـايل واملوجـه املـدير، واملشـفق علـى أبنــاء 
 .عليهبلده، واحتف حوله الناس، واكثروا الرتدد 

 يف دمشق
وهـــو الشـــاب الطمـــوح املتطلـــع دائمـــا إىل االعلـــى مل شـــيأ أن يقنـــع �ـــذا املســـتوى، و�ـــذا  -) الشـــهيد(ولكـــن 

القــدر الــذي أويت مـــن الفضــل والعلـــم واملكانــة االجتماعيـــة، ومل يغــره احتفــاء النـــاس بــه، وإكبـــارهم لــه، فقـــرر أن 
فيها سنة واحدة حضر فيها درس احملقق الفيلسوف  ، وظل٩٣٧، فارحتل اليها سنة )دمشق(إىل ) جبع(يغادر 

 ).دمحم بن مكي(مشس الدين 
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. مـن مصـنفات الشـيخ املـذكور) غايـة القصـد يف معرفـة القصـد(و ) شـرح املـوجز(فقرأ عليه من كتـب الطـب 
 ة كمـا قـرأ علـم القـراء. للسـهروردي) حكمـة االشـراق(ومـن الفلسـفة بعـض ). فصـول الفرغـاين(ومن كتـب اهليئـة 

 .ة �فع وابن كثري، وابن عمرو وعاصم وقرأ عليه قراء) الشاطبية(يف كتاب ) امحد بن جابر(على الشيخ 
 عودة �نية إىل جبع

وعـاد فيهـا إىل اشـغاله ودراسـاته ومهامـه  ٩٤١عاد بـه احلنـني إىل وطنـه، وأقـام فيهـا إىل سـنة  ٩٣٨ويف سنة 
 :يتصل بذلك الفكرية واالجتماعية من تدريس وتوجيه للناس، وما

 عودته إىل دمشق
وفيهـا حـاول هـذه املـرة أن يتصـل بشخصـيات ) دمشـق(مرة أخرى إىل ) الشهيد(رجع  ٩٤٢ويف أوائل سنة 

ق( فيهــا دراســة واعيــة مســتوعبة يف احلــديث ) املــذاهب االســالمية(العلميــة مــن خمتلــف املــذاهب، ويــدرس ) دمشــ
احلنفـي، وقـرأ عليـه مجلـة مـن الصـحيحني، وأجـازه ) قيمشـس الـدين بـن طولـون الدمشـ(والفقه، فـاجتمع �لشـيخ 

معــه يف هــذه الفــرتة، كمــا ) ابــن العــودي(وكــان . يف وقتــه) دمشــق(روايتهمــا معــا، كمــا اتصــل �خــرين مــن علمــاء 
 ).حياة الشهيد(ينقل هو يف رسالته عن 
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 يف مصر
خمتلفـة، ويتلقـى منـاذج خمتلفـة مـن ومل تقف به مهته عند هذا احلد، فقد شاء أن حيشر نفسه يف بيئات فكريـة 

الفكــر والثقافـــة، وال تظـــل ثقافتــه قاصـــرة علـــى هـــذا اللــون مـــن الفكـــر الفقهــي والفلســـفي واالديب الـــذي يتعاطـــاه 
 .العلماء والطالب يف سور�

ـــث يلتقـــي �جـــواء فكريـــة جديـــدة عليـــه، )مصـــر(إىل ) دمشـــق(أن يغـــادر  ٩٤٤أو  ٩٤٣فصـــمم ســـنة  ، حي
ث ميكنــه أن يتصــل ب احلــاج (وجــوه جديــدة مــن الشخصــيات الفكريــة واالجتماعيــة، وتــربع لــه بنفقــات ســفره وحيــ
أ�دي بيضــاء، فكــان ) الشــهيد(، وكــان هــذا الرجــل الكــرمي قــد أســدى مــن قبــل إىل )مشــس الــدين دمحم بــن هــالل

ل الكـرمي جيري عليه راتبا خاصا أ�م دراسته، ويتحمل نفقاته ونفقات عياله، ومل نعـرف حنـن شـيئا عـن هـذا الرجـ
 .ومل يعرض لنا التاريخ غري هذا اجلزء من حياته) الشهيد(غري أنه كان ينهض بنفقات 

يف بيته مـع زوجتـه وولـدين  ٩٥٦، أو ٩٥٢أنه وجد قتيال بعد ذلك يف سنة ) حياة الشهيد(وحيدثنا مرتمجو 
 .له أحد مها رضيع يف السرير

ب أن يالزم أستاذه الكبري يف سفرته هذه ويكـون بركبـه، وهو التلميذ املالزم للشهيد يرغ) ابن العودي(وكان 
أن مينعه عن االلتحاق به، فاستجاب هلا وطلب إىل تلميذه أن يرجـع عـن ) الشهيد(إال أن والدته التمست من 

يـوم اجلمعـة منتصـف شـهر ربيـع اآلخـر مـن سـنة ) مصـر(رأيه، فنزل التلميذ عند رأي أستاذه آسـفا لـذلك، وبلـغ 
 ).البلدان االسالمية(يومذاك مركزا كبريا من مراكز احلركة العقلية يف ) صرم(وكانت . ٩٤٢
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، )املــذاهب االســالمية(يف مصــر بكبــار الفقهــاء واحملــدثني واملفســرين مــن أصــحاب خمتلــف ) الشــهيد(والتقــى 
م إملامـة وحاول أن يلتقي �م مجيعا، ويندمج يف حلقا�م، وحيشر نفسه يف جمالسهم اخلاصة حىت يسـتطيع أن يلـ

واســعة عميقــة جبميــع هــذه املــذاهب، وينفــذ إىل مغــزى هــذه املــذاهب، ليعــي مــا فيهــا مــن حــق و�طــل، وخطــأ 
 .وصواب

ريا مــن احللقــات املوزعــة يف أطــراف املســاجد واملــدارس وقــرأ علــى كثــري مــن شــيوخ الفقــه واحلــديث  فحضــر كثــ
مــنهم الشــيخ شــهاب : ي، قــال الشــهيدســتة عشــر شخصــا كمــا يلــ) ابــن العــودي(والتفســري ذكــر منهــا كمــا نقــل 

ــن احلاجــب و ) خمتصــر االصــول(يف الفقــه وأكثــر ) منهــاج النــوري(الــدين أمحــد الرملــي الشــافعي قــرأت عليــه  الب
ومسعــــت عليــــه كتبــــا كثــــرية يف الفنــــون العربيــــة ) الشــــريفية(و ) الســــعدية(مــــع مطالعــــة حواشــــيه ) شــــرح العضــــدي(

 .والعقلية، وغريها
 .للمختصر يف املعاين والبيان ملال سعد الدين) شرح التلخيص: (فمنها
 ).شرح التصريف الغرىب: (ومنها
) احمللـى(و ) شـرح مجـع اجلوامـع: (ومنهـا) شرح الشـيخ املـذكور إمـام احلـرمني اجلـويين يف اصـول الفقـه: (ومنها

ة مبـا جيـوز لـه ابن هشام يف النحو، وغري ذلـك ممـا يطـول ذكـره، وأجـازين إجـازة عامـ) توضيح(يف اصول الفقه و 
 .٩٤٣روايته سنة 
حاشــية مــال (للمــال علــي القوشــجي مــع ) شــرح التجريــد(املــال حســني اجلرجــاين قــرأ� عليــه مجلــة مــن : ومــنهم

 يف اهلندسة لقاضي زاده الرومي) شرح أشكال التأسس(و ) جالل الدين الدواين
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 .يف اهليئة له) شرح الچغميين(و 
 ).شرح الكافية(مع حاشية السيد شريف، و ) املطول(قرأ� عليه مجلة من  )املال دمحم االسرتا�دي: (ومنهم
 .مسعنا عليه مجلة من املعاين واملنطق) املال دمحم على الكيالين: (ومنهم
ــن النجــار احلنبلــي: (ومــنهم للجــاربردي، ومجيــع ) شــرح الشــافية(قــرأت عليــه مجيــع ) الشــيخ شــهاب الــدين اب

 .افية للشيخ زكر� االنصاري، ومسعت عليه كتبا كثرية يف الفنون واحلديثيف العروض والق) شرح اخلزرجية(
 .الصحيحان، واجازوين مجيع ما مسعت وقرأت، ومجيع ما جيوز له روايته يف السنة املذكورة: منها
مسعــت عليــه مجلــة مــن الكتــب يف الفقــه والتفســري، وبعــض شــرحه علــى ) الشــيخ ابواحلســن البكــري: (ومــنهم
 .املنهاج

 ).ألفية ابن مالك(، قرأت عليه )الشيخ زين الدين اجلرمي املالكي: (ومنهم
املـــالكي حمقـــق الوقـــت وفاضـــل تلـــك البلـــدة، مل أر يف ) امللقـــاين(الشـــيخ احملقـــق �صـــر الـــدين اللقـــاىن : ومـــنهم

 .من الفنون، وغريه )البيضاوي يف التفسري(الد�ر املصرية الفضل منه يف العلوم العقلية والعربية مسعت عليه 
ة مـن  ورسـالة يف القـراء) ة ابن عمـرو بقراء(الشيخ �صر الدين الطبالوي الشافعي، قرأت عليه القرآن : ومنهم
 .�ليفاته
ة، والقـرآن العزيـز لالئمـة  يف القـراء) الشـاطبية(، قـرأت عليـه )الشيخ مشس الدين دمحم بن أىب النحاس: (ومنهم

 .رة ومل اكمل اخلتم �االسبعة، وشرعت �نيا اقرأ عليه العش
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ــن العــودي ت هــذا الشــيخ �لصــالح، وحســن االخــالق والتواضــع، وكــان فضــالء : قــال اب ريا مــا كــان ينعــ كثــ
ة يف فنون القرآن العزيز، لربوزه فيها، وكان هذا الفن نصب عينيه، حـىت أن النـاس كـانوا  مصر يرتددون اليه للقراء

املطرقــة مــن يــده إال إذا جــاء أحــد مــن الفضــالء الكبــار فيفــرش لــه يقــرأون عليــه وهــو مشــتغل �لصــنعة ال يرمــي 
 .شيئا، وجيلس هو على احلصري

قرأت عليـه مجلـة صـاحلة مـن الفنـون، وأجـازين اجـازة ) عبداحلميد السنهوري(الشيخ الفاضل الكامل : ومنهم
 .عامة

كثري الثناء عليه �جلمع بني فضيليت العلم والكـرم، وأنـه    وهذا الشيخ أيضا كان شيخنا : قال ابن العودي
ريا  كــان يف شــهر رمضــان اليــدعهم يفطــرون إال عنــده، حــىت أ�ــم غــابوا عنــه ليلــة فلمــا جــاؤا بعــده تلطــف �ــم كثــ

وكـان لـه جاريـة اذا  -اسم بنت صغرية كانت لـه  -كل من يف البيت استوحش لكم البارحة حىت لطيفة : وقال
: تقــول. اعلمــي ســيدك �خلــرب أن فــال� يطلــب اجلماعــة، ليكونــوا عنــده الليلــة: بهم للضــيافة يقــولجــاء أحــد يطلــ

 .هذا اخلرب ال أعلمه به، وال أقول له عن ذلك
ـــن عبـــد القـــادر الفـــرض الشـــافعي(الشـــيخ : ومـــنهم ـــدين دمحم ب رية يف احلســـاب ) مشـــس ال ـــا كثـــ قـــرأت عليـــه كتب
ت عليـه ) اليامسينية(و . رييف حساب اهلند الغبا) واملرشد. (اهلوائي شـرح (وشرحها يف علم اجلرب واملقابلـة، ومسعـ
: ومسعـت �لبلـد املـذكور مـن مجلـة متكثـرة مـن املشـائخ يطـول اخلطـب بتفصـيلهم. وأجـازين إجـازة عامـة) الوسـيلة

 منهم الشيخ عمرية، والشيخ شهاب الدين بن عبد احلق
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 .)١(ن الديرو طي وغريهموالشيخ شهاب الدين البلقيين، والشيخ مشس الدي
�لدراســة واملطالعــة، وحضــور جمــالس الــدرس ) مصــر(يف هــذه الفــرتة الــيت قضــاها يف ) الشــهيد(وكــذلك تفــرغ 

ة، وظـل يتنقـل مـن شـيخ إىل شـيخ ويتحـول  واملناقشة، وااللتقاء بشيوخ الفقه واحلديث، والتفسري واالدب والقراء
 .ىمن حلقة إىل حلقة، ويغادر مدرسة ليدخل أخر 

جبملة وافية من العلوم واملعارف االسالمية، وقـرأ عـددا كبـريا  -على قصرها  -وقد أمل الشهيد يف هذه الفرتة 
، وألـف بـه شـيوخ العلـم فيهـا، كمـا ألفتـه حلقـات التـدريس، )مصر(من الكتب الدرسية وانس مبجالس العلم يف 

 ).مصر(وجمالس العلم يف 
جمالس الـدرس خـالل هـذه الفـرتة الدراسـية االسـتفادة مـن علمائهـا من احلضور يف ) الشهيد(ومل يكن غرض 

، ويف )كـرك نـوح(ويف ) مـيس(، ويف )جبـع(فحسب، فقد كـان الشـهيد درس كثـريا مـن هـذه العلـوم مـن قبـل يف 
ات واحلـديث �لشـئ اجلديـد عليـه، وإمنـا كـان الشـهيد يهـدف مـن وراء  فلم تكن البالغة والنحو والقراء) دمشق(

الطالع على املنـاهج املختلفـة يف الدراسـة، واالملـام �ملـذاهب واملـدارس الفكريـة املختلفـة، والتصـرفات ذلك إىل ا
ق(ومغــادرة ) مصــر(وهــذا �لــذات مــا بعثــه إىل الســفر إىل . إىل خمتلــف ألــوان التفكــر ولــذلك نــرى أنــه قــد ) دمشــ

ر عـادة لطلبـة العلـم يف مـدة أقـل مـن ربـع أتيح لـه أن يلـم يف فـرتة قصـرية جبملـة وافـرة مـن العلـوم والكتـب ال يتيسـ
 .قرن

___________________________________ 
 (*).من رسالة ابن العودي يف ترمجة الشهيد الثاين ) ١(

    



١٧١ 

 عودته إىل وطنه
وهـو الشـاب الطمـوح أنـه مل يعـد حباجـة إىل غـريه يف الدراسـة والتفكـري، وأن ) الشـهيد(ويف هذه الفرتة أحـس 

ال يزيده شـيئا علـى مـا عنـده، وأنـه قـد جتـاوز مرحلـة االعـداد الفكـري، وأحـاط ) دمشق(أو يف ) رمص(البقاء يف 
مبــا لــدى املــذاهب االســالمية مــن ثقافــة وفكــر وأمل بطــرف مــن فنــون العلــم، وانتقــل مــن مرحلــة التلقــي إىل مرحلــة 

ـــذايت واالســـتيطان، فغـــادر  انـــت مـــدة إقامتـــه يف ، فك٩٣٤شـــوال ســـنة  ١٧يف ) احلجـــاز(إىل ) مصـــر(التأمـــل ال
ت ) جبـع(وبعـد قضـاء احلـج والعمــرة رجـع إىل مسـقط رأسـه ووطنــه االول . مثانيـة عشـر شــهرا) مصـر( حيـث كانــ

 .تسبقه شهرته وصيته وفضله، ويتلهف الناس لقدومه
ـــن العـــودي وكـــان قدومـــه إىل الـــبالد كرمحـــة �زلـــة، أو غيـــوث هاطلـــة، أحـــىي بعلومـــه نفوســـا أما�ـــا : " قـــال اب

ازدحـــم عليـــه أولـــو العلـــم والفضـــل، كـــأن أبـــواب العلـــم كانـــت مقفلـــة ففتحـــت، وســـوقه كانـــت كاســـدة اجلهـــل، و 
ت، اشـــهر مـــا  فرحبـــت، وأشـــرقت أنـــواره علـــى ظلمـــة اجلهالـــة فاســـتنارت، وابتهجـــت قلـــوب أهـــل املعـــارف وأضـــاء

وأوضــح  اجتهــد يف حتصــيله منــه واشــاع، وظهــر مــن فوائــده مــامل يطــرق االمســاع، رتــب الطــالب ترتيــب الرجــال،
 ".السبيل ملن طلب 

وتوجـه " إىل وطنـه مبعـث حيـاة جديـدة يف هـذا القطـر، فـازدحم عليـه النـاس ) الشـهيد(وكذلك كانت عـودة 
 اليه طالب املعرفة من خمتلف االقطار ا�اورة، والتف حوله الفضالء والعلماء، وأخذ �لتدريس
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 .ها مسجدا كما قام بغريه من املشاريع العامةوالتوجيه واالرشاد وادارة شؤون القطر الديين، وبىن في
 اجتهاده
يلمــس مــن نفســه القــدرة علــى االجتهــاد واالســتنباط، إال أنــه مل  ٩٤٤يف هــذا الوقــت ســنة ) الشــهيد(وأخــذ 

 .، حيث شاع ذلك عنه ورجع الناس اليه يف التقليد٩٤٨يظهر ذلك حىت عام 
 ١١منــزيل جبــزين متخفيــا مــن االعــداء ليلــة االثنــني  وكــان يف -أخــربين قــدس هللا نفســه : " قــال ابــن العــودي

، وأن ظهــور اجتهـــاده وانتشــاره كـــان يف ســـنة ٩٤٤أن ابتــداء أمـــره يف االجتهــاد كـــان ســـنة  - ٩٥٦صــفر ســـنه 
، إال أنه مل يكـن يطلـع )بشرح االرشاد(وشرع الشهيد يف هذا الوقت ". سنة  ٣٣فيكون عمره ملا اجتهد  ٩٤٨

 .لميذه املالزم له ابن العوديأحدا على ذلك حىت على ت
يقـول ابــن العــودي وشــرع يف شــرح االرشــاد ومل يبــده الحـد، وكتــب منــه قطعــة ومل يــره احــد، فرأيــت يف منــامي 

على منرب عال وهو خيطب خطبة ما مسعت مثلها يف البالغة والفصـاحة فقصصـت عليـه ) الشيخ(ذات ليلة أن 
قـد اشـتمل علـى خطبتـه ) شرح االرشـاد(لين ا�ه، فنظرته فاذا هو الرؤ�، فدخل إىل البيت وخرج وبيده جزء فناو 
 .املعروفة اليت اخذت مبجامع الفصاحة والبالغة

يـزاول مهامـه يف التـدريس والكتابـة والتوجيـه واالرشـاد والتأمـل حـىت حيـث ) جبـع(وكذلك استمر الشـهيد يف 
 .بدا له أن يزور العتبات املقدسة فقصد العراق

 ثقافته ومشائخه
كثـري االتصـال بشـيوخ عصـره مـن الفقهـاء واالصـوليني واملتكلمـني والفالسـفة والر�ضـيني   ) الشهيد(ان ك

مـن  -واالد�ء، وكان كثري الرغبة يف االطالع، فكان يتبع الشيوخ والعلماء، وهو بعد مل يتجـاوز حـدود املراهقـة 
يف دور الدراســـة مـــن التعمـــق، ودقـــة النظـــر ) الشـــهيد(ومـــع مـــا كـــان يتصـــف . قطـــر إىل قطـــر، ومـــن بـــال إىل بلـــد

واملالحظــة، كـــان موســـوعيا يف دراســـته، اســـتوعب كثـــريا مـــن فنـــون الثقافـــة يف وقتـــه، واتصـــل بكثـــري مـــن احلركـــات 
العلميــة املعاصــرة لــه، وانــدمج �ــا ذهنيــا، وخــالط العلمــاء، وحضــر حلقــات الدراســة، وجمــالس العلمــاء يف اكثــر 

 .افة عصرهحقول املعرفة والعلم من ثق
ة والطــــب، والر�ضــــيات،  فكــــان حيضــــر يف وقــــت واحــــد دراســــة الفلســــفة والفقــــه، واالدب والتفســــري والقــــراء

. ، وتوسـعته يف دور التلمـذة)الشـهيد(وكان هلذه التوسعة يف الدراسة والشمولية أثر كبري يف تنمية ذهنية . وغريها
 .الشمول والسعة يف ثقافة الشهيد بصورة واضحةودراساته يلمح الباحث هذا ) آ�ر الشهيد(ومن خالل 

ونعـــين �لعلـــوم : وفيمـــا يلـــي نعـــرض علـــى القـــارئ صـــورة ســـريعة عـــن ثقافـــة الشـــهيد ومشـــائخه العلـــوم االدبيـــة
 .اللغة، والنحو، والصرف والبالغة والشعر: االدبية عادة
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ائم علـى قـدم وسـاق، فكـان هـذا واسـعة كثـرية والصـراع بينهـا قـ) عصر الشـهيد(يف ) املدارس االدبية(وكانت 
يـــذهب إىل مدرســـة الكوفـــة يف النحـــو، واآلخـــر يتبـــع مدرســـة بغـــداد، و�لـــث مييـــل إىل مدرســـة البصـــرة فكانـــت 

 .الدراسات االدبية يف ذلك الوقت متتاز �لدقة والعمق واالصالة والتوسعة
واتصـــل مبختلــــف املــــدارس وقـــد درس الشــــهيد االدب مبختلـــف فنونــــه الـــيت كــــان يتعاطاهـــا االد�ء يف وقتــــه، 

 .، وغريها من البلدان)القدس(و ) جبل عامل(و ) القاهرة(و ) دمشق(االدبية يف عصره من 
ن مبــادى ء االدب علــى والــده الشــيخ  فــدرس النحــو وجــزء ، وكــان والــده مــن )نــور الــدين علــي بــن أمحــد(ا مــ

 .رغ للدراسةمشجعيه على مواصلة الدراسة ومتابعته، وقد عني له راتبا شهر�، ليتف
شـرح (و ) احملجـة البيضـاء(صـاحب كتـاب ) حسن بن السيد جعفـر(يف النحو على السيد ) الكافية(ودرس 
وحواشــي املــال ) املطــول(يف مصــر و ) شــهاب الــدين أمحــد الرملــي الشــافعي(يف البالغــة علــى الشــيخ ) التلخــيص

الشــافية للجــار بــردي، ومجيــع شــروح ودرس شــرح ) املــال حســني اجلرجــاين(شــريف وشــرح الكافيــة للجــامي علــى 
علـى الشـيخ ) ألفيـة ابـن مالـك(اخلزرجية يف العـروض والقـوايف علـى الشـيخ شـهاب الـدين بـن النجـار احلنبلـي، و 

 .زين الدين اجلرمي املالكي
 العلوم الشرعية

دراســة  ، وقــد اســتوعب الشــهيد)احلــديث(و ) ة القــراء(و ) االصــول(و ) علــم الفقــه(ونعــين �لعلــوم الشــرعية 
 .خمتلف حقول العلوم الشرعية ودرسها على خمتلف املذاهب االسالمية
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ــى الشــيخ ) الفقــه(فحضــر  ــن عبــد العــايل(علــى والــده الشــيخ نــور الــدين علــي وعل ث ) علــي ب ــ يف مــيس، حي
 ).اكثر القواعد(و ) االرشاد(و ) شرائع االسالم(درس عليه 

يف أصــول الفقــه و ) التهــذيب(حيــث درس عليــه  ودرس أصــول الفقــه علــى الســيد حســن بــن الســيد جعفــر،
ودرس الفقــه وأصـــوله علــى املــذاهب الســنية بصــورة مفصــلة ومســـتوعبة يف ) العمــدة اجلليــة يف االصــول الفقهيــة(
فقرأ على الشيخ شهاب الـدين أمحـد الرملـي الشـافعي : على أئمة الفقه من املذاهب االربعة) مصر(و ) دمشق(
ــى الشــيخ ابواحلســن النــووي يف الفقــه،  ) منهــاج( ريه، وقــرأ عل كمــا درس عليــه مجلــة مــن اصــول الفقــه كــاحمللى وغــ

 .البكري مجلة من الكتب الفقهية واالصولية وشرحه على املنهاج
، واســتجازهم يف الروايــة، )الســنة(و ) الشــيعة(ودرس احلــديث واصــوله علــى عــدد مــن مشــائخ احلــديث عنــد 

 .لدمشقي احلنفي، حيث درس عليه الصحيحنيا) مشس الدين بن طولون(وكان منهم الشيخ 
كــان مــنهم الشــيخ أبواحلســن البكــري يف ) شــيعة وســنة(علــى أئمــة التفســري يف عصــره مــن ) التفســري(ودرس 

 .مصر، والشيخ �صر الدين امللقاين حيث درس عليه تفسري البيضاوي، وغريه
 .ات والتجويد يعين عناية خاصة بعلم القراء) الشهيد(وكان 
ا� أقـــرأ منـــه، فبلـــغ : الطبيـــب صـــلى خلفـــه، فقـــال) داود االنطـــاكي(ان الســـبب يف ذلـــك أن الشـــيخ  :ويقـــال

 .ة وللتجويد ذلك الشهيد فعىن بدراسة علم القراء
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ق  ة  كمــا قــرأ عليــه القــرآن بقــراء) أمحــد بــن جــابر(ات علــى الشــيخ  يف علــم القــراء) الشــاطبية(فــدرس يف دمشــ
 .�فع وابن عمرو وعاصم

ة اىب  ، وقــرأ القــرآن بقــراء)مشــس الــدين دمحم بــن أىب النحــاس(علــى الشــيخ ) الشــاطبية(ة  اعــاد قــراء) مصــر(ويف 
 .ة من �ليفه كما قرأ عليه رسالة يف القراء) �صر الدين الطبالوي(عمرو على الشيخ 
 العلوم العقلية

، فقـــرأ )عرفـــان(و ) كـــالم(و ) فلســـفة(و ) منطـــق(إملامـــة واســـعة �لعلـــوم العقليـــة يف وقتـــه مـــن ) الشـــهيد(وأمل 
 ).مصر(املنطق على كثريين من مشائخه كالشيخ دمحم علي الكيالين يف 

البن ميثم البحراين على السيد حسن ابن السيد جعفـر يف جبـل عامـل،  ) القواعد(وقرأ من الكتب الكالمية 
جلرجــاين يف مصــر، للقوشــجي مــع حواشــي جــالل الــدين الــدواين علــى الشــيخ حســني ا) شــرح التجريــد(كمــا قــرأ 

للسهروردي على الشـيخ مشـس الـدين دمحم بـن مكـي يف مصـر، كمـا ) حكمة االشراق(وقرأ من الكتب الفلسفية 
 .قرأ بعض الفنون العقلية على الشيخ شهاب الدين امحد الرملي فيها

 الر�ضيات والطبيعيات
بيعيــة يف وقتــه، فــدرس مجلــة وافيــة وهــو الشــاب املثقــف املتطلــع للثقافــات الر�ضــية والط) الشــهيد(ومل يغفــل 

 يف اهلندسة لقاضي زاده الرومي) شرح أشكال التأسيس(منها على أساتذة الر�ضة والطبيعة فدرس 
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وشـرحها يف علـم اجلـرب واملقابلـة ) اليامسينيـة(على املال حسني اجلرجاين يف مصر، وأبوا� من احلساب وكتـاب 
 .ر الفرضي يف مصرعلى الشيخ مشس الدين دمحم بن عبد القاد

ن الطــب  مــن مؤلفــات الفيلســوف مشــس ) غايــة القصــد يف معرفــة الفصــد(و ) شــرح املــوجز النفيســي(وقــرأ مــ
 .الدين دمحم بن مكي عليه يف دمشق

علـى املـال ) شـرح املچغميـين(علـى مشـس الـدين دمحم بـن مكـي يف دمشـق، و ) فصول الفرغاين(وقرأ من اهليئة 
 ..حسني اجلرجاين يف مصر

ومــــن هــــذا االســــتعراض الســــريع لثقافــــة الشــــهيد . وســــعة معارفــــه) الشــــهيد(صــــورة مصــــغرة عــــن ثقافــــة  هــــذه
 ).شخصية الشهيد الثقافية(ومشائخه يستطيع الباحث أن يتبني مالمح من 

فقـــد أمل يف دور شـــبابه إملامـــة واســـعة مبختلـــف علـــوم عصـــره، وتعاطاهـــا واســـتوعبها، فكـــان يف عصـــره مثـــال 
، )آ�ر الشـهيد(ن على الثقافات واملعارف البشرية، وتـنعكس هـذه الشـمولية والتوسـعة علـى املثقف املتفتح الذه

فـيلمح الباحـث عـن الشـهيد مـن خـالل آ�ره أنـه خيـوض جمـاالت ثقافـة عصـره �طمئنـان وقـوة واعتـداد �لـنفس، 
 ).الشهيد(وهذه امليزة تعترب من أهم مميزات شخصية شيخنا 

 ثقافة عصرهاحاطته �ملذاهب االسالمية و 
قليل اولئك الذين جيمعون بني دقة املالحظة، وعمـق النظـر، واالختصـاص يف حقـل مـن حقـول العلـم، وبـني 

وهــو مــن تلــك القلــة الفــذة يف �ريــخ االنســانية أن ) الشــهيد(وقــد اتــيح لشــيخنا . االحاطــة حبقــول املعرفــة البشــرية
 . دقة املالحظة والتعمق يف الفقهجيمع بني االحاطة بثقافة عصره، واملذاهب االسالمية، وبني
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وليســـت هـــذه النـــدرة يف اجلمـــع بـــني هـــذين اجلـــانبني يف �ريـــخ العلمـــاء لقصـــور الوقـــت فحســـب عـــن االملـــام 
ن  �طـراف الثقافــات االنســانية، والتعمـق يف حقــل االختصــاص فحســب، وإمنـا لشــئ آخــر أيضـا ال يقــل أمهيــة عــ

اطــة ختتلــف عــن الذهنيــة الــيت متــارس الدقــة واملالحظــة، وقلمــا يتفــق أن ســابقته فالذهنيــة الــيت متــارس االملــام واالح
أن جيمـع بـني هـذين اجلـانبني يف نشـأته ) الشـهيد(ومنـذ أول يـوم حـاول . جتتمع هـا�ن اخلاصـتان يف ذهـن واحـد

 وقد وجد� فيما تقدم من حديث عن نشأته الفكريـة أنـه مـارس الدراسـة منـذ بدايـة حياتـه الدراسـية يف. الفكرية
 خمتلف حقول املعرقة، وأمل مبختلف املذاهب االسالمية

. ، ومها يومذاك حاضر� العامل االسالمي وجامعتا الدراسات االسالمية الكـربى)دمشق ومصر(فكان يقصد 
وكان يلم فيهما مبختلف احللقات، وجيلس إىل خمتلف الشـيوخ وينصـت إلـيهم بعنايـة، وبـذلك اسـتطاع أن حيـيط 

 .يف الفقه واحلديث والتفسري، ومبختلف ألوان ثقافة عصره) املذاهب االسالمية(لف إحاطة واسعة مبخت
ث يف نفســـه اعتـــدادا �لـــنفس، فلمـــا حـــاول أن يســـافر إىل  ت هـــذه القابليـــة الفـــذة تبعـــ ) القســـطنطينية(وكانـــ

 ليلتقـــي بـــبعض املســـؤولني الكبـــار هنـــاك ويطلـــب التـــدريس يف بعـــض املـــدارس عـــرض عليـــه أن �خـــذ تعريفـــا مـــن
 .قاضي جهته

 .فقد كان املتعارف عند االتراك أن يصحب املراجع معه إىل العاصمة تعريفا به عن قاضي جهته
 .فأىب الشهيد أن جييب هذا الطلب، وبطلب من القاضي تعريفا به

    



١٧٨ 

بصـيدا، وكانـت بينـه وبـني القاضـي صـحبة ومعرفـة سـابقة، فأرسـل ) معـروف الشـامي(وكان القاضي يومـذاك 
ليـــه تلميـــذه ابـــن العـــودي ليعلمـــه �المـــر فحســـب، مـــن غـــري أن يطلـــب منـــه تعريفـــا بـــه، فـــذهب ابـــن إ) الشـــهيد(

 ).الشهيد(معروف واعلمه بسفر (العودي إىل 
 .فلم استجب له -عرضا  -نكتب له إذا تعريفا : فقال له ابن العودي

م أنـــه لـــو مضـــى إمـــام الن مـــن عـــادة هـــؤالء الـــروم وقـــانو�(إذا ال يتيســـر لـــه شـــئ مـــن دون تعريـــف : فقـــال يل
أ� إمـامكم وال احتـاج : أين عرض القاضي؟ فيقول هلـم: وطلب غرضا من االغراض يقولون) أبوحنيفة(مذهبهم 

 .عرض القاضي
 ).حنن ال نعرف اال القانون(البد من ذلك، : فيقولون له

 ).القسطنطينية(وسافر الشهيد إىل 
، ووفـــق هللا ٩٥٢شـــهر ربيـــع االول ســـنة  ١٧االثنـــني يـــوم ) القســـطنطينية(وكـــان وصـــولنا إىل مدينـــة : " قـــال

يومــا ال  ١٨تعــاىل لنــا منــزال حســنا رفقــا مــن أحســن مســاكن البلــد قريبــا إىل مجيــع أغراضــنا وبقيــت بعــد وصــوىل 
العقليـة، والفقهيـة، والتفسـري، وغريهــا : اجتمـع �حـد مـن االعيـان، مث اقتضـى احلـال أن كتبــت يف فـن مـن الفنـون

ي العســكر، وهـــودمحم بــن قطــب الـــدين بــن دمحم بــن دمحم ابــن قاضـــي زاده الرومــي، وهــو رجـــل فأوصــلتها إىل قاضــ
ت منـه موقعـا حســنا، وحصـل يل بســبب  فاضـل أديـب عاقــل لبيـب مــن احسـن النـاس خلقــا و�ـذيبا وأد�، فوقعــ

مســائل  ذلــك حــظ عظــيم، واكثــر مــن تعريفــي والثنــاء علــي لالفاضــل، واتفــق يف هــذه املــدة بيــين وبينــه مباحثــة يف 
 ".كثرية من احلدائق 

 ففي اليوم الثاين عشر من اجتماعي به أرسل ايل الدفرت املشتمل: قال
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علـى الوطــائف واملــدارس، وبـذل يل مــا اختــاره، وأكـد يف كــون ذلــك يف الشـام أو حلــب، فاقتضــى احلــال أن 
علـى اخلصـوص، فـاعرض يل �ـا اخرتت منـه املدرسـة النوريـة ببعلبـك ملصـاحل وجـد�ا، ولظهـور امـر هللا تعـاىل �ـا 

 .)١()نورالدين الشهيد(ة، وجعل يل يف كل شهر ما شرطه وافقها  وكتب يل �ا براء) السلطان سليمان(إىل 
يف القسطنطينية مـدة ثالثـة أشـهر ونصـف عـزم علـى التجـول يف ربـوع الـبالد الروميـة، و ) الشهيد(وبعد بقاء 

) اسكدار(د ال يدع فرصة للحصول عليها، فسافر إىل مدينة تسمى االستزادة من جتارب احلياة اليت كان الشهي
وهــي مقابلــة ملدينــة القســطنطينية يفصــل بينهمــا البحــر، واجتمــع يف هــذه املدينــة برجــاالت علميــة كبــرية كعادتــه، 

 .)٢(ومن بني هؤالء رجل هندي له فضل ومعرفة بفنون كثرية منها الرمل والنجوم
 العراقز�رة العتبات املقدسة يف 

دام سفر شيخنا الشهيد يف البالد الرومية ما يقرب من تسعة أشهر جتول خالهلا يف كثري من مد�ا، واتصـل 
بكثري من علمائها وأعيا�ا ووجهائها، و أخذ بغيته من العلوم واملعارف املتنوعة، وكتب كتا�ت دقيقة جدا عن 

نما حـل حـىت أنـه مل يـنس أن يـذكر منـاخ املدينـة، وانـواع املدن اليت زارها ممايدل على حبه الشديد لالستطالع أي
ن االمــور الــيت اعتــاد استقصــاء.. أمثارهــا، وبعــض عــادات أهلهــا ها أولئــك الرجــال االفــذاذ الــذين  ومــا إىل ذلــك مــ

 .ينظرون إىل كل شئ بنظر دقيق عميق
_____________________________ 

 ).خمطوطة(رسالة ابن العودي  )١(
 . (*)املصدر السابق )٢(
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املراقـد املطهـرة، واملشـاهدة (ويـزور ) العـراق(ومل يشأ أن ينهي سفرته هذه ويعود إىل وطنه قبـل أن يـذهب إىل 
يـوم االربعـاء رابـع ) سـامراء(هناك ويتصل �العالم القاطنني يف تلك الـد�ر، فـيمم صـوب العـراق وورد ) املقدسة

وقبـور الصـاحلني ) املشـاهد املشـرفة(لدان العراقيـة واحـدا بعـد واحـد، وزار ، وتنقل يف الب ه ٩٥٢شهر شوال سنة 
 .، وغريها)بغداد واحللة وكربال والكوفة والنجف االشرف(املشيدة يف 

�لغـــة جــدا، فلــم ينــزل يف مدينــة إال وكـــان عليــه ســيل الزائــرين مــن العلمـــاء ) الشــهيد(وكانــت احلفــاوة مبقــدم 
. رتمــة، يســلمون عليــه ويرحبــون بــه، ويستبشــرون بلقيــاه، ويســرون مبقدمــه املبــاركواالفاضــل، وســائر الطبقــات احمل

ت هــذه احلفــاوة البالغــة علــى شــئ فامنــا تــدل علــى املكانــة العلميــة الكبــرية الــيت كــان حيتلهــا  يف ) الشــهيد(وان دلــ
سـقط رأسـه وتـدل  العامل االسالمي آنذاك، وعظيم االحرتام يف نفوس املسلمني كافة حىت البعيدين عن وطنه، وم

 .كذلك على أنه كان يتمتع بشهرة واسعه جدا يف االوساط العلمية يف خمتلف البلدان القريبة والنائية
ن الرســالة العلميــة الــيت كــان يســعى إىل حتقيقهــا أينمــا حــل، ) الشــهيد(وهــذه احلفــاوة والــز�رات مل تشــغل  عــ
) حـرم أمـري املـؤمنني(و ) مسجد الكوفة(ة، وقبلة بصورة عام) قبلة العراق(فسعى سعيا مشكورا يف التحقيق من 

بصورة خاصة، إذ وجد القبلة يف هـذه االمكنـة منحرفـة عمـا جيـب أن تكـون عليـه، فحقـق مقـدار احنرافهـا  
ولقـي هـذا العمـل العظـيم ارتياحـا  . وصلى طبق مـاأدرى إليـه اجتهـاده، خمالفـا ملـا كـان عليـه االهـايل مـن ذي قبـل

 لنفوس، ومل يتخلفكبريا يف ا
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ن العمــل مبــا رآه الشــهيد يف  ه هــذا التغيــري فــانقطع عــن ز�رة الشــهيد مــع  إال شــخص واحــد ســاء) القبلــة(عــ
 ..و�لغ يف االعتذار عما بدر منه من البادرة السيئة) الشهيد(الزائرين، ولكنه بعد أ�م زار 

وأنـه دخــل إىل احلضـرة العلويــة املشــرفة وصـلى �جلماعــة علــى يف منامــه إن هــذا الرجـل رأى النــيب : يقـال
الســـمت الـــذي صـــلى عليـــه الشـــهيد منحرفـــا كاحنرافـــه، فـــاحنرف معـــه أ�س وختلـــف عنـــه آخـــرون فلمـــا فـــرغ النـــيب 

 .)١(كل من صلى ومل ينحرف كما احنرفت فصالته �طلة: وسلم من الصالة التفت إىل اجلماعة وقال
ى مـا لقيــت ونقـل هــ مــن الــرواج ) قبلــة العـراق(يف ) نظريـة الشــهيد(ذه الـرؤ� وشــيوعها تــدل داللـة واضــحة علــ

 .ليس إال) الشهيد(عند الناس، ومن اعتقادهم بلزوم العمل على حسب ما أفىت به 
 السفراىل بعلبك
املشـــتاقة إىل حيـــث تنتظـــره النفـــوس ) بعلبـــك(ز�رتـــه لالعتـــاب املقدســـة توجـــه إىل ) الشـــهيد(وبعـــد أن أ�ـــى 

ــــه العذبــــة، واالســــتفادة مــــن علومــــه اجلمــــة، وحماضــــره املليئــــة �نــــواع الكمــــاالت النفســــية،  االرتشــــاف مــــن مناهل
 .واالخالق املرضية

بعلبـك إال وأ�ه النـاس ) الشـهيد(ومل حيـل  ٩٥٣يف منتصف شهر صـفر مـن سـنة ) بعلبك(وكان وصوله إىل 
 البشر والسرور حييطان بوجوههم، والثناء الطيب زرافات ووحدا� للسالم عليه وز�رته، وكان

___________________________________ 
 . (*)٢٩٣ص . ٢اجلزء . روضات اجلنات الطبعة احلجرية) ١(
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هــذه الفرصــة الســاحنة لــه أن تفوتــه فاشــتغل �لتــدريس واالفتــاء علــى ) الشــهيد(ومل يــدع . يــرتدد علــى ألســنتهم
 .، وأخذ �رشاد الناس، والقيام بشؤو�م الدينية، وقضاء حوائجهم)لشيعةومذهب ا) املذاهب السنية(

علما ودراية وذكاء تصبح مركزا مهمـا لبـث العلـوم، وتربيـة العلمـاء ) الشهيد(وطبيعي أن موقعا يتهيأ فيه مثل 
تيـه العلمــاء أ�م الشـهيد مركـزا علميـا كبـريا يقصـده النـاس مـن أحنـاء خمتلفـة و�) بعلبـك(واالفاضـل، وكـذلك كـان 

كنـــت يف ). بعلبـــك(مشـــجعا كبـــريا هلـــذه احلركـــة العلميـــة الـــيت حـــدثت يف ) الشـــهيد(مـــن القريـــب والبعيـــد، وكـــان 
وال أنسى وهو يف أعلى سنام، ومرجـع اال�م،  -ويقصد أ�م وجود الشهيد يف بعلبك  -خدمته يف تلك اال�م 

رس يف املــذاهب كتبهــا وكــان لــه يف املســجد االعظــم ومـالذ اخلــاص والعــام يفــيت كــل فرقــة مبــا يوافــق مــذهبها، ويــد
درس مضافا إىل ماذكر، وصار أهل البلـد كلهـم يف انقيـاده، وهـم وراء مـراده، بقلـوب خملصـة يف الـوداد، وحسـن 
االقبال واالعتقـاد، وقـام سـوق العلـم �ـا علـى طبـق املـراد، ورجـع اليـه الفضـالء مـن أقاصـي الـبالد، ورقـى �مـوس 

 .)١(اب يف االزد�د وكانت عليهم تلك اال�م مثل االعيادالسيادة واالصح
 رجوعه إىل بلده

 مواصال يف أعماله اليت ذكر� ٩٥٥يف بعلبك إىل سنة ) الشهيد(بقي 
___________________________________ 

 (*)رسالة ابن العودي املخطوطة ) ١(
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إىل لقـاء أقاربـه وأصـدقائه وسـائر معاريفـه الـذين جانبا منها، ولكـن حنينـه إىل وطنـه، ومسـقط رأسـه، وشـوقه 
فارقهم منذ مخس سنوات، كل هذا سبب رجوعه إىل بلده وبقائه فيـه، ولكـن الـذي يظهـر ممـا كتبـه ابـن العـودي 

مــن الضــغط الشــديد، واملراقبــة عليــه، وإحاطتــه ) الشــهيد(يف رســالته أن جميئــه هــذا إىل وطنــه كــان بدايــة مالقيــه 
 .�لعيون واجلواسيس

ن العــودي ن   -أي �ريــخ عودتــه إىل بلــده  -وهــذا التــاريخ : يقــول ابــ كــان خامتــة أوقــات االمــان والســالمة مــ
 .أخربين قدس هللا لطيفه وكان يف منزيل جبزين متخفيا من االعداء.. احلد�ن

ذ  حــني وجــوده ببعلبــك، ا) الشــهيد(ورمبــا يكــون الســبب يف هــذا الضــغط الشــديد االقبــال اهلائــل الــذي لقيــه 
ت النفــوس املريضــة ال تــروق هلــا أن يكــون هلــذا االنســان العظــيم مثــل هــذه املكانــة الســامية، والســمعة الطيبــة  كانــ

 ).بعلبك(اليت غطت شهرة اآلخرين يف 
الـذي سـبق أن ذكـر� قصـته مـع الشـهيد يف إرسـاله  -) معـروف الشـامي(ويعتقد بعض املؤرخني أن القاضـي 

وهـو الـذي سـعى أخـريا ) الشـهيد(يد يف هذه املراقبة والضغط والعنت اليت لقيها تلميذه ابن العودي إليه كان له 
 .يف قتله

 آ�ر الشهيد الثاين
شطرا طويال من عمره يف االسفار، واحلضـور عنـد العلمـاء يف كافـة االقطـار كمـا رأينـا ) الشهيد الثاين(قضى 

 �ملهام الشرعية واالجتماعية كلما نزل مبكان طرفا من هذا فيما مضى، وكانت أوقاته مستغرقة �لفتيا، والقيام
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وكـان يقضــي �ــاره يف بلــده �لتــدريس، وقضــاء حاجـات احملتــاجني، وميضــي ليلــة �الحتطــاب، وحفــظ الكــرم  
 .كما حيدثنا به تلميذه ابن العودي

راء، لكن مع هذا كله جاء كثري التـأليف، خصـب الكتابـة، مـع ضـبط للمواضـيع ودقـة يف النقـل، وتـرو يف اآل
مدرسة قائمة بذا�ا هلا خصائصـها وميزا�ـا ووجها�ـا ) الشهيد(كون .. وعمق يف النظر�ت، ونضج يف الفتاوى
تـه عنـد علمـاء  وأسـفاره الكثـرية، وحضـوره علـى أسـاتذة خمتلفـني، وقراء. اخلاصة مبا ألف وأنـتج يف عـامل التصـنيف

ن ســائر أ لــوان الثقافــات الدارجــة يف ذلــك العصــر، املــذاهب االســالمية، ومطالعاتــه الطويلــة يف شــىت الكتــب مــ
 ..وصربه الزائد على الفحص يف املصادر واملراجع العلمية

بطـابع املوضـوعية يف الدراسـة، والعمـق يف الفكـرة، والوضـوح يف ) مؤلفـت الشـهيد(كل هـذه العوامـل طبعـت 
يف العــرض وحسـن الســليقة يف التبويــب، التعبـري والسالســة يف صـياغة االلفــاظ، واالنســجام يف الرتتيـب، واال�قــة 

 .والطرافة يف التنظيم
والذي جيلب النظر فيما كتبه الشهيد أنه مل خيصص كتا�ته بطبقة خاصة من النـاس، فبينمـا نـرى أنـه يكتـب 
موضوعا علميا حبتا للعلماء املتخصصني يكتب موضوعا أخالقيا بسيطا للسوقة، والذين ليس لديهم حـظ وافـر 

بينمـــا يصـــنف يف الفقـــه االســـتداليل مبســـتوى كبـــار الفقهـــاء يؤلـــف يف املواضـــيع االســـالمية وغريهـــا و . مـــن العلـــم
فكتــب كتــا� يف : وكــان الشــهيد كــذلك يســتوحي يف بعــض االحيــان مــن الظــروف الــيت تكتنفــه. البســط النــاس

 الغيبة، النه يرى بعض الناس يصرفون كثريا
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م، ويغـــذون نفوســـهم بتنـــاول أعـــراض إخـــوا�م مـــن املـــؤمنني، مـــن أوقـــا�م، ويتفكهـــون يف جمالســـهم وحمـــاورا�
 .)١(ونظرائهم من املسلمني، وال يعدونه من السيئات، وال حيذرون معه من مؤاخذة جبار السماوات

ويكتب كتا� آخر حينما يتوىف طفل له عزيز يف نفسـه مث يلخصـه بعـد حـني، ليسـتفيد منـه اكثـر عـدد ممكـن 
 .)٢(من القراء

 :لبعض آ�ره واليك ثبتا
 )الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية( - ١

يف االختصـار والشـمول ) الشـهيد االول(خطـى ) الشـهيد الثـاين(وهو شرح مزجي استداليل خمتصر خطافيـه 
 .واالستيعاب
ري، واالشــارة يف اكثــر: يف كتابــه هــذا اختصــار العبــارة، وقو�ــا وسالســتها) الشــهيد الثــاين(والتــزم   حســن التعبــ

إذا كــان ال ) الشــهيد االول(االحيــان إىل الــدليل، وبعــض اآلراء الفقهيــة الــيت هلــا أمهيتهــا، والــرد علــى بعــض آراء 
 .يراها صوا�، وإبداء آرائه الشخصية يف املوضوع إذاكان له رأي خاص فيه

مـاء منـذ حـني واحتل هذا الكتاب مكانة مرموقة بني الكتب الفقهية، فأقبل على درسه واالعتنـاء بشـأنه العل
 .�ليفه، ومل يزل حىت اآلن من الكتب الدراسية ذات الشأن يف اجلامعات الشيعية

ويكفــي يف أمهيــة هــذا الكتــاب أنــه أكــب علــى شــرحه، والتعليــق عليــه وتوضــيح مــا أ�ــم مــن عباراتــه، وكشــف 
 مايقرب من تسعني) الذريعة(غوامضه مجاعة كبرية من العلماء وقد ذكر الشيخ آغابزرك الطهراين يف كتابه 

___________________________________ 
 .أنظر مقدمة كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة) ١(
 . (*)انظر كتاب مسكن الفؤاد عند فقد االحبة واالوالد) ٢(
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 ).ايران ومصر(وقد طبع هذا الكتاب مكررا يف . )١(حاشية وشرح
 )روض اجلنان يف شرح إرشاد االذهان( - ٢

مـع كتـاب منيـة املريـد للشـهيد أيضـا ) إيـران(شرح مزجي خـرج منـه جملـد يف الطهـارة والصـالة، وطبـع يف وهو 
والذي يظهـر مـن رسـالة ابـن العـودي أن هـذا الكتـاب هـو أول كتـاب كتبـه الشـهيد يف الفقـه . )٢( ه ١٣٠٧سنة 

 -يلة ذكرها يف رسالته االستداليل، ومل يكن يظهره الحد حىت اطلع عليه تلميذه ابن العودي يف قصة طو 
 )مسالك االفهام يف شرح شرائع االسالم( - ٣

وهو شرح مزجي، كانت طريقته االختصار يف الشرح يف أوائل هذا الكتاب، مث أخذ يف التوسـع حـىت أصـبح  
 .)٣(كتا� ضخما يف سبع جملدات كبار

 )متهيد القواعد االصولية والعربية( - ٤
فيـــه مائـــة قاعـــدة اصـــولية ومـــا يتفـــرع عليهـــا مـــن االحكـــام ) لقســـم االولا: (هــذا الكتـــاب ينقســـم إىل قســـمني

مائــــة قاعــــدة مــــن القواعــــد العربيــــة، ويليهمــــا فهــــرس مبســــوط، لتســــهيل اســــتخراج املطالــــب مــــن ) القســــم الثــــاين(
 .)٤()إيران(يف  ١٢٧٢طبع مع الذكرى سنة . الكتاب

___________________________________ 
 .٢٩٦ - ٢٩٢ص  ١٣واجلزء . ٩٨ - ٩٠/ ، ص ٦ء انظر الذريعة اجلز ) ١(
 .٢٧٥ص . ١١الذريعة اجلزء ) ٢(
 .رسالة ابن العودي املخطوطة) ٣(
 . (*)٤٣٤ص . ٤الذريعة اجلزء ) ٤(
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 )حاشية االرشاد( - ٥
 .)١(وهذه احلاشية على قطعة من عقود االرشاد فقط، وهي مشتملة على حتقيقات مهمة

 )حاشية على الشرائع( - ٦
 .خرج منها قطعة صاحلة: ي حاشية خمتصرة يف جملدين، قال ابن العوديوه
 )التنبيهات العلية على وظائف الصالة القلبية( - ٧

وهي رسالة صغرية يف أسرار الصـالة، ذكـر فيهـا وظـائف كـل �ب �عتبـار مالحظـة القلـب لالسـرار الباطنيـة 
 .مكررا) ايران(طبعت يف . حسب ترتيب الواجبات الظاهرة

 )منية املريد يف آداب املفيد واملستفيد( - ٨
ن االخــالق الفاضــلة، واخلصــال احلميــدة، ومــا  كتــاب صــغري يــذكر فيــه مــا يلــزم علــى العــامل واملــتعلم املواظبــة مــ

طبـع االصـل مكـررا . جيب على القاضي وا حني القضاء واالفتاء، وقد اختصره فيما بعد يف رسالة صغرية لطيفة
 ).شرفايران، والنجف اال(يف 

 )مسكن الفؤاد عند فقد االحبة واالوالد( - ٩
مـن : رسالة خمتصرة يذكر فيها ما جيب علـى االنسـان مـن الصـرب والسـلوان عنـدما يواجـه املصـائب والشـدائد

 ).ايران(مربد االكباد يف :  فقد االحبة، واالقارب، واختصره ومساه ب
___________________________________ 

 . (*)العودي املخطوطة رسالة ابن) ١(
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 )أجوبة املسائل( - ١٠
ــيت كانــت تــرد عليــه مــن خمتلــف االشــخاص والبلــدان، وجييــب  وقــد أجــاب الشــهيد علــى كثــري مــن املســائل ال

ريمن هــذه االجوبــة ك و ) جــواب املســائل اخلراســانية(  عليهــا إجــا�ت مطولــة، ونالحــط يف قائمــة مؤلفاتــه ذكــر كثــ
أجوبـــة الشـــيخ زيـــن (و ) جـــواب املســـائل الشـــامية(و ) جـــواب املســـائل اهلنديـــة(و ) جـــواب املباحـــث النجفبـــة(

 .)١()أجوبة على ثالث مسائل لبعض االفاضل(و ) أجوبة الشيخ أمحد(و ) الدين
 )نتائج االفكار يف حكم املقيمني يف االسفار( - ١١

وتقســــيم املســــألة إىل  وهــــذا كتــــاب صــــغري يف بيــــان حكــــم املســــافر إذا نــــوى اقامــــة عشــــرة أ�م يف غــــري بلــــده،
 .)٢(أقسامها املشهورة

 )شروح االلفية( - ١٢
قــدس  -دمحم بــن مكــي ) الشــهيد االول(كتــاب صــغري فيــه ألــف واجــب يف الصــالة مــن مؤلفــات " االلفيــة " 

املقاصـد العليـة يف شـرح (فالشـرح الكبـري امسـه : هذا الكتاب ثالث مـرات) الشهيد الثاين(، وقد شرح -هللا سره 
 .وهو شرح كبري استداليل كتب الشهيد أيضا عليه بعض احلواشي فيما بعد) االلفية
 .واقتصر فيه على أهم املسائل ومل يتوسع فيه كثريا) الشرح الوسيط(و 
وهــو تعليقــات وشــروح وحواشــي فتواثيــة لعمــل املقلــدين الــذين يرجعــون اليــه يف املســائل ) الشــرح الصــغري(و 
 .)٣(الشرعية

___________________________________ 
 .٢٩٦ - ٢٩٥ص . ٢اجلزء . روضات اجلنات الطبعة احلجرية) ١(
 .رسالة ابن العودي املخطوطة) ٢(
 . (*)٢٣/  ٦الذريعة اجلزء ) ٣(

    



١٨٩ 

 )الفوائد امللية يف شرح النفلية( - ١٣
رحا مزجيـا شـ) الشـهيد الثـاين(يذكر فيه مستحبات الصـالة وشـرحه ) الشهيد االول(من مؤلفات " النفلية " 

 .)١(خمتصرا، ومبا تطرق إىل ذكر بعض االدلة
 )كتاب االجازات( - ١٤

مجــع الشــهيد يف هــذا الكتــاب االجــازات الصــادرة عــن املشــائخ، وال نعلــم أن هــذا الكتــاب جيمــع بــني دفتيــه 
 .االجازات اليت صدرت عن مشائخ الشهيد له أم مطلق ماصدرمن اجازات املشائخ لالشخاص ولو مل تكن له

 )اجازاته لتالميذه( - ١٥
رية وخمتصـرة عـد منهـا الشـيخ آغـابزرك اجازتـه للشـيخ : أجاز شيخنا الشهيد جلماعة مـن تالميـذه إجـازات كبـ

 .٩٥٧ظهري الدين امليسي بتاريخ 
 .٩٥٤وللشيخ حمىي الدين امليسي العاملي بتاريخ 

 .٩٩٤وللشيخ �ج الدين اجلزائري بتاريخ 
 .٩٤٨دين بتاريخ وللشيخ عزالدين بن زمعة امل

 .٩٤١وللشيخ حسني ابن عبدالصمد والد البهائي بتاريخ 
 .٩٥٤وللشيخ سلمان اجلبعي العاملي بتاريخ 

 .٩٩٠وللسيد عطاء هللا احلسيين املوسوي بتاريخ 
 .٩٥٨والبن الصائغ احلسيين املوسوي بتاريخ 

 .)٢(٩٥٣وللشيخ حممود بن دمحم الالهجي بتاريخ 
 )حقائق االميان( - ١٦

 )حتقيق االميان واالسالم(ويسمى يف بعض املصادر 
___________________________________ 

 .٢٩٠ص . ٢اجلزء . روضات اجلنات الطبعة احلجرية) ١(
 . (*)١٩٤ - ١٩٣ص /  ١اجلزء : الذريعة) ٢(

    



١٩٠ 

الشـبه، ويف آخـره وهو حبوث مستفيضة يف معىن االميان واالسالم، ورد بعض ): حقيقة االميان واالسالم(أو 
يف جمموعـــة فيهـــا خمتلـــف  ١٣٠٥ســـنة ) ايـــران(مبحـــث يف اصـــول الـــدين مـــع تفصـــيل اكثـــر يف االمامـــة طبـــع يف 

 .الكتب
 )حاشية قواعد االحكام( - ١٧

حقــق فيهــا املهــم مــن املباحــث، ومشــى فيهــا مشــي احلاشــية املشــهورة �لنجاريــة، بــرز منهــا جملــد لطيــف إىل  
 .)١(كتاب التجارة

 )ظومة يف النحومن( - ١٨
رأيـت بعضـها : ويف رسـالة ابـن العـودي املخطوطـة. وقد شرح هذه املنظومة الشهيد بنفسه بعد اكمـال نظمـه

 .خبطه
 )الدراية وشرحها( - ١٩

مث شــــرحها شــــرحا مزجيــــا اشتهر�ســــم ) بدايــــة الدرايــــة(ألــــف الشــــهيد رســــالة صــــغرية يف علــــم الدرايــــة ومساهــــا 
الظـــاهر أن هـــذا الكتـــاب يبحـــث عـــن ). ايـــران ويف النجـــف االشـــرف(يف  ، وطبـــع االصـــل مـــع الشـــرح)الدرايـــة(

 .العقائد، إال أن بعض املؤلفني ظن أنه بداية الدراية
بعــد ذكــره بدايــة الدرايــة، فيظهــر منــه تعــددمها، ) أمــل اآلمــل(ذكرهــا الشــيخ احلــر يف : ويقــول الشــيخ آغــابزرك
 .)٢(ويعطى امسه أنه يف العقائد

 )يف صيغ العقود وااليقاعاتجواهر الكلمات ( - ٢١
___________________________________ 

 .٢٩٤. ١اجلزء : روضات اجلننات) ١(
 . (*)٥٨ص . ٣اجلزء . الذريعة) ٢(

    



١٩١ 

قــد رأيــت يف مكتبــة الســيد دمحم علــي هبــة الــدين الشهرســتاين : قــال الشــيخ آغــا بــزرك بعــد ذكــر هــذا الكتــاب
ريا كمــا هــو أهلــهاحلمــد (نســخة صــيغ العقــود للشــهيد أولــه  وهــي خبــط مقصــود علــي بــن شــاه دمحم ) � محــد كثــ

 .)١()جواهر الكلمات(  ولكن ليس فيه التسمية ب ٩٩٦الدامغاين يف سنة 
 )رسالة يف عشرة علوم( - ٢٢

املدرسـة (وهي الرسـالة الـيت كتبهـا يف القسـطنطينية وقـد مهـا إىل بعـض االفاضـل واستحصـل علـى تصـريح يف 
 .كما مضى سابقا  -ببعلبك ) النورية
 )غنية القاصدين يف معرفة اصطالحات ا�دثني( - ٢٣

 .)٢(وهذا العلم مل يسبقه أحد من علمائنا إىل التصنيف فيه: قال عنه ابن العودي
 )منسك احلج والعمرة( - ٢٤

 .للشهيد رسالتان يف احكام احلج كبرية وصغرية، �الضافة إىل رسالته يف نيا�ما
 )ل والنسبكتاب الرجا( - ٢٥

أوالـذي يعـرب عنـه يف ). فوائـد خالصـة الرجـال(والظاهر أن هذا الكتاب خـاص يف الرجـال، وهـو غـري كتـاب 
 )التعليقات على كتب الرجال(  بعض املؤلفات ب

 )كشف الربية عن أحكام الغيبة( - ٢٦
رخصة فيهـا، وكيفيـة وهو كتاب �رع حتدث فيه عن الغيبة، وداللة الكتاب والسنة على حرمتها، واالعذار امل

 .مكررا) ايران والنجف االشرف(طبع يف . جتنبها، وغري ذلك
___________________________________ 

 .٢٧٨ص  ٥اجلزء . الذريعة) ١(
 . (*)رسالة ابن العودي املخطوطة) ٢(

    



١٩٢ 

 )وجوب صالة اجلمعة( - ٢٧
رسـالة نقــل عنهـا كثــري مـن العلمــاء يف  كـان الشــهيد يـرى عينيــة وجـوب صــالة اجلمعـة فــألف يف هـذه املســألة 

آداب اجلمعـة " ورسالة أخرى لـه يف " أعمال يوم اجلمعة " كتبهم االستداللية، وهذا �الضافة إىل رسالة له يف 
" 

 )منار القاصدين يف أسرار معامل الدين( - ٢٨
فـــني، والعلـــل ويبـــدو مـــن اســـم هـــذا الكتـــاب أنـــه يبحـــث عـــن أســـرار االحكـــام الشـــرعية املوضـــوعة علـــى املكل

 .املسببة لوضع الواجبات واحملرمات وغريمها
 )االقتصاد واالرشاد( - ٢٩

وهـو " االقتصاد يف معرفة املبدأ واملعاد، وأحكام أفعال العباد، واالرشاد إىل طريق االجتهاد " وامسه املشهور 
وقد سـلك الشـهيد . الفقهية يف الفروع والواجبات) الثاين. (يف االصول العقائدية): االول: (مرتب على قسمني
 .)١(فيه سبيل االختصار

 )تفصيل ما خالف الشيخ الطوسي امجاعات نفسه( - ٣٠
 .)٢(يف احلقيقة رد على مطلق االمجاعات املنقولة وإنكار على املتكلني عليها: قال يف الروضات

مثـانني كتـا� ورسـالة وال املهمة إكتفينا بذكرها عن ذكـر كلهـا والـيت تقـرب مـن ) مؤلفات الشهيد(هذه بعض 
 .يسعنا اآلن ذكرها بكل تفاصيلها

___________________________________ 
 .٢٦٧ص  ٢الذريعة اجلزء ) ١(
 . (*)٢٩٥ص . ١اجلزء ا . روضات اجلنات) ٢(

    



١٩٣ 

وقــد أشــار كــل مــن تــرجم الشــهيد إىل صــربه العجيــب يف التــأليف والتصــنيف والنســخ مــع كثــرة املــراجعني لــه، 
وعدوا هـذا التوفيـق هبـة ر�نيـة خصـه هللا تعـاىل .. وأسفاره املتواصلة، وجهوده اجلبارة املبذولة يف سبيل نشر املبدأ

 .به
إنه صنف ذلـك الكتـاب : ويقال: " يقول صاحب الروضات �ذا الصدد بعد ذكره لكتاب مسالك االفهام

ض الكتابـة يصـعب عليـه مثـل ذلـك غالبـا إال أيضا يف مدة تسعة أشـهر، وهللا يعلـم أن الكاتـب املـوجر نفسـه حملـ
 .أن التأييد من عند هللا تعاىل شئ آخر

مـا نقلـه صـاحب حـدائق املقـربني عـن مجاعـة مـن العلمـاء  -مضافا إىل ما عرفته  -ويؤيد صحة هذه النسبة 
وجتويــد أنــه ألفــه يف زمــان قليــل، ومــا تقــدم مــن حكايــة شــرح اللمعــة أيضــا يف عــدة أشــهر مــع كونــه كتــاب تصــنع 

وإن صاحب االمل ينقل عن بعض ثقاته أنه خلف ألفي كتاب منها مائتا كتـاب كانـت خبطـه الشـريف مؤلفاتـه 
 .وغريها

وان الشـــيخ أســــد هللا الفقيــــه التســــرتي الكــــاظمي قــــد عـــد يف مقــــدمات كتــــاب مقابيســــه مــــن مجلــــة مشــــاهري  
: ورمبـــا قيـــل: ثالثـــني ســـطرا، بـــل قـــالكرامـــات هـــذا الشـــيخ اجلليـــل كتابتـــه بغمســـة واحـــدة يف الـــدواة عشـــرين، أو 

 .)١("، .أربعني أومثانني
 اآلفاق منذ أ�مه االوىل حينما) الشهيد الثاين(مالت شهرة شيخنا : كلمات العلماء يف الشهيد

___________________________________ 
 . (*)٢٩٦ص  ١روضات اجلنات اجلزء ) ١(

    



١٩٤ 

لـــى االســـاتذة والعلمـــاء، واالســـتفادة مـــن جمـــالس درســـهم، كـــان يتجـــول يف البلـــدان االســـالمية للحضـــور ع
ة وإ�رة كلمــا ازداد يف تلقــي العلــوم مــن كبــار الشــيوخ يف حينــه، وهكــذا  وحمافــل حبــثهم، وأخــذ جنمــه يــزداد إضــاء

تــالال هــذا الــنجم الوضــاء حــىت طبــق اآلفــاق شــهرته، وأقرلــه القريــب والبعيــد بســعة العلــم واالجتهــاد وهــو بعــد مل 
نه الثالثني ونتيجة هلـذه الشـهرة الواسـعة أخـذت ألسـنة الثنـاء حتيطـه �الـة مـن القدسـية والرفعـة ومتدحـه يتجاوز س

 .بشىت العبارات، وألوان الكلمات، وخمتلف اجلمل
ولــنكن بضــع دقــائق مــع بعــض مــن كتــب عــن الشــهيد لنــرى كيــف يثنــون عليــه الثنــاء العطــر ويذكرونــه بكــل 

ـــن العـــودي: احـــرتام وجتلـــة حـــازمن خصـــال الكمـــال حماســـنها ومآثرهـــا، وتـــردى مـــن أصـــنافها �نـــواع "  :يقـــول اب
مفاخرها، كانت له نفس عليه تزهو �ـا اجلـوانح والضـلوع وسـجية سـنية يفـوح منهـا الفضـل ويضـوع، كـان شـيخ 

مل يصرف حلظة من عمره إال يف اكتسـاب فضـيلة ووزع أوقاتـه علـى مـا .. االمة وفتاها، ومبدأ الفضائل ومنتهاها
 .)١("ود نفعه يف اليوم والليلة يع

أفضــل املتــأخرين، واكمــل املتبحــرين، �درة اخللــف، وبقيــة الســلف مفــيت طوائــف : " وقــال صــاحب املقــابيس
ـــيت هـــي أقـــوم، قـــدوة الشـــيعة ونـــور الشـــريعة، الـــذي قصـــرت االكـــارم عـــن استقصـــاء مـــزا�ه  االمـــم، واملرشـــد إىل ال

مناقبــــه، وفواضــــله العليــــة، اجلــــامع يف معــــارج الفضــــل والكمــــال،  وفضــــائله الســــنية وحــــازت االعــــاظم االلبــــاء يف
 والسعادة بني مراتب العلم والعمل، واجلاللة والكرامة

___________________________________ 
 . (*)رسالة ابن العودي املخطوطة) ١(

    



١٩٥ 

 .)١(.. "والشهادة املؤيد املسدد بلطف هللا احلفي واجللي
أمره يف الفقه والعلم والفضل، والزهد والعبادة والورع، والتحقيـق والتبحـر، وجاللـة : يوقال الشيخ احلر العامل

القدر، وعظم الشأن، ومجـع الفضـائل والكمـاالت أشـهر مـن أن يـذكر، وحماسـنه وأوصـافه احلميـدة أكثـر مـن أن 
العلـوم وهـو أول  كان فقيها جمتهدا حنو� حكيما متكلمـا قـار� جامعـا لفنـون. حتصى وحتصر ومصنفاته مشهورة

 .)٢(. من صنف من االمامية يف دراية احلديث
كـــان هـــذا الشـــيخ مـــن أعيـــان هـــذه الطائفـــة ورؤســـائها، ): احلـــدائق(وقـــال الشـــيخ يوســـف البحـــراين صـــاحب 

ق مـدقق، زاهـد جماهــد، وحماسـنه اكثـر مــن أن حتصـى، وفضـائله أزيــد  وأعـاظم فضـالئها وثقا�ــا، عـامل عامـل، حمقــ
 .)٣(من أن تستقصى

وجه من وجوه هذه الطائفة وثقا�ـا، كثـري احلفـظ، نقـي الكـالم لـه تالميـذ أجـالء، : وقال التفريشي يف رجاله
 .)٤()القسطنطينية(الجل التشيع يف  وله كتب نفيسة جيدة، قتل 

مــن  - ١٢٦٠الــذي هــو حــدود ســنة  -إين مل ألــف إىل هــذا الزمــان : وقــال الســيد اخلوانســاري يف روضــاته
 ماء االجلة من يكون جباللة قدره، وعظم شأنه، وارتفاع مكانهالعل

___________________________________ 
 .٨٥ص  ١اجلزء . أمل اآلمل) ٢(١٩ص . انظر مقدمة املقابيس) ١(
 .٢٥ص . لؤلؤة البحرين) ٣(
 . (*)١٤٥ص . نقد الرجال) ٤(

    



١٩٦ 

طريقتـه، ونظـام حتصـيله، وكثـرة أسـاتيذه، وطرافـة طبعـه، وجودة فهمه، ومتانة عزمه، وحسن سليقته، واسـتواء 
ولطافة صنعه، ومعنويـة كالمـه ومتاميـة تصـنيفاته و�ليفاتـه، بـل كـاد أن يكـون يف التخلـق �خـالق هللا تعـاىل �ليـا 

 .)١(للمعصومم
مضــي  أفضــل املتــأخرين، واكمــل املتبحــرين، �درة اخللــف، وبقيــة الســلف: وقــال العالمــة النــوري يف مســتدركه

طوائف االمم، واملرشد إىل اليت هي أحق وأقوم، قدوة الشـيعة ونـور الشـريعة، اجلـامع يف معـارج الفضـل والكمـال 
 .)٢(والسعادة بني مراتب العلم والعمل، واجلاللة والكرامة والشهادة

العلمـاء بـل وكان كثـري احلفـظ، نقـي الكـالم، ووضـع كتابنـا وإن مل يكـن لشـرح تـراجم : وقال العالمة املامقاين
 .)٣(تراجم الرجال خاصة، إال أن أمثال هذا الشيخ نذكر شطرا من حاهلم تيمنا

من أكرب حسنات الدهر، وأغزر عيامل العلم، زين الدين وامللـة وشـيخ الفقهـاء االجلـة، : وقال العالمة االميين
وقــد كفــا� مؤنــة مــن حكمــة وكــالم، وفقــه وأصــول، وشــعر وأدب، وطبيعــي ور�ضــي، : مشــارك يف علــوم مبهمــة

التعريــف بــه شــهرته الطائلــة يف ذلــك كلــه، فقــد تركتــه أجلــى مــن أي تعريــف، فمــا عســى أن يقــول فيــه املتشــدق 
 ببيانه، وكل ما يقوله دون أشواطه البعيدة وصيته
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 .٢٨٨ - ٢٨٧ص . ١اجلزء . روضات اجلنات) ١(
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١٩٧ 

 .)١(الطائر، فسالم هللا عليه ماأسداه إىل أمته من أ�ديه الواجبة، ونشره فيها من علوم �جعة
 شعر الشهيد

ولكــن االبيــات : مل يصــل الينــا مــن شــعر الشــهيد الشــئ الكثريحــىت ميكننــا مــن دراســته دراســة طويلــة وشــاملة
ــيت تــداوهلا املرتمجــون لــه تــدل علــى شــاعريته اخلصــبة، وخيالــه الواســع، وحتلقــه يف اآلفــاق البعيــدة املــدى  القليلــة ال

وشـعره سـلس اللفـظ، مجيـل الديباجـة، حسـن التعبـري، . وقدرته الواسعة على النظم بدون أن يكلف نفسه العنـاء
 .لذوق السليمجيد التنسيق بعيد عن استعمال الكلمات الوحشية الغريبة عن ا

. وقــد نظــم الشــعر يف أغــراض خمتلفــة، ومنهــا االغــراض العلميــة وقــد ســبق أن ذكــر� أن لــه منظومــة يف النحــو
والذي يبدو من شعر الشهيد القليل املوجود اآلن أنـه كـان شـاعر املناسـبات، فلـم يتعاطـاه يف كـل وقـت كالـذين 

ن مشغول البـال �مـور هـي أهـم بكثـري مـن قـرض تفرغوا للشعر، وليس هلم أي عمل آخر، ذلك الن الشهيد كا
الشعر والتفرغ له، فلـم يكـن يـنظم إال حـني حتـرك عواطفـه قضـية وتثـري مشـاعره واقعـة، فحينـذاك كانـت الشـاعرية 

 .تطغو عليه فينظم أبيات يسرية إال ا�ا يف قمة النظم العريب
 .٩٤٣سنة ) املدينة املنورة(يف قال ملا زار النيب : واليك فيما يلي مناذج من شعره ونظمه
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 . (*)١٣٢شهداء الفضيلة ص ) ١(

    



١٩٨ 

  صـــــــــــــــالة وتســـــــــــــــليم علـــــــــــــــى أشـــــــــــــــرف الـــــــــــــــورى

  ومــــــــــــن فضــــــــــــله ينبــــــــــــو عــــــــــــن احلــــــــــــد واحلصــــــــــــر    

  
ــــــــــــاق بنعلــــــــــــه   ومــــــــــــن قــــــــــــدر قــــــــــــى الســــــــــــبع الطب

ــــــــــــــــــــــــرباق عــــــــــــــــــــــــن املهــــــــــــــــــــــــر       وعوضــــــــــــــــــــــــه هللا ال

  
  وخاطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هللا العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  شــــــــــــــــــــفاها ومل حيصــــــــــــــــــــل لعبــــــــــــــــــــد وال حــــــــــــــــــــر    

  
  عـــــــــــــــــدويل عـــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــداد فضـــــــــــــــــلك الئـــــــــــــــــق

  يكــــــــــــــــل لســــــــــــــــاين عنــــــــــــــــه يف الــــــــــــــــنظم والنثــــــــــــــــر    

  
ت   ومـــــــــــــاذايقول النـــــــــــــاس يف مـــــــــــــدح مـــــــــــــن أنـــــــــــــ

  مدائحــــــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــــــراء يف حمكــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــذكر    

  
  ســــــــــــــــعيت اليــــــــــــــــه عــــــــــــــــاجال ســــــــــــــــعي عــــــــــــــــاجز

ـــــــــــــــت ظهـــــــــــــــري بعـــــــــــــــب       ء ذنـــــــــــــــويب مجـــــــــــــــة أثقل

  
ــــــــــــــــــح الشــــــــــــــــــوق حــــــــــــــــــرك مهــــــــــــــــــيت   ولكــــــــــــــــــن ري

  ضــــــــعف نفســــــــي ومــــــــع فقــــــــري وروح الرجــــــــامع    

  
  ومـــــــــــــــن عـــــــــــــــادة العـــــــــــــــرب الكـــــــــــــــرام بوفـــــــــــــــدهم

  إعادتـــــــــــــــــــــــــه �خلــــــــــــــــــــــــــري واحلـــــــــــــــــــــــــرب والــــــــــــــــــــــــــوفر    

  
ـــــــــــــــــزيلهم ـــــــــــــــــال وعـــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــى لن   وجـــــــــــــــــادوا ب

ــــــــــــف وقــــــــــــد أوعــــــــــــدتين اخلــــــــــــري يف مصــــــــــــر       فكي

  
 فحقق رجائي سيدي يف ز�ريت بنيل مناي والشفاعة يف حشري

 :ومن شعره أيضا قوله
  لقـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاء يف القـــــــــــــــــرآن آيـــــــــــــــــة حكمـــــــــــــــــة

  آ�ت الضـــــــــــــــــــــالل ومـــــــــــــــــــــن جيـــــــــــــــــــــربتـــــــــــــــــــــدمر     

  
  وختــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أن االختيــــــــــــــــــــــــــــــــــــار �يــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا

  )فمــــــــن شــــــــاء فليــــــــؤمن ومــــــــن شــــــــاء فليكفــــــــر(    

  
 :وقال حينما بشر مبولود ذكر ولد له يف غيبته

  وقــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــوال� الكـــــــــــــــــــرمي بفضـــــــــــــــــــله

  علـــــــــــــــــيكم مبولـــــــــــــــــود غـــــــــــــــــالم مـــــــــــــــــن البشــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــــــــــــول بقائــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــارب متعن   في

ــــــــــــه الوصــــــــــــل قــــــــــــد هجــــــــــــر       وأحــــــــــــىي بــــــــــــه قلبال

  
 قتل الشهيداسباب 

علــى يــد املســلمني، وكانــت هــذه ) القادســية(منــذ فتحــت يف حــرب ) ايــران(تســربت إىل ) الــدعوة الشــيعية(
وازداد . وجتـــد هلـــا أرضـــا خصـــبة الحتضـــان هـــذه الـــدعوة وقبوهلـــا) ايـــران(الـــدعوة تســـري خبطـــى واســـعة يف أقطـــار 

 ازد�دا �لغا حينما أخذ بعض) ايران(انتشار التشيع يف (
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يلجأون إىل املدن والقرى االيرانيـة بسـبب الضـغط الشـديد الـذي كـانوا يالقونـه مـن قبـل اهليئـة احلاكمـة ) الشيعة(
آنــــذاك، وكانــــت املطــــاردة والســــجن والتعــــذيب والتنكيــــل والتشــــريد والقتــــل بطــــرق ســــىت أمــــورا طبيعيــــة لرجــــاالت 

ملركـــز اخلالفـــة خـــري وســـيلة للـــتحفظ علـــى  والـــداعني اليهـــا، فوجـــد هـــؤالء التخلـــي عـــن البلـــدان القريبـــة) الشـــيعة(
 .أنفسهم، والتخلص من أيدي السفاكني الذين ال يعرفون لالسالم معىن

بالشـــك مـــن الـــدعائم القويـــة للخالفـــة العباســـية وتقـــويض أركـــان اخلالفـــة االمويـــة، ولكـــن ) خراســـان(وكانـــت 
) الرضــا مــن آل دمحم(نــاك �ســم مل تكــن تــدعو إىل العباســيني وتعمــل حلســا�م، بــل ســارت الــدعوة ه) خراســان(

علـي (كانتـا تسـتعمالن وال تـزاالن يف ) أهـل البيـت(و ) آل دمحم(وطبيعـي أن لفظـة ): أهل البيت(وإزاحة أعداء 
 .فكانت صورة الدعوة إىل ازالة سلطان بين أمية �سم هؤالء ال غري ) وأوالده الطاهرين

ــ(ويظهــر هــذا جليــا حينمــا يالحــظ  ــخ ال يف حينــه، إال أن ) أبومســلم اخلراســاين(وصــالت ) دعوة العباســية�ري
الذين كـانوا يعلمـون يقينـا أن هـذا االمـر ال يـتم ابتعـدوا عـن الضوضـاء، ورفضـوا االشـرتاك يف هـذه ) أئمة الشيعة(

 .املعامع، والدخول يف هاتيك امليادين
يومــــا بعــــد يــــوم،  ) أهــــل البيــــت( إال أن الـــذي ال مــــراء فيــــه هــــو أن النفــــوس االيرانيــــة إزدادت مــــيال إىل

 .تلقى تشجيعا �لغا، واقباال هائال مما سبب ازد�د عدد الشيعة هناك ومتركزهم) الدعوة الشيعية(وأخذت 
حيـــث كـــانوا يشـــجعون التشـــيع بكـــل امكـــا��م ) البـــويهيني(يف أ�م ) ايـــران(ووصـــل التشـــيع إىل أوج عـــزه يف 

 املادية واملعنوية، ويعنون
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الفقهيــة ) قــم والــري(، وتشــييد أركانــه وقــد لقيـت مدرســة ) مــذهب أهـل البيــت(عنايـة شــديدة �لــدعوة إىل 
خاصـة حـىت أن بعـض كبـار املـؤلفني كـانوا ) البـويهيني(عناية كبرية من قبـل  -اليت ذكر�ها فيما سبق  -الشيعية 

 .يصدرون بعض مؤلفا�م �سم هؤالء
) الدولــة الصـــفوية(يف القمــة يف أدوار التــاريخ والظــروف املختلفـــة حــىت أ�م ) ايـــران(وبقــي التشــيع كــذلك يف 

، فجنـد هـؤالء كـل ماكـان يف قـدر�م، للـذب عـن حيـاض ) آل الرسـول(امللوك الذين بدورهم ينتسبون إىل 
 .مية القريبة منهم والبعيدةهذا املبدأ، والسعي يف انتشاره يف سائر االقطار االسال

وبقيـت هلـم آ�ر جليلـة تـدل علـى شـدة ) بـالد مـاوراء النهـر(و ) العـراق(مسـاعي كبـرية يف ) الصفويني(وكان 
والسمعة احلسـنة الـيت . من جهة أخرى) مذهب الشيعة(اهتمامهم �لعمران من جهة، و�لغ سعيهم للدعوة إىل 

ت مضــجع ) العــراق(عامــة، ويف ) ميالعــامل االســال(أحرزهــا هــؤالء امللــوك يف  يف ) اخلالفــة العثمانيــة(خاصــة أقضــ
 .، وأصبحت تتوجس منها خيفة، وحتسب لكل حزكة يقوم �ا هؤالء امللوك ألف حساب)القسطنطينية(

ففي االقطار اليت كانت حتت لواء العثمانيني ترى العيون منبثة للكشف عـن كـل قضـية رمبـا تنتهـي إىل قلـب 
 .، وتقويض عرش اخلالفة املزيفة اليت كانوا حيكمون على رقاب الناس �مسهااحلكم العثماين

كـــانوا مـــراقبني أكثـــر مـــن كـــل إنســـان، ملـــا عـــرف التشـــيع �حلركـــات ولصـــمود يف وجـــه ) الشـــيعة(وطبيعـــي ان 
 .الطغاة، وعدم الرضوخ لالوامر املخالفة ملبادئ االسالم
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ن يف البلـدان الـيت سـبق أن تشـكلت فيهـا دولـة شـيعية مـن ويالحظ أن هذه املراقبـة كانـت علـى أشـد مـا ميكـ
 ).احلمد انيني(قبل كحلب مثال، حيث كانت موطن 

إىل ) بعلبــك(عنــدما رجــع مــن ) الشــهيد الثــاين(وإذا الحظنامــا مضــى بدقــة نعــرف ســر الضــغط الــذي لقيــه 
وعشــاق الفضــيلة، فيلقــي شــكل حلقــة كبــرية حيضــرها العلمــاء، ) املدرســة النوريــة(موطنــه، إذكــان يف بعليــك يف 

مث تعلـــو منزلتـــه وترتفـــع حـــىت يرجـــع إليـــه اال�م ويصـــبح مـــالذ اخلـــاص . علـــيهم الشـــيخ دروســـه وعظاتـــه وإرشـــاداته
نعـم ال . كما يقول ابـن العـودي يف رسـالته  -والعام، يفيت كل فرقة مبا يوافق مذهبها، ويدرس يف املذاهب كتبها 

، ورمبـــا )الشـــيعة( هـــذه املنطقـــة الـــيت ســـبق أن كانـــت منطقـــة حيكمهـــا تـــروق هلـــم هـــذه احلركـــة العلميـــة النشـــيطة يف
فــاذا جيــب وضــع احلــد هلــذا النشــاط، وشــل احلركــة �لســرعة ). للحكــام الشــيعيني(تتــدرج حــىت ترجــع إىل الرضــوخ 

ولكــن كيــف . املمكنــة حــىت ال تتســرب إىل نقــاط أخــرى، وقبــل أن يســتفحل االمــر فيصــبح خارجــا عــن قــدر�م
. ل إىل هذا اهلـدف؟ ومـن أيـن يبـدأون ومبـاذا ينتهـون؟ وكيـف يتوصـلون إىل حتقيـق غرضـهم املنشـودالطريق للوصو 

 .وهو قطع الرأس، مث كل شئ ينتهي. ليس حلل املشكلة إال طريق واحد
هلــذه السياســة املزعومــة، والطائفيــة البغيضــة، واخلــوف علــى امللــك والســلطان، وحفــظ العــرش الــذي شــيدت 

ضـحية جهـاده وجهـوده يف ) الشـهيد الثـاين(اح الطاهرة الرببئة، وهلـذه الـدعاوى املزيفـة ذهـب أركانه �زهاق االرو 
 .سبيل االسالم والتشيع
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نصــا يــدل بكــل وضــوح أن الشــهيد مل يقتــل ) أحســن التــواريخ(يف �رخيــه الفارســي ) حســن بــك روملــو(ينقــل 
إىل جانـب اآلراء ) الفقه الشـعي(وتدريسه  إال لتخوف السلطة القائمة من شخصيته الفذة، وإقبال الناس عليه،

 ..الفقهية االخرى
استشـهد إفـادة مـآب، حـاوي املعقـول ) الشـاه طهماسـب الصـفوي(يف أواسط سـلطنة  ٩٦٥يف سنة : يقول

 .واملنقول، جامع الفروع واالصول الشيخ زين الدين العاملي
زير االعظــم للســلطان ســليمان ملــك كــان الســبب يف شــهادته أن مجاعــة مــن الســنيني قــالوا لرســتم �شــا الــو 

ري مــن علمــاء الشــيعة، ويقــرأون عليــه كتــب االماميــة : الــروم إن الشــيخ زيــن الــدين يــدعي االجتهــاد ويــرتدد إليــه كثــ
وكـــان وقتئـــذ مبكـــة  -وغرضـــهم بـــذلك إشـــاعة التشـــيع، فأرســـل رســـتم �شـــا الـــوزير يف طلـــب الشـــيخ زيـــن الـــدين 

 .)١(استنبول فقتلوه فيها من غري أن يعرضوه على السلطان سليماناملعظمة فأخذه من مكة، وذهبوا به إىل 
ؤال  -بعــدما عرضــنا علــى القــارئ هــذا الــنص الــذي يــدل داللــة واضــحة علــى مــا قلنــا  -واآلن  �يت دور الســ

عن االشخاص الذين وشوا عند رستم �شا وقالوا له ما قالوا؟ نظـن أن اجلـواب علـى هـذا السـؤال واضـح بعـدما 
منه عرضـا ) الشهيد(الذي كان ينتظر بدوره أن يستحصل ) معروف الشامي(مع القاضي ) الشهيد( عرفنا قصة

حــىت جتيــب اخلالفــة العثمانيــة إىل مايطلــب مــن التــدريس لكــن الشــهيد أرســل تلميــذه ابــن العــودي إىل القاضــي، 
 .ليعلمه عن عزمه على السفراىل بالد الروم، وأوصاه أن ال �خذ منه العرض

___________________________________ 
 ٢٩٢ص  ٣٣اجلزء . أعيان الشيعة) ١(
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وهـذا حتـد سـافرحتدى الشـهيد بـه القاضـي، وخـدش كرامتـه، إذ ال جيـوز تقـدمي طلـب إىل مركـز اخلالفــة إال أن 
 .يكون مرفقا بكتاب القاضي حىت لو كان الطالب هو إمام املذهب الذي هو آعلى شخص يف نظرهم

خاليــا مــن عــرض القاضــي؟ أثــرت هــذه القصــة يف نفــس القاضــي، وأضــمر احلقــد ) الشــهيد(فكيــف يــذهب 
 .على الشهيد وازداد حقدا عندما رجع الشهيد مرفوع الرأس، مقضي الطلب

مل يتشــــبث بــــذوي اجلــــاه واملكانــــة، ومل يتوســــل لقضــــاء ) القســــطنطيننية(يف ) الشــــهيد(وزاد يف الطــــني بلــــة أن 
المــراء وأمثــاهلم وإمنــا اكتفــى عــن كــل هــذا برســالة كتبهــا يف عشــرة علــوم خمتلفــة، مــن ا: حاجتــه �صــحاب النفــوذ

 .ووقعت الرسالة يف نفوس املسؤولني موقعا حسنا كان هلا االثر يف احلصول على مايريد
أضـــف إىل كـــل هـــذا االجتـــاه العـــريض، واملكانـــة الســـامية، واحلفـــاوة البالغـــة الـــيت رافقـــت املـــدة الـــيت بقـــي فيهـــا 

 ).املدرسة النورية(ودرس يف ) حلب(يف  )الشهيد(
القاضـي الــذي يـرى هــو انـه علــى النـاس بعــد ورود ) معـروف الشــامي(ألـيس كــل هـذه عوامــل عـداء يف نفــس 

نفسـه كــان حيـس �خلطــر احملــدق بـه، ويتوقــع اخلامتـة املشــرفة الـيت خــتم �ــا ) الشــهيد(إىل هــذا القطـر و ) الشـهيد(
 .به، ويؤكد خلواص مريديه وتالمذته أنه مقتول ال حمالةحياته، انه كان حيسب للموضوع حسا

 كيفية استشهاده
 اختلف املرتمجون للشهيد يف كيفية استشهاده بعض االختالف وحنن
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 .)١()أمل اآلمل(تنتل فيما يلي ماذكره الشيخ احلر العاملي يف كتاب 
ن بعــض املشــائخ، ورأيتــه خبــط بعضــ -وكــان ســبب قتلــه : قــال أنــه ترافــع اليــه رجــالن : همعلــى مــا مسعتــه مــ

ــى اآلخــر، فغضــب احملكــوم عليــه وذهــب إىل قاضــي صــيدا وامســه  ، وكــان الشــيخ )معــروف(فحكــم الحــدمها عل
، ويف كـل يـوم يكتـب منـه غالبـا كراسـا، ويظهـر مـن نسـخة االصـل )شرح اللمعة(مشغوال يف تلك اال�م بتأليف 

 .لنسخة �ريخ ابتداء �ليفهأنه ألفه يف سته أشهر وستة أ�م النه كتب على ظهر ا
من يطلبه، وكان مقيما يف كرم له مدة منفردا عن البلد متفرغا للتأليف، فقـال لـه ) جبع(فأرسل القاضي إىل 

قــد ســافر عنــا مــدة فخطــر ببــال الشــيخ أن يســافر إىل احلــج، وكــان قــد حــج مــرارا لكنــه قصــد . بعــض أهــل البلــد
رجـل ) الشـام(أنـه قـد وجـد بـبالد ) سـلطان الـروم(إىل ) ي صـيداقاضـ(االختيار، فسافر يف حممل مغطى، وكتب 

إئتـين بـه حيـا حـىت امجـع بينـه، : ، فأرسل السـلطان رجـال يف طلـب الشـيخ، وقـال لـه)املذاهب االربعة(مبدع عن 
 .وبني علماء بالدي فيبحثوا معه، ويطلعوا على مذهبه فيخربوين فاحكم على مبا يقتضيه مذهيب

: ، فقــال لــه)مكــة(فــذهب يف طلبــه فــاجتمع بــه يف طريــق ) مكــة(الشــيخ توجــه إىل  فجــاء الرجــل فــأخرب أن
ت هللا مث افعــل يب مــا تريــد، فرضــي بــذلك ــ بــالد (فلمــا فــرغ مــن احلــج ســافر معــه إىل . تكــون معــي حــىت حنــج بي

له أريــد أن أرســ) علمـاء الشــيعة االماميـة(رجـل مــن : ، فلمــا وصـل اليهــا رآه رجـل فســأله عـن الشــيخ فقــال)الـروم
 .إىل السلطان

___________________________________ 
 . (*)٩٠ص . ١اجلزء ) أمل اآلمل(راجع ) ١(
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فقــال، أو مــا ختــاف أن خيــرب الســلطان �نــك قــد قصــرت يف خدمتــه وآذيتــه ولــه هنــاك أصــحاب يســاعدونه 
مـن سـاحل البحـر، وكـان  فقتلـه يف مكانـه. فيكون سببا هلالكك؟ بل الرأي أن تقتله و�خذ برأسه إىل السـلطان

 .فرأوا يف تلك الليلة أنوارا تنزل من السماء وتصعد، فدفنوه هناك وبنوا عليه قبة) الرتكمان(هناك مجاعة من 
أمرتــــك أن �تيــــين بــــه حيــــا فقتلتــــه، وســــعى الســــيد : وأخــــذ الرجــــل رأســــه إىل الســــلطان، فــــأنكر عليــــه وقــــال

 .يف قتل ذلك الرجل فقتله السلطان )١(عبدالرحيم العباسي
 .هكذا قضوا على الشهيد، ولكنه بقي حيا يذكر ما دامت آ�ره �قية وهي مل تندثرمدى الدهر

ت، وســالم عليهــا مــا  فســالم علــى تلــك الــروح الطــاهرة الــيت جاهــدت فــأ�رت وخلفــت تــرا� ضــخما فأضــاء
 .نهاردامت السماوات واالرض، وحتيات زاكيات ما بقي الليل وال

___________________________________ 
 . (*)كان هذا السيد اجلليل من أوالد العباس بن أمري املؤمنني عليهما الصالة والسالم) ١(
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 الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية

 للشهيد السعيد

 ) الشهيد الثاىن(زين الدين اجلبعى العاملى 

٩٦٥ - ٩١١ 
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���﷽ 
اخلطاب، ونور قلوبنـا مـن لوامـع  )٣(من شرائع االسالم كافية يف بيان )١(بلمعة )١(احلمد � الذي شرح صدور�

دروس االحكام مبا فيه تذكرة وذكرى الوىل االلباب، وكر منا بقبول منتهى �اية االرشاد وغايـة املـراد يف املعـاش 
 واملآب

___________________________________ 
 .أي وسعها لفهم املطالب) ١(
والـذي يناسـب املقـام مـن هـذه املعـاين . القطعة اجلماعـة، البلغـة، البقعـة، املوضـع: ت على معان جاء -�لضم مث السكون  -اللمعة ) ٢(

ين ذكــر يف وجــه التســمية �عتبــار أن البلغــة مــا يكتفــى بــه، وهــذا الكتــاب واف مبهمــات املســائل الفقهيــة، إال أن الشــهيد الثــا) البلغــة(هــو 
وهـــو : أن اللمعـــة هـــي البقعـــة مـــن االرض ذات الكـــال اذا يبســـت وصـــار هلـــا بيـــاض، وأصـــله مـــن اللمعـــان: وجهـــا آخـــر علـــى مـــا �يت وهـــو

ة والربيـــق، الن البقعـــة مـــن االرض ذات الكـــال املـــذكور كأ�ـــا تضـــئ دون ســـائر البقـــاع، وعـــدي ذلـــك إىل حماســـن الكـــالم وبليغـــه،  االضـــاء
 .رة االذهان به، ومتييزه عن سائر الكالم فكأنه يف نفسه ذو ضياء ونورالستنا

 .االحكام الشرعية اليت هي اخلطا�ت االهلية: البيان يف اللغة هو الظهور، ولعل املقصود �خلطاب) ٣(
الكتـاب يف املعـاش أي احليـاة  مبعىن الرجوع، كمعاد من العود، واملكان من الكون، يريـد بيـان نفـع" االب " اسم املكان من : املآب) ٤(

 (*)الدنيا، واملآب أي احلياة االخرى 
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والصـــالة علـــى مـــن أرســـل لتحريـــر قواعـــد الـــدين، و�ـــذيب مـــدارك الصـــواب، دمحم الكامـــل يف مقـــام الفخـــار، 
، وعلى آلـه االئمـة النجبـاء، وأصـحابه االجلـة االتقيـاء خـري آل )١(اجلامع من سرائر االستبصار للعجب العجاب

 .صحابوأ
 .)٢(ونسألك اللهم أن تنور قلوبنا �نوار هدايتك، وتلحظ وجود� بعني عنايتك، إنك أنت الوهاب

___________________________________ 
 .�كيد العجب السابق عليه، ورمبا يقصد به أعلى مراتب العجب: العجاب �لضم) ١(
ى أن يشــريوا إىل الكتــب املدونــة يف ذلــك الفــن، كمــا يشــريوا إىل املطالــب ) ٢( لقــد جــرى ديــدن املــؤلفني القــدامى يف صــدر مؤلفــا�م علــ

يف خطبة شرح اللمعـة  -  -لذا ترى الشهيد الثاين " براعة االستهالل " املبحوث عنها يف الكتاب اشارة رمزية يسميها علم البديع 
شــرائع االســالم : كمــا يرمـز إىل الكتــب املهمـة املدونــة يف علــم الفقـه، فجــاء �سـم) أحكــام(و ) شـرائع: (وع البحـث بقولــهيشـري إىل موضــ

يب بيـــان اخلطـــاب اليب الصـــالح احللـــيب الـــدروس  للمحقـــق احللـــي الكافيـــة اليب الصـــالح احللـــيب لوامـــع دروس االحكـــام اليب الصـــالح احللـــ
غايـــة املـــراد للشـــهيد االول التـــذكرة للعالمـــة احللـــي املنتهـــى للعالمـــة احللـــي االرشـــاد للعالمـــة احللـــي للشـــهيد االول الـــذكرى للشـــهيد االول 

التحرير للعالمة احللي القواعد للعالمة احللي النهاية للعالمـة احللـي التهـذيب لشـيخ الطائفـة الطوسـي االستبصـار لشـيخ الطائفـة الطوسـي 
 رباج الكامل ليحىي بن سعيد احللي السرائر البن ادريساملدارك للسيد دمحم العاملي اجلامع البن ال
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، املشــتعل علــى )١(فهــذه تعليقــة لطيفــة، وفوائــد خفيفــة أضــفتها إىل املختصــر الشــريف، واملؤلــف املنيــف: وبعــد
 )٣(النحريـر )٢(من مصـنفات شـيخنا وإمامنـا احملقـق البـدل" اللمعة الدمشقية "   امهات املطالب الشرعية املوسوم ب

املــدقق اجلـــامع بـــني منقبـــة العلــم والســـعادة، ومرتبـــة العمـــل والشـــهادة االمــام الســـعيد أيب عبـــدهللا الشـــهيد دمحم بـــن 
جعلتهـا جاريــة لـه جمــرى الشـرح الفــاتح ملغلقـه، واملقيــد ملطلقـه واملــتمم . مكـي أعلــى هللا درجتـه كمــا شـرف خامتتــه

منـه املتوسـط واملنتهـي، تقربـت بوضـعه إىل رب االر�ب، لفوائده، واملهذب لقواعده، ينتفع به املبتـدي، ويسـتمد 
 .وأجبت به ملتمس بعض فضالء االصحاب أيدهم هللا تعاىل مبعونته، ووفقهم لطاعته

الروضــــة البهيــــة يف شــــرح اللمعــــة : (الفوائــــد، وجعلتهمــــا ككتــــاب واحــــد، ومسيتــــه )٤(اقتصــــرت فيــــه علــــى حبــــت
صـــحائف احلســـنات، وأن جيعلـــه وســـيلة إىل رفـــع الـــدرجات،  ســـائال مـــن هللا جـــل امســـه أن يكتبـــه يف) الدمشـــقية

 .ويقرنه برضاه، وجيعله خالصا من شوب سواه، فهو حسيب ونعم الوكيل
___________________________________ 

 .العايل شأ� أو مكا�: املنيف) ١(
 .الكرمي الشريف،: البدل) ٢(
 .احلاذق املاهر: -بكسر النون  -التحرير ) ٣(
 .اخلالص: -�لتاء املثناة من فوق  -لبحت ا) ٤(
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 :وأجزل تشريفه )١(قال املصنف قدس هللا لطيفه
���﷽ 

". دخلـت عليـه بثيـاب السـفر " حال من ضـمري ابتـدئ الكتـاب كمـا يف  )٢(الباء للمالبسة، والظرف مستقر
 ".كتبت �لقلم " أو لالستعانة والظرف لغو كما يف 

___________________________________ 
الذي اليـدرك �دىن نظـر، أو الـذي ال يـرى واملقصـود منـه هنـا الـروح النـه غـري مرئـي، وال يـدرك �دىن نظـر، و�ـذا اللحـاظ : اللطيف) ١(

 .عرب عنه �للطيف
: ك الشـهيد الثـاين نفسـه بقولــهمـا كـان متعلقـه مـن االفعـال العامـة وحمـذوفا والغــو مـامل يكـن كـذلك، وقـد أوضـح ذلـ: الظـرف املسـتقر) ٢(

مســي بــذلك، الســتقرار . مــا كــان متعلقــه عامــا واجــب احلــذف كــالواقع خــربا، أو صــفة، أو حــاال أو صــلة: الظــرف املســتقر بفــتح القــاف
ء ذكـر أم أو لتعلقه �الستقرار العام، واللغو ما كان متعلقه خاصـا سـوا. ختفيفا" فيه " حذفت لفظة " مستقر فيه " الضمري فيه واالصل 

وبذلك يظهر الفرق بني جعل الباء للمالبسـة . (*)كذا ذكره مجاعة من النحاة  -مسي بذلك، لكونه فارغا من الضمري فهو لغو . حذف
 .واالستعانة، الن متعلق االول عام واجب احلذف، والثاين خاص غري معني للحاكية يف مثال الكتاب
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 .االنقطاع، الشعاره �ن الفعل ال يتم بدون امسه تعاىل والثاين لتمام. )١(واالول أدخل يف التعظيم
ــربك �الســم أو االســتعانة بــه كمــال  )٢(وإضــافته إىل هللا تعــاىل، دون �قــي أمسائــه ال�ــا معــان وصــفات ويف الت

امسـان " الـرحيم " و " الـرمحن " و . ، بل دلت االضافة على تغايرمهـا)٣(التعظيم للمسمى، فال يدل على احتادمها
 من رحم )٤(يا للمبالغةبن

___________________________________ 
 .يعين أن املعىن االول أدخل يف تعظيم االسم، الشعاره على أنه مل جيعل االسم واسطة وآلة للعمل، كما كان القلم آلة للكتابة) ١(
ت أما سا. علم للذات املقدسة املستجمعة جلميع الكماالت) هللا(الن لفظ اجلاللة ) ٢( ت علـى ذاتـه تعـاىل وكانـ ئر االمساء فا�ـا وإن دلـ

 .اال أ�ا أمساء له تعاىل بلحاظ معان منتزعة عن بعض أوصاف الكمال، أو عن بعض أفعاله -من خمتصاته أيضا 
فجعـل ذهب بعضهم إىل أن االسم عني املسمى، ولذلك كان االبتداء به تعظيما � تعـاىل، لكـن الشـارح يـرى هـذه الـدعوى �طلـة ) ٣(

يرد عليها �نه لـو كـان االسـم عـني املسـمى ملـا صـح اضـافته اليـه، الن الشـئ اليضـاف إىل نفسـه، وأمـا التعظـيم فمسـتفاد مـن ذكـر االسـم 
 .�عتبار مسماه

ت، ولعــل : قيــل. الرمحــان وصــف � تعــاىل) ٤( املبالغـــة يفيــد املبالغـــة نظــرا إىل ان ز�دة املبــاين تــدل علــى ز�دة املعـــاين ولكــن ذلــك مل يثبــ
 .فهو من االروزان املشرتكة بني املبالغة كعليم والوصف ا�رد كشريف" الرحيم " وأما . (*)مستفادة من حذف املتعلق
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 ".علم " والعليم من " غصب " كالغضبان من 
ه واالول أبلـغ، الن ز�دة اللفـظ تـدل علـى ز�دة املعـىن، وخمـتص بــه تعـاىل، ال النـه مـن الصـفات الغالبـة، النــ

ريه تعــاىل حبســب الوضــع ولــيس كــذلك، بــل الن معنــاه املــنعم احلقيقــي البــالغ يف  )١(يقتضــي جــواز اســتعماله يف غــ
 .الرمحة غايتها

 .)٢(وتعقيبه �لرحيم من قبيل التتميم، فإنه ملادل على جالئل النعم وأصوهلا ذكر الرحيم ليتناول ماخرج منها
، فـــإن )٣(االبتـــداء جـــر� علـــى قضـــية االمـــر يف كـــل أمـــر ذى �لمجـــع بـــني التســـمية والتحميـــد يف ) هللا أمحـــد(

االبتداء يعترب يف العرف ممتـدا مـن حـني االخـذ يف التصـنيف إىل الشـروع يف املقصـود، فيقارنـه التسـمية والتحميـد 
 وحنومها، وهلذا يقدر الفعل احملذوف يف أوائل التصانيف

___________________________________ 
ىت تقييد امل) ١( نعم �حلقيقي الخراج املنعم النسيب من سوى هللا تعـاىل الن االنعـام احلقيقـي مـا يكـون حمضـا وخاليـا عـن رجـاء العـوض حـ

 .وهو هللا تعاىل: الثواب االخروي، وهذا ال يتحقق إال يف املنعم االول
 .وهي فروع النعم وصغارها، على تقدير وجود صغري النعمة) ٢(
 .وكذلك احلدث يف االبتداء �حلمد". كل أمر ذي �ل مل يبدأ ببسم هللا فهو أبرت، أو أقطع : " ملشهوراشارة إىل احلديث ا) ٣(

 .�ب االفتتاح �لتسمية ١احلديث  ٣٥ص : ٧٦اجلزء ) حبار االنوار(راجع 
 .١١٩٤ص . ٤اجلزء ) وسائل الشيعة(و . (*)١١حديث  ١وتفسري الربهان اجلزء 

أن  : " نعـم يف شـرح التـاج يف آخـر �ب خطبـة اجلمعـة روى. نعئـر علـى حـديث احلمـد مـن طـرق أصـحابنا لكنـا مل ٤احلديث  ١٧الباب 
 ".كل كالم مل يبدأ فيه حبمد هللا فهو أجزم 

    



٢١٥ 

سواء اعترب الظرف مستقرا أم لغـوا، الن فيـه امتثـاال للحـديث لفظـا ومعـىن، ويف تقـدير غـريه معـىن " أبتدئ " 
وابتــدأ يف اللفــظ �ســم هللا، . ا ملــا نطــق بــه الكتــاب، واتفــق عليــه أولــو االلبــاب فــاءإقت )٢(وقــدم التســمية. )١(فقــط

وإن   )٤(، وقدم ما هو االهم)٣(ملناسبة مرتبته يف الوجود العيين، النه االول فيه، فناسب كون اللفظي وحنوه كذلك
 .)٥("نعبد  إ�ك" كان حقه التأخر �عتبار املعمولية، للتنبيه على إفادة احلصر على طريقة 

___________________________________ 
ىن) ابتــدئ(النــه لــو قــدر ) ١( أمــا لــو قــدر غــريه كــان االبتــداء �لتســمية لفظــا فقــط، الن ذلــك املقــدر . كــان االبتــداء �لتســمية لفظــا ومعــ

 .يكون سابقا على االسم
 .يد اقتداء �لكتاب العزيزوقدمها على التحم" ﷽��� " املراد �لسمية هو ) ٢(
ت متقدمــة علــى أفعالــه، فناســب تقــدمي امســه علــى حتميــده، الن احلمــد علــى الــنعم وهــي متــأخرة عــن : مقصــودة) ٣( أن ذاتــه املقدســة كانــ
 .ذاته

 ".هللا امحد " أي قدم املصنف هللا يف ) ٤(
 . (*)لالمهية، والفادة احلصرامحد، لكنها تقدمت : يعين أن لفظة اجلاللة وإن كانت معمولة لقوله) ٥(

    



٢١٦ 

النــه اســم للــذات املقدســة، خبــالف �قــي أمسائــه تعــاىل، ال�ــا " هللا " ونســب احلمــد إليــه تعــاىل �عتبــار لفــظ 
 .صفات كما مر، وهلذا حيمل عليه ، وال حيمل على شئ منها
دده حـــاال فحـــاال ، وجعـــل مجلـــة احلمـــد فعليـــة لتجـــ)١(ونســـبة احلمـــد إىل الـــذات �عتبـــار وصـــف تشـــعر بعليتـــه

للثنـــاء علـــى هللا تعـــاىل بصـــفات كمالـــه ونعـــوت  )٢(حبســـب جتـــدد احملمـــود عليـــه، وهـــي خربيـــة لفظـــا إنشـــائية معـــىن
وملا كان احملمود خمتارا مستحقا للحمد على االطالق اختـار احلمـد علـى املـدح . جالله، وما ذكر فرد من أفراده

 ه، تنبيهانصب على املفعول ل) استتماما لنعمته( )٣(والشكر
___________________________________ 

فمعنــاه احلمــد " هللا " تعتـرب نســبة احلمـد إىل الــذات املقدسـة �عتبــار مـا أضــيف اليـه مــن االسـم أو الوصــف، فـاذا أضــيف احلمـد إىل ) ١(
 .خالقيته مثال، وهكذا على مجيع الصفات الكمالية وإذا اضيف إىل الرمحان، أو اخلالق كان معناه احلمد على رمحانيته أو

 .أي اللفظ خرب، ومعناه االنشاء) ٢(
أمـا احلمـد فيخـتص �لثنـاء علـى . اختار احلمد على املدح، الن املدح يعم ما اذا كان الثناء على اجلميل االختياري وغـري االختيـاري) ٣(

أمـا احلمـد فـيعم  . الشـكر ينحصـر يف جتـاه االنعـاموكذلك اختيار احلمد علـى الشـكر، الن . اجلميل االختياري، وهذا هو املناسب للمقام
 .كل مجيل سواء أكانت نعمة، أم فضيلة

 .�سب ذكر احلمد دون املدح(*)أي لذلك ) ملا كان احملمود خمتارا: (وإىل ذلك يشري الشارح بقوله

    



٢١٧ 

 .على كونه من غا�ت احلمد
ل� شكرتم الز�ـدن�م  (: إىل قولـه تعـاىل )٢(وأظهر أفراده، وهـو �ظـر )١(واملراد به هنا الشكر، النه رأسه

الن االستتمام طلـب التمـام، وهـو مسـتلزم للـز�دة، وذلـك �عـث علـى رجـاء املزيـد، وهـذه اللفظـة مـأخوذة  )٣()
 .)٤(يف بعض خطبه من كالم علي 

ملسـتلزم للمزيــد، هـي املنفعـة الواصـلة إىل الغـري علـى جهــة االحسـان إليـه، وهـي موجبـة للشـكر ا" النعمـة " و 
 ووحدها للتنبيه على أن نعم هللا تعاىل أعظم من أن تستتم على عبد، فإن فيضه غري متناه كما وال كيفا

___________________________________ 
هنـا هـو الـذي ملا كان احلمد والشكر يتحدان يف الثناء �للسان على االنعام الذي هو مجيل إختياري، فمقصود املصنف من احلمد ) ١(

 .يتصادق مع الشكر، فان احلمد رأس الشكر، وما شكر هللا عبد مل حيمده كما ورد يف احلديث
فيمــا أن املصــنف عــرب �حلمــد وهــو رأس الشــكر " لــئن شــكرمت الزيــدنكم : " �ظــر إىل قولــه تعــاىل -" هللا امحــد : " أي قولــه -وهــو ) ٢(

أي طلبــا المتامهــا، الن هللا تعــاىل وعــد �ز�دة يف الــنعم عنــد " اســتتماما لنعمتــه : صــح قولــهواظهــر افــراده فيكــون مصــداقا لآليــة الكرميــة، ف
 .الشكر وهو الخيلف املعاد

 .٧اآلية : ابراهيم) ٣(
 .طبع بريوت منشورات املكتبة االهلية ٢٧ص . �١ج البالغة اجلزء ) ٤(
استتماما لنعمه، أو للنعم، ومـا إىل ذلـك الن نعمـه : لى العموم، فلم يقلع(*)�ن جعلها مفردا معرفا بالم اجلنس، ومل يعرب مبا يدل ) ٥(

أمـا جـنس النعمـة فممكنـة احلصـول، وإن  . تعاىل غري متناهية يف الكمية، فاليستطيع أحـد اسـتجماعها فالحيسـن مـن العاقـل طلـب احملـال
 .املصاحل امللحوظةكان اجلنس خيتلف كما وكيفا حسب اختالف قابليات االشخاص واستعدادا�م، ووفق 

    



٢١٨ 

 .وفيها يتصور طلب متام النعمة اليت تصل إىل القوابل حبسب استعدادهم
، أشار إىل العجز عن القيام حبق النعمة، الن احلمد إذا كـان مـن مجلـة فضـله فيسـتحق عليـه )واحلمد فضله(

جيــوز كونــه للعهــد " احلمــد " والــالم يف . محــدا وشــكرا فــال ينقضــي مــا يســتحقه مــن احملامــد، لعــدم تنــاهي نعمــه
، النتهائـه مطلقـا )٢(ولالسـتغراق. وللـذهىن الصـادر عنـه، أو عـن مجيـع احلامـدين. )١(الذكري وهو احملمود به أو ال

 .إليه بواسطة أو بدو�ا فتكون كل قطرة من قطرات حبار فضله، وحملة من حملات جوده
___________________________________ 

 .اليت مرت"  امحد هللا" أي مجلة ) ١(
 :اعلم ان العهد اخلارجي على ثالثة أقسام) ٢(
: العلمـي) الثاين(كما أرسلنا إىل فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول : " وهو الذي يتقدم ملصحو�ا ذكر كقوله تعاىل: الذكرى): االول(

 .ذلك معلوم عندهم الن" وحتت الشجرة " " �لواد املقدس طوى " وهو أن يتقدم مبضمو�ا علم حنو 
 .-واملراد من العهد الذهين هنا الثاين ". اليوم أكملت لكم دينكم " وهو ان يكون مصحو�ا حاضرا حنو : احلضوري): الثالث(

    



٢١٩ 

 .)١(هو راجع إىل السابق �عتبار: واجلنس
إليـه، وإن قيـل  على سبيل ما تقدم من الرتكيب املفيد الحنصار الشكر فيه، لرجوع النعم كلها) وإ�ه أشكر(

الن آالتــه وأســبابه الــيت يقتــدر �ــا علــى الفعــل البــد أن ينتهــى إليــه، فهــو احلقيقــي جبميــع  )٢(للعبــد فعــل اختيــاري
ــــه المــــح ــــه �خلصوصــــية، وملــــح متــــام اآليــــة  )٣(أفــــراد الشــــكر، وأردف احلمــــد �لشــــكر مــــع أن لــــه أوال، للتنبيــــه علي

للشـــكر كمـــا مـــر فـــإن العبـــد يســـتعد بكمـــال الشـــكر ملعرفـــة  وهـــي غايـــة أخـــرى) لعزتـــه(أي انقيـــادا ) استســـالما(
 :املشكور، وهي مستلزمة لالنقياد لعزته، واخلضوع لعظمته، وهو �ظر إىل قوله تعاىل

___________________________________ 
وان مت  -كـذلك، الن اجلـنس   ووجه رجوعه اليه �عتبار ان جنس احلمد اذا كان حمكوما عليه بكونه فضله اقتضى كون مجيع افراده) ١(

وقـد تقـدم يف كالمـه . اال ان فردا من افراد احلمد هنا لو وجد مع غريه وجد اجلنس معه ايضا فال يكون خمتصـا بـه -يف ضمن فرد واحد 
وان  مــا يــدل علــى اختصاصــه بــه واحنصــاره فيــه فيكــون اجلــنس مفيــدا هنــا فائــدة االســتغراق مبعونــة الكــالم الســابق املقتضــي لالختصــاص

 .احتاج إىل دليل خارج وهو ان حصر محده يف هللا يقتضي حصر محد غريه، الشرتاكهما يف املعىن املوجب للحصر
 ".وان كان للعبد فعل اختياري : " لعل الصحيح) ٢(
 . (*)مبعىن اشار" ملح " اسم فاعل من ) ٣(

    



٢٢٠ 

ويـف املـانع مـن مقابلـة نعمـة هللا ، وملـا تشـتمل عليـه اآليـة مـن التخ)١() ول� �فرتم إن عذا� �شديد (
وقـدم الرجـاء النـه سـوط الـنفس الناطقـة احملـرك . �لكفران، فقد مجـع صـدرها وعجزهـا بـني رتبـيت اخلـوف والرجـاء

 .واخلوف زمامها العاطف �ا عن اجلماح )٢(هلا حنو الطماح
___________________________________ 

 .٧اآلية : ابراهيم) ١(
موح هو االعتالء والتسامي، فان النفس البشرية بطبيعتها طاحمة إىل التعايل والرتقي، ومتطلعة إىل التسامي، وقد شبهها الطماح والط) ٢(

 .الشارح بفرس مجوح ال يسلك جادة االعتدال إال �خلوف، والسيطرة على زمامه
   



٢٢١ 

): االوىل: (هتــني متتــاز �مــاج) الــنفس الناطقــة: ( ان للــنفس االنســانية املعتــرب عنهــا ب: واليــك توضــيحا اكثــر
عملهـا، أي حركتهـا حنـو مـا ): الثانيـة. (علمها مبصاحل االشياء ومفاسدها، ويعرب عـن هـذه اجلهـة �لقـوة العالمـة

 .وتسمى هذه اجلهة �لقوة العمالة. علمته خريا او شرا
االرضــي إىل االوج النــوري وان هــذه الــنفس االنســانية هلــا صــالحية اال كمــال واالرتفــاع مــن احلضــيض الــرتايب 

مث ان حركـة الـنفس حنـو درجا�ـا اال كماليـة حركـة اختياريـة، تسـتحق �ـا . الر�ين، وبني االمـرين درجـات متفاوتـة
 .الفضل والثناء

والنفس يف اوىل مراتب كماهلا تتخلى عن الرذائل كلها، لتتحلـى يف املرتبـة الثانيـة حبلـى الفضـائل والكرامـات، 
يف املرتبـــة الثالثـــة احلقـــائق كلهـــا علـــى مـــاهي عليهـــا، وبعـــد ذلـــك ويف �ايـــة املطـــاف تلتحـــق �لفـــوز مث تتجلـــى هلـــا 

وهي السعادة االبدية، وان كل مرتبة مقدمة للمربتة اليت بعـدها، والبـد يف حتققهـا : وهو الفناء يف الذات: االوىف
 ".التجلية التخلية مث التحلية مث : " يف هذه املربتة من حتقق تلك املراتب وهي

تنتهــي إىل االخــالد " حركـة تســافلية " و�زائهــا حركــة أخـرى للــنفس تســمى " هـذه حركــة الــنفس التصـاعدية 
إىل االرض، واالخــتالط مــع االرواح الشــريرة، وبــذلك تصــبح منبعثــة �ــامع الســيئات، ومصــدرا للمفاســد ليكــون 

 .شيطا� يف صورة انسان
ل نفــس مهمــا كانــت مستهــا تتطلــع يف ذا�ــا إىل الكمــال، وتســهدف إن كــ: وبعــد هــذه املقدمــة الــوجيزة نقــول

ت كانـت مؤمنـة أم كـافرة، فهـو الضـالة املنشـودة جلميـع  حنوه، وأن السعادة االنسانية مأرب كل نفس سواء أكانـ
 .البشر

نعــم هــذه غايــة البشــرية يف ذا�ــا االوىل املودعــة يف فطر�ــا االوليــة ســوى أن الطــرق الــيت تســلكها كــل نفـــس 
 ".فكل يدعى وصال بليلى . " متشعبة وخمتلفة ال تلتقي على صعيد واحد

لكن ملا خلق هللا هذا االنسان على وجه هـذه البسـيطة دبـر لـه وسـيلة البلـوغ إىل سـعادته دنيـا وآخـرة، فجـل 
 .للوصول اليها منهجا قوميا اليزل سالكه، وال يضل

 . (*)وتقويهاونفس وما سواها، فأهلمها فجورها : " قال هللا تعاىل
    



٢٢٢ 

أي مـــن مجلــــة فضـــله الواســـع، ومنــــه الســـابغ، فـــان كـــل مانتعاطــــاه مـــن أفعالنـــا مســــتند إىل ) والشـــكر طولـــه(
 .)١()قد أفلح من ز�يها وقد خاب من دسيها () *١هامش * (جوارحنا وقدرتنا وإراداتنا وسائر 

 .)٢() وهديناه ا�جدين (: وقال
 .)٣() �ما كفوراإنا هديناه ا�س�يل إما شاكرا و (: وقال

. وليســـت االد�ن الســـماوية ســـوى منـــاهج بلـــوغ االنســـان إىل غايتـــه القصـــوى والفـــوز علـــى ســـعادته االبديـــة
وأن وظيفـة الــنفس االنســانية ان . والـدين هــو الصـراط املســتقيم الــذي مـن ســلكه كـان مــن الــذين أنعـم هللا علــيهم

نوا يف حيــــا�م بــــال اضــــطراب، أو تبلبــــل خــــاطر تســــلك ذلــــك املــــنهج القــــومي لتــــدخل يف عبــــاد هللا الــــذين اطمــــأ
 .وتشويش �ل، وبذلك حازوا على الدرجات العلى، مث االنتهاء إىل الزلفى والقرب الذي هو رضوان هللا االكرب

 .) ا�ين آمنوا وتطم� قلو�هم أال بذكر اهللا تطم� القلوب (: قال هللا تعاىل
ـــيت " ربـــك راضـــية مرضـــية، فـــاخلي يف عبـــادي وادخلـــي � أيتهـــا الـــنفس املطمئنـــة إرجعـــي إىل : " وقـــال " جن
 .اآلية: الفجر

ت النجـــاح يف  هـــذه هـــي طريقطـــة الســـعادة هلـــذه الـــنفس البشـــرية، فعليهـــا أن تســـلك هـــذه الطريقـــة اذا شـــاء
 .بغيتها، وإال فلو سلكت غريها فهي طموحة وال تنال ما تروم مهما جدت أو جهدت

___________________________________ 
 .١٠ ٩ ٨ ٧اآلية : الشمس) ١(
 .١٠اآلية : البلد) ٢(
 (*) ٣اآلية : الدهر) ٣(

    



٢٢٣ 

 .أسباب حركاتنا، وهي �سرها مستندة إىل جوده، ومستفادة من نعمه
وكــذلك مــا يصــدر عنــا مــن الشــكر، وســائر العبــادات نعمــة منــه، فكيــف تقابــل نعمتــه بنعمتــه، وقــد روي أن 

�رب كيــف أشــكرك وأ� الأســتطيع أن أشــكرك : " فقــال ، وكــذا ملوســى خطــر لــداوود  )١(هــذا اخلــاطر
، "وشـــكري لـــك نعمـــة أخـــرى توجـــب علـــي الشـــكر لـــك " ويف روايـــة أخـــرى  )٢("إال بنعمـــة �نيـــة مـــن نعمـــك؟ 

 فقـد رضـيت إذا عرفـت أن الـنعم مـين" ويف خـرب آخـر  )٣("إذا عرفـت هـذا فقـد شـكرتين " فأوحى هللا تعـاىل إليـه 
 .)٤("بذلك منك شكرا 

، "ليس كمثله شـئ " ، ميكن كون الكاف يف هذا الرتكيب زائدة مثلها يف )محدا وشكرا كثريا كما هو أهله(
صــلتها " هــو أهلــه " الن الغــرض محــده مبــا هــو أهلــه، ال حبمــد يشــابه احلمــد الــذي هــو أهلــه، ومــا موصــولة و 

و أهلـــه مـــع منـــافرة تنكريمهـــا جلعـــل املوصـــول صـــفة هلمـــا، أو نكـــرة وعائـــدها، والتقـــدير احلمـــد والشـــكر الـــذي هـــ
 .)٥(لئال يلزم التكرار" محدا وشكرا " موصوفة بدال من 

___________________________________ 
 .مايعرض على البال من فكر أو تدبري: اخلاطر) ١(
 ٣مــن طبعتنــا احلديثــة اجلــزء ) وجــامع الســعادات. شــكر�ب ال ٣٢احلــديث . ٣٦ص . ٧١حبــار االنــوار اجلــزء (راجــع ) ٤(و) ٣(و) ٢(

 .٢٤٢ص " الشكر نعمة جيب شكرها " فصل 
ن أحــدمها الحتــيج إىل تقــدير هــا بــدال عــن " محــدا وشــكرا " النكــرة بــد ال عــن " مــا " هــذا تعليــل جلعــل ) ٥( ت بــدال عــ معــا، إذ لــو جعلــ

 . (*)اآلخر أيضا

    



٢٢٤ 

 .وشكرا هو أهلهمحدا : وقد جتعل ما أيضا زائدة، والتقدير
وميكن كون الكاف حرف تشبيه، اعتبارا �ن احلمد الذي هو أهله ال يقـدر عليـه هـذا احلامـد وال غـريه، بـل 

ــيب  ت علــى  ال أحصــي ثنــاء: " بقولــهال يقــدر عليــه إال هللا تعــاىل كمــا أشــار إليــه الن ــ ت كمــا أثني ــ ا عليــك أن
يلحقــه هللا تعــاىل بــذلك الفــرد الكامــل مــن احلمــد، تفضــال منــه تعــاىل،  ، ويف التشــبيه حينئــذ ســؤال أن"نفســك 

 .وحنو ذلك" ء السماوات واالرض، ومحدا يفوق محد احلامدين  محدا وشكرا مل" مثله يف قوهلم 
ــىب  شــغل كتــاب " احلمــد � كمــا هــو أهلــه : " مــن قــال" واختــار احلمــد �ــذه الكلمــة ملــا روي عــن الن

 .)٢("أكتبوها كما قاهلا عبدي، وعلى ثوا�ا : ماء، فيقولون اللهم إ� ال نعلم الغيب، فيقول تعاىلالس
___________________________________ 

 .آخر فصل الذكر ٣ص  ٣مل نعثر على مصدره إال يف جامع السعادات من طبعتنا احلديثة اجلزء ) ١(
 .� موسى اشكرين حق شكري: موسى  إن هللا عزوجل أوحى إىل: واليك نص احلديث

ت بــه علــي؟ قــال: فقــال ت أنعمــ ث : �رب كيــف اشــكرك حــق شــكرك ولــيس مــن شــكر أشــكرك بــه إال وأنــ �موســى اآلن شــكرتين، حيــ
 .علمت أن ذلك مين

 . (*)١احلديث . ٢٠الباب . ١١٩٦ص . ٤اجلزء ). وسائل الشيعة) (٢(

    



٢٢٥ 

) جهلـــه(أي ال جيــوز ) يلــزم محلــه وتعلــيم مـــا ال يســع(و العلــم الـــذي أي الشـــئ، و وهــ )وأســأله تســهيل مــا(
 .وهوالعلم الشرعي الواجب

وحيسـن (، )١() أ�لها دائم وظلهـا (على الـدوام، الن ثوابـه يف اجلنـة ) وأستعينه على القيام مبا يبقي أجره(
أ�م تر إ� ا�ـال مـن بـ�  (: ىلأصل املال االشراف والرؤساء الذين يرجع إىل قوله تعا). يف املال االعلى ذكره

 .)٢() إ�ائيل
وترجـى (قيل هلم ذلك ال�م مالء �لرأي والغنا، أو أ�م ميالون العني والقلب، واملراد �ملال االعلـى املالئكـة، 

ويف كـل ذلـك إشـارة إىل الرتغيـب فيمـا هـو بصـدده مـن تصـنيف العلـم الشـرعي و حتقيقـه، وبــذل ) مثوبتـه وذخـره
 .تعليمهاجلهد يف 

تصرح مبا قد دل عليه احلمد السابق، �اللتزام من التوحيد، وخص هـذه الكلمـة، ) وأشهد أن ال إله اال هللا(
فيهـــا هـــي النافيـــة " ال " ال�ـــا أعلـــى كلمـــة وأشـــرف لفظـــة نطـــق �ـــا يف التوحيـــد، منطبقـــة علـــى مجيـــع مراتبـــه، و 

رب حمــذوف تقــديره . امسهــا" إنــه " للجــنس، و  و يضــعف �نــه ال ينفــي إمكــان إلــه معبــود ". ود موجــ" قيــل واخلــ
 .)٣(�حلق غريه تعاىل، الن االمكان أعم من الوجود

___________________________________ 
 .٣٧اآلية : الرعد) ١(
 .٢٤٦اآلية : البقرة) ٢(
ــى إثبــات إلــه واحــد واجــب الوجـــود و ) داللتهــا: (مقصــودا �ــا جوانــب ثــالث" ال الــه اال هللا " اختلفــت اآلراء يف توجيــه كلمــة ) ٣( عل
أي ال إلــه " موجـود " فلــو قـدر اخلـرب لفظــة  .علــى نفـي الشــريك نفـي وجـود) داللتهـا(و . (*)علـى نفــي شـريك لـه نفــي امكـان) داللتهـا(

 .مل تدل على نفي امكان الشريك -موجود إال هللا 
ىنمل تــدل  -أي ال الــه ممكــن اال هللا " ممكــن " ولــو قــدر اخلــرب لفظــة  ال يكــون : " علــى إثبــات إلــه واحــد واجــب الوجــود، النــه يكــون املعــ

 .، وهذا ال يدل على الوجود الفعلي � تعاىل"االمكان �بتا لغري هللا 
ىن -أي ال إلــه مســتحق للعبــادة إال هللا " ولــو قــدر اخلــرب لفظــة مســتحق للعبــادة "  : " مل تــدل علــى نفــي الشــريك املطلــق، النــه يكــون املعــ

 .أما نفي آهلة غري مستحقني فمسكوت عنه" ة مستحقني للعبادة سوى هللا نفي آهل
أن هـذه اجلملـة ال حتتـاج إىل تقـدير خـرب أصـال نظـرا إىل أن ): الوجـه االول: (توجيههـا بـوجهني آخـرين ولذلك حاول الشهيد الثـاين 

  فقدم اخلرب مقرو� �لنفي، وأخر املبتدأ مقرو� ب -اي هللا  -ند اليه مبتدأ وخرب، مث أريد احلصر يف املس) هللا إله(أصل هذا الكالم كان 
 ".زيد قائم : " واصله" ما قائم إال زيد " " كما يف قولنا " ال إله إال هللا " ، فصار "إال " 

أن هـذه الكلمـة تـدل ): الثـاين الوجـه(نفي كل إله ومعبود سوى هللا نفيا مطلقا، سواء النفي االمكاين، والنفي الفعلي : واملعىن على ذلك
ىن املقصــود، : داللــة شــرعية" نفــي الشــريك، إمكــا� ووجــودا، واثبــات الوجــود وجــو� � تعــاىل " علــى  ىن أن الشــارع نقلهــا إىل هــذا املعــ مبعــ

 .وإن كانت حبسب اللغة ال تدل عليه
= وى هللا، وذلــك نظــرا إىل أ�ــا رد علــى مــا كــان أن حتمــل هــذه الكلمــة علــى مفادهــا الظــاهري، وهــو نفــي الوجــود عــن ســ: ولكــن االوىل

ال إلـه يف الوجـود : " نفيـا لـذلك املعتقـد، فالتقـدير" ال إله إال هللا " املشركون يزعمونه من وجود آهلة غري هللا، فوردت هذه الكلمة (*)= 
 .أما مرحلة نفي إمكان الشريك فليست هذه الكلمة بصددها أصال". سوى هللا 

   



٢٢٦ 

 .وفيه أنه ال يقتضي وجوده �لفعل". ن ممك: " وقيل
 .مستحق للعبادة: وقيل

" إال هللا " وذهـــب احملققـــون إىل عــدم االحتيـــاج إىل اخلـــرب وأن  )١(وفيــه أنـــه ال يـــدل علــى نفـــي التعـــدد مطلقــا
، ومعبـود "هللا الـه " ومعنـاه " ال واال " ، فلما اريد احلصر زيـد "هللا اله " ، اذ كان االصل "الإله " مبتدأ وخربه 

او ا�ا نقلت شرعا إىل نفي االمكان والوجود عن إله سوى هللا، مع الداللة على وجـوده تعـاىل " �حلق ال غريه 
 .وان مل تدل عليه لغة

�كيــــد ملــــا قــــد اســــتفيد مــــن التوحيــــد اخلــــالص، حســــن ذكــــره يف هــــذا املقــــام ملزيــــد ) وحــــده ال شــــريك لــــه(
 .)٢(االهتمام

، قرن الشـهادة �لرسـالة بشـهادة التوحيـد، ال�ـا مبنزلـة البـاب هلـا، وقـد شـرف هللا )هوأشهد أن دمحما نيب أرسل(
كـل خطبـة " مـن أن : بكونـه ال يـذكر إال يـذكر معـه، وذكـر الشـهادتني يف اخلطبـة ملـا روي عنـه نبينا 

 .)٣("ليس فيها تشهد فهي كاليد اجلذماء 
 منقول من اسم مفعول املضعف، ومسي بهعلم " دمحم " و 

___________________________________ 
 .سواء أكان مستحقا للعبادة، أم غري مستححق هلا) ١(
 .للتوكيد دواع تقتضيه، فبني أن السبب الداعي له هو ز�دة االهتمام) ٢(
 . (*)رواه صاحب التاج عن أيب هريرة يف �ب خطبة اجلمعة) ٣(

    



٢٢٧ 

 .إهلاما من هللا تعاىل، وتفاؤال �نه يكثر محد اخللق له لكثرة خصاله احلميدةنبينا 
ت ابنــك دمحما ولــيس مــن : وقــد قيــل جلــده عبــداملطلب وقــد مســاه يف يــوم ســابع والدتــه ملــوت أبيــه قبلهــا مل مسيــ

 ،)١(ه هللا رجاءوقد حقق " رجوت أن حيمد يف السماء واالرض : " أمساء آ�ئك وال قومك؟ فقال
___________________________________ 

� عبداملطلب ارأيت ابنك هـذا الـذي : أنه ملا كان اليوم السابع من والدته ذبح عنه ودعا قريشا، فلما أكلوا قالوا: ذكر ابن عساكر) ١(
 .مسيته دمحما: اكرمتنا على وجهه ما مسيته؟ قال

 ".أردت أن حيمده هللا يف السماء وخلقه يف االرض : " ته؟ قالقالوا فلما رغبت به عن أمساء أهل بي
 .من ز�دة الشارح" ه  فحقق هللا رجاء" والشارح نقل مضمونه، وأما مجلة 

 .حامل بهفقد ذكر ابن هشام أنه تويف وأم رسول هللا : وأما موت أبيه فمختلف فيه
 .يف بطن أمه ومات والدهكان رسول هللا : وذكر ابن عساكر
يف املهـد ابـن اكثـر العلمـاء علـى أن عبـدهللا مـات ورسـول هللا : هذا أثبت االقاويل عنـد� ويف شـرح سـرية ابـن هشـام: وقال الواقدي

 .شهراابن مثان وعشرين بل مات ورسول هللا : شهرين أو اكثر من ذلك، وقيل
 .إنه تويف قبل ان يولد النيب : وقال بعضهم: ويف �ريخ اليعقويب= (*)= 

بشــهرين إىل الروايــة عــن االم الصــادق وهــذا غــري صــحيح الن االمجــاع علــى أنــه تــويف بعــد مولــد واســند وفاتــه بعــد مولــد النــيب : قــال
 .من عري اسناد) الكليين قدس هللا نفسه(ك سوى ما ذكره ؟ ومل جند رواية يف ذل

 ).تويف ابوه عبدهللا عند اخواله �ملدينة وهو ابن شهرين: (ففي اصول الكايف
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ن " النبــئ " و  رب عــن هللا تعــاىل وبالمهــز وهــو االكثــر إمــا ختفيفــا مــ ــيب خمــ ــأ وهــو اخلــرب، الن الن �هلمــز مــن النب
أصله من النبوة بفتح النون وسكون الباء أي الرفعة، الن النيب مرفوع الرتبـة علـى  املهموز بقلب مهزته �ء، أو أن
علـى مجعـه بـني النبـوة والرسـالة واالول أعـم مطلقـا، النـه إنسـان أوحـي إليـه ) أرسـله: (غريه من اخللق، ونبـه بقولـه

أو نســـخ  )١(يكـــن لــه كتــاب بشــرع وإن مل يــؤمر بتبليغــه فـــإن أمــر بــذلك فرســـول هللا أيضــا، أو أمــر بتبليغــه وإن مل
 .، فإن كان له ذلك فرسول أيضالبعض شرع من قبله كيوشع 

، وهـو اســم ملــا يعلــم بــه  "العــامل " مجــع ) علـى العــاملني(وقيـل مهــا مبعــىن واحــد، وهـو معــىن الرســول علــى االول 
 غلب )٢(كاخلامت، والقالب

___________________________________ 
آخر للنيب وهو انه إنسان أوحي اليه بشرع وامر بتبليغه وسواء أكان له كتاب ام مل يكن، وسواء اكانت شريعة �سخة ام  هذا معىن) ١(

 .مل تكن
 . (*)آلة تفرغ فيها املعادن املنصهرة، لتخرج على شكل خاص: بفتح الالم وكسرها) القالب) (٢(
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العــراض، فإ�ــا المكا�ــا وافتقارهــا إىل مــؤثر واجــب فيمــا يعلــم بــه الصــانع، وهــو كــل مــا ســواه مــن اجلــواهر وا
لذاتــه تــدل علــى وجــوده، ومجعــه ليشــمل مــا حتتــه مــن االجنــاس املختلفــة، وغلــب العقــالء مــنهم، فجمعــه �ليــاء 

 .والنون كسائر أوصافهم
 .وقيل اسم وضع لذوي العلم من املالئكة والثقلني، وتناوله لغريهم على سبيل االستتباع

العـامل (من حيث إنه يشـتمل علـى نظـائر مـا يف ) عامل أصغر(به الناس ههنا، فإن كل واحد منهم وقيل املراد 
أى اختـاره ) اصـطفاه(، من اجلواهر واالعراض اليت يعلم �ا الصانع، كما يعلم مبا أبدعه يف العامل االكـرب )االكرب

 .عليهم أمجعني) وفضله(
، وأصـلها الـدعاء ، )١()صـلوا عليـه وسـلموا، تسـليما: (لـه تعـاىلمن الصـالة املـأمور �ـا يف قو ) صلى هللا عليه(

لكنهــــــا منــــــه تعــــــاىل جمــــــاز يف الرمحــــــة وغايــــــة الســــــؤال �ــــــا عائــــــد إىل املصــــــلي، الن هللا تعــــــاىل قــــــد أعطــــــى نبيــــــه 
. االخيـار ، وصـرح بـه العلمـاء)٢(من املنزلة والزلفى لديه ما ال تؤثر فيه صالة مصل، كما نطقت به االخبار

 )٣(وكان ينبغي اتباعها �لسالم عمال بظاهر االمر
___________________________________ 

 .١٥احلديث  ١١٣٨وص  ١احلديث  ٣٦الباب ١١٣٥ص . ٤اجلزء ) وسائل الشيعة) (٢(و) ١(
صـــالتكم علـــي اجابـــة لـــدعائكم، وزكـــاة : رســـول هللا : قـــال: قـــال اليـــك نـــص احلـــديث عـــن دمحم بـــن مـــروان عـــن أيب عبـــدهللا 

 .العمالكم
. = (*)= ٢١احلــديث . ٣٥البــاب . ١١١٣ص . وامنــا عــرب �لظــاهر لالحتمــال اآليت املصــرح بــه يف بعــض االخبــار املصــدر نفســه) ٣(

 .ما ورد عنهفسلموا تسليما يعين التسليم له في: وأماقوله تعاىل: ويف احلديث االول يقول 
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) وعلـى آلـه(وإمنا تركه للتنبيه على عدم حتتم إرادته من اآلية، جلـواز كـون املـراد بـه االنقيـاد، خبـالف الصـالة، 
 ، ونبــه علــى اختصاصــهم ، ويطلــق تغليبــا علــى �قــي االئمــة )١()علــي وفاطمــة واحلســنان(وهــم عنــد� 

مـــا عـــن جربيـــل وعقلـــوا عنـــه (�لتخفيـــف مـــن أحكـــام الـــدين، ) الـــذين حفظـــوا مامحلـــه: (�ـــذا االســـم بقولـــه
عــنهم مبــزا� أخــر تصــري �ــا نســبتهم إليـــه  ، وال يتــوهم مســاوا�م لــه بــذلك يف الفضــيلة، الختصاصـــه )عقلــه

 .من مجلة رعيتهيف وقته  م ال�م من الرعية إليه كنسبة غريهم 
ــى مــا أوجــب فضــيلتهم، وختصيصــهم �لــذكر بعــده  الظــاهر عــود الضــمري ) حــىت قــرن: (بقولــهمث نبــه عل

 :يف قوله ) بينهم وبني حكم الكتاب(النه قرن املستكن إىل النيب 
___________________________________ 

ن ذوي الشــرف واملقــام، فيقــال) آل(ينتســب اليــه، واخــتص اســتعمال  مــن خيصــه ء: آل الرجــل، أو أهلــه) ١( آل الرســول واليقــال آل : مــ
ت الرســول . احلجــام مــثال ن آيــة التطهــريوأهــل بيــ لــى مــا رواه الفريقــان عــن أم ع: هــم اخلمســة أصــحاب الكســاء وهــم املقصــودون مــ
واضـــح، وال وجـــه  عـــام لذريتـــه، علـــى مـــا ورد يف االحاديـــث فشـــمول اآلل لالئمـــة املعصـــومني وآل الرســـول . ســـلمة وعائشـــة

 . (*)لتفسري الشارح اآلل �صحاب الكساء إال �عتبار أصله
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 .)١(احلديث" كتاب هللا وعرتيت أهل بييت : إىن �رك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا(
ال ينطــق عــن (بــذلك مســتند إىل الــوحي االهلــى، النــه وميكــن عــوده إىل هللا تعــاىل، الن إخبــار النــيب 

فـإن اجلاعـل ذلـك هـو ) وجعلهـم قـدوة الويل االلبـاب: (وهـو الظـاهر مـن قولـه )٢()ا�وى إن هو إال و� يو�
العقــول، وخــص ذويهــم ال�ــم املنتفعــون �لعــرب، ) االلبــاب(أيضــا، و هللا تعــاىل، مــع جــواز أن يــراد بــه النــيب 

، وهـو الـدهر، ومنـه قولـه بضم احلـاء والقـاف) حقب(مجع ) صالة دائمة بدوام االحقاب(املقتفون لسديد االثر 
 .أي دائمة بدوام الدهور )٣()أو أ�� حقبا(: تعاىل

�لكســــر، مثــــل قــــف ) حقــــاب(فجمعــــه  -بضــــم احلــــاء وســــكون القــــاف وهــــو مثــــانون ســــنة ) احلقــــب(وأمــــا 
 .نص عليه اجلوهري )٤(وقفاف

 كلمة فيها معىن الشرط) أما(احلمد والصالة، و ) أما بعد(
___________________________________ 

. ٣ومسـند امحـد اجلـزء . ٣٠٧ص . ٢وسـنن الرتمـذي اجلـزء . ١٢٢ص . ٧احلديث متواتر بني الفريقني راجع صحيح مسلم اجلـزء ) ١(
ولز�دة التفصيل راجع كتاب حديث الثقلـني الصـادرمن دار  ١٨٩و  ١٨٢/  ٥و  ٣٧١و  ٣٦٦/  ٤و  ٥٩/  ٢٦و  ١٧ - ١٤ص 

 .التقريب القاهرة
 .٥٣اآلية : مسورة النج) ٢(
 .٦١اآلية : الكهف) ٣(
 . (*)ما ارتفع من االرض، أو الظاهر من كل شئ: القفاف) ٤(
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، فوقعـت  "مهما يكن من شئ بعد احلمد والصـالة فهـو كـذا " وهلذا كانت الفاء الزمة يف جوا�ا، والتقدير 
الـالزم للمبتـدأ  )١(لصـوق االسـمموقع اسم هـو املبتـدأ وفعـل هـو الشـرط، وتضـمنت معنامهـا فلزمهـا " أما " كلمة 

 .)٢(لالول إبقاء له حبسب االمكان، ولزمها الفاء للثاين
 .ظرف زمان، وكثريا ما حيذف منه املضاف إليه وينوى معناه، فيبىن على الضم) بعد(و 
كـان إشارة إىل العبارات الذهنية اليت يريد كتابتها، إن كان وضع اخلطبة قبل التصنيف، أو كتبها إن  ) فهذه(

) اللمعــة(املوضــوع للمشــار إليــه احملســوس ) هــذه(  بعــده، نزهلــا منزلــة الشــخص املشــاهد احملســوس، فأشــار إليــه ب
وهــو ) اللمعــان(البقعــة مــن االرض ذات الكــال إذا يبســت وصــار هلــا بيــاض، وأصــله مــن : بضــم الــالم، وهــي لغــة

ـــق الن البقعـــة مـــن االرض ذات الكـــال املـــذكور كأ�ـــا  االضـــاء تضـــئ دون ســـائر البقـــاع وعـــدي ذلـــك إىل ة والربي
حماســــن الكــــالم وبليغــــه، الســــتنارة االذهــــان بــــه، ولتميــــزه عــــن ســــائر الكــــالم، فكأنــــه يف نفســــه ذو ضــــياء ونــــور 

املدينــة املعروفــة، النـــه صــنفها �ــا يف بعــض أوقـــات ) دمشــق(بكســر الــدال وفــتح املـــيم، نســبها إىل ) الدمشــقية(
منصــوب علــى املفعــول الجلــه، والعامــل ) إجابــة(ىن عشــرية أيــدهم هللا تعــاىل، االثــ) يف فقــه االماميــة(إقامتــه �ــا 
 حمذوف، أي

___________________________________ 
امسا، فوجـب أن يلصـق �ـا اسـم، إيفـاء حلـق املتبـدأ حسـب ) أما(أن االمسية ملا كانت الزمة وضرورية لكل مبتدأ ومل تكن : مقصوده) ١(

 ).بعد(االمكان، وهو هنا كلمة 
 . (*)متضمنة معىن الشرط لزم بعدها الفاء امللك) أما(أي ملا كانت ) ٢(
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بعـــض (وهـــو طلـــب املســـاوي مـــن مثلـــه ولـــو �الدعـــاء، كمـــا يف أبـــواب اخلطابـــة ) اللتمـــاس(صـــنفها إجابـــة 
ن علـي من أصحاب السـلطا )١(وهذا البعض هو مشس الدين دمحم اآلوي. أي املطيعني � يف أمره و�يه) الد�نني

 وما واالها يف ذلك الوقت، إىل أن استوىل )٢(بن مؤيد ملك خراسان
___________________________________ 

قريـة بـني قـم وسـاوة وري علـى بعـد فرسـخني مـن " آبـه " و " آوج : " ، مبـد االلـف وكسـر الـواو، ويقـال هلـا"آوه " نسبة إىل : اآلوي) ١(
كانت : ١٧٩ص  ٣مدينة كبرية وأهلها شيعه امامية من قدمي اال�م ويف معجم البلدان اجلزء " آوه " وكانت . اربعة فراسخ: وقيل. ساوه

 .�وه دار كتب مل يكن يف الدنيا اعظم منها احرصها الترت
للعلم والفضيلة املعروفني وكان شيعي املذهب، وكان كثري العطاء حمبا ) السربدارية(وهو اخلواجا علي بن مؤيد السبزواري آخر ملوك ) ٢(

) ٧٨٣ - ٧٣٨(ملــوك حكمــوا بعــض اعمــال خراســان لفــرتة مــا بــني) الســربدارية(ومكــر مــا للســادات ويفضــلهم علــى ســائر العلمــاء، و 
 .مقرا للحكم، مث اندجموا ضمن امرباطورية االمري تيمور كوركان) سبزوار(اختذوا 

 ".لو نصلب شنقا افضل من القتل ذال : " شعاره الذي قام به ان قال كان اول ملوكهم االمري عبدالرزاق املؤسس هلذه السلسلة، وكان
 ). (*)اي املشنقة) دار(و ) الرأس(أي ) سر(السربدارية وهي كلمة فارسية مركبة من (فاشتهروا من ذلك مبلوك 
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 إىل أن تـويف يف حـدود سـنة مخـس وتسـعني وسـبعمائة بعـد ان )١(فصـار معـه قسـرا" تيمور لنـك " على بالده 
 .بتسع سنني) (استشهد املصنف 

 .مودة ومكاتبة على البعد إىل العراق، مث إىل الشام) (وكان بينه وبني املصنف 
وطلـــب منـــه أخـــريا التوجـــه إىل بـــالده يف مكاتبـــة شـــريفة أكثـــر فيهـــا مـــن التلطـــف والتعظـــيم واحلـــث للمصـــنف 

هـذا الكتـاب بدمشـق يف سـبعة أ�م ال غـري، علـى مـا نقلـه عنـه على ذلك، فإىب واعتـذر إليـه، وصـنف لـه ) (
ن نســخها منــه لضــنته  ولــده املــربور أبوطالــب دمحم، وأخــذ مشــس الــدين اآلوي نســخة االصــل، ومل يــتمكن أحــد مــ
�ا، وإمنا نسخها بعض الطلبة وهـي يف يـد الرسـول تعظيمـا هلـا، وسـافر �ـا قبـل املقابلـة فوقـع فيهـا بسـبب ذلـك 

لحه املصـنف بعــد ذلــك مبـا يناســب املقــام، رمبـا كــان مغـايرا لالصــل حبســب اللفـظ، وذلــك يف ســنة خلـل، مث أصــ
 .اثنني ومثانني وسبعمائة
أن جملسه بدمشق ذلك الوقت ما كان خيلو غالبا مـن علمـاء اجلمهـور خللطتـه �ـم ) (ونقل عن املصنف 
نــت أخــاف أن يــدخل علــي أحــد مــنهم فــرياه، فلمــا شــرعت يف تصــنيف هــذا الكتــاب ك: " و صــحبته هلــم، قــال

، وهــو مــن "فمــا دخــل علــي أحــد منــذ شــرعت يف تصــنيفه إىل أن فرغــت منــه، وكــان ذلــك مــن خفــي االلطــاف 
 .مجلة كراماته قدس هللا روحه ونور ضرحيه

 .، أي حمسبنا وكافينا)وحسبنا هللا(
 ، بتقدير"حسبنا هللا " عطف إما على مجلة ) ونعم املعني(

___________________________________ 
 (*)اي جربا ) ١(

    



٢٣٥ 

أو بتقـــدير املعطـــوف عليهـــا " مقـــول يف حقـــه ذلـــك " ، بتقـــدير املبتـــدأ مـــع مـــا يوجبـــه، أي )١(املعطوفـــة خربيـــة
 فتقع اجلملة االنشائية خرب )٣(أو على خرب املعطوف عليها خاصة. )٢(إنشائية

___________________________________ 
" �ن جتعل خربا ملتبدأ حمذوف وهـو : االنشائية، الن نعم من افعال املدح فيستدعي تقدير ها مجلة خربية" نعم املعني " مجلة وهي ) ١(

ىن، وبكـون " مقـول يف حقـه كـذا " وهـذا التقـدير يسـتلزم تقـديرا آخـر وهـو ". هو  مقـوال للقـول احملـذوف " نعـم املعـني " حـىت ينسـجم املعـ
 ".حقه نعم املعني وهو مقول يف : " هكذا

 ).اللهم اعطنا واكفنا: (، وكو�ا انشائية �عتبار ان املقصود"حسبنا هللا " وهي مجلة ) ٢(
إىل ) (ملا كانت عبارة املصنف يف �دئ النظر مشوشـة االعـراب مـن جهـة عطـف االنشـاء علـى اخلـرب، فلـذلك تصـدى الشـارح ) ٣(

 :توجيهها �مور
 ".وهو مقول يف حقه نعم املعني : " لة املعطوفة إىل مجلة خربية، جبعلها هكذا�ويل اجلم): االول(
 .تقدير املعطوف عليها انشائية �عتبارها مجلة دعائية اي): الثاين(

 ".اللهم اعطنا واكفنا " 
 ".حسبنا " إىل مفرد وعطفها على مفرد وهو " نعم املعني " �ويل ): الثالث(
، فتصـبح مجلـة انشـائية خـربا عـن متبـدأ "حسـبنا " على مجلـة انشـائية، ولكـن بعطفهـا علـى مفـرد وهـو " عم املعني ن" إبقاء مجلة ): الرابع(

 .وال اشكال فيه
 .�لكلية= (*)= جعل الواو استينافية العاطفة، فنتخلص عن احملذور ): اخلامس(

ــى تقــدير صــحة عطــف االنشــاء علــى االخبــار موجــب هلــذه التكلفــات، وقــد اجــاز علمــاء االدب أمــا اذا جــوز� ذلــك فــال . هــذا كلــه عل
 "فصل لربك واحنر * إ� اعطيناك الكوثر : " ذلك، مستشهدين بقوله تعاىل

 .راجع �ذا الصدد كتاب املغين البن هشام* وقائلة خوالن فانكح فتا�م : * ويقول الشاعر

    



٢٣٦ 

 .املبتدأ، فيكون عطف مفرد متعلقه مجلة انشائية
ـــيت هلـــا حمـــل مـــن االعـــراب ال حـــرج يف عطفهـــا كـــذلك ان اجلملـــة: او يقـــال او جتعـــل الـــواو معرتضـــة ال . )١(ال

عاطفــة، مــع أن مجاعــة مــن النحــاة أجــازوا عطــف االنشــائية علــى اخلربيــة، و�لعكــس، واستشــهدوا عليــه ��ت 
ء وسـكو�ا بضـم التـا) علـى كتـب( )٢(أي مرتبة، أو ما هو أعم مـن الرتتيـب) وهي مبنية. (قرآنية، وشواهد شعرية

�لفـــتح وهـــو اجلمـــع، مســـي بـــه املكتـــوب املخصـــوص جلمعـــة املســـائل " الكتـــب " مجـــع كتـــاب، وهـــو فعـــال مـــن 
 .املتكثرة

___________________________________ 
 .أي عطف اجلملة على املفرد، اذ كانت اجلملة يف حمل االعراب) ١(
 .حبسب املفهومالرتتيب هوالتأليف، فيكون التأليف أعم من الرتتيب ) ٢(

    



٢٣٧ 

 .)١(والكتاب أيضا مصدر مزيد مشتق من ا�رد، ملوافقته له يف حروفه االصلية ومعناه
___________________________________ 

واخـــرى يكــون مزيـــدا مــن �ب املفاعلـــة، وأن الثــاين أيضـــا . �رة يكــون امســـا جمــردا مـــن الكتــب مبعـــىن اجلمــع" كتـــاب " أن : مقصــوده)١(
 .وذ من االول بدليل إحتاد حروفه ومعناه مع االول، إذ احتاد احلروف واملعىن دليل على االشتقاقمشتق ومأخ

ىن اجلمــع، وهــذا لنفــي " مصــدر مزيــد مشــتق مــن ا�ــرد : " فمقصــوده مــن قولــه أن هــذا الثالثــي املزيــد مــأخوذ مــن ذاك ا�ــرد الــذي هــو مبعــ
  . (*)احتمال أن يكون مزيدا لغري ذاك
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 )كتاب الطهارة(القسم االول : االولاجلزء 
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ن ) وهــي لغــة النظافــة( )١(بضــم العــني وفتحهــا، واالســم الطهــر �لضــم" طهــر " مصــدر ) الطهــارة( والنزاهــة مــ
 .االد�س

___________________________________ 
 :ذكروا للفرق بني املصدر وامسه امورا) ١(
لغري املفاعلة كمضرب  -ا مبيم زائدة  او كان مبدوء. كحماد علما للمحمدة  -إن كان علما ان االسم الدال على جمرد احلدث ): االول(
 .فهو اسم مصدر، وإال فهو مصدر -كغسل من اغتسل   -اومتجاوزا فعله الثالثة وهو بزنة اسم احلدث الثالثي . -
ى احلــدث بواســطة ): الثــاين( ىن، ومــدلول اســم ان املصــدر يــدل علــى احلــدث بنفســه، واســم املصــدر يــدل علــ املصــدر، فمــدلول املصــدر معــ

 .املصدر لفظ املصدر
 .ان املصدر يدل على احلدث، واسم املصدر يدل على اهليئة احلاصلة منه): الثالث(
أن ان اسم املصدر ما ليس على أوزان مصدر فعله، لكنه مبعنـاه، كمـا يف امسـاء االفعـال، فا�ـا تـدل علـى املعـاين الفعليـة مـن غـري ) الرابع(

 .تكون على اوزان االفعال
 .ان املصدر موضوع لفعل الشئ واالنفعال به، واسم املصدر موضوع الصل ذلك الشئ): اخلامس(

مـن غسـل الـرأس مـع الرقبـة، واجلانـب االميـن بتمامـه، واجلانـب : خذ لذلك مثاال، االغتسال مثال موضوع الجيـاد أفعـال تدرجييـة خمصوصـة
فمــا ذكــره الشــارح فرقــا بــني الطهــارة والطهــور جيــري علــى . والغســل عبــارة عــن جممــوع نفــس تلــك االفعــال. االيســر بتمامــه، ومعهــا العــورة

 . االول بتكلف وعلى اخلامس بوضوح
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 ).استعمال طهور مشروط �لنية( )١(-بناء على ثبوت احلقائق الشرعية  -) وشرعا( 
" الطــاهر يف نفســه املطهــر لغــريه " الطــاهر، واملــراد منــه هنــا ، والطهــور مبالغــة يف )٢(فاالســتعمال مبنزلــة اجلــنس

 .)٣(جعل حبسب االستعمال متعد� وإن كان حبسب الوضع اللغوي الزما، كاالكول
___________________________________ 

ح االكثـرين، فلـيس يبتـىن املقـام علـى ميكن ان يريد هنا املعىن الشرعي ولوجمازا، أو املعىن املتشرعي الذي يعترب عنه فيما بعد �صطال) ١(
 .ثبوت احلقيقة الشرعية مبعناها املعروف

اجلنس هو القدر اجلامع بني املاهيات واحلقائق اخلارجية املختلفة يف عرف أهل امليزان كما يف احليوان، حيث يقع جوا� عن السؤال ) ٢(
خبــالف  ). اجلــنس القريــب(  قــدر جــامع بــني مــاهيتني خمتلفتــني يعربعنــه باالنســان والبقــر مامهــا؟ فــاحليوان : عــن االنســان والبقــر يف قولــك

كلمة استعمال، فا�ا التقع يف اجلواب عن املاهيات املختلفة فهي مبنزلة اجلنس من حيث مشوهلا للطهور، وغري الطهـور، النفـس اجلـنس 
 .واليستعمل اجلنس يف االمور االعتبارية واالفعال

حبسب الوضع اللغوي، " اكول " فكما أن كلمة . ول لبيان امكان مغرية الوضع واالستعال يف اللزوم والتعدييبدو أن التنظري �الك) ٣(
ت متعــد� حســب االســتعمال وإن كــان حبســب الوضــع اللغــوي الزمــا، " طهــور " كــذلك كلمــة . بينمــا هــو حبســب االســتعمال الزم جعلــ

 . فالتشبيه هنا �لعكس". اكول " على عكس 
   



٢٤٧ 

إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغريمها، فإن النيـة ليسـت شـرطا يف حتققـه، " مشروط �لنية : " بقولهوخرج 
وإن اشـــرتطت يف كمالـــه ويف ترتـــب الثـــواب علـــى فعلـــه، وبقيـــت الطهـــارات الـــثالث مندرجـــة يف التعريـــف واجبـــة 

 .)١(ظاهرومندوبة، ومبيحة وغري مبيحة، إن أريد �لطهور مطلق املاء واالرض كما هو ال
وحينئــذ ففيـــه اختيـــار أن املـــراد منهـــا مـــاهو أعـــم مــن املبـــيح للصـــالة وهـــو خـــالف اصـــطالح االكثـــرين ومـــنهم 

 ، والوضوء)٢(املصنف يف غري هذا الكتاب، أو ينتقض يف طرده �لغسل املندوب
___________________________________ 

 :أمرانيدل على ارادة مطلق املاء واالرض من الطهور هنا ) ١(
 .تصريح املصنف قريبا �ن الطهور هواملاء والرتاب): االول(
لـزم منـه الـدور  -وهـو الطـاهر يف نفسـه املطهـر لغـريه : وهـو انـه لـو كـان املـراد �لطهـور معنـاه االصـطالحي الشـرعي: دليل العقل): الثاين(

 .الباطل، فيجب ارادة نفس املاء واالرض، حذرا من الدور
الطــاهر املطهــر كــان تعريــف الطهــور متوقفــا علــى معرفــة الطهــارة، واملفــروض أن : إن الطهــور لــو كــان مبعنــاه اللغــوي :اليــك توضــيح الــدور

 .تعريف الطهارة موقوف على معرفة الطهور، النه قد أخذ يف تعريفها فاصبح املعرف معرفا فيلزم توقف الشئ على نفسه
ى خــالف االصــطالح، ان هنــا اشــكالني علـى ســبيل املنفصــلة احلق: ملخصـه) ٢( يقيـة، وذلــك النــه ان اريــد �لطهـور معنــاه العــام كـان علــ

 .حيث ان اكثر الفقهاء ذهبوا إىل ان املراد من الطهارة ما كان مبيحا للصالة
 . وان اريد معناه اخلاص فهو وإن كان يوافق االصطالح، لكنه ينتقض طرده مبا ذكره الشارح، أي ال يكون التعريف مانعا عن االغيار
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وينـــتقض يف طـــرده أيضـــا �بعـــاض كـــل واحـــد مـــن الثالثـــة . )٢(، والتـــيمم بـــدال منهمـــا ان قيـــل بـــه)١(غـــري الرافـــع منـــه
تطهـري الثـوب وحنـوه مـن  )٤(ومبـا لـو نـذر. فانه استعمال للطهور مشـروط �لنيـة مـع أنـه ال يسـمى طهـارة )٣(مطلقا

 .النجاسة �و�، فان النذر منعقد لرجحانه
 .من النقوض يف هذا الباب: )٥(ن أجود التعريفات، لكثرة ما يرد عليهاومع ذلك فهو م

 ).هو املاء والرتاب(بفتح الطاء ) والطهور(
___________________________________ 

 .االكل أي ان قيل بوقوع التيمم بدال عن الغسل املندوب، وعن الوضوء غري الرافع كتيمم اجلنب بدال عن الوضوء لغاية رفع كراهة) ١(
الضــمري يرجــع إىل الوضــوء املنــدوب، كوضــوء احلــائض واجلنــب لغايــة االكــل والشــرب مــثال، فانــه وضــوء مســتحب، لكنــه غــري رافــع ) ٢(

 .للحدث
أي ينتقض تعريف الطهارة أيضا يف جانب طرده، فال يكون مانعا عن االغيار، النه يشمل أبعاض كل من الغسل والوضوء والتيمم  ) ٣(

ت الثالثـة مبيحـة أم غـري مبيحـةكغسل الوجه و  وهـذا الـنقض واردا مطلقـا، . اليدين مثال، فانه استعمال طهـور مـع النيـة، وهـذا سـواء أكانـ
 .سواء اريد �لطهور املعىن العام أم خصوص املعىن االصطالحي وهو املبيحة للصالة

 .أي ينتقض أيضا �ذا املورد) ٤(
 أي على هذه التعريفات، ) ٥(

    



٢٤٩ 

 .وهو دليل طهورية املاء )١( )وأنز�ا من ا�سماء ماء طهورا ( :اىلقال هللا تع
 .واملراد �لسماء هنا جهة العلو

 .وهو دليل طهورية الرتاب )٢("جعلت يل االرض مسجدا وطهورا : " وقال النيب 
___________________________________ 

 .٤٨اآلية : الفرقان) ١(
 .اليك املروي عن طرقنا) اخواننا السنة(مروي عن طرقنا، وعن طرق  هذا احلديث) ٢(

جعلـت يل االرض : أعطيت مخسا مل يعطها أحـد قبلـي: قال رسول هللا : عن دمحم بن علي بن احلسني عليهم الصالة والسالم قال
 .٧الباب . ٩٦٩ص . ٢اجلزء ). وسائل الشيعة. (مسجدأ وطهورا

 ).اخواننا السنة(ليك املروي عن طرق ا ٢احلديث 
ت لنـــا االرض كلهـــا مســـجدا : قـــال رســـول هللا : عـــن حذيفـــة قـــال ى النـــاس بـــثالث، صـــفوفنا كصـــفوف املالئكـــة، وجعلـــ فضـــلنا علـــ

، الطبعـة الثانيـة ٢احلـديث . �ب تعني الـرتاب للتـيمم. ٢٨٥ص  ١اجلزء ). نيل االوطار(راجع . وجعلت تربتها لنا طهورا اذا مل جند املاء
 .١٣٧١عام 

ومن . جعلت يل االرض مسجدا: فاحلديث هذا يدل على أن الذي يصح السجود عليه هي االرض ال غري الحنصاره فيها بقوله 
 .الواضح أن االرض ال تطلق إال على الرتاب اخلالص، والرمل واحلصى، وما يصدق عليه اسم االرض

ين ) ن الشـيعة االماميـةحنـ(و�ـذا  �خــذ قطعـة صـغرية مـن الطــني ونسـجد عليهـا، لعـدم جـواز الســجود علـى غـري االرض يف مـذهبنا، وال نعــ
كمـا أنـه البـد عنـد� مـن طهـارة ). القرطـاس: ( ويصح السجود عند� على الرمل واحلصى، وورق االشجار والورق املسـمى ب. بذلك شيئا
علــى مــن حــل فيهــا آالف الثنــاء والتحيــة فلكــون أرضــها بقعــة شــريفة أصــبحت مضــجعا لبضــعة ) ســينيةالرتبــة احل(وأمــا اختــاذ� . املســجد

. والـذين أذهـب هللا عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـريا) هل أتـى(الذين نزلت يف حقهم ) الرسول وسيد شباب أهل اجلنة، وخامس الكساء(
 .الطاهرين يف سبيل إعالء كلمة التوحيد يف هذه االرض املقدسة�الضافة إىل أنه صلوات هللا وسالمه عليه أراق دمه ودم ولده 

كاشف الغطاء قدس ) الشيخ دمحم احلسني(لققيد العلم واالسالم آية هللا ) االرض والرتبة(راجع حول السجود على الرتبة احلسينية كتاب 
 .فعلى روحه الطاهرة شآبيب الرمحة والرضوان. ههللا نفسه الزكية فلقد أبدع واجاد وافاد يف هذا الكتاب الصغري حجمه، وكثري نفع

    



٢٥٠ 

 )٢(كما يقتضيه اخلرب" االرض " بلفظ  )١(وكان االوىل إبداله
___________________________________ 

 .هو املاء واالرض: �ن يقول: هو املاء والرتاب بلفظ االرض: أي ابدال لفظ الرتاب يف قول املصنف) ١(
 . جعلت يل االرض: وآله عليه اهللا صلىوهو قوله ) ٢(

    



٢٥١ 

 .من جواز التيمم بغري الرتاب من أصناف االرض: )١(خصوصا على مذهبه
، وهــو االثــر احلاصــل للمكلــف وشــبهه عنــد عــروض أحــد أســباب )مطهــر مــن احلــدث( )٢(فاملــاء بقــول مطلــق

بفــتح اجلــيم مصــدر  -وهــو الــنجس ) واخلبــث(الوضــوء، والغســل، املــانع مــن الصــالة، املتوقــف رفعــه علــى النيــة، 
�لتغري �لنجاسة يف أحـد ( )٤(املاء مطلقا) وينجس(ينجس فهو جنس �لكسر  )٣(�لكسر" جنس الشئ " قولك 

واحرتز بتغريه �لنجاسة عما لو تغري �ملتـنجس  )٥(اللون والطعم والريح دون غريها من االوصاف: أوصافه الثالثة
 .مه �لدبس املتنجس من غري أن تؤثر جناسته فيهخاصة، فانه ال ينجس بذلك، كما لو تغري طع

 .على االقوى )٦(واملعترب من التغري احلسي ال التقديري
___________________________________ 

أي �الخص على مـذهب املصـنف فانـه جيـوز التـيمم علـى غـري الـرتاب مـن أقسـام االرض فلـو كـان يبـدل لفـظ الـرتاب بلفـظ االرض ) ١(
 .، الن االرض اعم من الرتابلوافق مذهبه

 .املاء جمردا عن كل شئ، وعن كل قيد: أي �ن يقال له) ٢(
 .وجيوز ضم العني يف املاضي واملضارع) ٣(
 .أي مجيع أقسامه) ٤(
 .كاخلفة والثقل والرقة والغلظة) ٥(
 :قبل يف معىن التغيري التقديري وجهان) ٦(
النجاسة ولكن هناك مانع عن ظهور هذا االثر يف املاء، كما إذا كان املاء متلو� �حلمرة مث أن يكون مقتضى التغيري موجودا يف ) االول(

 .صب فيه مقدار من الدم حبيث لو كان املاء صافيا لغريه
ت النجاسـة مســلوبة الصـفة، وذلــك فيمـا اذا اخــذ لـون الــدم مث صـب يف املــاء ): الثـاين( أن يكـون نقــص يف جانـب املقتضــي، كمـا اذا كانــ
ويظهـر مـن بعـض تعليقـات الشـارح أن . عنده لو كان الدم غري مسلوب الصفة لكان يؤثر يف تغري املاء، فهذا نقص يف جانـب املقتضـيف

 .املقصود هو املعىن الثاين

    



٢٥٢ 

ـــه( ـــابع مـــن االرض ): جـــار�(املـــاء ) ان كـــان(أى زوال التغـــري ولـــو بنفســـه، او بعـــالج ) ويطهـــر بزوال وهـــو الن
 .على املشهور )٢(غري البئر )١(مطلقا

ريه يف انفعالـــه  )٣(واعتـــرب املصـــنف يف الـــدروس فيـــه أي يف املـــاء اجلـــاري دوام نبعـــه وجعلـــه العالمـــة ومجاعـــة كغـــ
 )٤(مبجرد املالقاة مع قلته والدليل النقلي يعضده،

___________________________________ 
حكــم اجلــارى خمــتص ��م نبعــه، ســواء أ كــان قلــيال أم كثــريأ، دام  أي جبميــع أقســامه، وإن كــان ينقطــع نبعــه يف بعــض االحيــان لكــن) ١(

 .نبعه أم انقطع
ث اخـذ يف . فان مـاء البئـر خمـالف للمـاء اجلـاري موضـوعا وحكمـا) ٢( أمـا موضـوعا فلعـدم اشـرتاط النبـوع فيـه، خبـالف املـاء اجلـاري، حيـ

ن مقوماتــه خبــالف اجلــاري، فــان . لــه مبجــرد مالقاتــه للنجاســة وان كــان قلــيالوأمــا حكمــا فلتــنجس مــاء البئـر وانفعا. مفهومـه النبــوع فهــو مــ
 .العاصمية شرط فيه فال يتنجس وال ينفعل مبجرد مالقاته للنجاسة وان كان قليال

 .أي وجعل العالمة املاء اجلاري كبقية املياه يف تنجسها وانفعاهلا مبجرد املالقاة إن كان قليال) ٣(
احلـديث  ٩البـاب . ١١٧ص . ١اجلزء ) وسائل الشيعة(اذا كان املاء قدر كر مل ينجسه شئ " سلم وهو مفهوم صحيحة دمحم بن م) ٤(
وال خيفـى أ�ـا معارضـة بغريهـا مـن . يتـنجس مبالقـاة الـنجس -سواء أكـان جـار� أم غـري جـار  -فهى بعمومها تقتضي أن املاء القليل  ١

ت علــى أن امليــاه الــيت هلــا مــادة ال تتــن جس إال مبــا غــري لو�ــا، أوطعمهــا، أو رائحتهــا كمــا يف روايــة دعــائم االســالم عــن الــروا�ت الــيت دلــ
 ".ولونه ورحيه : يتوضأ منه، ويشرب ما مل يتغريأو صافه، طعمه: " قال. عليه الصالة والسالم يف املاء اجلاري) علي(

 .١احلديث  ٣الباب . ٢٤ص . ا�لد االول) مستدرك وسائل الشيعة(راجع 

    



٢٥٣ 

 ).أو القى كرا: (هره بزوال التغري مطلقا، بل مبا نبه عليه بقولهط )١(وعدم
ري مــن مالقاتــه كــرا طــاهرا بعــد زوال التغــري، أو معــه، وإن   ري اجلــارى البــد يف طهــره مــع زوال التغــ واملــراد أن غــ

ذا اجلـارى ، وكـ)٢(كان إطالق العبارة قد يتناول ما ليس مبراد وهو طهره مع زوال التغري، ومالقاته الكركيف اتفـق
 .على القول اآلخر

___________________________________ 
 .يف انفعاله: ٢٥٢يف قول الشارح يف ص ) يف اجلاري(�جلر عطفا على مدخول ) ١(

 :واحلاصل أن العالمة جعل املاء اجلاري اذا كان دون الكر كاملاء القليل من جهتني
 .عدم طهره بزوال التغري من قبل نفسه): انيةالث. (انفعاله مبجرد مالقاة النجاسة): االول(
 . أي وإن كانت املالقاة قبل زوال التغري) ٢(

    



٢٥٤ 

ال قـى  : وميكـن دخولـه يف قولـه. ولو تغري بعض املاء وكان الباقي كرا طهـر املتغـري بزوالـه أيضـا كاجلـاري عنـده
 )٣(به وقوعه عليه دفعة كما هو )١(رهونبه بقوله، القى كرا على أنه ال يشرتط يف طه. كرا، لصدق مالقاته للباقى

 .املشهور بني املتأخرين
ريور�ما �ملالقــاة مــاء واحــدا والن الدفعــة ال يتحقــق هلــا معــىن، لتعــذر . )٣(بــل تكفــي مالقاتــه لــه مطلقــا، لصــ

رب ممازجتـــه لـــه، بـــل يكفـــي مطلـــق املالقـــاة الن ممازجـــة مجيـــع . )٥(احلقيقـــة وعـــدم الـــدليل علـــى العرفيـــة وكـــذا ال يعتـــ
 .دون بعض حتكم واالحتاد مع املالقاة حاصل )٧(، واعتبار بعضها)٦(االجزاء ال تتفق

ويشمل إطالق املالقاة ما لـو تسـاوى سـطحامها، واختلـف مـع علـو املطهـر علـى الـنجس وعدمـه، واملصـنف 
 مساواته ال يرى االجتزاء �الطالق يف �قي كتبه، بل يعترب الدفعة واملمازجة، وعلو املطهر، أو 

___________________________________ 
 .أي يف طهر ماء غري اجلاري �لكر) ١(
 .أي وقوع الكر على ماء غري اجلري دفعة واحدة هو املشهور بني املتأخرين من الفقهاء فاملصنف اليشرتط هذا الوقوع) ٢(
 .حكمه وذلك لكي يشمله ما ادعي من االمجاع على أن املاء الواحد الخيتلف) ٣(
 .أي لتعذر الدفعة احلقيقة يف اخلارج) ٤(
 .أي على الدفعة العرفية) ٥(
 .بل ال ميكن، الستحالة تداخل االجسام بعضها يف بعض) ٦(
 . أي بعض االجزاء) ٧(
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 .ظاهر دون االولني إال مع عدم صدق الوحدة عرفا )١(واعتبار االخري
بكســـر الـــراء علـــى االصـــح، ) ألـــف ومائتـــا رطـــل. (القـــاة هـــواملعتـــرب يف الطهـــارة وعـــدم االنفعـــال �مل) والكـــر(

 )٥(مـا بلـغ مكسـره )٤(و�ملسـاحة. )٣(مائة وثالثون درمها على املشهور فيهما )٢(، وقدره)�لعراقي(وفتحها على قلة 
 اثنني وأربعني شربا وسبعة

___________________________________ 
 .النجسوهو مساواة سطح الكر مع سطح املاء ) ١(
 .أي وقدر الرطل) ٢(
 .وهذا مقتضى اجلمع بني االخبار. أي يف أن الرطل هو العراقي، ويف أن مقداره هو ذلك املقدار املذكور) ٣(
 .أي وقدر الكر �ملساحة) ٤(
ا وسـبعة أمثـان أي ضربه ثالثـة ونصـف الطـول يف ثالثـة ونصـف العـرض، مث ا�مـوع يف ثالثـة ونصـف العمـق، تبلـغ اثنـني وأربعـني شـرب ) ٥(

ملحوظة، ال جيب أن يكون كل ضلع من أضالع الكر ثال� ونصفا، أو ثال� يف  ٨ ٣ ٢ ٢ ٤٢ -*  ٣*  ٣ ٧ ١ ١ ١الشرب هكذا، 
 .ثالث، بل الواجب أن يبلغ جمموع املساحة ذلك املقدار

 .شربا) ٤٥(حة يبلغلكفى وكان أزيد من الالزم، الن جمموع املسا) ٢(يف عمق) ٥(يف عرض ٢ ٤ ١فلو كان الطول 
وذكر بعض املتقدمني من الفقهـاء طريقـة سـهلة عامـة يف اسـتخراج مسـاحة الكرعلـى القـول املشـهور، وهـي كمـا يلـي، �خـذ الطـول ثالثـة 

تضــرب ثالثــة مــن الطــول يف : أشــبار ونصــف مث تضــر�ا يف ثالثــة أشــبار ونصــف العــرض مث ا�تمــع يف ثالثــة أشــبار ونصــف العمــق هكــذا
العرض ينتج تسعا، مث تضرب ثالثة الطول يف النصف الباقي من العرض ينـتج واحـدا ونصـفا، فيصـري ا�مـوع عشـرة ونصـفا، مث ثالثة من 

 .تضرب النصف الطويل يف ثالثة العرضي ينتج واحدا ونصفا، فيبلغ ا�موع اثين عشر شربا
 .شر وربعمث تضرب النصف الطويل يف النصف العرضي ينتج ربعا، فيجتمع لديك اثنا ع

 .مث تضرب ثالثة العمق يف اثين عشر ينتج ستة وثالثني شربا
 .مث تضرب النصف العمقي يف اثين عشر ينتج سته، وجيمع بني الناجتني فيصري اثنني وأربعني شربا

 .مث تضرب ثالثة العمق يف الربع الباقي، ينتج ثالثة أر�ع، وهي تساوي ستة أمثان
الربع ينتج مثنا واحدا وجيمع مع الستة االمثان فتصـري سـبعة أمثـان، وجتمـع مـع االثنـني واالربعـني شـربا فيصـري مث تضرب النصف العمقي يف 

 ).اثنني واربعني شربا وسبعة أمثان الشرب: (ا�موع النهائي
 ). ٣٧٧ / ٤١٩:(ثالمثائة وسبعة سبعون كيلو غراما واربعمائة وتسعة عشر غراما: وأما حتديد الكر �لكيلو غرام فهو
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رب مســتو اخللقــة علــى املشــهور  )٣(قــول قــوي )٢(ويف االكتفــاء بســبعة وعشــرين. ، واملختــار عنــد املصــنف)١(أمثــان شــ
 .وهو ما دون الكر) القليل(املاء ) وينجس(

 وهو جممع ماء �بع من االرض ال يتعداها غالبا، وال خيرج) والبئر(
___________________________________ 

 .٦ ٥احلديث . من أبواب املاء املطللق ١٠الباب . ١٢٢ص . ١اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع . قيد �عبتار املساحة املذكورةال) ١(
 .ثالثة أشبار ونصف عمقها مث ثالثة أشبار ونصف عرضها: وكم الكر؟ قال: قلت: قال عن أيب عبدهللا  ٥اليك نص احلديث 

 ).٢٧ ٢*  ٣*  ٣(هو حاصل ضرب ثالثة الطول يف ثالثة العرض مث ا�تمع يف ثالثة العمقأي بسبعة وعشرين شربا و ) ٢(
 .وهي ما رواه امساعيل بن جابر عن أيب عبدهللا : الن الرواية على ذلك معتربة سندا وداللة) ٣(

راجـع ). ثالثـة أشـبار يف ثالثـة أشـبار: (مـا الكـر؟ قـالو : كـر قلـت: عن املاء الـذي ال ينجسـه شـئ؟ فقـال سألت أ� عبدهللا : قال
 .٤احلديث . ١٠الباب  ١٢٢ص . املصدر نفسه

مع �ييده بغريها، وموافقته للوزن املشهور تقريبا، مع أن اجلمع بني االخبار املختلفة يقتضـي االخـذ �القـل، ومحـل االكثـر علـى اخـتالف 
 . مراتب الفضل، أوعلى االحتياط
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وهـــو ): ويطهــر القليـــل مبــا ذكــر(، بــل كــاد يكـــون إمجاعــا )١(علــى املشــهور فيهمـــا) �ملالقـــاة(رفــا عــن مســماها ع
 .مالقاته الكر على الوجه السابق

. )٢(وكذا يطهر مبالقاة اجلاري مساو� له أو عاليا عليه، وإن مل يكـن كـرا عنـد املصـنف ومـن يقـول مبقالتـه فيـه
 .)٤(مطلقا )٣(مبطهر غريه) ئرالب(يطهر ) و. (وبوقوع الغيث عليه إمجاعا

 .وهو من االبل مبنزلة االنسان يشمل الذكر واالنثى، الصغري والكبري): وبنزح مجيعه للبعري(
___________________________________ 

أقــوال اخــر أشــهرها بــني ويف البئــر . ونســب إىل بعــض القــدماء عــدم النجاســة القليــل مــامل يتغــري. أي يف القليــل، والبئــر مبجــرد املالقــاة) ١(
 .املتأخرين عدم النجاسة وان النزح مستحب

 .إن اجلاري كغريه فالقاؤه غري مؤثر: يف اجلاري، وأما عند من قال) ٢(
ث وجــب عــود الضــمري علــى مضــاف مقــدار أي مــاء البئــر، الن املقصــود هــو تطهــري مــاء ) ٣( الضــمري راجــع إىل البئــر، ومبــا أن البئــر مؤنــ

 .ويف إ�ا تطهر تبعا للماء. نعم إ�ا تطهر تبعا للماء. نفسهاالبئر، ال 
ـــكال" مبطهــــر غــــريه مطلقــــا : " ويف قولــــه ــول : إشـ ـــى القــ ــر للبئــــر علـ ـــري مطهــ ـــري احــــد املطهــــرات للمــــاء اجلــــاري، وهــــو غـ ــو أن زوال التغـ وهــ
ذي هو غـري مـاء البئـر يصـدق عليـه اال كلمة مطلقا منصوبة على احلالية لكلمة مطهر غريه أي حال كون املطهر االخر ال) ٤(بنجاستها

 . إنه ماء مطلق: طالق أي يقال له
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 .واملراد من جناسته املستندة إىل موته
 .عرفا مع ذلك )١(واالوىل اعتبار اطالق امسه. هو ذكر البقر: قيل). الثور(كذا ) و(
 .قليله وكثريه )٢()واخلمر(
 .�الصالة) املائع )٣(واملسكر(
 .هو الدماء الثالثة على املشهورو ): احلدث )٤(ودم(
بضم الفاء، وأحلق به املصنف يف الذكرى عصري العنب بعد اشتداده �لغليان قبل ذهـاب ثلثيـه،  )٥()والفقاع(

 .)٦(وهو بعيد
 .ومل يذكر هنا املين مما له نفس سائلة

___________________________________ 
 .كراأي اسم البقر على الثور عرفا مع كونه ذ ) ١(
 .للبعري أي وبنزح مجيع ماء البئر لوقوع اخلمر فيها: يف قوله) الالم اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٢(
للبعري أي وينزح مجيع ماء البئر لوقوع املسكر فيها راجع حول هـده االخبـار املصـدر : يف قوله) الالم اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٣(

 .الحاديثا ١٥الباب  ١٣٢ - ١٣١نفسه ص 
 .للبعري أي وينزح مجيع ماء البئر لوقوع دم احلدث فيها: يف قوله) الالم اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٤(
 .للبعري أي وينزح مجيع ماء البئر لوقوع الفقاع فيها: يف قوله) الالم اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٥(
 . ا ال نص فيه، فال دليل على االحلاقلعدم ثبوت جناسته، مث على فرض النجاسة فهو مم) ٦(
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قطــع املصــنف يف املختصــرين ونســبه يف الــذكرى إىل املشــهور، معرتفــا فيــه بعــدم  )٢(ذلــك، وبــه )١(واملشــهور فيــه
واجيـاب اجلميـع ملـا ال نـص فيـه . )٣(ولعله السبب يف تركه هنا، لكـن دم احلـدث كـذلك، فـال وجـه الفـراده. النص

 .�خلصوص )٥(حصر املنصوص والظاهر هنا. )٤(يشملهما
 .وزاد يف كتبه الثالثة البغل) واحلمار والبقرة(، )٦(وهي الفرس): ونزح كر للدابة(

 .واملراد من جناستها املستندة إىل مو�ا
___________________________________ 

 .أي املشهور يف وقوع املين من حيوان له نفس سائلة يف البئر نزح مجيع مائه) ١(
 .البيان والدروس، الختصارمها �لنظر إىل الذكرى: أي وينزح مجيع ماء البئر لو وقع فيها املين قطع املصنف يف خمتصر يه ومها )٢(
 .أي لذكره مستقال وعلى حدة) ٣(
 .أي يشمل دم احلدث واملين، لعدم النص فيهما) ٤(
لكن يرد عليه أنه . الغرض يف الكتاب ذكر االمور املنصوص عليهاوذلك الن ماال نص فيه كثري ومل يتعرض هلا املصنف، فيتبني أن ) ٥(

 .ملاذا تعرض لدم احلدث، مع أنه النص فيه أيضا؟
وهـــو القــدر املتـــيقن مــن هــذه اللفظـــة الــواردة يف بعـــض : وإمنــا ذكــره لـــدعوى مجاعــة اختصــاص اســـتعمال لفــظ الدابـــة يف الفــرس عرفــا) ٦(

 .الروا�ت
خيرج مث ينزح من البئر دالء : يف البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب واخلنزير والطري فيموت؟ قال الصادق : " ففي صحيحة زرارة

 ".مث اشرب منه وتوضأ 
 .٥احلديث . ١٧الباب  ١٣٥ص . املصدر نفسه
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وغايتـــه أن جيـــرب ضـــعفه بعمـــل " احلمـــار والبغـــل " هـــذا هـــو املشـــهور، واملنصـــوص منهـــا مـــع ضـــعف طريقـــه 
 .)١(فيبقى إحلاق الدابة والبقرة مبا ال نص فيه أوىل. االصحاب

أي لنجاسـته املسـتندة إىل ) لالنسـان(فاالغلـب  )٢(على تلـك البئـر، فـان اختلفـت) ونزح سبعني دلوا معتادة(
ملـا ال نـص فيــه،  )٣(اجلميــع موتـه، سـواء يف ذلـك الــذكر واالنثـى والصـغري والكبــري، واملسـلم والكـافر، إن مل نوجـب

 .اختص �ملسلم )٤(وإال
___________________________________ 

ث هـو نـزح . إمنا جعل الشارح إحلـاق الدابـة مبـا ال نـص فيـه، الن االخبـار تضـمنت نـزح دالء واملشـهور اعرضـوا عنـه) ١( إذا فمحـل البحـ
ــى تعمـــل أحيـــا� عمـــل االفعـــال " أوىل  "وكلمـــة . الكـــر كمـــا صـــرح بـــه املصـــنف، وال نـــص عليـــه يف الدابـــة خـــرب منصـــوب بيبقـــى، الن يبقـ

 .الناقصة
من حيث الصغر والكرب، والسعة والضـيق فيؤخـذ �لـدلو الـذي هـو االغلـب تـداوال عنـد : أي الدالء اليت تصنع يف البلد لو اختلفت) ٢(

 .أهايل املدينة نفسها
 .أي نزح مجيع ماء البئر) ٣(
ت يف البئـر، لوجـود الـنص فيـه وأمـا ميـت أي وإن أوجبنا نزح مج) ٤( يع ماء البئر ملا ال نص فيه فقد اخـتص نـزح سـبعني دلـوا �ملسـلم امليـ

ت الكـافر نـزح . جهـة كفـره، وجهـة موتـه يف البئـر: الكافر فنجاسته من جهتني ت جناسـة الكفـرغري منصـوص عليهـا فيجـب يف ميـ وملـا كانـ
 .مجيع ماء البئر، إحلاقا ملا النص فيه

ال تصح الصالة يف الدماء الثالثة، لقوة جناستها ومن حيث وجـوب نـزح مجيـع مـاء البئـر لـو وقـع فيـه كمـا جيـب وجـوب نـزح اجلميـع كما 
يت . وهو قوة النجاسـة: يف الدماء الثالثة، الحتاد املالك فيهما فتكـون الـدماء الثالثـة، ودم جنـس العـني مسـتثناة عـن حكـم مطلـق الـدماء الـ

وال خيفـى أن الـدم الـوارد يف الـنص مطلـق لـيس فيـه . ة، وعدم وجوب نزح مجيـع مـاء البئـر لـو وقـع منهـا شـئ يف البئـريعفى عنها يف الصال
 .تقييد بدم خاص

 .االحاديث ٢٠الباب  ١٠٢٦ص  ٢اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
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 .)٣(ثة، ملا تقدم، غري الدماء الثال)٢(عادة كدم الشاة املذبوحة )١(يف نفسه) للدم الكثري(دلوا ) ومخسني(
 .)٤(ويف إحلاق دم جنس العني �ا وجه خمرج

___________________________________ 
 .وإن مل يكن كثريا �لنسبة إىل البئر، خالفا لبعض االصحاب حيث اعترب الكثرة �لنسبة إىل البئر) ١(
 .أس البئر ووقع دمها فيهأي الشاة اليت ذحمت على ر ) الشاة(�جلر صفة لكلمة ) املذبوحة(كلمة ) ٢(
وأشـار إىل وجـوب نـزح اجلميـع املصـنف يف . وهـو دم احلـيض والنفـاس واالستحاضـة: من أنه جيب نزح مجيع ماء البئر للدماء الثالثـة) ٣(

الــالم (عطــف املصــنف دم احلــدث علــى جمــرور (عنــدما ) الثالثــة(وهــو الــدماء : وفســره الشــارح بقولــه) ودم احلــدث: (عنــد قولــه ٢٥٩ص 
 .وينزح مجيعه للبعري: يف قوله) اجلارة

 .من حيث عدم إعفاء الصالة فيه: أن دم جنس العني يلحق �لدماء الثالثة يف تغليظ حكمه: وجه التخريج) ٤(
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وهـو تفـرق أجزائهـا، وشـيوعها يف املـاء، أمـا : وهي فضلة االنسان، واملـروي اعتبـار ذو��ـا) الرطبة )١(والعذرة(
 .اعتبار ها، لكن ذكرها الشيخ وتبعه املصنف ومجاعة الرطوبة فالنص على

 .)٢(واكتفى يف الدروس بكل منهما
 وإن كان. )٤(اخلمسني واملروي أربعون، أو مخسون، وهو يقتضى التخيري )٣(وكذلك تعني

___________________________________ 
ت  للدم: ٢٦٢يف قوله يف ص ) الالم اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ١( ت يف البئـر وذابـ الكثري أي ومخسني دلوا للعـذرة الرطبـة إذا وقعـ

 .فيها
 .أي بكل واحد من الذو�ن والرطوبة من غري مجع بينهما) ٢(
ت النســخ املطبوعــة واملخطوطــة يف هــذه الكلمــة هــل هــي تعيــني، أو تعــني؟ وحنــن رجحنــا التعــني هنــا، النــه أوفــق للــذوق، أي ) ٣( اختلفــ

 .بتعني مخسني دلوا للعذرة الرطبةوكذلك اكتفى املصنف 
االقــل ومــا هــو : التخيـري هنــا لــيس يف مقــام حتديــد املطهــر حقيقــة، النــه غــري معقــول، بــل الظــاهر أنــه ختيــري بــني حــدي الواجــب، ومهــا) ٤(

 .أعلى مرتبة
 .٢ - ١احلديث . ٢٠الباب . ١٤٠ص ) املصدر نفسه(راجع 
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 .)١(اعتبار االكثر أحوط، أو أفضل
، واملـراد مـن جناسـته املسـتندة إىل )للثعلب واالرنب والشاة واخلنزير والكلب واهلر وشـبه ذلـك(دلوا  )وأربعني(
 .وشهرة )٣(سندا) بول الرجل(كذا يف ) و(كما مر، واملستند ضعيف والشهرة جابرة على مازعموا   )٢(موته

ا النـص فيـه، وكـذا بـول الصـبية، وإطالق الرجل يشمل املسلم والكافر، وخترج املرأة واخلنثـى فيلحـق بوهلمـا مبـ
 .أما الصيب فسيأيت

 ولو قيل فيما ال نص فيه بنزح ثالثني أو أربعني وجب يف بول
___________________________________ 

ن يف احلديث من الراوي حىت تكون للشك، أو مـن االمـام، لتكـو ) أو(الرتديد بني االحوط واالفضل �شئ عن الرتديد يف أن كلمة ) ١(
ث إن الرتديــد يف حكــم واقعــي مشــكوك املقــدار، واالحتيــاط يقضــي �ختيــار االكثــر، وإن  . للتخيــري وعلــى االول فنــزح االكثــر أحــوط، حيــ

 .وعلى الثاين فاالقل كاف قطعا، ويكون االكثر أفضل. ة تنفي الزائد كانت أصالة الرباء
 ".واملراد من جناسته �ملوت : " رهكذا يف النسخ املخطوطة واملطبوعة، لكن يف املطبوعة مبص) ٢(
ت) ع(اخلرب الوارد يف هذا رواية علي بن أيب محزة عن الصادق ) ٣( وهـو ضـعيف بعلـي بـن " ينـزح منـه أربعـون : " بـول الرجـل؟ قـال: قلـ

 .أيب محزة فانه واقفى املصدر نفسه
 .٢احلديث . ١٦الباب . ١٣٣ص 
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 .ع احتمال االجتزاء �القل، لالصلومن بول الرجل، م )١(اخلنثى أكثر االمرين منه
يف املشـهور، واملسـتند روايـة جمهولـة ) ملـاء املطـر املخـالط للبـول والعـذرة وخـرء الكلـب(دلوا ) ثالثني(نزح ) و(
 .)٢(الرواي

مخسني للعذرة، وأربعني لبعض االبوال، واجلميع للبعض كاالخري منفردا الينا يف وجوب ثالثني لـه  )٣(واجياب
 طا للماءجمتمعا خمال

___________________________________ 
 .أي مما وجب فيما النص فيه وهو ثالثون، أو أربعون ومما وجب يف بول الرجل وهو أربعون، لكن يف التعبري مساحمة) ١(
 .والرجل هذا من ا�اهيل جدا ال يعتىن �حاديثه وهي رواية كردويه عن أيب احلسن ) ٢(

 .٣احلديث . ٢٠الباب . ١٤٠ص . احلديث املصدر نفسهراجع حول 
أن احلكم بنزح ثالثني دلوا ملاء املطر اذا اخـتلط مـع البـول والعـذرة، وخـرء الكلـب إذا وقـع يف البئـر خمـالف : حاصل الوهم. دفع وهم) ٣(

البئــر إذا وقــع خــرء الكلــب فيهــا، النــه ونــزح مجيــع مــاء . للحكــم الســابق وهــو نــزح مخســني دلــوا للعــذرة الرطيــة وحــدها إذا وقعــت يف البئــر
 فكيف اجلمع بني هذين احلكمني املتنافيني؟ . يلحق مبا النص فيه

    



٢٦٦ 

مبىن حكم البئر على مجع املختلف، وتفريق املتفق فجاز إضعاف ماء املطر حلكمـه وإن مل تـذهب أعيـان  )١(الن
 .هذه االشياء
 .)٤(وهو اكثر، أو مساو )٣(، أو كاناحدها كفت الثالثون إن مل يكن له مقدر )٢(ولو خالط

___________________________________ 
 .هذا جواب عن الوهم املذكور) ١(

ىن حكـم البئــر يف الفقـه هـو اجلمـع بـني املاهيــات املختلفـة احلقـائق كـاجلمع بــني : وخالصـته أنـه لـيس بـني احلكمــني املـذكورين منافـاة، إذ مبـ
والتفريـق بـني املتفـق كـالتفريق . ني دلوا لو وقع أحـدمها يف البئـر، مـع أ�مـا خمتلفـان يف الطهـارة والنجاسـةالشاة واخلنزير يف وجوب نزح أربع

ت جناســة  بــني الكــافر واخلنزيــر يف وجــوب نــزح ســبعني دلــوا للكــافر اذا وقــع يف البئــر ومــات فيهــا، مــع أ�مــا متفقــان يف النجاســة وإن كانــ
 .نزير ذاتية ال تطهر إال �النقالب واالستحالةالكافر عرضية يطهر �السالم، وجناسة اخل

وهـو أن مبـىن حكـم البـرت يف الفقـه هـو اجلمـع : فهنا لو خالط ماء املطر مع الثالثة املذكورة ووقع يف البئر ينـزح منهـا ثالثـون دلـوا، ملـا ذكـر
 .بني املختلف، والتفريق بني املتفق

وهي البول والعذرة وخـرء الكلـب ووقـع يف البئـر لكفـى نـزح ثالثـني دلـوا يف طهـارة مـاء : أي لو خالط ماء املطر أحد الثالثة املذكورة) ٢(
 .البئر

 .أي أو كان له مقدر حبسب االخبار، لكن املقدر اكثر من نزح ثالثني دلوا، فانه مع ذلك ينزح ثالثون دلوا) ٣(
 .  دلوا فهنا ينزح ثالثون دلوا�ن كانت الرواية تصرح بثالثني: أي أو كان املقدر مساو مع ثالثني دلوا) ٤(

    



٢٦٧ 

�ن احلكـم معلـق �جلميـع،  )٣(وغريه. كالكل  )٢(واطلق املصنف ان حكم بعضها. أقل اقتصر عليه )١(ولو كان
 .أجود )٦(والتفصيل )٥(مقدره أو اجلميع )٤(فيجب لغريه

 وهو غري ذائبها: )٧()ليابس العذرة(دالء ) ونزح عشر(
___________________________________ 

 .أي املقدر الذي ورد يف االحاديث لو كان أقل من الثالثني فهنا يقتصر يف النزح على االقل، ال على الثالثني) ١(
ىن أنـه لـو خـالط مـاء املطـر مـع البـول وحـده، أ: أي حكم بعض هذه الثالثة املذكورة حكم الكل يف وجوب نزح ثالثني دلـوا) ٢( ومـع مبعـ

 .العذرة وحدها، أو مع خرء الكلب وحده جيب نزح ثالثني دلوا أيضا كما كان ينزح الثالثون لو خالط مع اجلميع
وأمـا يف مـورد . أي واطلق غري املصنف من الفقهاء يف أن حكـم وجـوب نـزح ثالثـني معلـق علـى اخـتالط مـاء املطـر �لثالثـة املـذكورة) ٣(

ولــو مل يكــن هلــا مقــدر فيجــب نــزح . ملــذكورة فيجــب يف كــل جناســة مقــدرها اخلــاص إن كــان هلــا مقــدر�ن خــالط احــد الثالثــة ا: االفــرتاق
 .اجلميع، لكنه مما النص فيه

 .أي لغري اجلميع وهو اختالطه ببعض الثالثة كما عرفت) ٤(
 .أي نزح اجلميع إن مل يكن له مقدركما عرفت) ٥(
املذكورةالتفصـيل بـني نـزح املقـدر إن كـان هلـا وبـني نـزح اجلميـع إن مل يكـن هلـا مقـدر، أي يف صورة اخـتالط مـاء املطـر بـبعض الثالثـة ) ٦(

 .احلاقا له مبا ال نص فيه
 . ٢ - ١احلديث . ٢٠الباب  ١٤٠ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٧(

    



٢٦٨ 

 .أو رطبها أو مها على االقوال
 .)٢(واملروي دالء يسرية. كدم الدجاجة املذبوحة يف املشهور) الدم )١(وقليل(

 .)٥(أو النه أقل مجع الكثرة، وفيهما نظر )٤(�لعشر، النه أكثر عدد يضاف إىل هذا اجلمع )٣(وفسرت
___________________________________ 

 .ليابس العذرة أي ونزح عشر دالء لقليل الدم اذا وقع يف البئر: يف قوله) الالم اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ١(
 .١احلديث . ٢١الباب . ١٤١راجع املصدر نفسه، ص . الدمهذا يف خصوص ) ٢(

ولعل هذه الروا�ت . يدل على نزح عشرين دلوا وكذلك �لنسبة إىل العذرة اليابسة ٤حديث آخر حتت رقم  ١٤٢ويف نفس الباب ص 
 .صارت السبب لتفسري الدالء اليسرية يف تلكم االخبار �لعشرة

 .أي الدالء اليسرية فسرت �لعشر) ٣(
 .وهو العشرة: القائل �ن العشرة أكثر عدد يضاف إىل هذا اجلمع الشيخ يف التهذيب، فانه جعله مجع قلة ومحله على اكثره) ٤(

 .أو النه أقل مجع الكثرة: وهو العشرة، واليه أشار بقوله: وعكس العالمة يف املنتهى فجعله مجع كثرة ومحله على أقله
 .ول فلفساد كونه مجع قلة، الن أوزان مجع القلة مشهورة وهذا ليس منهاأما يف اال: وجه النظر فيهما) ٥(

وعلى تقدير صحنه اليصلح محله على اكثـره، بـل مـع اطالقـه  -) مثة أفعال مجوع قلة* أفعلة أفعل مث فعلة ( -: قال ابن مالك يف الفيته
 .حيمل على أقله كنظائره اتفاقا، خصوصا مع وصفه �ليسرية

 فالنــه أصــاب يف جعلــه مجــع كثــرة، لكنــه أخطــأ يف جعــل أقــل اجلمـع اللكثــرة عشــرة، بــل هــو مــازاد عــن اكثــر مجــع القلــة ولــو وأمـا يف الثــاين
 .بواحد فيكون أقله أحد عشر

هــذا مــع أن احلــق أن اليفــرق فيــه بــني االمــرين يف أمثــال هــذه االحكــام املبنيــة علــى العــرف الــذي ال يفــرق بينهمــا، وهــم قــد اعرتفــوا بــه يف 
وقد تنبه يف املختلف، لكون أقل مجع الكثرة أحد عشر، وأن هذا مجع كثرة كما هو احلق فيهما، ولكن محله علـى العشـرة . اضع كثريةمو 

ــرباء: وال خيفــى فســاد هــذا التعامــل أيضــا. ة مــن الزائــد حمتجــا �صــالة الــرباء ق �لقواعــد الشــرعية وال ة  وأنــه لــومت لكــان محلــه علــى الثالثــة أوفــ
 .ما ال خيفىاالصلية ك

    



٢٦٩ 

 .وهو احلمامة فما فوقها، أي لنجاسة موته) للطري(دالء ) سبع(نزح ) و(
 .)٢(واملروي، وإن ضعف اعتبار تقسخها. يف املشهور) مع انتفاخها )١(والفأرة(
 وهو الذكر زادسنه عن حولني ومل يبلغ) الصيب )٣(وبول(

___________________________________ 
 .الطري أي ونزح سبع دالء الفأرة: يف قوله) الالم اجلارة(ى جمرور �جلر عطفا عل) ١(
 .١٤ - ٧ - ١احلديث . ١٩الباب . ١٣٩ - ١٣٧ص ) املصدر نفسه) (٢(
 .للطري أي وسبع دالء لبول الصيب: يف قوله) الالم اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٣(
 .١احلديث . ١٦الباب . ١٣٣ص ) املصدر نفسه(

    



٢٧٠ 

اخلـايل بدنـه مـن ) اجلنـب )٢(وغسـل(ويف حكمه الرضيع الذي يغلب أكله علـى رضـاعه، أو يسـاويه ، )١(احللم
 .)٣(جناسة عينية

 )٥(، ال سلب الطهورية)٤(ومقتضى النص جناسة املاء بذلك
___________________________________ 

 .يه العرف وال اللغة، ال يف جانب القلة وال يف جانب الكثرةالظاهر أن التحديد �عتبار املوضوع، ال احلكم، وهذا مما ال يساعد عل) ١(
 .للطري أي ونزح سبع دالء للجنب إذا اغتسل يف البئر: يف قوله) الالم اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٢(
 .٢٢الباب . ١٤٣ - ١٤٢ص ) املصدر نفسه(

 .دخل اجلنب البئر نزح منها سبعة دالء إذا: اليك نص احلديث الثالث عن أحدمها عليهما السالم قال: االحاديث
أمـا اشـتمال بدنـه علـى جناسـة عينيـة . التقييد بذلك نظرا إىل أن هذا املقدر خاص ظهرا مبا إذا اغتسل اجلنب �عتباره جنبا فحسب) ٣(

ين، أو بـول، وحنومهـا علـى بدنـه وقـد اغتسـل يف البئـر قـدر لكـل مـن املـين، أو مـن نـزح امل: فهو خارج عن هذا احلكـم فـال بـد عنـد وجـود مـ
 .من نزح سبعة دالء: �الضافة إىل ما جيب على اجلنب بعد االغتسال يف البئر. جناسة أخرى على بدنه

 .أي بسبب اغتسال اجلنب يف البئر) ٤(
فــع أن اجلنــب إذا اغتســل يف البئــر وإن جنــس ماؤهــا، لكنــه يصــح الغســل بــه فــال تســلب الطاهريــة مــن ر : بقصــد الشــهيد قــدس ســره) ٥(

 .احلدث منه

    



٢٧١ 

 .فان اغتسل مرمتسا طهر بدله من احلدث، وجنس �خلبث )١(وعلى هذا
إليــه أو  )٥(بــه، أو وصــول املــاء )٤(مــع اتصــاله )٣(مرتبــا ففــي جناســة املــاء بعــد غســل اجلــزء االول )٢(وان اغتســل

 )٦(توقفه
___________________________________ 

لب من ماء البئر بعد أن اغتسل اجلنب فيها فلو اغتسل اجلنب يف البئر غسال ارمتاسيا طهر بدنـه أي وبناء على أن الطاهرية ال تس) ١(
ث وهــي النجاســة وال خيفــى بعــد هــذا الفــرض، النــه بنــاء علــى جناســة مــاء البئــر بســبب غســل . مـن احلــدث وهــو اجلنابــة، لكــن جنــس �خلبــ

ريـد اخلـروج منهـا، إذ اخلـروج الـدفعي بنحـو الطفـرة مـن املسـتحيل تقريبـا اجلنب فيها كيف ميكن الغسل من مائها وقد صار جنسـا عنـدما ي
 .فعندما ينوي االرمتاس ويروم اخراج رأسه ورقبته دخل ماء الغسالة يف البئر وصدق غسل اجلنب فيها

 .ة أيضا�ن اغتسل الرأس والرقبة أوال، مث جانب االمين العوره، مث جانب االيسر مع العور : أي على حنو الرتتيب) ٢(
 .وهو الرأس والرقبة) ٣(
 .أي مع اتصال اجلزء االول �ملاء حىت ينجس ماء البئر) ٤(
 .أي وصول ماء الغسالة إىل ماء البئر حىت ينجس ماء البئر) ٥(
خة فيهــا لكننــا مل نعثــر علــى . الظــاهر أن مرجــع الضــمري النجاســة وكــان الــالزم اتيا�ــا مؤنثــا لوجــوب التطــابق بــني املرجــع والضــمري) ٦( نســ

 . �نيث الضمري، واالشتباه من النساخ أي أو توقف النجاسة على إمتام الغسل

    



٢٧٢ 

ـــى اكمـــال الغســـل وجهـــان �الصـــل مـــع  )٣(عمـــال )٢(وال يلحـــق �جلنـــب غـــريه ممـــن جيـــب عليـــه الغســـل. )١(عل
 .)٤(احتماله

 ، وال يلحق به)حيا(من ماء البئر ) الكلب )٥(وخروج(
___________________________________ 

ــى اكمــال الغســل، الن املوجــب للنجاســة هــي غســالة اجلنــب فعليــه مبجــرد اتصــال غســالته مبــاء البئــر ) ١( وجــه بعــدم توقــف النجاســة عل
ة البئـر ووجـه �لتوقـف، الن الـنص دل علـى أن اغتسـال اجلنـب موجـب لنجاسـ. ينجس املاء فال ميكنه بعـد ذلـك مـن اسـتعمال هـذا املـاء

 .وال يتحقق هذه إال �متام الغسل
أي من عليه غسل احليض، أو االستحاضة، أو مس امليت لو اغتسل يف البئر ال جيب عليه نرح سبع دالء منهـا حـىت يطهـر، لعـدم ) ٢(

 .حلوق هذه االغسال بغسل اجلنابة حىت ينزح منها سبع دالء
ة من جناسة املاء �غتسال مـن كـان عليـه أحـد  ي عدم احلاقها به الجل أصالة الرباءتعليل لعدم احلاق هذه االغسال بغسل اجلنابة أ) ٣(

 .املذكورات يف البئر فال ينجس ماؤها
ــال املــــذكوورة لـــو اغتســــل يف البئـــر) ٤( ن االغسـ ــ ــري اجلنابــــة مـ ن عليـــه غســــل غـ ــ وأمــــا وجـــه االحتمــــال . أي مـــع احتمـــال نــــزح ســـبع دالء ملــ

ومـن املعلـوم أن هـذه . ا يف نزح سبع دالء، وامنـا احلكـم �ظـر إىل كـون اجلنابـة أحـد االحـداث الكبـريةفالستفادة أن اجلنابة الخصوصية هل
االغسال مـن االحـداث فتكـون مشـرتكة مـع اجلنابـة يف وجـوب سـبع دالء مـن البئـر اذا اغتسـل أحـد املتصـفني �ـا فيهـا فـاحلكم وهـو سـبع 

 .دالء �بت لكل حدث كبري، سواء أكان جنابة أم غريها
 .للطري أي ونزح سبع دالء خلروج الكلب: يف قوله) الالم اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٥(

 .١احلديث . ١٧الباب . ١٣٤ص . راجع املصدر نفسه

    



٢٧٣ 

 .اخلنزير، بل ال نص فيه
مثلــث الــدال يف املشــهور، وال نــص عليــه ظــاهرا، فيجــب تقييــده �جلــالل كمــا ) ونــزح مخــس لــذرق الــدجاج(

 .يف البيان ليكون جنسا صنع املصنف
، )١(وحيتمــل حينئــذ وجــوب نــزح اجلميــع إحلاقــا لــه مبــا ال نــص فيــه إن مل يثبــت االمجــاع علــى خالفــه، وعشــر

 .لالمجاع على عدم الزائد إن مت )٢(ادخاال له يف العذرة، واخلمس
 .، وجعل التخصيص �جلالل قوال)٣(ويف الدروس صرح �رادة العموم كما هنا

___________________________________ 
وجـــوب نـــزحح اجلميـــع أي وحيتمـــل وجـــوب نـــزح عشـــر دالء كمـــا حيتمـــل وجـــوب نـــزح : �جلـــر عطفـــا علـــى ا�ـــرور �الضـــافة يف قولـــه) ١(

 .اجلميع
وجـوب نـزح اجلميـع أي وحيتمـل وجـوب نـزح مخــس دالء : خبفـض كلمـة واخلمـس عطفـا علـى كلمـة اجلميـع ا�ـرورة �الضـافة يف قولـه) ٢(
وعلـى فـرض التعمـيم فالبـد مـن التفصـيل بـني الرطـب . مث ال خيفى بعد احلاقه �لعذرة، ال�ا خاصة �النسان حسب العرف واللغة. ضاأي

 .واليابس، أو التفسخ وغريه
كمـا أنـه جعـل احلكـم هنـا شـامال ). اجلـالل وغـريه: (أن احلكـم شـامل لكـال قسـمي الـدجاج) الـدروس(أي صرح املصنف يف كتاب ) ٣(
 . ال القسمنيلك

    



٢٧٤ 

 .فيها ضعيف )٣(على املشهور واملأخذ) )٢(واحلية( )١(مع عدم الوصف) للفأرة(دالء ) وثالث(
أحلـق ) و. (مـع الشـك يف ذلـك عـدم اسـتلزامه للمـدعى )٥(وفيـه. �ن هلـا نفسـا فتكـون ميتتهـا جنسـة: )٤(وعلـل

 �لتحريك) الوزغة( )٦(�ا
___________________________________ 

 .أي مع عدم وصف االنتفاخ، أو التفسح) ١(
 .٢احلديث . ١٩الباب . ١٣٧ص ) املصدر نفسه(راجع 

 .للفأرة: يف قوله) الالم اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٢(
 .أي الدليل الدال على نزح ثالث دالء للحية إذا وقعت يف البئر ضعيف) ٣(
 .وماتت فيها أي علل نزح ثالث دالء للحية إذا وقعت يف البئر) ٤(
 .أي يف التعليل املذكور نظر واشكال) ٥(

 :أن االستدالل املذكور خمدوش صغرى وكربى: وجه النظر
 .فللشك يف كون احلية ذات نفس سائلة) أماالصغرى(
ص فيـه فكيـف فال�ا على فرض ثبوت النجاسة فيها ال يستلزم احلكم بثالث دالء، نظرا إىل ان ذلـك يلحـق احليـة مبـا النـ) وأما الكربى(

إذا : قــال التوفيــق بــني الــدليل واملــدعى؟ نعــم رمبــا يســتدل بروايــة ضــعيفة ســندا وداللــة اليــك نــص احلــديث الســادس عــن أيب عبــدهللا 
 .سقط يف البئر شئ صغري فمات فيها فانزح منها دالء

 . أي �حلية) ٦. (٦احلديث . ١٥الباب . ١٣٢ص ) املصدر نفسه(راجع 

    



٢٧٥ 

 .كما اعرتف به املصنف يف غري البيان، وقطع �حلكم فيه كما هنا  )١(د لهوال شاه
 .ورمبا قيل �الستحباب لعدم النجاسة، ولعله لدفع وهم السم). العقرب(�ا  )٢(أحلقت) و(
وأحلــق بــه املصــنف . )٤(وهــو مــادون احلمامــة ســواء أكــان مــأكول اللحــم أو ال )٣(بضــم عينــه) ودلــو للعصــفور(

ــن املســلم. بــول الرضــيع قبــل اغتذائــه �لطعــام يف احلــولني )٥(يف الثالثــة وإمنــا تركــه هنــا لعــدم  )٦(وقيــده يف البيــان �ب
 النص مع أنه

___________________________________ 
 .اليك نص احلديث. يوجد اسم الوزغة. ٢احلديث . ١٩الباب . ٣٧الخيفى عليك أن يف املصدر نفسه ص ) ١(

ينــزح منهــا ثــالث دالء ففــي احلــديث الوزغــة : عــن الفــأرة والوزغــة تقــع يف البئــر؟ قــال ســألت أ�عبــدهللا : عــن معاويــة ابــن عمــار قــال
 .وال شاهد له أي ال شاهد الحلاق الوزغة �حلية ضعيف! موجودة فقول الشهيد 

 .أي �لفأرة يف نزح ثالث دالء) ٢(
 .لعني يف العصفور لو كانت مفتوحة ملا وقع يف البئر فالضم صار سببا لوقوعي فيهاوهي أن ا: وهناك لطيفة) ٣(
 .٦احلديث  ١٨الباب  ١٣٧ص  - ١اجلزء  -) وسائل الشيعة) (٤(
 .الدروس، والبيان، والذكرى) ٥(
، فيقتضـي أن -�ـا لبـدن الكـافر وجناسة خارجية وهي مالقا. -كونه بوال   -وجه التقييد أن لبول ولد الكافر جناستني، جناسة ذاتية ) ٦(

 . يكون حكم ولد الكافر أغلظ من ولد املسلم

    



٢٧٦ 

 .يف الشهرة كغريه مماسبق
بـل ال قائـل بغـريه علـى تقـدير القـول  )١(واعلم أن أكثر مستند هذه املقدرات ضعيف لكـن العمـل بـه مشـهور

 .�لنجاسة، فإن الالزم من اطراحه كونه مما ال نص فيه
كامال مـن أول النهـار إىل الليـل، سـواء ) يوما(رجال كل اثنني منهما يرحيان اآلخرين ) �ربعةوجيب الرتواح (

 .املانعة من نزحه) الغزارة(تعذر نزح اجلميع بسبب ) عند(يف ذلك الطويل والقصري 
الحد االسباب املتقدمة، والبـد مـن إدخـال جـزء مـن الليـل متقـدما ومتـأخرا مـن �ب ) ووجوب نزح اجلميع(
وال جيزى مقـدار اليـوم مـن الليـل، وامللفـق منهمـا، وجيـزي مـا زاد عـن االربعـة . قدمة، و�يئة االسباب قبل ذلكامل

 .)٢(وجيوز هلم الصالة مجاعة ال مجيعا بدو�ا وال االكل كذلك. دون ما نقص وإن �ض بعملها
___________________________________ 

وهو نـزح مجيـع مـاء البئـر : ا املستند وإن كان ضعيفا وإال كانت املسألة مما النص فيه ويتبع حكمهالشهرة دليل على حتتم العمل �ذ) ١(
 .وال قائل بنزح مجيع ماء البئر لوقوع بول الرضيع

 .أي ال جيوز هلم االكل جمتمعني وإن كانت الصالة هلم جائزة مجاعة) ٢(
يت  أن االمــر �لــرتاوح اثنــني اثنــني يومــا إىل: والفــرق بينهمــا ــى االســتمرار العــريف وذلــك يقتضــي اســتثناء االعــذار العرفيــة الــ الليــل حممــول عل

أمــا أن يكونــوا يف . تتعــارف غالبــا، وصــالة اجلماعــة مــن تلكــم االعــذار، نظــرا إىل شــدة ترغيــب الشــارع فيهــا، فجــاز تــرك الــرتاوح الجلهــا
 . االكل أيضا جمتمعني فال دليل على استثنائه

    



٢٧٧ 

ري الــذكور )١(لالربعــةونبــه �حلــاق التــاء  ن مل يــدل علــى اعتبــار الرجــال، وقــد صــرح  )٢(علــى عــدم إجــزاء غــ ولكــ
خالفـــا للمحقـــق حيـــث اجتـــزأ  )٣(املصـــنف يف غـــري الكتـــاب �عتبـــاره وهـــو حســـن، عمـــال مبفهـــوم القـــوم يف الـــنص

 .�لنساء والصبيان
، )٤(مبعـىن وجـوب أكثـر االمـرين): مجـع بـني املقـدر وزوال التغـري(جناسـة هلـا مقـدر ) ولو تغري ماء البئـر بوقـوع(

ولـــو مل يكـــن هلـــا مقـــدر ففـــي . مجعـــا بـــني النصـــوص وزوال التغـــري املعتـــرب يف طهـــارة مـــا ال ينفعـــل كثـــريه فهنـــا أوىل
 .أجودمها الثاين: االكتفاء مبزيل التغري، أو وجوب نزح اجلميع، والرتاوح مع تعذره قوالن

___________________________________ 
 .وجيب الرتاوح �ربعة: ٢٧٦ قوله يف ص يف) ١(
ن كــون ) ٢( ــز املــذكر فهنــا ذكــر املصــنف كلمــة اربعــة �لتأنيــث الذالــة علــى أن املميــز هنــا مــذكر فالبــد مــ ث إن العــدد يــذكر مــع املمي ــ حي

 .الرتاوح بني الذكور، البني اال�ث
 ".يوما إىل الليل وقد طهرت يقام عليها قوم يرتاوحون اثنني : " عن االمام الصادق ) ٣(
 .١احلديث . ٢٣الباب . ١٤٣ص . ١اجلزء ) وسائل الشيعة(

 .وصرح احملققون �ن القوم اسم للرجال، وكذلك استحسن الشارح عدم كفاية االطفال والنساء، وقوفا على ظاهر اللفظ
نزح املقـدر، ودليـل وجـوب النـزح حـىت يـزول التغـري  يعين جيب استمرار النزح حىت يذهب تغري املاء، ويف ذلك مجع بني دليل وجوب) ٤(

 . الذي ورد يف اجلاري والكثري، فهنا أوىل �لوجوب

    



٢٧٨ 

 .فيه أيضا )١(ولو أوجبنا فيه ثالثني، أو أربعني اعترب أكثر االمرين

 )مسائل(

مـع القيـد  مـع صـدقه عليـه ) ال يصدق عليه اسم املاء �طالقـه(أي الشئ الذي ) املاء املضاف ما): (االوىل(
كاملعتصر من االجسام، واملمتزج �ـا مزجـا يسـلبه االطـالق كـاالمراق، دون املمتـزج علـى وجـه ال يسـلبه االسـم، 

 .وإن تغري لونه كاملمتزج �لرتاب، أو طعمه كاملمتزج �مللح، وإن أضيف إليهما
ن حـدث، وال خبـث مـ) مطلقـا(لغريه ) غري مطهر(يف ذاته حبسب االصل ) طاهر(أي املاء املضاف ) وهو(

 ).االصح(القول ) على(اختيارا واضطرارا 
 .)٣(جبواز الوضوء وغسل اجلنابة مباء الورد، استنادا إىل رواية مردودة: قول الصدوق )٢(ومقابله

___________________________________ 
 .إما ثالثون دلوا، أو أربعون، وإما النزخ حىت يزول التغري) ١(
 .القول االصحأي ومقابل ) ٢(
 .ال �س بذلك: الرجل يغتسل مباء الورد ويتوضأ للصالة؟ قال: قيل له وهي املروية عن أيب احلسن ) ٣(

 . والرواية ضعيفة السند، وقد وقع االمجاع على خالفها. ١احلديث . ١٣الباب . ١٤٨ص ). املصدر نفسه(راجع 

    



٢٧٩ 

 .املرتضى برفعه مطلقا اخلبث )١(وقول
ــ( ، مــع اتصــاله )٢()مطلقــا(مــاء ) وطهــره إذا صــار(إمجاعــا ) �لــنجس(املضــاف وإن كثــر �التصــال ) نجسوي

 ).االصح(القول ) على( )٣(�لكثري املطلق ال مطلقا
 .مبطلق االتصال به وإن بقي االسم )٥(طهره �غلبية الكثري املطلق عليه وزوال أوصافه وطهره: )٤(ومقابله

___________________________________ 
ن ) ١( ث ذهــب إىل أن املــاء املضــاف مطلقــا ســواء أكــان مــاء الــورد أم غــريه رافــع عــ أي ومقابــل القــول االصــح قــول املرتضــى أيضــا، حيــ

 .اخلبث وال اختصاص له مباء الورد
 .ن املعصراتهذا ماء مطلق مسلوبة عنه االضافة أي اضافته إىل أي شئ م: �ن يقال له: أي صار املاء املضاف مطلقا) ٢(
أي وال يطهــر املــاء املضــاف الــنجس مبجــرد اتصــاله �لكثــري وإن مل يكــن مطلقــا بــل البــد يف طهارتــه �التصــال �ملــاء الكثــري املطلــق ) ٣(

 .إنه ماء مطلق حىت يطهر: حبيث يقال هلذا املاء
 .أي ومقابل القول االصح القول بطهر املاء بصدق أغلبية الكثري املطلق عليه) ٤(
أي ومقابل القول االصح طهر املاء املضاف مبجرد اتصاله �ملاء الكثري املطلـق لكـن يف التعبـري اضـطراب، أذ ظـاهر مـراده أن مقابـل  )٥(

ث تــزول أوصــافه): أحــدمها(القــول االصــح قــوالن  طهــر املــاء ): و�نيهمــا. (طهــر املــاء املضــاف الــنجس مبــا إذا غلــب املــاء الكثــري عليــة حبيــ
 . جرد اتصال الكثري به وإن مل يغلبه، اوبقي عليه اسم املضاف بعد اتصاله �لكثري املطلقاملضاف النجس مب

    



٢٨٠ 

مع أصالة بقاء النجاسة أن املطهـر لغـري املـاء شـرطه وصـول املـاء إىل كـل جـزء مـن الـنجس، ومـا  )١(ويدفعهما
سيأيت له حتقيـق آخـر يف �ب دام مضافا ال يتصور وصول املاء إىل مجيع أجزائه النجسة، وإال ملا بقي كذلك، و 

 .االطعمة
يف الطهـارة والنجاسـة ) �بـع للحيـوان الـذي �شـره(وهـو املـاء القليـل الـذي �شـره جسـم حيـوان ): )٢(والسؤر(

 .)٣(والكراهة
___________________________________ 

ســم النجاســة علــى هــذا املــاء بواســطة االستصــحاب أي ويــدفع هــدين القــولني الــذين مهــا بقــابالن للقــول االصــح �الضــافة إىل بقــاء ا) ١(
ء النــه قبــل اطــالق أغلبيــة املــاء املطلــق عليــه أو قبــل اتصــاله �ملــاء الكثــري كــان جنســا فبعــد اتصــاله �ملــاء الكثــري أو صــدق اطــالق أغلبيــة مــا

 .املطلق عليه نشك يف طهارته وزوال النجاسة عنه فنستصحب احلالة السابقة وهي النجاسة
يت يبقيهـا الشـارب يف " وهـي مجـع سـؤر، : تكرر يف احلديث ذكـر االسـئار): (ء ر س(يف مادة ) جممع البحرين(يف ) ٢( وهـي بقيـة املـاء الـ

 ".اال�ء أو يف احلوض مث استعري لبقية الطعام 
 ".اتفق أهل اللغة على أن سائر الشئ �قيه قليال كان أو كثريا : " وقال االزهري

وهو ما يبقى بعد الشـرب، وهـذا ممـا يغلـط فيـه النـاس : سائر مهموز ومنه الباقي، النه اسم فاعل من السؤر: " هايةوقال ابن االثري يف الن
 ".فيضعونه موضع اجلميع 

 .إذا فال وجه لتعريف الشارح، إال أن يكون اصطالحا خاصا �لفقهاء
دم حرمة أسئار كثري من احليوا�ت احملرمة اللحم، بل وال كراهة يف أما يف احلرمة والكراهة فال لع. التبعية يف الطهارة والنجاسة ظاهرة) ٣(

 .بعضها كاهلرة مثال

    



٢٨١ 

وهو املتغـذي بعـذرة االنسـان حمضـا إىل أن ينبـت عليهـا حلمـه، واشـتد عظمـه، أو مسـي ) ويكره سؤر اجلالل(
 .)١(يف العرف جال ال قبل أن يستربأ مبا يزيل اجللل

 ).عن النجاسة(موضع املالقاة للماء أي خلو ) وآكل اجليف مع اخللو(
 .بعدم التنزه عن النجاسة) احلائض املتهمة(وسؤر 

 .وهو حسن )٢(وأحلق �ا املصنف يف البيان كل متهم �ا
 .ومها داخالن يف تبعيته للحيوان يف الكراهية وإمنا خصهما لتأكد الكراهة فيهما) سؤر البغل واحلمار(و 
 .ال يؤكل حلمه إال اهلر ، وكل ما)وسؤر الفأرة واحلية(
 )٣(قبل بلوغه) وولد الز�(

___________________________________ 
 .٢احلديث . ٥الباب . ١٦٧ص . ١احلزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ١(

 .١احلديث . ٦الباب . ١٦٨أنه كان يكره سؤر كل شئ ال يؤكل حلمه وراجع ص  اليك نص احلديث عن أيب عبدهللا 
أي �لنجاسـة، ولعـل مسـتند االحلـاق يسـتفاد مـن أن منشـأ الكراهـة فيهـا . ال �كلـوا حلـوم اجلاللـة: قـال اليك نصه عن أىب عبـدهللا 

 .عدم خلوها عن النجاسة غالبا، فكذلك كل من ا�م �لنجاسة
ز� مكــروه ولــيس بــنجس النــه �بــع للمســلم يف ا) ٣( لطهــارة، بنــاء علــى تبعيتــه لــه وإن كــان ولــد الــز� مقصــوده قــدس ســره أن ســؤر ولــد الــ

 .أو حممول على ما إذا كان الز� من أحد الطرفني فقط، فانه �بع لآلخر قطعا. منفيا عن الزاين املسلم شرعا

    



٢٨٢ 

 .)١(أو بعده مع إظهاره لالسالم
االرض ) مـــس أذرع يفخب(الـــيت يرمـــى فيهـــا مـــاء النـــزح ) يســـتحب التباعـــد بـــني البئـــر والبالوعـــة): ()٢(الثانيـــة(

 .عن قرار البئر) البالوعة(قرار ) أو حتتية(بضم الصاد وسكون الالم ) الصلبة(
 .أذرع) فسبع(�ن كانت االرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا، أو مرتفعة عنه : كذلك) وإال يكن(

 يستحب التباعد يف أربع )٣(وصور املسألة على هذا التقدير ست
___________________________________ 

 .وإال فهو كافر جنس حيرم سؤره، لنجاسته) ١(
وذلـك الن قـرار البالوعـة إمـا مسـاو لقـرار البئـر، أو أنـزل ) ٣(مسـائل: ٢٧٨أي املسألة الثانية من املسائل اليت قاهلـا املصـنف يف ص ) ٢(

 ٢*  ٣فهذه ست صور بضرب الثالثة يف االثنـني، أي أو أعلى، فهذه ثالث صور، ويف كل منها إما أن تكون االرض رخوة أو صلبة، 
 :، اليك الصور تفصيال٦= 
 .تساوي قرار البالوعة مع قرار البئر إذا كانت اآلرض رخوة): الصورة االوىل(
 .كون قرار البالوعة أنزل عن قرار البئر اذا كانت االرض رخوة): الصورة الثانية(
 .لى عن قرار البئر إذا كانت االرض رخوةكون قرار البالوعة أع): الصورة الثالثة(
 .تساوي قرار البالوعة مع قرار البئر إذا كانت االرض صلبة): الصورة الرابعة(
 .كون قرار البالوعة أنزل عن قرار البئر إذا كانت االرض صلبة): الصورة اخلامسة(
 .صلبة كون قرار البالوعة أعلى عن قرار البئر اذا كانت االرض): الصورة السادسة(
إن جمـرى العيـون كلهـا مـن : عن البئـر يكـون إىل جنبهـا الكنيـف؟ فقـال يل) ع(سألت أ� عبدهللا : اليك نص احلديث السادس قال) ٣(

وإن كان الكنيف فوق النظيفـة . مهب الشمال فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها مل يضرها اذا كان بينهما أذرع
 .وإن كانت جتاها حبذاء القبلة ومها مستو�ن يف مهب الشمال فسبعة أذرع. ثين عشر ذراعافال أقل من ا

 . ٦احلديث  ٢٤الباب . ١٤٥ص ) املصدر نفسه(

    



٢٨٣ 

منها خبمس، وهي الصلبة مطلقا والرخوة مع حتتية البالوعة وبسبع يف صورتني ومهـا مسـاوا�ما، وإرتفـاع البالوعـة 
�ن يكــــون البئــــر يف جهــــة الشــــمال، فيكفــــي : وقيــــة احملسوســــة الفوقيــــة �جلهــــةيف االرض الرخــــوة، ويف حكــــم الف

 ".مع مهب الشمال " جماري العيون " اخلمس مع رخاوة االرض وإن استوى القراران، ملا ورد من أن 
أي اتصــال مــا �ــا مــن الــنجس ) تقاربتــا إال مــع العلــم �التصــال(أي �لبالوعــة وإن ) �ــا(البئــر ) وال يــنجس(
 .البئر، الصالة الطهارة وعدم االتصال مباء

    



٢٨٤ 

ري املــأكول: )١(عشــرة(أي جنســها ) النجاســة): (الثالثــة(  )٣(�الصــل، أو العــارض )٢(حلمــه) البــول، والغــائط مــن غــ
آدميـا كـان أم ) من ذي النفس )٥(واملين )٤(والدم. (أي الدم القوي الذي خيرج من العرق عند قطعه) ذي النفس(

 غريه
___________________________________ 

اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع حول أحاديث البول والغائط ) ٢:(�نيث العدد �عتبار تقدير املعدود مذكرا، أى عشرة أشياء أو أمور) ١(
 .١احلديث . ٨، الباب ١٠٠٨ - ١٠٠٧ص  ٢

 .السنور فال تصح الصالة فيه حىت يغسله إن أصاب الثوب شئ من بول: قال: اليك نصه عن مساعة عن أيب عبدهللا 
 .كاجلالل، وموطوء االنسان، والشارب لنب اخلنزيرة) ٣(
 .احلديث الثاين. ٨٢الباب . ١١٠٠ص ). املصدر نفسه(راجع حول جناسة الدم ) ٤(

كـل شـئ مـن الطـري يتوضـأ ممـا شـرب منـه إال أن تـرى يف منقـاره : يف حـديث قـال اليك نصه عن عمـار السـا�طي عـن أيب عبـدهللا 
 .دما فان رأيت يف منقاره دما فال تتوضأ منه وال تشرب

ين ) ٥( اليــك نصــه عــن دمحم بــن مســلم عــن . ١احلــديث . ١٦البــاب  ١٠٢٣ - ١٠٢١مــن ص ) املصــدر نفســه(راجــع حــول جناســة املــ
إن : ويف املــين يصــيب الثــوب؟ قــال: ينضــحه �ملــاء إن شــاء قــال: ن املــذي يصــيب الثــوب؟ فقــالســألته عــ: أحــدمها عليهمــا الســالم قــال

 .عرفت مكانه فاغسله، وان خفي عليك فاغسله كله

    



٢٨٥ 

 .أي من ذي النفس وان اكل) منه )١(وان أكل حلمه، وامليتة(بر� أم حبر� 
أمـــا . )٢(ا تولـــد منهمـــا وان �ينهمـــا يف االســـمومـــ. الـــرب�ن، وأجزاؤمهـــا وان مل حتلهـــا احليـــاة) والكلـــب واخلنزيـــر(

 ، فانه يتبع يف احلكم االسم)٣(املتولد من أحدمها وطاهر
___________________________________ 

 .٣٤الباب . ١٠٥٠ص ) املصدر نفسه(راجع ) ١(
أن ميـس العلـب واالرنـب أو شـيئا مـن  سـألته هـل حيـل: قـال اليك نصه عن يـونس عـن بعـض أصـحابه عـن أىب عبـدهللا  ٣احلديث 

 .اليضره، ولكن يغسل يده: السباع حيا أو ميتا؟ قال
 .كلب، وال للمتولد من اخلنزير خنزير لكن مع ذلك فهو جنس، النه تولد منهما: �ن اليقال للمتولد من الكلب) ٢(
فـان صـدق اسـم . الطهارة والنجاسـة صـدق االسـم عليـه أي لو تولد حيوان من كلب وشاة، أو من خنزير وبقر فيتبع هذا املتولد يف) ٣(

الكلــب، أو اخلنزيـــر عليـــه فهــو جنـــس وان تولـــد مـــن طــاهر وجنـــس وان صـــدق اســـم الشــاة، أو البقـــر عليـــه فهـــو طــاهر وان تولـــد مـــن جنـــس 
 .وطاهر

    



٢٨٦ 

 .)٢(فاالقوى طهارته وان حرمه حلمه لالصل فيهما )١(ولو لغريمها، فان انتفى املماثل
 .االسالم مع جحده لبعض ضرور�ته )٤(وان انتحل )٣(صليا، أو مرتداأ) والكافر(

 .)٦(من أنكر االهلية، أو الرسالة، أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة: )٥(وضابطه
___________________________________ 

 .به الكلب، وال الشاة، وال اخلنزير، وال البقر�ن ال يشبه هذا املتولد من الكلب، والشاة، أومن اخلنزير والبقر أحدمها فال يش) ١(
ن طــاهر وجنــس وان ) ٢( أي الصــالة الطهــارة يف طهارتــه، والصــالة احلرمــة يف حرمــة حلمــه الن أصــالة الطهــارة تقتضــي كــون هــذا املتولــد مــ

 .انتفى املمائلة طاهرا وأصالة عدم تذكيته تقتضي حرمة حلمه
 .�ن كان ابواه كافرين فاسلم مث ارتد: و أحدمها مسلما أم مليا�ن كان ابواه، أ: سوأء أكان فطر�) ٣(

 .٣احلديث . ١٤الباب  ١٠١٨ص ) املصدر نفسه(راجع حول جناسة الكافر 
 .يغسل يده: فقال. يف رجل صافح رجال جموسيا اليك نصه عن دمحم بن مسلم عن أىب جعفر 

 .أي انتسب اليه انتحل فالن إىل فالن، أو إىل مذهبه: يقال) ٤(
 .أي القاعدة الكلية يف الكفر) ٥(
 . كالصالة والصوم والزكاة واحلج واخلمس) ٦(

    



٢٨٧ 

 .)١(املائع �الصالة) واملسكر(
فيـــه معلقـــا علـــى  )٣(بضـــم الفـــاء، واالصـــل فيـــه أن يتخـــذ مـــن مـــاء الشـــعري، لكـــن ملـــا ورد احلكـــم )٢()والفقـــاع(

 .)٥(ل خاصيته، أو اشتباه حالهملا أطلق عليه امسه، مع حصو  )٤(التسمية ثبت
___________________________________ 

 .اليك نصه. ٧احلديث  ٣٨الباب . ١٠٥٥راجع حول جناسة املسكر املصدر نفسه ص ) ١(
 .ال تصل يف بيت فيه مخر وال مسكر، الن املالئكة ال تدخل: قال عن عمار عن أىب عبدهللا 

 .أصابه مخر، أو مسكر حىت تغسلهوال تصل يف ثوب قد 
 .وبضميمة احلديث الثامن وغريه من االحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصدر نفسه

عــن الفقــاع؟  عــن هشــام بـن احلكــم أنــه سـأل أ� عبــدهللا  ٥احلـديث . ١٠٥٥ص ) املصــدر نفســه(راجـع حــول جناســة الفقـاع ) ٢(
 .اذا أصاب ثوبك فاغسلهال تشربه، فانه مخر جمهول ف: فقال

أن املدار واملالك يف جناسة الفقاع هو تسميته فقاعـا أو ظهـر مـن شـربه السـكر، ال مطلـق مـاء : خالصة هذا الكالم. وهي النجاسة) ٣(
 .فمجرد كونه ماء ال يكون جنسا وال حيرم شربه: الشعري، فان تشخيص املوضوعات اخلارجية بيد العرف

 .النجاسة على الذي يطلق عليه اسم الفقاع مع حصول خاصية الفقاع وهو السكر فيه كما عرفتأي ثبت احلكم وهي ) ٤(
 . الفقاع، لكنا ال نعلم بسكره، فانه حينئذ جنس وال حيل شربه: �ن يقال له) ٥(

    



٢٨٨ 

ــيب إذا غــال واشــتد ومل يــذهب ثلثــاه، لعــدم وقوفــه علــى دليــل  ومل يــذكر املصــنف هنــا مــن النجاســات العصــري العن
 .يقتضي جناسته كما اعرتف به يف الذكرى والبيان

وكونـه يف حكـم . يف تركـه )٢(أن ذهاب ثلثيه مطهـر، وهـو يـدل علـى حكمـه بتنجسـه فـال عـذر )١(لكن سيأيت
 .ال يقتضي دخوله فيه حيث يطلق، وإن دخل يف حكمه حيث يذكر. املسكر كما ذكره يف بعض كتبه

___________________________________ 
 .وذهاب ثلثي العصري العنيب: عند ذكر املطهرات يف قوله) ١(
يب اذا غــال وذهــب : بنــاء علــى مذهبـه: أي ال عـذر للمصــنف) ٢( مــن أن ذهــاب ثلثــي العصـري موجــب لطهارتــه لرتكــه جناسـة العصــري العنــ

 .ثلثاه
يب يف النجاســات الجــل أنــه ذكــر يف: دفــع وهــم حاصــل الــوهم) ٣( يب أن تــرك املصــنف ذكــر العصــري النــ  بعــض كتبــه أن حكــم العصــري النــ

 .حكم املسكر يف كونه جنسا
 .جواب عن الوهم املذكور) ٤(

ض كتبـه: حاصله ىت : �ن حكـم العصـري حكـم املسـكر: ان جمـرد ذكـر العصـري العنـيب يف بعـ يف كونـه جنسـا اليقتضـي دخولـه يف املسـكر حـ
 .مشول املسكر له عندما يطلق املسكرتشمله النجاسة وان كان حبكم املسكر يف النجاسة واحلرمة، لعدم 

مـن جعـل العصـري حبكـم : املسكر وما حبكمه فالظاهر دخول العصري العنيب يف حكم املسـكر مت بنـاء علـى مـذهب املصـنف: نعم إذا قيل
 . املسكر يف بعض كتبه

    



٢٨٩ 

االواين  ، ومسجد اجلبهـة، وعـن)عن الثوب والبدن(الجل الصالة ) جيب إزالتها(النجاسات العشر ) وهذه(
 .الستعماهلا فيما يتوقف على طهار�ا، وعن املساجد، والضرائح املقدسة، واملصاحف املشرفة

ت ال يســع زمــن فواتــه ) مــع الســيالن )٢(والقــرح )١(عــن دم اجلــرح(يف الثــوب والبــدن ) وعفــي( ــ دائمــا أو يف وق
وجـوب االزالـة النتفـاء الضـرر، والـذي  يف الـذكرى أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب املصـنف . الصالة

 .يستفاد من االخبار عدم الوجوب مطلقا حىت يربأ، وهو قوى
 )٣(وعن دون الدرهم(

___________________________________ 
 .اليك احلديث الوارد يف دم اجلرح املعفو يف الصالة) ١(

 .يسيل من ساقهيصلي والدم  رأيت ا�جعفر : عن امساعيل اجلعفي قال
 .٣احلديث . ٢٢الباب . ١٠٣٠ - ١٠٢٩ص ). املصدر نفسه(
 .اليك احلديث الوارد يف دم القرح املعفو يف الصالة) ٢(

إن قائدي أخربىن : ان يف ثوبه دما فلما انصرف قلت له: وهو يصلي فقال يل قائدي دخلت على أيب جعفر : عن أيب بصري قال
 .إن يب دماميل ولست اغسل ثويب حىت تربا: فقال. أن بثوبك دما

 .١احلديث . ١٠٢٨ص ) املصدر نفسه(
ت اليب : اليك احلديث الوارد يف الـدم املعفـو يف الصـالة اذا كـان أقـل مـن الـدرهم البغلـي ن عبـدهللا بـن أيب يعفـور يف حـديث قـال) ٣( قلـ

يغسـله : أن يغسـله فيصـلي، مث يـذكر بعـدما صـلى أيعيـد صـالته؟ قـال الرجل يكون يف ثوبه نقط الدم ال يعلم به، مث يعلم فينسـى: عبدهللا
 .وال يعيد صالته، إال أن يكون مقدار الدرهم جمتمعا فيغسله ويعيد الصالة

 .١احلديث . ٢٠الباب . ١٠٢٦ص . املصدر نفسه

    



٢٩٠ 

 سعة، وقدر بسعة امخص الراحة) )١(البغلي
___________________________________ 

 .صفة للدرهمالبغلي ) ١(
   



٢٩١ 

نسبة إىل رأس البغل، وهـو رجـل يهـودي كـان يضـرب الـدراهم : وهو بفتح الباء، وسكون الغني، وكسر الالم
الفارسية أ�م عمـر بـن اخلطـاب، وكانـت تسـمى قبـل ذلـك �لـدراهم الكسـروية، مصـورا عليهـا صـورة امللـك، ويف 

 .أي كل هنيئا" نوش خور " الكرسي مكتوب �لفارسية 
" السكة كانت كسروية بـوزن مثانيـة دوانيـق، مث تغـري أمسهـا إىل : هيد االول رمحة هللا عليه يف الذكرىقال الش

وز�ــا أربعــة " الطربيــة " وكــانوا أيضــا يتعــاملون بــدراهم أخــرى تســمى . يف االســالم ولكــن الــوزن حبالــه" البغليــة 
 .واستقر أمر االسالم على ستة دوانيقدوانيق، حىت كان زمن عبدامللك فجمع بينهما، واختذ الدرهم منهما 

دراهـــم ضـــر�ا خالـــد بـــن الوليـــد يف طربيـــة الســـنة اخلامســـة عشـــرة للهجـــرة، لكنهـــا بـــنفس النقـــوش : والطربيـــة
 .الفارسية، أو الرومية
 ).الصليب والتاج والصوجلان: (لكن عليها

   



٢٩٢ 

 :إذا فالدرهم على أقسام ثالث
ايضا، ال�ا كانت أكربهـا سـعة، و�ـا يقـدر العفـو " الوايف " مسى وهي مثانية دوانيق، وتس: البغلية): االول(

 .عن الدم يف الصالة
 .وهي اليت كان وز�ا أربعة دوانيق نصف البغلية: الطربية): الثاين(
وهـــي الـــيت ضـــر�ا املســـلمون بصـــورة رمسيـــة وتعامـــل �ـــا النـــاس يف االقطـــار االســـالمية  : االســـالمية): الثالـــث(

، �رشــاد مــن ) ه ٨٦ - ٦٥ســنة (تة دوانيــق وهــذه صــارت منــذ أ�م عبــدامللك بــن مــروان كلهــا، وكــان وز�ــا ســ
 .يف قصة طويلة ذكرها الدمريي كتابه حياة احليوان ) دمحم بن علي بن احلسني الباقر(االمام اخلامس 

 .اخلربواليك نص . البراهيم بن دمحم البيهقي) احملاسن واملساوئ(عن كتاب  ٦٣ص . ١اجلزء 
دخلت على الرشيد ذات يوم، وهو يف أيوانه وبني يديه مال كثري، قد شق عنه البدر شـقا : قال الكسائي" 

 ).أفرز: وشق. مجع بدرة وهي القطعة من الذهب أو كمية عظيمة من املال، تقدر بعشرة آالف درهم: البدر(
   



٢٩٣ 

 ".اخلاصة  فأمر الرشيد بتفريق ذلك املال الكثري يف خدمه: " قال الكسائي
 .وكان بيده درهم تلوح كتابته، وهو يتأمله، وكان كثريا ما حيدثين: " قال
 .� سيدي هو عبدامللك بن مروان: هل علمت أول من سن هذه الكتابة يف الذهب والفضة؟ قلت: فقال
 .ال علم يل غري أنه أول من احدث هذه الكتابة: فما كان السبب يف ذلك؟ قلت: قال

 .سأخربك: فقال الرشيد
وكـان أكثـر مـن مبصـر : قـال) بـرد مصـري كـانوا حيملـون بـه اآلنيـة والثيـاب: القرطـاس(كانت القراطيس للـروم 

ــن ملــك الــروم، وكانــت تلــك القــراطيس املصــرية تطــرز �لروميــة  ــى دي ــين(نصــرانيا عل : ، وكــان طرازهــا)اخلــط الالتي
لـــه ميضـــي علـــى ماكـــان قبلـــه حـــىت أ�م فلـــم يـــزل كـــذلك صـــدر االســـالم ك) االب واالبـــن وروح القـــدس(�ســـم 

 .عبدامللك بن مروان فتنبه له وكان فطنا
مــا : فبينمــا هــو ذات يــوم إذ مربــه قرطــاس فنظــر إىل طــرازه فــأمر ان يــرتجم �لعربيــة ففعــل ذلــك فــأنكره وقــال
الن اغلـــظ هـــذا يف أمـــر الـــدين واالســـالم أن يكـــون طـــراز القـــراطيس وهـــي حتمـــل فيهـــا االواين والثيـــاب ومهـــا يعمـــ

من عمل هـذا البلـد علـى سـعته وكثـرة مالـه، والبلـد خيـرج منـه هـذه : مبصر، وغري ذلك مما يطرز من ستور وغريها
فكتـب عبـدامللك إىل عاملـه علـى مصـر عبـدالعزيز ! ! القراطيس تدور يف اآلفاق والبالد وقد طرزت �ذا الطـراز 
ثوب وقرطاس وسرت وغري ذلك، وأن �مـر صـناع  من: بن مروان �مره �بطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به

، وهــذا طــراز القــراطيس خاصــة إىل هــذا "شــهد هللا أنــه ال إلــه إال هــو : " القــراطيس أن يطرزوهــا بصــورة التوحيــد
مل يـــنقص ومل يـــزد ومل يتغـــري، وكتـــب إىل عمــــال اآلفـــاق مجيعـــا �بطـــال مـــايف أعمـــاهلم مــــن ) أ�م الرشـــيد(الوقـــت 

راز الـــروم ومعاقبـــة مـــن وجـــد عنـــده بعـــد هـــذا النهـــي شـــئ منهـــا �لضـــرب الوجيـــع واحلـــبس القـــراطيس املطـــرزة بطـــ
 .الطويل

   



٢٩٤ 

فلمـا ثبتــت القــراطيس �لطــراز احملــدث �لتوحيــد، ومحــل إىل بـالد الــروم ومنهــا انتشــر اخلــرب ووصــل إىل ملكهــم 
إن عمـل : " بـدامللكوترجم له ذلك الطـراز االسـالمي أنكـره امللـك وغلـظ عليـه، واستشـاط غيظـا، فكتـب إىل ع

فـان كـان مـن تقـدمك مـن . القراطيس مبصر وسائر ما يطرز هناك للروم، ومل يزل يطرز بطراز الروم إىل أن أبطلته
ت قــد أصــبت فقــد اخطــأوا ــ اخــرت مــن هــاتني احلــالتني أيهمــا شــئت . اخللفــاء قــد أصــاب فقــد أخطــأت، وإن كن

ت أن جت عـل رد ذلـك الطـراز إىل مـا كـان عليـه يف مجيـع مـا  وأحببت، وقد بعثت اليـك �ديـة تشـبه حملـك، وأحببـ
 ".كان يطرز من أصناف االغالق حاجة أشكرك عليها 

فلمـا وافـاه . فلما قرأ عبدامللك كتابه رد الرسول وأعلمه أن ال جواب لـه ورد اهلديـة فانصـرف �ـا إىل صـاحبه
اهلديــة فلــم تقبلهــا ومل جتبــين عــن   إين ظننــت انــك اســتقللت: " أضــعف اهلديــة، ورد الرســول إىل عبــدامللك، وقــال

 ".كتاىب فأضعفت اهلدية، وإين أرغب اليك إىل مثل ما رغبت فيه من رد الطراز إىل ما كان عليه أوال 
إنــك قــد : " فقــرأ عبــدامللك الكتــاب ومل جيبــه ورد اهلديــة، فكتــب اليهملــك الــروم يقتضــي أجوبــة كتبــه ويقــول

يت، فتومهتـك أنـك اسـتقللت اهلديـة فأضـعفتها فجريـت علـى سـبيلك استخففت جبوايب وهدييت ومل تسعفين حبـاج
االول، وقــد أضــعفتها �لثــة، وا� أحلــف �ملســيح لتــأمرن بــرد الطــراز إىل مــا كــان عليــه، أو آلمــرن بــنقش الــدراهم 
 والد�نري، فانك تعلم أنه ال ينقش شئ منها إال ما ينقش يف بالدي، فينقش عليها شتم نبيـك فـاذا قرأتـه ارفـض

ونبقـى " جبينك عرقا، فأحب أن تقبل هـدييت وتـرد الطـراز إىل ماكـان عليـه، ويكـون فعـل ذلـك هديـة تـودين �ـا 
 ".على احلال بيين وبينك 

أحسـبين أشـأم مولـود ولـد : فلما قـرأ عبـدامللك الكتـاب صـعب عليـه االمـر وغلـظ وضـاقت بـه االرض، وقـال
ت علــى رســول هللا صــلى هللا ع ليــه مــن شــتم هــذا الكــافر مــايبقى غــابر الــدهر، وال ميكــن يف االســالم، الين جنيــ

 .إذ كانت املعامالت تدور بني الناس بد�نري الروم ودرامههم: حموه من مجيع مملكة العرب
: فجمع عبدامللك أهل االسالم واستشارهم، فلم جيد عند أحـد مـنهم رأ� يعمـل بـه، فقـال لـه روح بـن زنبـاع

 .، ولكنك تتعمد تركهإنك لتعلم املخرج من هذا االمر
 .عليك �لباقر من أهل بيت النىب : وحيك من؟ فقال: فقال
 .صدقت، ولكنه ارتج على الرأى فيه: قال

   



٢٩٥ 

مكرمــا، ومتعــه مبائــة الــف درهـــم ) دمحم بــن علــي بــن احلســني(أن أشــخص إيل : " فكتــب إىل عاملــه �ملدينــة
 ".وأرح عليه يف جهازه من خيرج معه من أصحابه جلهازه، وبثالمثانة ألف درهم لنفقته 

 .، فلما وافاه أخربه اخلرب) دمحم بن علي(وحبس رسول ملك الروم عنده إىل موافاة 
أن هللا ) احـدامها: (ال يعظم هذا عليك فانه ليس بشئ مـن جهتـني: ) االمام دمحم بن علي الباقر(فقال 

 .وجود احليلة فيه) واالخرى. (�دد به صاحب الروم يف رسول هللا  عزوجل مل يكن ليطلق ما
تـدعو يف هـذه السـاعة بصـناع فيضـربون بـني يـديك سـككا للـدراهم : ومـا هـي؟ قـال االمـام: فقال عبـدامللك

 وجـه الـدرهم والـدينار واآلخـر أحـدمها يف: والد�نري، وجتعل النقش عليها صـورة التوحيـد وذكـر رسـول اهللا 
وجتعـــل مـــدار الـــدرهم والـــدينار ذكـــر البلـــد الـــذي يضـــرب فيـــه، والســـنة الـــيت يضـــرب فيهـــا تلـــك . يف الوجـــه الثـــاين

الــدراهم والــد�نري، وتعمــد إىل وزن ثالثــني درمهــا عــددا مــن االصــناف الثالثــة الــيت تكــون العشــرة منهــا وزن عشــرة 
ل، وعشــرة منهــا وزن مخســة مثاقيــل، فتكــون أوزا�ــا مجيعــا احــدى وعشــرين مثاقيــل وعشــرة منهــا وزن ســتة مثاقيــ

مــن قــوارير التســتحيل ) قوالــب(وتصــب صــنجات . مثقــاال، فتجزئهــا مــن الثالثــني، كــل عشــرة وزن ســبعة مثاقيــل
وتضـرب الـد�نري علـى . فتضرب الدراهم على وزن االجزاء العشرة اليت تعادل سبعة مثاقيل. إىل ز�دة والنقصان

يعـادل وز�ـا سـبعة د�نـري فيصـري وزن كـل  ٧زن سبعة مثاقيل اليت تعادل عشرة دراهم فتكون كـل عشـرة دراهـم و 
 .ففعل ذلك عبدامللك ١٠: درهم نصف مثقال ومخسه

أن تكتب السكك يف مجيع بلدان االسـالم، وأن تتقـدم إىل النـاس  ) دمحم بن علي احلسني الباقر(وأمره 
ا وأن يتهدد بقتـل مـن يتعامـل بغـري هـذه السـكة مـن الـدراهم والـد�نري، وأن تبطـل وتـرد إىل مواضـع يف التعامل �

 .العمل حىت تعاد إىل السكك االسالمية
إن هللا عزوجل مانعـك ممـا قـد أردت أن تفعلـه، وقـد : ففعل ذلك عبدامللك، ورد رسول ملك الروم، وقال له

 .وكذا و�بطال السكك والطروز الروميةتقدمت إىل عمايل يف اقطار البالد بكذا 
 .إفعل ما كنت �دد به ملك العرب: فقيل مللك الروم

إمنا أردت أن أغيظـه مبـا كتبـت اليـه، الين كنـت قـادرا عليـه، فأمـا اآلن فـال أفعـل، الن ذلـك اليتعامـل : فقال
مث رمـى ) أ�م الرشـيد(إىل اليـوم  ) االمـام البـاقر(به أهل االسالم إىل، وامتنـع مـن ذلـك، وثبـت مـا أشـار بـه 

 .الرشيد �لدرهم إىل بعض اخلدم
ت �ــدد كيــان االســالم لــوال دركهــا مــن قبــل  عليــه الصــالة ) حجــة هللا البالغــة(هــذا تفصــيل قضــية خطــرة كانــ

 .)١(* ) إنا �ن نز�ا ا�كر و�نا� �افظون (: والسالم الذي به حيفظ دينه يف قوله عز من قائل
___________________________________ 

 .٨اآلية : احلجر) ١*(

   



٢٩٦ 

إن � يف كـل عصـر حجـة قائمـة يـرد كيـد اخلـائنني، وإن علـى رأس كـل مائـة جمـددا للـدين : " وما ورد متـواترا
، وهوالــذي ) االمــام دمحم بــن علــي البــاقر: (وقــد اتفــق علمــاء االســالم �ن ا�ــدد علــى رأس املائــة الثانيــة هــو

االنصاري ومساه �قرا، النه يبقر العلم بقرا، إىل غريهـا ممـا ال ) جابر بن عبدهللا(سالمة بواسطة  ابلغه النيب 
 .�اية هلا يف فضله

 .اليك مناذج خمتلفة عن النقود اليت ضربت يف العصور االسالمية واليت كانت متداولة فيها
 .ىل هنا ال �س �شارة امجالية إىل ا�ددين للمذهبوملا أجنربنا الكالم إ

ث هــو االمــام الثــامن  ــ ــن موســى الرضــا(اليــك اخلالصــة ا�ــدد للقــرن الثال ــى ب عليهمــا الســالم الــذي قــام ) عل
بـــدفع الشـــكوك واالعرتاضـــات الـــيت كـــان يثريهـــا خصـــوم االســـالم، أصـــحاب امللـــل والنحـــل املختلفـــة يف عهـــده، 

ا مــن مواقــف االمــام يف وجــه املنتحلــني املشــهودة، وقــد تفــوق احلصــر االحتجاجــات فهنــاك التــاريخ ســجل كثــري 
، واليت أشاد �ا صرح االسالم من جديد، وازال عنه غبـار االوهـام  ) االمام الرضاء(واملناظرات اليت قام �ا 

 . هج ٢٠٣كانت وفاته سالم هللا عليه سنة 
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 . هج ٣٢٠املتوىف سنة ) حممحد بن يعقوب الكليين(االسالم هو ثقة ): وا�دد للقرن الرابع(
قام جبمـع االصـول االربعمائـة املشـتتة يف اآلفـاق، واملبعثـرة هنـا وهنـاك والـيت كـادت أن تضـيع هبـاء، فجمعهـا 

فللــه دره مــن . امســا يطــابق املســمى) الكــايف(ت �ســم  جــاء) اصــول، وفــروع وروضــة(هــي : ضــمن جمموعــة كبــرية
 !دمة جلى، تذكر فتشكر مدى الدهر عمل جبار، وخ

نقيب العلويني وقطب مدار الشـيعة ) املرتضى علي ابن احلسني(علم اهلدى السيد ): وا�دد للقرن اخلامس(
االماميـة، كــان علمــا يشــار اليــه مجــع بــني شـرف احملتــد االصــيل، ووقــار العلــم واالدب، وأ�ــة اجلــالل والعظمــة، مل 

 . هج ٤٣٦العامل االسالمي عرب العصور تويف عام  تزل مفاخره وآ�ره مطبقة على
دمحم بـن دمحم بــن (إن ا�ـدد للقـرن اخلـامس هــو اسـتاذ الشـريف املرتضـى ومعلـم العلمــاء الشـيخ املفيـد ): وقيـل(
، الــذي أعــز هللا بــه االســالم مــده حياتــه، مث مل تــزل كتبــه وآ�ره أنــوارا متاللئــة يف معــامل الــدين تــوىف ســنة )النعمــان
 .هجري ٤١٣
هجـــري  ٥٤٨الطربســـي املتــوىف ســـنة ) أبــوعلي فضـــل بــن احلســـن(أمـــني االســـالم ): وا�ــدد للقـــرن الســادس(

ألـد خصـوم الشـيعة االماميـة يف ذلـك العصـر، فـتمكن ) آلـب ارسـالم وطغـرل بيـك(إقرتن عهده ��م السالجقة 
قيـام بتـأليف تفسـري خالـد عظـيم اجلانـب وال شيخنا الطوسى بفضل نبوغه الفكـري مـن إحيـاء آ�ر االئمـة 

 .�سلوب شيق فاق الزمان كله) جممع البيان(
 ٦٧٢الطوســـي املتـــوىف ســـنة ) دمحم بـــن دمحم بـــن احلســـن(اخلواجـــا نصـــري الـــدين وامللـــة ): وا�ـــد للقـــرن الســـابع(
  خدماته يف جوانب حياة املسلمني العلمية مشهورة، مت على يده الرصد الكبري . هجري
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، وأسس فيها مكتبة ضـخمة حتتـوي علـى اكثـر مـن ارمبعائـة ألـف كتـاب يف )مراغة(يف ) الغ بيك(ور �سم املشه
 .خمتلف العلوم والفنون

صحب هوالكو وزيرا ومستشارا له، فحفظ هللا على يديـه الكثـري مـن آ�ر االسـالم، وأحـىي عـددا هـائال مـن 
املغـــويل اجلـــارف، إىل غـــري ذلـــك مـــن خـــدمات علميـــة  نفـــوس كبـــار املســـلمني والعلمـــاء واملـــؤمنني يف ذلـــك التيـــار

 .وعملية
ــن املطهــر(آيــة هللا العالمــة علــى االطــالق ): وا�ــدد للقــرن الثــامن( ــن يوســف ب احللــي املتــوىف ســنة ) حســن ب
شخصــيته البــارزة املتاللئــة يف غــرة وجــه العلــم غنيــة عــن البيــان، وهــو املؤســس للفقــه املقــارن بــني . هجــري ٧٢٦

 .المية، وصاحب التحرير والقواعد الفقهية يف منتهى االتقان واالجادةاملذاهب االس
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حفيد هوالكو فكان مبدأ حتول كبـري لقطـر ) الشاه خدا بنده بن غازان خان(كان هو السبب يف استبصار 
 .) مذهب أهل البيت(واسع إىل اعتناق 

، استشــهد )�لشــهيد االول(الشــهري ) ن مجــال الـديندمحم بــ(الشــيخ السـعيد الشــهيد ): وا�ـدد للقــرن التاســع(
ــري يف تطورالفقــه االســالمي مــن اجلمــود .  هــج ٧٨٦يف ســبيل احلقيقــة عــام  كــان لنظمــه الشــيق يف �ليفــه أثــر كب

والتقليد إىل التوسع والتحرير، حرر الفقه عن برائن االقيسة الباطلة، مستخلصا إ�ه يف قالب مـن الفقـه الشـرعي 
 .فكان ضحى بنفسه يف هذا السبيل. ) أهل البيت(املأثور عن  املطبوع، وفق

  ، وامللقـب ب)مـروج املـذهب(  العـاملي املشـتهر ب) عبـد العـايل الكركـي(احملقـق الشـيخ ): وا�دد للقرن العاشـر(
بعـد اخلواجـا إنـه مل �ت : لـه مواقـف مشـهودة جتـاه خصـوم الـدين، حـىت قيـل.  ه ٩٤٠تـويف عـام ) احملقـق الثـاين(
 .أحد مبثل احملقق الثاين يف العمل الجل إعالء كلمة االسالم، وحفظه عن اال�يار) نصري الدين(

ـــن احلســـني(شـــيخ االســـالم، �ـــاء امللـــة والـــدين ): وا�ـــدد للقـــرن احلـــادي عشـــر( الشـــيخ : ( املشـــتهر ب) دمحم ب
 . ه ١٠٣١، تويف سنة )البهائي

اسـتوزره . كل علم وفن اليد الطوىل ومواقفه يف العـامل االسـالمي مشـهورة  كان جممع الفنون واملعارف، وله يف
 .، فكان الرونق الالمع للمذهب والعلم ا�دد للدين)الشاه عباس الصفوي(

 . ه ١١١١ا�لسي، تويف عام ) دمحم �قر بن املوىل دمحم تقي(املوىل العظيم ): وا�دد للقرن الثاين عشر(
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الكــرميتني إحيــاء املــذهب، وجتديــد قــواه املنهــارة وإحيــاء ثروتــه الثقافيــة املبعثــرة الضــائعة، وقــد كــان علــى يديــه 
 ".لكان يف حمله ) مذهب ا�لسي: ( لومسي مذهب الشيعة االمامية ب: " قال يف حقه أحد خصوم املذهب

 ديـــث االئمـــة لقـــب الئـــق، فقـــد أكـــب علـــى أحا -حبـــق  -وهـــو ) �ب االئمـــة : (ومـــن ألقابـــه
امســا يطــابق ) حبــار االنــوار: (ت �ســم فجمعهــا يف موســوعة ضــخمة بعــد أن كانــت مشــرفة علــى الضــياع، فجــاء

 .املسمى
البهبهـاين، ) دمحم �قـر بـن دمحم أكمـل(معلم الفقهاء واستاذ ا�تهدين املوىل آقـا ): وا�دد للقرن الثالث عشر(
باين الفقه فأشادها، وعلى أساليب االسـتنباط فنظمهـا وعلـى معـامل االصـول أتى على م.  ه ١٢٠٨ي عام : تو

 .فجددها، إىل غريها من �سيسات جبارة يف ميادين العلم والدين
ومواقفـه أشـهر مـن أن تـذكر، ) السيد مـريزا دمحم حسـن الشـريازي(آية هللا احلجة ): وا�دد للقرن الرابع عشر(

 .  ه ١٣١٢تويف عام 
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 .)٢(وبعقد السبابة. )١(�ام العلياوبعقد اال
 .، الن مثل هذا االختالف يتفق يف الدرهم بضرب واحد)٣(وال منافاة

___________________________________ 
لكـن شـرط  . وهـو اال�ـام، فاهـا مؤنثـة، وقـد تـذكر: صفة للعقد وهو مذكر فال وجه لتأنيث القفة إال �عتبـار املضـاف اليـه" العليا ) " ١(
 .وهو صحة حذف املضاف: سب التأنيث هنامفقودك
 .العقد االعلى أيضا: لعل املقصود) ٢(

 .وأمخصها وسطها املنخفض. ماتلي اال�ام والراحة، �طن الكف: والسبابة
 .أن اختالف تقدير الدرهم البغلي يف مقدار الدم املعفو عنه يف الصالة: خالصة هذا الكالم) ٣(
ال يوجـب االخـتالف الفـاحش يف ذلـك املقـدار، الن العملـة : بعقـد السـبابة) و�لثـة. (بعقـد اال�ـام العليـا) و�نيـة(. �مخص الراحة) �رة(

 .املضروبة يف تلك العصور كانت �ليد فنختلف �لطبع من حيث السعة والقلة، فال منافاة إذا
ت يف ص . هــذا مــا أفــاده الشــهيد الثــاين قــدس ســره يف وجــه االخــتالف أن قوالــب الــدراهم والــد�نري حســب دســتور : ٢٩٥لكنــك عرفــ

إذا ميكـــن أن يكـــون االخـــتالف الفـــاحش �شـــئا مـــن . وأمـــره قـــد صـــنعت بشـــكل ال خيتلـــف وال تتغـــري ) دمحم البـــاقر(االمــام اخلـــامس 
 .القوالب اليت صنعت أخريا بسبب تقلب املشرفني على تلك القوالب
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بعـض االصـحاب دم جنـس العـني،  )٢(وأحلـق �ـا. )١()الثالثـة(الـدماء ) غري(دم ال) من(وأمنا يغتفر هذا املقدار 
 .)٣(وقضية االصل تقتضي دخوله يف العموم. لتضاعف النجاسة وال نض فيه

 :)٤(والعفو عن هذا املقدار مع إجتماعه موضع وفاق، ومع تفرقه أقوال
___________________________________ 

 .هذا هواملشهور. فاس، واالستحاضةوهي دم احليض، والن) ١(
ن دم التبصــره غــري دم احلــيض، فــان قليلــه وكثــريه يف : ويف موثقــة أيب بصــري عــن أيب جعفــر وأيب عبــدهللا عليهمــا الســالم التعــاد الصــالة مــ

لنفـــاس بـــدم وأحلقـــوا دم االستحاضـــة وا. ١احلـــديث . ٢ ١البـــاب . ١٠٢٨اجلـــزء ص ) املصـــدر نفســـه" (الثـــوب إن رآه، أو مل يـــره ســـواء 
 .احليض، وليس له وجه ظاهر

 .أي �لدماء الثالثة) ٢(
أن مقتضــى أصــالة عــدم التخصــيص يف عمومــات العفــو عمــا دون الــدرهم دخــول جنــس العــني يف عمــوم العفــو، ال عمــوم : مقصــوده) ٣(

 .وفيه حبث ال يناسب املقام. وجوب االجتناب عن النجس، كما احتمله بعض احملشني
وإمنــا كـــان . وقــد قــدر التفــاحش بقدرالشـــرب، أو بربــع الثــوب. ووجــوب االزالــة مــع التفـــاحش. االزالــة مطلقــا، وعدمــه مطلقـــاوجــوب ) ٤(

: إ�مــا قــاال: " االحلــاق ��تمــع أجــود، لصــريح بعــض االخبــار، كمــا رواه بعــض االصــحاب عــن أىب جعفــر وأىب عبــدهللا عليهمــا الســالم
الدم متفرقا يشبه النضح، وإن كـان قـد رآه صـاحبه قبـل ذلـك فـال �س بـه مـا مل يكـن جمتمعـا قـدر  ال�س أن يصلي الرجل يف الثوب وفيه

 .٤احلديث . ٢٠الباب . ١٠٢٦، ص )املصدر نفسه" (الدرهم 
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والثوب والبدن يضـم بعضـهما . )١(ويكفي يف الزائد عن املعفو عنه إزالة الزائد خاصة. أجودها إحلاقه ��تمع
ولـــو أصـــاب الـــدم وجهــي الثـــوب فـــان تفشـــى مــن جانـــب إىل آخـــر فواحـــد وإال . القــولني إىل بعــض علـــى أصـــح

 .واعترب املصنف يف الذكرى يف الوحدة مع التفشي رقة الثوب وإال تعدد. )٢(فاثنان
___________________________________ 

 .لعله املستفاد من اخلرب املذكور، ومن سائر أخبار الباب) ١(
 .إنه يالحظ الثوب منفردا، والبدن كذلك: ل بعضهمومقابل االصح قو 

 .مقصوده قدس سره أنه إن كان قد أصاب الدم وجهي الثوب �لتفشي من جانب إىل آخر فهو واحد) ٢(
 .وأما إن كان اجلانب اآلخر قد القى دما آخر فهما اثنان

واالحسـن . ا فيعتـرب وجهـا الثـوب اثنـني، وهـو تقييـد حسـنوقيد املصنف يف الـذكرى الوحـدة يف الصـورة االوىل برقـة الثـوب فـان كـان غليظـ
 . تقييد التعدد يف الصورة الثانية مبا إذا كان الثوب غليظا وإال فيعترب واحدا وإن أصابه من اجلانبني

    



٣٠٤ 

أجودمهــا . )٣(والبيــان )٢(ففــي بقــاء العفــو عنــه، وعدمــه قــوالن للمصــنف يف الــذكرى )١(ولــو أصــابه مــائع طــاهر
 .أحدمها ثوب املربية للولد: وبقي مما يعفى عن جناسته شيئان. م يعترب التقدير �مانع. )٤(االول

___________________________________ 
خ أم ال، وســواء تعــدى عــن حمــل الــدم أم ال  -أي لــو أصــاب الــدم الــذي علــى الثــوب مــائع طــاهر ) ١( ، فبنــاء علــى أنــه فــرع -ســواء تلطــ

ت عمومـات . احلكم �لعفوالدم وال يزيد على أصله جيب  وبناء على أن املعفو هو الدم وهـذا مـايع متـنجس فـال يشـمله الـنص فيبقـى حتـ
ولعلـه للفهـم العـريف، حيـث إن الـنص ورد يف العفـو عـن جناســة  -أعـين العفــو : واالجـود يف نظـر الشـارح هـو الوجـه االول. وجـوب االزالـة

 .الدم �ذا املقدار واملفروض أنه مل يتعداء
وعلـى مـا اختـاره الشـارح فـال بـد مـن تقـدير الـدم واملـائع الـذي أصـابه معـا �قـل مـن درهـم، فلـو بلـغ . ع على ذلـك فـروع غـري مـذكورةوتتفر 

 .ا�موع مقدار درهم فما زاد ال يعفى عنه
 .حيث قال املصنف قدس سره فيها ببقاء العفو عن الثوب الذي فيه الدم وأصابه مائع طاهر) ٢(
 .نف فيه بعدم عن الثوب الذي فيه الدم وأصابه مائع طاهرحيث قال املص) ٣(
 . وهو العفو عن الثوب الذي فيه الدم وقد أصابه مائع طاهر) ٤(

    



٣٠٥ 

 .وسيأيت حكم االول يف لباس املصلي. لكونه ال يسرت عورتيه"  )١(والثاين ماال يتم صالة الرجل فيه وحده
مراعــاة  )٣(املصــلي، وال ثوبــه الــذي هــو شــرط يف الصــالة، مــعفلــم يــذكره، النــه ال يتعلــق ببــدن  )٢(وأمــا الثــاين
 .االختصار

وكـذا يعتـرب العصـر . وهو كبس الثوب �ملعتاد الخـراج املـاء املغسـول بـه): ويغسل الثوب مرتني بينهما عصر(
 .منصوصة يف البول )٦(لرتكه والتثنية )٥(وال وجه )٤(بعدمها

___________________________________ 
 .كالتكة واجلورب) ١(
 .وهو ماال يتم الصالة فيه وحده) ٢(
ــق ببــدن املصــلي فلــذا تركــه املصــنف هنــاك وجــه آخــر لــرتك املصــنف الثــاين) ٣( وهــو مراعــاة املصــنف : أي �الضــافة إىل أن الثــاين ال يتعل

 .االختصار يف كتابة هذا
 .أي بعد غسل الثوب مرتني) ٤(
غسـل الثـوب مـرتني بعـد أن كـان العصـر بعـد الغسـل معتـربا، الن الغسـالة جنسـة عنـد املصـنف  أي ال دليل لرتك املصنف العصـر بعـد) ٥(

 .والشارح فال بد من العصر �نيا بعد الغسلة الثانية لتخرج الغسالة النجسة حىت يطهر الثوب
عـن  سـألت أ� عبـدهللا  :اليك النص عن دمحم بن مسلم قـال. وهي غسل الثوب مرتني بينهما وبعدمها عصر قد ورد �ا النص) ٦(

 .اغسله يف املركن مرتني، فان غسلته يف ماء جار فمرة واحدة: قال. الثوب يصيبه البول
 .١احلديث . ٢الباب . ١٠٠٢ص . ١اجلزء ) وسائل الشيعة(

 .واملركن اسم آلة وهي اجلانة اليت تغسل فيها الثياب

    



٣٠٦ 

ممنـــوع، بـــل هـــي إمـــا  )٢(وافقـــة، الن غـــريه أشـــد جناســـة، وهـــوعليـــه مـــن �ب مفهـــوم امل )١(ومحـــل املصـــنف غـــريه
ومـــن مث عفـــي عـــن قليـــل الـــدم دونـــه، فاالكتفـــاء �ملـــرة يف غـــري البـــول أقـــوى عمـــال  )٣(مســـاوية أو أضـــعف حكمـــا

 .�طالق االمر، وهو إختيار املصنف يف البيان جزما
___________________________________ 

 .نجاسات على البولأي غري البول من بقية ال) ١(
أن املصـنف قـدس سـره محـل غـري البـول مـن بقيـة النجاسـات علـى البـول يف غسـل الثـوب املتـنجس �ـا البـول مـرتني : خالصة هـذا الكـالم

يت حتمــل قــذارة شــديدة جبــب فيهــا  ت جناســة البــول أقــل قــذارة مــن بقيــة النجاســات الــ بينهمــا عصــر مــن �ب مفهــوم املوافقــة، النــه ملــا كانــ
 .ثوب مرتني بينهما وبعدمها عصرغسل ال

 .فالثوب املتنجس ببقية النجاسات بطريق أوىل جيب غسله مرتني بينهما وبعدمها عصر
 .وال تقل هلما أف وال تنهرمها فاذا كان االف ال جيوز فبطريق أوىل ال جيوز ضر�ما وال قتلهما: كما يف قوله تعاىل

 .ة من البول وأقذرأي غري البول من بقية النجاسات أشد جناس) ٢(
وهـو غســل الثــوب املتــنجس �ــا مــرتني بينهمــا : ان غــري البــول مــن بقيـة النجاســات إمــا مســاو للبــول يف احلكــم: خالصـة هــذا الكــالم) ٣(

والظاهر رجوع كلمة هي يف قول الشارح يف . وبعد مها عصر، أو أضعف من البول كما يظهر وجهه يف اعتبار التعدد يف البول دون غريه
النجاسـات " غـري " ولعلـه �عتبـار املعـىن، حيـث إن املقصـود مـن . بل هي امـا مسـاوية إىل كلمـة غـري فيشـكل �نيـث الضـمري: ٣٠٦ص 
 .االخر

    



٣٠٧ 

 .ويف الذكرى والدروس بضرب من الرتدد
ن ذلــك ريه،  )٢(بــول الرضــيع فــال جيــب عصــره، وال تعــدد غســله ومهــا )١(ويســتثىن مــ ري (�بتــان يف غــ إال يف الكثــ

، بنـــاء علـــى عـــدم اعتبـــار كثرتـــه فيســـقطان فيهمـــا، ويكتفـــى مبجـــرد وضـــعه فيهمـــا مـــع إصـــابة املـــاء حملـــل )ريواجلـــا
 .النجاسة، وزوال عينها

وكــذا مــا أشــبه البــدن ممــا تنفصــل . )٣(بنــاء علــى اعتبــار التعــدد مطلقــا) ويصــب علــى البــدن مــرتني يف غريمهــا(
 .الغسالة عنه بسهولة كاحلجر واخلشب

، ويزيد أنه يكفي صـب املـاء فيـه حبيـث يصـيب الـنجس وإفراغـه منـه ولـو �لـة ال تعـود إليـه )اال�ء(كذا ) و(
 .�نيا إال طاهرة سواء يف ذلك املثبت وغريه، وما يشق قلعه وغريه

___________________________________ 
ىن هكــذا. أي مــن العصــر بــني الغســلتني) ١( امــا مســاوية لنجاســة البــول، أو  -اســة الغــري ان جن -هــي : أو بتقــدير النجاســة، ليكــون املعــ

 .اضعف حبسب احلكم
ــرب يف الغســـل �مــا العصـــر والتعــدد) ٢( وإحلـــاق . أي العصــر، وتعــدد الغســـل �بتــان يف غـــري بــول الرضـــيع إال يف الكثــري واجلــاري، فـــال يعت

لعالمة قدس سره فليس اجلاري موضوعا على حدة، اجلاري �لكثري مبين على القول املعروف من عدم اعتبار كثرته، وأما بناء على قول ا
 .النه إن كان كثريا فهو من أفراد الكثري، وإن كان قليال فبحكم القليل الراكد

 . أي يف البول وغريه) ٣(

    



٣٠٨ 

أي علــى الغســلتني �ملــاء ) قــدم عليهمــا(�ن شــرب ممــا فيــه بلســانه ): كلــب(أي يف اال�ء ) فــان ولــغ فيــه(
 .دون غريه مما أشبهه، وإن تعذر، أو خيف فساد احملل )١(الطاهر) مسحه �لرتاب(

ولو تكرر الولـوغ تـداخل كغـريه مـن النجاسـات . لطعه اال�ء دون مباشرته له بسائر أعضائه )٢(وأحلق �لولوغ
 .ولو غسله يف الكثري كفت املرة بعد التعفري. ا�تمعة، ويف االثناء يستأنف

يف (يســتحب الســبع ) وكـذا. ()٣(يف الولــوغ، خروجـا مــن خـالف مــن أوجبهــا )فيــه(�ملـاء ) ويسـتحب الســبع(
 لالمر �ا) الفأرة واخلنزير

___________________________________ 
 .أن فاقد الطهارة ال يكون مطهرا: وإمنا اعتربوا طهارة الرتاب لوجه اعتباري، وهو) ١(
يف : واملناسب للمقام هو االول، وإن كان الالئـق بقولـه. و كسره وبفتح الواو صفةبفتح الثاين، أ" ولغ " مصدر : الولوغ بضم الواو) ٢(

 .اما املخصوص كالولوغ فال، الن الغسالة ال تسمى ولوغا هو الثاين ٣١٠ص 
 قـدس ســره، فنجعـل ذلــك مسـتحبا كــي نوافقــه يف) ابـن اجلنيــد(أي الن خنـرج عــن عنـوان املخالفــة التامـة مــع مـن أوجــب السـبع وهــو ) ٣(

لفتـوى الفقيـه " مـن بلـغ " وهـذا ال يـتم دلـيال علـى الرجحـان الشـرعي اال بنـاء علـى مشـول اخبـار . أصل الرتجـيح وان خالفنـاه يف االجيـاب
 . أيضا

    



٣٠٩ 

 .اليت مل تنهض حجة على الوجوب )١(يف بعض االخبار
وجـــوب الســـبع �ملـــاء، واالقـــوى يف ولـــوغ اخلنزيـــر . ومقتضـــى إطـــالق العبـــارة االجتـــزاء فيهمـــا �ملـــرتني كغريمهـــا

 .وعليه املصنف يف �قي كتبه. )٢(لصحة روايته
 .)٣(من النجاسات، لالمر به يف بعض االخبار) يف الباقي(يستحب الثالث ) و(

___________________________________ 
. اال�ء الـذي تلـغ الفـأرة فيــهال خيفـى عليـك أنـه ال يوجـد نـص خـاص يف كتـب االحاديـث يف ولـوغ الفـأرة، وانـه يسـتحب السـبع يف ) ١(

 .اليك بعض احلديث الوارد يف اجلرذ. بناء كون اجلرذ فأرة كبرية من نوع الفأرة الصغرية فتشملها) اجلرذ(نعم هناك حديث واحد يف ميتة 
 .اغسل اال�ء الذي تصيب فيه اجلرذ ميتا سبع مرات

 .١احلديث . ٥٣الباب . ١٠٧٦ص . ١اجلزء ) وسائل الشيعة(
 .ولوغ اخلنزير فاليك نص بعض احلديث وأما
 .يغسل سبع مرات: وسألته عن خنيزير يشرب من إ�ء كيف يصنع به؟ قال: قال

 .١احلديث . ١٣الباب . ١٠١٧ص ) املصدر نفسه(
وسـائل (. يغسل سـبع مـرات: وسألته عن خنزير شرب من إ�ء كيف يصنع به؟ قال.. وهو ما رواه علي بن جعفر عن اخيه ) ٢(

 .٢احلديث  ١الباب . ١٦٢ص . ١اجلزء ). الشيعة
ســئل عــن الكــوز واال�ء يكــون قــذرا كيــف يغســل، وكــم مــرة يغســل؟ قــال : قــال وهــو مــا رواه عمــار الســا�طي عــن الصــادق ) ٣(
 .يغسل ثالث مرات: 

 .١احلديث  ٥٣الباب . ١٠٧٦ص . ٢اجلزء ). املصدر نفسه(

    



٣١٠ 

أي قبــل خــروج تلــك ) كاحملــل قبلهــا(وهــي املــاء املنفصــل عــن احملــل املغســول بنفســه، أو�لعصــر ) ةوالغســال(
 .الغسالة، فان كانت من الغسلة االوىل وجب غسل ما أصابته متام العدد، أو من الثانية فتنقص واحدة وهكذا

 .يتم فيما يغسل مرتني ال خلصوص النجاسة )١(وهذا
ريه مل يوجــب أمــا املخصــوص كــالولوغ فــال، ال ن مث لــو وقــع لعابــه يف اال�ء بغــ ن الغســالة ال تســمى ولوغــا ومــ

 .حكمه، وما ذكره املصنف أجود االقوال يف املسألة
 .)٢(بعدها: وقيل. بعده فتكون طاهرة مطلقا: وقيل. إن الغسالة كاحملل قبل الغسل مطلقا: وقيل

___________________________________ 
إن : أمــا اذا قلنــا. حكــم املصــنف �ن حكــم الغســالة كاحملــل قبلهــا إمنــا يــتم فيمــا لــو أجبنــا تعــدد الغســل يف كــل جناســةأي إن اطــالق ) ١(

ت متنجسـة لكنهـا لـو أصـابت شـيئا فــان  التعـدد خـاص �لبـول والولـوغ فقـط فـال جمـال ملـا ذكـره املصــنف ابـدا، حيـث إن الغسـالة وإن كانـ
 .بول والولوغ، فال موجب للحكم بتعدد الغسل فيهذلك الشئ قد تنجس حينئذ بنجاسة غري ال

 :وخالصة االقوال املذكورة هنا أربعة) ٢(
ومــا ذكــره املصــنف أجــود : بقولــه) قــده(أ�ــا حبكــم حمــل الغســل قبــل هــذه الغســالة، وهــو قــول املصــنف الــذي اســتجوده الشــارح ): االول(

 .االقوال
 .يغسل مرتني فغسالته ايضا توجب ذلك وان كانت من الغسلة الثانية، أ�ا حبكم احملل قبل غسله، فان كان مما )الثاين(
 .أ�ا كاحملل بعد الغسل، فهي طاهرة مطلقا وإن كانت من الغسلة االوىل): الثالث(
ت الثانيـة فهـي طـاهرة، وكـذلك): الرابع(  أ�ا كاحملل بعـد الغسـالة، فـان كانـت االوىل وجـب غسـلها مـرة فيمـا جيـب غسـله مـرتني، وان كانـ

 .فيما ال جيب غسله إال مرة واحدة

    



٣١١ 

مـا مل تتغـري �لنجاسـة أو تصـب بنجاسـة خارجـة  )١(ويستثىن مـن ذلـك مـاء االسـتنجاء فغسـالته طـاهرة مطلقـا
 .عن حقيقة احلدث املستنجى منه أو حمله

___________________________________ 
 :طهار�ا مشروطة بشروط ثالثةمن البول، أو الغائط قبل زوال العني، أو بعده، لكن ) ١(
 .أن ال يتغري �لنجاسة): االول(
بضـم " أو تصـب بنجاسـة خارجـة : " أن ال تصاب بنجاسة خارجـة عـن حقيقـة احلـدث املسـتنجى منـه، وأشـار إىل ذلـك بقولـه): الثاين(

صاب غسالة االستنجاء دم، أو غـريه ، وعليه فلو أ"مل " فهو جمزوم عطفا على مدخول " أصاب " التاء وفتح الصاد مضارغ جمهول من 
 .فهي جنسة

أن ال تصيبها نفس النجاسة إذا كانت متعدية عن املخرج، وأن ال خترج عن حقيقة احلدث املستنجى منه، فلو تعدى الغائط ): الثالث(
وخالصـة " يقـة احلـدث حق: " ، فهـو عطـف علـى قولـه"أو حملـه : " عن املخرج عرفا وأصاب الغسالة فهي جنسة، وأشار إىل ذلـك بقولـه

أن الغسالة طاهرة مامل تتغري �لنجاسة ومل تصبها جناسة خارجة عن حقيقة احلدث املسـتنجى منـه ومل تصـبها جناسـة خارجـة : معىن العبارة
 .عن حمل االستنجاء

    



٣١٢ 

ــــيت تقبــــل االتطهــــري،  )١(مــــن ســــائر) مطلقــــا(وهــــو مطهــــر ) املــــاء: املطهــــرات عشــــرة): (الرابعــــة( النجاســــات ال
مع زوال عني النجاسـة عنهمـا �ـا ) وأسفل القدم(وهو أسفله املالصق لالرض، ) �طن النعل(تطهر ) الرضوا(

 .ميشي ودلك وغريمها
وال فــرق . واحلجـر والرمـل مــن أصـناف االرض ولــو مل يكـن للنجاســة جـرم وال رطوبــة كفـى مســمى االمسـاس

 .يف االرض بني اجلافة الرطبة، ما مل خترج عن اسم االرض
 .)٣(وجهان. ؟)٢(يشرتط طهار�ا وهل

 .)٤(وإطالق النص والفتوى يقتضي عدمه
___________________________________ 

 .املتعارف: هنا مبعىن اجلميع وإن كان على خالف االستعمال" السائر ) " ١(
 .أي طهارة االرض) ٢(
 .أي عدم اشرتاط طهارة االرض) ٣(
 .ووجه العدم اطالق الروا�ت �ن االرض مطهرة. ال تكون مطهرةوجه االشرتاط أن فاقدة الطهارة ) ٤(

 .االحاديث ٣٢الباب  ١٠٤٨ - ١٠٤٦ص . ٢اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
ن مســلم قـال ٢اليـك نــص احلــديث  ت مــع أيب جعفـر : عـن دمحم بــ ت كنــ : إذ مــر علــى عـذرة �بســة فوطــا عليهـا فأصــابت ثوبــه فقلــ

 .ان االرض يطهر بعضها بعضا: بلى فقال: أليست هي �بسة فقلت: جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال

    



٣١٣ 

وخشــبة االقطــع  . واملــراد �لنعــل مــا جيعــل أســفل الرجــل للمشــي، وقايــه مــن االرض وحنوهــا، ولــو مــن خشــب
 .)١(كالنعل

غــــري اللــــزج، وال ) واجلســــم الطــــاهر(فانــــه جــــزء علــــة للتطهــــري، فهــــو مطهــــر يف اجلملــــة ) والــــرتاب يف الولــــوغ(
 )٢(الصقيل

___________________________________ 
يت تصـنع بـدال : مقصوده) ١( أن خشبة االقطع حبكم النعل فينبغي احلكم بطهار�ا �الرض، وذلك لشمول النعل يف االخبار للخشبة الـ
وبناء على الوجه الثاين ينبغـي دخـول العصـا . أو الن العرف يفهم من طهارة النعل �الرض طهارة اخلشبة �ا أيضا. ن الرجل املقطوعةع

 .أيضا يف ذلك احلكم وكذلك اليدان والركبتان �لنسبة ملن ميشي عليهما
كــون املزيـــل جســـما لزجــا، وال صـــقيال، فا�مـــا ال يـــزيالن الن املقصــود مـــن ذلـــك تطهــري احملـــل، وازالـــة عــني النجاســـة فـــال بـــد أن ال ي) ٢(

 .النجاسة عن اجلسم
والصحيح ما اثبتناه، الننا مل جند يف كتب اللغة معىن مناسبا للمقام، ) صقيل(بدل ) صيقل(وال خيفى أن يف مجيع النسخ املطبوعة عند� 

 .قاموهذا املعىن بعيد جدا عن امل) شحاذ السيوف وجالؤها(إذ معىن الصيقل 
 .٣٨٠ص  ١١ج ) لسان العرب(و . ٤٤٠ص . ٧ج . مادة صقل) �ج العروس(راجع 

    



٣١٤ 

احلصــــر (�شــــراقها عليــــه وزالــــت عــــني النجاســــة عنــــه مــــن ) غــــري املتعــــدي مــــن الغــــائط والشــــمس مــــا جففتــــه(يف 
البــواب مــن االرض وأجزائهــا، والنبــات واالخشــاب، وا )٢(عــادة مطلقــا) ومــا ال ينقــل(مــن املنقــول ): )١(والبــواري

املثبتــة، واالو�د الداخلــة، واالشــجار والفواكــه الباقيــة عليهــا وإن حــان أوان قطافهــا، وال يكفــي جتفيــف احلــرارة، 
 .ال�ا ال تسمى مشسا، وال اهلواء املنفرد بطريق أوىل

___________________________________ 
مهــا مــن االجســام املنقولــة فــال تشــملهما روايــة أىب بكــر احلضــرمي مــا يصــنع مــن القصــب و : مــا يصــنع مــن اخلــوص، والبــور�: احلصــري) ١(

 .اخلاصة بغري املنقول
 .نعم ورد يف خصوص البور� نص عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 

 .سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصالة عليها إذا جفت من غري أن تغسل؟ قال نعم ال �س: قال
 .٣احلديث  ٢٩الباب . ١٠٤٢ص ). در نفسهاملص(
 . أي سواء أكان قابال للنقل بسهولة كاحلصى والرتاب أم بصعوبة كاالحجار واالشجار) ٢(

    



٣١٥ 

ويكفـــي يف طهـــر البـــاطن االشـــراق علـــى الظـــاهر مـــع جفـــاف اجلميـــع خبـــالف . نعـــم ال يضـــر انضـــمامه إليهـــا
 .املتعدد املتالصق إذا أشرقت على بعضه

ال خزفــا وآجــرا يف أصــح القــولني، وعليــه املصــنف يف غــري البيــان، وفيــه ) أحالتــه رمــادا، أو دخــا�والنــار مــا (
 .قوى قول الشيخ �لطهارة فيهما

بنزح املقدر منه، وكمـا يطهـر البئـر بـذلك فكـذا حافاتـه، وآالت النـزح، واملباشـر، ومـا يصـحبه ) ونقص البئر(
 .)١(حالته
 .اآلخر على القول بنجاسته واآلالت واملزاولمطهر للثلث ) وذهاب ثلثي العصري(
ري حيــوا�، غــري الثالثــة) واالســتحالة( ري تــرا� ودودا، والنطفــة والعلقــة تصــ واملــاء الــنجس  )٢(كامليتــة والعــذرة تصــ

 .وحنو ذلك )٣(بوال حليوان مأكول ولبنا
 .وكذا العصري بعد غليانه واشتداده) وانقالب اخلمر خال(
 .ال لغريه كثيابه: وما يتصل به من شعر وحنوه )٤(املسلم من جناسة الكفر مطهر لبدن) واالسالم(

___________________________________ 
 .أي حالة النزح) ١(
 .الكلب واخلنزير والكافر) ٢(
 .كما يف بعض النسخ املخطوطة" أو " هكذا يف اكثر النسخ، ولعل االوىل ) ٣(
يه كالبول واملين، وغريمها فانه ال يطهر من أمثـال هـذه النجاسـة �السـالم، بـل ال بـد مـن الغسـل ال من سائر النجاسات العارضة عل) ٤(

 . �لفتح

    



٣١٦ 

 ).بزوال العني(كاالذن والفرج ) وكل �طن )١(وتطهر العني واالنف والفم �طنها(
فيـــه كـــالريق أمـــا الرطوبـــة احلادثـــة . مـــن االجســـام اخلارجـــة عنـــه، كالطعـــام والكحـــل: وال يطهـــر بـــذلك مـــا فيـــه

وطهر ما يتخلف يف الفم من بقا� الطعام، وحنوه �ملضمضة مرتني على ما اختاره املصـنف . )٢(والدمع فبحكمه
 .من العدد، ومرة يف غري جناسة البول على ما اخرت�ه

 )٤(الرافـع للحـدث، أو املبـيح للصـالة) اسم للوضوء والغسل والتـيمم( )٣(على ما علم من تعريفها) مث الطهارة(
 على املشهور

___________________________________ 
واعلـم أن ماعـده املصـنف إىل هنـا يبلـغ اثـين . من العني واالنف والفم أي تطهر �طن هـذه االشـياء: بدل بعض عن كل" �طنها ) " ١(

ـــ ـــتحالة، أو �عتبــ ـــرتاب يف االرض، وادراج النـــــار يف االســ ـــاظ إدراج الــ ــــا عشـــــرة إمـــــا بلحــ ـــرة، فجعلهـ ــــالب يف عشــ ــــار، واالنقـ ـــال النـ ار ادخــ
 .االستحالة

 .أي الدمع والريق حبكم �طن العني والفم يف طهارته بزوال عني النجاسة) ٢(
 .وشرعا: عند قوله ٢٤٦يف ص ) ٣(
كليـا   قـد يرتفـع -وهي احلالة النفسانية احلاصلة لالنسان عنـد عـروض أحـد االسـباب . الظاهر أن املبيح أعم من الرافع، الن احلدث) ٤(

وحينئذ يباح الدخول يف الصالة وحنوها مما يشرتط فيه الطهارة من احلدث أو يكون احلدث مانعا عنه، وقد يباح ذلـك وإن كـان احلـدث 
لكن احلـدث �ق ولـذلك  -وإن صح معه الدخول يف الصالة وحنوها  -�قيا ولو ببعض مراتبه، كما يف التيمم يف موارد االضطرار، فانه 

 .ند زوال العذر، مع أن زوال العذر ال يوجب احلدث قطعاجيب الغسل ع

    



٣١٧ 

 ):فهنا فصول ثالثة(على ظاهر التقسيم  )١(أو مطلقا
 )يف الوضوء - الفصل االول( 

فــان مصــدره التوضــؤ، علــى وزن الــتعلم وأمــا الوضــوء �لفــتح، فهــو املــاء الــذي  )٢(إســم للمصــدر: بضــم الــواو
 .)٣(لنظافة والنضارة من ظلمة الذنوبوهي ا: ة وأصله من الوضاء. يتوضأ به

ريه مــع انســداده) وموجبــه البــول والغــائط والــريح( واطــالق املوجــب علــى هــذه . مــن املوضــع املعتــاد، أو مــن غــ
 �عتبار اجيا�ا الوضوء )٤(االسباب

___________________________________ 
وظـاهر تقســيم . احلــدث ال يرفـع بــه، وال يبـاح معــه الـدخول يف الصــالة أي وإن مل يكـن رافعــا، وال مبيحـا كوضــوء اجلنـب للنــوم، فـان) ١(

 .املصنف الطهارة إىل الوضوء والغسل والتيمم تعميمها ملا ال يكون رافعا وال مبيحا
 .٣٤٥وقد مر تفصيل الفرق بني املصدر وامسه يف تعريف الطهارة صفحة ) ٢(
مـن :  النظافة الظاهريـة والثانيـة يف النورانيـة الباطنيـة، و�ـذا االعتبـار اضـاف قولـهالظاهر عدم ترادفهما، وأغلب ما تستعمل االوىل يف) ٣(

خالصــة هــذا . وهــو البــول والغــائط والــريح) ٤(ومقصــوده االشــارة إىل أن الوضــوء يوجــب نظافــة الظــاهر ونورانيــة البــاطن،. ظلمــة الــذنوب
وضؤ عند حـدوثها فيمـا يتوقـف عليـه كالصـالة ومـس القـرآن وأمسـاء الكالم أن اطالق املوجب على هذه االسباب الجل كو�ا موجبة للت

 .االنبياء واالئمة والصديقة الطاهرة صلوات هللا عليهم أمجعني الن التوضأ شرط ملس املذكورات

    



٣١٨ 

 )١(والسـبب أعـم منهمـا. كما يطلق عليها النـاقض �عتبـار عروضـها للمتطهـر. عند التكليف مباهو شرط فيه
 .عموما من وجه، فكان التعبري �لسبب أوىل )٢(كما أن بينهما. مطلقا

___________________________________ 
 .فهذه عناوين تطلق على االحداث الصغرية اليت تبطل الوضوء. أي من املوجب والناقض) ١(
 .اعلم أن للشهيد الثاين دعويني. أي بني املوجب والناقض) ٢(
 .ب أعم مطلقا من املوجب والناقضأن السب): االوىل(
 .أن بني املوجب والناقض عموم من وجه): الثانية(

أنه قد يصدق كل من العناوين الثالثة وقد يصدق السبب فقظ من دون أن يصدق عنوان املوجب والناقض وال : توضيح الدعوى االوىل
 .يوجد مورد يصدق عليه املوجب أو الناقض من دون أن يصدق عنوان السبب

 .ما إذا دخل وقت فريضة واجبة وكان املكلف متطهرا فأحدث قبل أن �يت �لفريضة): فمورد تصادق الثالثة(
فحدثه هذا سبب، الن الشارع اعتربه سببا، وموجب أيضا النه أوجب عليـه التطهـر مقدمـة للعمـل الواجـب املشـروط �لطهـارة، كمـا أنـه 

 .السابقة �قض أيضا، النه هذا احلدث نقض تلك الطهارة
ت وكــان حمــد� ومل يكــن جيــب عليــه أي فريضــة، فهــذا الشــخص ): ومــورد اختصــاص صــدق عنــوان الســبب فقــط( مــا إذا كــان خــارج الوقــ

ت االســباب الشــرعية قــد تتــداخل لكنــه لــيس مبوجــب، النــه  إذاأحــدث �نيــا يكــون حدثــه هــذا ســببا، الن احلــدث ســبب شــرعي وإن كانــ
 .رة كما أنه ليس بناقض، النه مل ينقض حدثه هذاطهارة سابقة، النه كان يف نفسه حمد�الجيب عليه أي عمل مشروط �لطها

وأما أنه ال يوجد مورد يصدق عليه عنوان املوجب، أو الناقض من غريصدق عنوان السبب فالن احلدث مطلقا سبب شرعي، فال يعقل 
 .وجود حدث منفك عن السببية الشرعية

أنه قد يصدقان معا، كمـا يف املثـال املتقـدم، فـان احلـدث ": هي أن بني املوجب والناقض عموما من وجه و ): " وتوضيح الدعوى الثانية(
بعد دخول وقت الفريضة على عقيب طهارة وقبل االتيان �لعمل الواجب يكون �قضا للطهارة السابقة، وموجبـا للتطهـر مقدمـة للعمـل 

 .الواجب
كما اذا دخل الوقت وكان حمد� فأحدث �نيا، فال يصدق على احلدث ) يصدق الناقضوقد ينفرد صدق عنوان املوجب من دون أن (

الثــاين عنــوان الناقضــية، لكنــه يصــدق عليــه عنــوان املوجبيــة، الن كــل حــدث ســبب وموجــب للطهــارة مقدمــة للعمــل املشــروط �لطهــارة، 
 .املفروض وجوبه حينئذ

كمــا اذا كــان متطهــرا وكــان خــارج الوقــت ومل يكــن جيــب عليــه أي ) ملوجــبوقــد ينفــرد صــدق النــاقض فقــط مــن دون أن يصــدق عنــوان ا(
عمـل مشــروط �لطهــارة، فانــه يف هــذه احلالــة اذا أحــدث يكــون حدثــه �قضـا لطهارتــه لكنــه لــيس مبوجــب، لعــدم وجــوب عمــل حيتــاج إىل 

 .الطهارة
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ولكـــن الغلبـــة علـــى  ، بـــل علـــى مطلـــق االحســـاس،)علـــى الســـمع والبصـــر(غلبـــة مســـتهلكة ) والنـــوم الغالـــب(
 .أما البصر فهو أضعف من كثري منها، فال وجه لتخصيصه. فلذا خصه )١(السمع تقتضي الغلبة على سائرها

 .من جنون، وسكر، وإغماء) ومزيل العقل(
 .على وجه �يت تفصيله) واالستحاضة(
املعتـرب شـرعا، وهـو أول ) لغسـل الوجـه )٢(مقارنـة(وهي القصد إىل فعله ): النية(أي واجب الوضوء ) وواجبه(

جـــزء مـــن أعـــاله الن مـــا دونـــه ال يســـمى غســـال شـــرعا، والن املقارنـــة تعتـــرب الول أفعـــال الوضـــوء واالبتـــداء بغـــري 
إن كان واجبا �ن كان يف وقت عبادة واجبـة مشـروطة بـه ) الوجوب(على قصد ) مشتملة(االعلى ال يعد فعال 

 .النه خارج عن الغرضنوى الندب، ومل يذكره  )٣(وإال
، أو طلبــا للرفعــة عنــده )٥(�ن يقصــد فعلــه � امتثــاال المــره أو موافقــة لطاعتــه: إىل هللا تعــاىل )٤(بــه) والتقــرب(

 )٦(بواسطته
___________________________________ 

 ".االحساس " �نيث الضمري �عتبار رجوعه إىل احلواس املفهومة من كلمة ) ١(
 .لى احلالية أي حال كون نية التوضؤ مقارنة لغسل الوجه�لنصب ع) ٢(
 .أي وان مل يكن التوضؤ يف وقت عبادة واجبة مشروطة �لتوضؤ) ٣(
 .أي �لتوضؤ) ٤(
 .الفرق بني قصد الطاعة، وقصد االمتثال مفهومي، ال ذايت وقد جيتمعان) ٥(
 . أي بواسطة الوضوء) ٦(

    



٣٢١ 

 .فإنه تعاىل غاية كل مقصد: )١(ذلكتشبيها �لقرب املكاين، أوجمردا عن 
 )٣(، واملــراد رفــع حكــم احلـدث، وإال فاحلــدث إذا وقــع ال يرتفــع)٢(مطلقــا، أو الرفــع حيــث ميكـن) واالسـتباحة(

وإن كــان يف وجـوب مــا عــدا القربــة نظـر لعــدم �ــوض دليــل . وال شـبهة يف إجــزاء النيــة املشــتملة علـى مجيــع ذلــك
 .عليه

إعتبارها يف كل عبادة، وكذا متييز العبادة عن غريهـا حيـث يكـون الفعـل مشـرتكا، إال أما القربة فال شبهة يف 
أنــه ال إشــرتاك يف الوضــوء حــىت يف الوجــوب والنــدب، النــه يف وقــت العبــادة الواجبــة املشــروطة بــه ال يكــون إال 

 .، وبدونه ينتفي)٤(واجبا
___________________________________ 

 .المتثال والطاعة والرفعةأي جمردا عن قصد ا) ١(
وأمــا قصــد . أي أن قصــد االســتباحة �يت علــى االطــالق ســواء أ كــان الوضــوء رافعــا للحــدث أم مل يكــن كمــا يف وضــوء املستحاضــة) ٢(

 .الرفع فالبد أن يكون حيث ميكن
وقـد يطلـق علـى احلالـة . ا كـالنوم وغـريهاحلدث يطلق على االمور احلادثة املووجبة حلالة نفسانية مانعة عن الدخول يف الصالة وغريهـ) ٣(

وحينئذ فاحلدث الـذي أذا وقـع ال يرتفـع هـو احلـدث . احلدث �ذا املعىن فيما سبق احلاصلة عقيب هذه االسباب كما فسر الشارح 
 .سباب املذكورةأي احلالة احلاصلة عقيب اال -وحكم احلدث الذي يرتفغ �لوضوء هو احلدث �ملعىن الثاين . �ملعىن االول

وسواء أ كانت موصلة أم ال، وإال فقد اليستصف . بناء على وجوب املقدمة مطلقا، سواء قصد �ا االيصال إىل ذي املقدمة أم ال) ٤(
 .�لوجوب يف وقت العبادة الواجبة املشروطة به أيضا
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عليــه  )٣(علــى مــا دارت( )٢(عــنيإىل غــريه بنفســه أو مب )١(�ن ينتقــل كــل جــزء مــن املــاء عــن حملــه): وجــري املــاء(
ت شـعر : مثلـث القـاف) عرضا وما بني القصـاص(من الوجه ) والوسطى(بكسر اهلمزة ) اال�ام وهـو منتهـى منبـ
مراعيـا يف ذلـك مسـتوى اخللقـة يف الوجـه ) طوال( )٤(�لذال املعجمة والقاف املفتوحة منه) إىل آخر الذقن(الراس 
 .)٥(واليدين

___________________________________ 
ىن اجلــر�ن الــذي حيصــل بــه الغســل فــال اشــكال عليــه) ١( والظـاهر أنــه البــد مــن كــون اجلــر�ن مــن االعلــى إىل االســفل كمــا �يت . هـذا معــ

 .االشارة اليه عند ذكر املسح
الن ظاهر االدلة وجوب التوضؤ من غري املتوضئ، أو غري يده حبيث ال ينايف إسناد الغسل إىل املتوضئ وإال فقيه إشكال بل منع، ) ٢(

 .ة من االحتياط، أو الرباء: ولو شك يف صدق إسناد الغسل اليه وجب الرجوع إىل مقتضى االصل. عليه جبميع واجباته وصدوره منه
 .مذكرا وكالمها صحيحان" دار " هكذا يف النسخ املطبوعة، لكن املوجود فيما �يدينا من النسخ املخطوطة ) ٣(
 .ه كسر الذال وسكون القاف أيضاجيوز في) ٤(
مقصــوده قــدس ســره رعايــة اســتواء اخللقــة بــني يــد املتوضــئ ووجهــه فــان كــان وجهــه عريضــا ويــده صــغرية وجــب غســل الوجــه أزيــد ممــا ) ٥(

سل مقدار وأما إذا كان الوجه صغريا فالجيب غسل مقدار ماحتيط به اليد، بل يكفي غ. تدور عليه اليد، لعدم التناسب بني اليد والوجه
 .وكذلك جيب الغسل من االعلى إىل االسفل، وحينئذ يرتفغ مجيع مايتوهم من االشكاالت. يتعارف غسله من الوجه
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 )٢(والعــذار )١(ويــدخل يف احلــد مواضــع التحــذيف، وهــي مــا بــني منتهــى العــذار والنزعــة املتصــلة بشــعر الــراس
 .فان للناصيةوالعارض، ال النزعتان �لتحريك، ومها البياضان املكتن

 .وهو ما ترى البشرة من خالله يف جملس التخاطب، دون الكثيف وهو خالفه) وختليل خفيف الشعر(
___________________________________ 

ويف بعض النسخ اخلطيـة املتصـل مـذكرا، ولعلـه غلـط مـن . وحيتمل أن تكون صفة ملواضع التحذيف. الظاهر أن املتصلة صفة للنزعة) ١(
 .اخالنس
إمنا مسيت هذه املواضع مبواضع التحذيف، واملقصود أنه يدخل يف احلد الذي جيب غسله مواضع التحذيف والعـذار والعـارض وال : وقيل

 .تدخل النزعتان
ما حاذى االذن بني الصـدغ والعـارض، والصـدغ هـو املـنخفض الـذي مـا بـني أعلـى االذن  -على ماذكره املصنف يف الدروس  -والعذار 
مث يف دخــول . هـو الشـعر املـنحط عــن القـدر احملـاذي لـالذن إىل الـذقن -علـى مـا فســره أيضـا يف الـدروس  -احلاجـب، والعـارض وطـرف 

 . راجع الكتب املفصلة. العذار والعارض يف الوجه ووجوب غسلهما خالف
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من غسلها، كما جيـب  واملراد بتخليله إدخال املاء خالله لغسل البشرة املستورة به، أما الظاهرة خالله فالبد
 .غسل جزء آخر مما جاورها من املستورة من �ب املقدمة

وفاقــا للمصــنف يف الــذكرى والــدروس وللمعظــم، ويســتوي يف  )١(واالقــوى عــدم وجــوب ختليــل الشــعر مطلقــا
 .)٢(ذلك شعر اللحية والشارب، واخلد و العذار واحلاجب، والعنفقة واهلدب

بكسـر املـيم وفـتح الفـاء أو �لعكـس وهـو جممـع عظمـي الـذراع والعضـد، ) قاليمىن مـن املرفـ(غسل اليد ) مث(
 )٣(ال نفس املفصل

___________________________________ 
كلما أحاط : " قال ووجه القوة اطالق مارواه الشيخ يف الصحيح عن زرارة عن أيب جعفر . أي سواء أكان خفيفا، أم كثيفا) ١(

 ٤٦البـاب  ٢٣٥ص  ١اجلـزء ) املصـدر نفسـه. (وحنـوه غـريي" لعبادة أن يغسلوه وال يبحثوا عنه ولكن جيـري عليـه املـاء به الشعر فليس ل
 .٣احلديث 

 .والريب يف عدم صدق االحاطة يف مجيع املوارد، فالبد من الرجوع إىل االصول يف موارد الشك
شعر الشفة السفلى، أو شعر بني الشـفة والـذقن، وقـد : والثالث والرابعوالعنفقة بفتح االول . شعرات أشفار العني: اهلدب بضمتني) ٢(

 .والباقي ظاهر. ٣٢٣ص ) ٢(عرفت معىن العذار يف تعليقة رقم
 .املراد من ا�مع موضع اجتماع العظمني، أي املقدار ا�تمع من العظمني ولعله املتفاهم منه عرفا) ٣(

لعضــد، أي رأس عظــم الــذراع املتصــل بعطــم العضــد، ال مــا اجتمــع معــه مــن عظــم العضــد واملــراد مــن املفصــل حمــل اتصــال عظــم الــذراع �
 .وجيب غسل املرفق �ملعىن االول ال الثاين

فعلـــى االول جيـــب غســـل رأس عظـــم . وتظهـــر الثمـــرة �لنســـبة إىل مقطـــوع اليـــد مـــن املرفـــق. وعلـــى االول فـــرأس عظـــم العضـــد عظـــم الـــذراع
 .د الواجبالعضد، النه امليسور من غسل الي

وعلــى الثــاين ال جيــب النــه إمنــا كــان جيــب غســله مقدمــة، حلصــول غســل عظــم الــذراع، وحيــث ســقط ذواملقدمــة �نعــدام املوضــع فــال وجــه 
 .لوجوب املقدمة
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، وغسـل مــا اشـتملت عليــه اخلـدود مــن حلـم زائــد، وشـعر ويــد )اليسـرى كــذلك(غســل ) إىل أطـراف االصـابع مث(
 .يدا، إال أن تشتبه االصلية فتغسالن معا من �ب املقدمة وإصبع، دون ما خرج وإن كان

، أو شـعره الـذي ال خيـرج مبـده عـن حـده واكتفـى املصـنف �لـرأس تغليبـا ال مسـه علـى )مث مسح مقدم الراس(
أي مســمى املســح، ولــو جبــزء مــن إصــبع، ممــرا لــه علــى املمســوح ليتحقــق امســه ال مبجــرد ) مبســماه(مــا نبــت عليــه 

نعم يكره االستيعاب إال أن يعتقد شرعيته فيحـرم، وإن كـان الفضـل يف مقـدار ثـالث . )١(الكثرهوضعه، وال حد 
 .)٢(أصابع

___________________________________ 
ث االحاطــة �لــرأس عرضــا وطــوال ولكــن يكــره اســتيعاب الــرأس، إال أن يكــون مــع اعتقــاد الشــرعية ) ١( أي الحــد الكثــر املســح مــن حيــ

 .حمرمافيصري تشريعا 
 .أنه ال حتديد حملل املسح من الرأس، لكن الفضل يف مقدار ثالث أصابع منضمات مقصوده ) ٢(

وأمـا مـن حيـث الطـول . والظاهر أن مقـدار ثـالث أصـابع حتديـد مـن جهـة عـرض املمسـوح. اعتمادا على ظهوره وقد أطلق املصنف 
 .ويظهر من بعضهم كون التحديد املذكور من حيث الطول. االصحاب فيكفي جمرد االمرار كما صرح بذلك كثري من
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 )١(ومهــا قبتــا القــدمني علــى االصــح: مــن رؤوس االصــابع إىل الكعبــني) اليمــىن(بشــرة ظهــر الرجــل ) مث مســح(
 .وقيل إىل أصل الساق، وهو خمتاره يف االلفية

الكــائن علــى أعضــاء الوضــوء ) بلــلببقيــة ال(يف جانــب العــرض ) مبســماه(كــذلك ) اليســرى(مســح ظهــر ) مث(
أي يف املسحني، وفهم من إطالقه املسح أنه ال ترتيـب فيهمـا يف نفـس العضـو فيجـوز الـنكس ) فيهما(من مائه 

علـى أصـح القـولني، ويف الـدروس رجـح  )٢(وهو كذلك فيهمـا" إىل " و " من "   فيه دون الغسل، للداللة عليه ب
�ن : بـني أعضـاء الغسـل واملسـح) مرتبـا( البيـان عكـس ومثلـه يف االلفيـة منع النكس يف الـرأس دون الـرجلني ويف

يبتــدى ء بغســل الوجــه، مث �ليــد اليمــىن، مث اليســرى، مث مبســح الــرأس مث الرجــل اليمــىن، مث اليســرى، فلــو عكــس 
 أعاد على ما حيصل معه

___________________________________ 
ىن الكعـبالخالف عند� يف أن الواجب امتدا) ١( فاالصـح : د املسح إىل الكعبني كما هو صريح اآلية الكرمية، وإمنـا االخـتالف يف معـ

 .وهي العظم النابت على ظهر القدم: عند الشارح أن قبة القدم
 .إن الكعب مفصل الساق، وينتج أن الواجب مسح الرجل إىل املفصل: وقيل

 . وحيتمل إرجاع ضمري التثنية إىل املسحني، أي مسح الرأس والرجلني. ون االولأي يف املسح والغسل، فيعترب الرتتيب يف الثاين د) ٢(
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حبيث ال جيـف (يف فعله ) مواليا(وأسقط املصنف يف غري الكتاب الرتتيب بني الرجلني . الرتتيب مع بقاء املواالة
يف اجلفـاف احلسـي ال واملعتـرب . ، علـى أشـهر االقـوال)١(من االعضـاء علـى العضـو الـذي هـو فيـه مطلقـا) السابق

 .التقديرى، وال فرق فيه بني العامد والناسى واجلاهل
 .)٢(وهو دلك االسنان بعود، وخرقة، وإصبع وحنوها) وسننه السواك(

___________________________________ 
ضـــئ معتـــدال أم ال، وســـواء أ كـــان الظـــاهر أن املعتـــرب عـــدم جفـــاف العضـــو الســـابق مطلقـــا، أي ســـواء أ كـــان املـــاء واهلـــواء ومـــزاج املتو ) ١(

يت اشــار اليهــا هــى  التــأخري عمــدا أم جهــال أم نســيا�، فــان جــف الفضــو الــذي يريــد أن يشــتغل بــه فقــد بطــل وضــوؤه، واالقــوال االخــر الــ
لوضـوء أو التفصيل بني اجلفاف احلسي والتقديري، واملراد �لتقديري عدم جفاف الفضو السابق حسا بسبب كثرة ماء ا): االول: (ثالثة

 .التفصيل بني حصول املواالة العرفية وعدمها): الثاين. (برودة اهلواء، ولو كا� معتدلني جلف العضو السابق مع تراخيه يف غسل الالحق
اســم لعــود تــدلك بــه االنســان، واملــراد هنــا اســتعماله، النفســه، حيــث إن املســتحب هــو االســتعمال، ولــذلك  -�لكســر  -الســواك ) ٢(

 .ارح �لدلك والتعميم �لنسبة إىل غري العود مستفاد من الروا�تفسرها الش
 .عند الوضوء سواك) أي السبابة(التسوك �ال�ام واملسبحه : قال أن رسول هللا  فعن الصادق 

 .٤احلديث . ٩الباب  ٣٥٩ - ٣٥٨ص . ١اجلزء ). املصدر نفسه(
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، ولــو )٢(الغصــن االخضــر، وأكملــه االراك، وحملــه قبــل غســل الوضــوء الواجــب والنــدب كاملضمضــة )١(وأفضــله
 .أخره عنه أجزأ

ة القــرآن، وإصــفرار  الوضــوء والصــالة، وقــراء: واعلــم أن الســواك ســنة مطلقــا، ولكنــه يتأكــد يف مواضــع منهــا
 .)٣(االسنان وغريه

اللهم اجعلين من التوابني واجعلـين مـن : " إتباعها بقوله ويستحب". بسم هللا و�� : " وصور�ا) والتسمية(
ــث ذكــر، قبــل الفــراغ كاالكــل . أجــزأ" بســم هللا " ولــو اقتصــر علــى ". املتطهــرين  ولــو نســيها ابتــداء تــداركها حي

 .وكذا لو تركها عمدا
___________________________________ 

إن رجــع إىل الغصـن فــاملعىن ظــاهر، " أكملـه " لســواك ال�ـا مؤنثــة مساعيـة، وضــمري إىل العـود ال إىل ا" أفضــله " الظـاهر هــود ضـمري ) ١(
وإن رجـع إىل العــود أيضــا فاملقصــود أن االخضـر أفضــل، واالراك أكمــل، فقــد جيتمعـان وقــد يفرتقــان وحينئــذ فيشـكل الفــرق بــني االكمليــة 

 .واالفضلية، وكذلك االلتزام �فضلية الغصن االخضر
 .دم دليل واضح عليهماواكملية االراك لع

 .أي كما أن املضمضة حملها قبل الغسل الواجب والندب كذلك السواك حمله قبل الغسل الواجب والندب) ٢(
 . كراهة رائحة الفم: كالبحر، وهو) ٣(

    



٣٢٩ 

ق احلــدث كــالريح علــى ) مــرتني(مــن الزنــدين ) وغســل اليــدين( مــن حــدث النــوم والبــول والغــائط، ال مــن مطلــ
 .املشهور
وقيـــل مـــرة يف اجلميـــع، واختـــاره املصـــنف يف النفليـــة، ونســـب . مـــن االولـــني مـــرة، وبـــه قطـــع يف الـــذكرى وقيـــل

ولـــو اجتمعـــت االســـباب تـــداخلت إن تســـاوت، وإال دخـــل االقـــل حتـــت . التفصـــيل إىل املشـــهور وهـــو االقـــوى
 .االكثر

 .)١(مهية، أو تعبداالذي ميكن االغرتاف منه لدفع النجاسة الو ) قبل إدخاهلما اال�ء(وليكن الغسل 
 .، خالفا للعالمة حيث اعتربه)٣(قليال، الطالق النص )٢(وال يعترب كون املاء

___________________________________ 
 .أن استحباب غسل اليدين إمالدفع النجاسة املتومهة يف اليد كما أفيد، أو لكونه تعبدا صرفا من غري أن يعرف وجهه: مراده) ١(
 .الذي يف اال�ء أي املاء) ٢(
 .اليك نص احلديث االول ٣ - ١احلديث  ٢٧الباب . ٣٠١ - ٣٠٠ص ). املصدر نفسه) (٣(

ىن قبـل أن يـدخلها يف اال�ء؟ قـال: عن عبيدهللا بن علي احلليب قال واحـدة مـن حـدث : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يـده اليمـ
 .ةالبول واثنتان من حدث الغائط، وثالث من اجلناب

 . فالشاهد يف احلديث، حيث إنه مطلق ليس فيه تقييد املاء بكونه قليال، أو كثريا
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): وتثليثهمـا(وهـو جذبـه إىل داخـل االنـف ) واالستنشـاق(وهي إدخال املاء الفم، وإدارته فيه ): واملضمضة(
 )١(ضمضــة أمجــع�ن يفعــل كــل واحــد منهمــا ثــال�، ولــو بغرفــة واحــدة، وبــثالث أفضــل، وكــذا يســتحب تقــدمي امل

 .)٢(على االستنشاق، والعطف �لواو ال يقتضيه
 .يف املشهور وانكرها الصدوق) ٤الثالث بعد متام الغسلة االوىل  )٣(وتثنية الغسالت(
 .من االفعال الواجبة واملستحبة املتقدمة �ملأمور): والدعاء عند كل فعل(
إن الســنة هلــا البــدأة ). لثانيــة �لــبطن، عكــس املــرأةا(الغســلة ) �لظهــر ويف(يف غســل اليــدين ) وبــدأة الرجــل( فــ

 �لبطن، واخلتم
___________________________________ 

 .كما قرر يف القواعد العربية" مجعاء " أو " مجع : " الصواب) ١(
 .أي اليدل على استحباب تقدمي املضمضة على االستنشاق، لعدم داللة الواو على الرتتيب) ٢(
 .غسل كل من الوجه واليدين مرتني: �ستحباب تثنية الغسالت يف الوجه واليديناملراد ) ٣(
ين أن املسـتحب غسـل كـل عضـو مـرة �نيــة بعـد امتـام الغسـلة االوىل، وقيـده بـذلك دفعـا لتـوهم عـد مطلــق : الظـرف متعلـق �لتثنيـة) ٤( يعـ

كمــل الغســلة االوىل، ودفعــا الحتمــال جــواز الشــروع يف صــب املــاء غســلة، أو كــون املســتحب غســلة بعــد صــب املــاء يف اجلملــة وإن مل ت
�ن يغسل اليد مثال بعنوان الواجب إىل الزند مرة، وبعنوان االستحباب أخرى : الغسل املستحب يف كل عضو قبل انتهاء غسله الواجب

 . مث يغسل الكف بقصد الواجب، و�نية بقصد االستحباب، وهكذا
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عليـه املصـنف هنــا ومجاعـة، واملوجــود يف النصـوص بـدأة الرجــل بظهـر الــذراع، كـذا ذكــره الشـيخ وتبعــه   -�لظهـر 
بـني البـدأة �لظهـر والـبطن علـى ) ويتخـري اخلنثـى(واملرأة بباطنه، من غري فرق فيهما بني الغسلتني وعليه االكثـر، 

 .، وبني الوظيفتني على املذ كور)١(املشهور
واملـراد �لشـك فيـه نفسـه يف االثنـاء الشـك يف نيتـه، النـه ). يف أثنائـه يسـتأنف(أي يف الوضـوء ) والشاك فيه(

ال يعتــد مبــا وقــع مــن االفعــال بــدو�ا و�ــذا صــدق الشــك فيــه يف  )٢(إذا شــك فيهــا فاالصــل عــدمها، ومــع ذلــك
وقـد ذكـر املصـنف . )٣(وأما الشـك يف أنـه هـل توضـأ أو هـل شـرع فيـه أم ال؟ فـال يتصـور حتققـه يف االثنـاء. أثنائه

 الشك يف النية يف أثناء الوضوء )٤(ريهيف خمتص
___________________________________ 

. أي على قول االكثر املوافق لظاهر الروا�ت يبتدئ �لبطن يف كلتا الغسـلتني، عمـال بوظيفـة املـرأة، أو �لظهـر عمـال بوظيفـة الرجـل) ١(
�ن يبتـدئ يف االوىل �لظهـر، ويف الثانيـة �لـبطن أو : احـدى الـوظيفتنيوأما علـى القـول املـذكور الـذي ذكـره الشـيخ وتبعـه مجاعـة فيختـار 

 .وكيف كان فاحلكم �لتخيري بني وظيفة الرجل واملرأة غري ظاهر. �لعكس
 .أي مع أن االصل عدم النية فال يعتد مبا وقع من االفعال بدون النية املفروضة العدم مبقتضى االصل) ٢(
 �لتوضؤ فكيف يتصور الشك املذكور يف حقه؟حيث إن املتوضئ مشغول ) ٣(
 . الذكرى والدروس: ومها) ٤(
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 .وأنه يستأنف، ومل يعرب �لشك يف الوضوء إال هنا
 .، من االفعال)٢(كما لو شك يف غريها) ال يلتفت(أي بعد الفراغ ) بعده( )١(الشاك فيه �ملعىن املذكور) و(
أي حــال ) علــى حالــه(الــبعض املشــكوك فيــه إذا وقــع الشــك أي بــذلك ( )٣(يف الــبعض �يت بــه(الشــاك ) و(
لالعضــاء الســابقة عليــه ). إال مــع اجلفــاف(حبيــث مل يكــن فــرغ منــه، وان كــان قــد جتــاوز ذلــك الــبعض : الوضــوء

 .، لفوت املواالت)فيعيد(
 .منصوص متفق عليه )٤(واحلكم) ال يلتفت(عنه وفراغه منه ) بعد انتقاله(يف بعضه ) ولو شك(

___________________________________ 
 .عن الشك يف التوضؤ �ملعىن املذكور وهو الشك يف النية يف أثناء التوضؤ) ١(
. أي يف غري النية من بقية أفعال التوضؤ، فان الشاك حينئذ ال يلتفت إىل شكه كمالو شك يف مسح الرأس بعد الفراغ عن الوضوء) ٢(

ىن أو اليسـرى فانــه البـد مــن اتيـان مســح الـرأس مث االتيــان �لبــاقي، إذ خبـالف مــالو شـك يف مســح الـراس وهــو مشـ غول مبســح الرجـل اليمــ
 .الشك فيه قبل الفراغ من الوضوء

 .أي �يت �ملشكوك وما بعده حلصول الرتتيب) ٣(
صحيحة زرارة عن أيب جعفر أي احلكم �التيان �ملشكوك يف االثناء، وعدم االلتفات بعد الفراغ متفق عليه ومنصوص به، كما يف ) ٤(
إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم ال فأعد عليها، وعلى مجيـع مـا شـككت فيـه أنـك مل تغسـله، أو : قال 

فـاذا قمـت مـن الوضـوء وفرغـت منـه وقـد صـرت يف حـال أخـرى يف الصـالة، أو يف غريهـا . متسحه مما مسى هللا ما دمـت يف حـال الوضـوء
 .فشككت يف بعض ماقد مسى هللا أوجب هللا عليك فيه وضوؤه ال شئ عليك فيه

 .١احلديث . ٤٢الباب  ٣٣٠ص  ١اجلزء ) املصدر نفسه(
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 .، الصالة عدم الطهارة)حمدث(مع تيقن احلدث ) والشاك يف الطهارة(
 .)١(أخذا �ملتيقن) متطهر(مع تيقن الطهارة ) والشاك يف احلدث(
لتكـافؤ االحتمـالني، إن مل يسـتفد مـن ) )٢(حمـدث(أي يف املتـأخر منهمـا مـع تـيقن وقوعهمـا ) والشاك فيهمـا(

 .)٣(االحتاد والتعاقب حكما آخر
___________________________________ 

يف أي �ملتيقن السابق، وهي عبارة أخرى عن استصحاب احلدث الذي كان هو احلالـة السـابقة فتسـتحب تلـك احلالـة عنـد الشـك ) ١(
 .زواهلا

أي حبكم احملدث فيما اذا كانت الطهارة شرطا فيه، الن إحتمال �خر كل منهما مساو لآلخر، فـال تـرجيح الحـدمها علـى اآلخـر، ) ٢(
وأما إذا كان احلدث مانعا فال حيكم بكوفه حمد� وأن املانع . فال حيكم �لطهارة وال �حلدث، فالبد من حتصيل الطهارة فيما تشرتط فيه

 .جودمو 
الشـاك مــن احتـاد الطهــارة واحلـدث عــددا ومــن  -أن احلكــم �لتكـافؤ، ووجــوب حتصـيل الطهــارة إمنـا هــو فيمـا إذامل يســتفد : مقصـوده) ٣(

 .حكما آخر، أما اذا استفاد ذلك فال حيكم بكونه حمد� -العلم بتعاقب أحدمها لآلخر 
ت : يهما يف العـددان املكلف اذا تيقن بصدور طهارة وحدث وعلم تساو : بيان ذلك �ن كانـت الطهـارة واحـدة واحلـدث واحـدا، أو كانـ

 .�ن كانت الطهارة ثالثة واحلدث ثال�: الطهارة الثنتني، واحلدث اثنني، وهكذا

    



٣٣٤ 

 .هذا هو االقوى واملشهور
 .�لطهارة، أو �حلدث أو يشك )٢(بني أن يعلم حاله قبلهما )١(وال فرق

 ضد ما علمه، النه إن )٣(الهورمبا قيل �نه �خذ مع علمه حب
___________________________________ 

يف احلـدث مـع ) والشاك. (يف الطهارة مع تيقن احلدث حمدث) والشاك: (وهي ٣٣٣أي وال فرق يف الصور الثالثة املذكورة يف ص ) ١(
احلكـم املـذكور بـني أن يعلـم الشـاك حالتـه قبـل  يف: يف �خر الطهـارة واحلـدث مـع تـيقن وقوعهمـا حمـدث) والشاك. (تيقن الطهارة متطهر

 .الطهارة واحلدث بسبب الطهارة، أو�حلدث، أو �لشك، بناء على عدم استفادة الشاك من االحتاد والتعاقب حكما آخر
ت يف املثــال املــذكور يف اهلــامش   الصــور فيــأيت الفــرق يف ٣٣٣ص  ٣أمــا لــو اســتفاد الشــاك مــن االحتــاد والتعاقــب حكمــا آخــر كمــا عرفــ

 .٣٣٣ص  ٣الثالثة املذكورة النه يف الصورة االوىل حيكم �لطهارة حينئذ، دون الثانية والثالثة كما عرفت يف املثال املذكور يف اهلامش 
 .أي قبل الطهارة واحلدث املتأخر وقوعهما عند الشك يف �خر الطهارة من احلدث عن الطهارة كما عرفت) ٢(
 ى الطهارة واحلدث املتأخر وقوعهما عند الشك يف �خر الطهارة عند احلدث، أو �خر احلدث عن الطهارة، أي حبالته السابقة عل) ٣(

    



٣٣٥ 

كان متطهرا فقد علم نقض تلك احلالة، وشك يف ارتفاع الناقض، جلواز تعاقب الطهارتني وإن كان حمـد� فقـد 
 .االحداثعلم انتقاله عنه �لطهارة وشك يف انتقاضها �حلدث، جلواز تعاقب 

تعاقبــه ملثلــه  )٢(وجــواز. �ن املتــيقن حينئــذ ارتفــاع احلــدث الســابق، أمــا الالحــق املتــيقن وقوعــه فــال )١(ويشــكل
 .لو كان املتحقق طهارة رافعة، وقلنا �ن ا�دد ال يرفع )٣(نعم. متكافؤ، لتأخره عن الطهارة، وال مرجح

___________________________________ 
وإن كـان حمـد� فقـد علـم انتقالـه عنـد الطهـارة وشـك يف : من الشهيد الثاين أورده على ماأفاده القيل يف الشـق الثـاين بقولـه هذا ايراد) ١(

 .انتقاضها �حلدث
ت حالتــه الســابقة احلــدث فاخــذ بضــده وهــي الطهــارة فقــد تــيقن : وخالصــة االيــراد أن الشــاك لــو أخــذ بضــد مــا علمــه ســابقا كمــا لــو كانــ
ت عقيـب كـل حـدث فيسـتفيد مـن . السابق �رتفاع احلدث وأما احلدث الالحق املتـيقن وقوعـه فـال يرتفـع وعلـم أيضـا �ن كـل طهـارة كانـ

 .أو علم �ن احلدث كان عقيب الطهارة فيستفيد أن طهارته مرتفعة قطعا. هذين العلمني أن أثر احلدث مرتفع قطعا
 .جلواز تعاقب االحداث: هذا جواب عن قول القيل) ٢(

 .أن تعاقب احلدث ملثله وان كان حمتمال، لكنه متكافئ الحتمال �خر احلدث عن الطهارة: وحاصله
ت طهـارة رافعـة، وقلنـا �ن التجديـدي ال يرفـع : ملخص االستدراك) ٣( أنه إذا علم أن الطهارة الـيت حتققـت ووقـع الشـك يف �حرهـا كانـ

 .و متطهر حينئذحد� فيستفاد من ذلك أن الطهارة كانت عقيب احلدث فه
 .وكذلك لو علم أ�ا مل تكن جتديدية قطعا

 .وأما إذا قلنا �ن التجديدي رافع للحدث أيضا فال يستفيد من علمه االول أ�ا كانت عقيب احلدث
 ".ور الوضوء على الوضوء نور على ن: " أنه يزيد نورا على نور كما يف احلديث: معىن كون الوضوء التجديدي رافعا للحدث: ملحوظة

 .٨احلديث . ٨الباب . ٢٦٥ص . ١اجلزء ) وسائل الشيعة

    



٣٣٦ 

، كما أنه لو علم عدم تعاقب احلدثني حبسـب عادتـه، أو )٢(توجه احلكم �لطهارة يف االول )١(أو قطع بعدمه
حتقق احلكم �حلـدث يف الثـاين، إال أنـه خـارج عـن موضـع النـزاع، بـل لـيس مـن حقيقـة الشـك  )٣(يف هذه الصورة

 .يظهر ضعف القول �ستصحاب احلالة السابقة بل بطالنه )٥(و�ذا: إال حبسب ابتدائهيف شئ 
___________________________________ 

 .وكذلك لو علم أ�ا مل تكن جتديدية قطعا: أي بعدم جتديدية الوضوء كما عرفت ذلك يف اهلامش ص عند قولنا) ١(
 .النه إن كان متطهرا فقد علم نقض :٣٣٤وهو قوله يف ص : أي يف الفرض االول) ٢(
 .إن ا�دد ال يرفع: وهي صورة حتقق طهارة رافعة وقلنا) ٣(
 .وان كان حمد� فقد علم انتقاله عنه �لطهارة: ٣٣٥وهو فوله يف ص : أي يف الفرض الثاين) ٤(
ويشـكل �ن املتـيقن يظهـر ضـعف : ٣٣٥ا يف ص من االخذ بضد احلالة السـابقة ومبـا أورد�ه عليـه بقولنـ: أي ومبا ذكر�ه عن القيل) ٥(

 .القول �خذ نفس احلالة السابقة، وهذا االخري قول العالمة، كما أن االول قول احملقق، ومها مقابالن للمشهور
  



٣٣٧ 

 )مسائل(

 .قبال ودبرا عن �ظر حمرتم) جيب على املتخلي سرت العورة(
 .يف البناء وغريه )٢(ذلكك) ودبرها(، )١(مبقادمي بدنه) وترك استقبال القبلة(
 .مرتني كما مر) وغسل البول �ملاء(
) وإال(للمخــرج �ن جتــاوز حواشــيه وإن مل يبلــغ االليــة، ) مــع التعــدي(�ملــاء ) الغــائط(كــذا جيــب غســل ) و(

ث ) أبكـــار(طـــاهرة جافـــة قالعـــة للنجاســـة ) فئالثـــة أحجـــار(أي وإن مل يتعـــد الغـــائط املخـــرج  مل يســـتنج �ـــا حبيـــ
 .تنجست به

ت   -كاملكملــة للعــدد بعــد نقــاء احملــل   -إن مل تكــن أبكــارا وتنجســت، ولــو مل تــنجس ) أو بعــد طهار�ــا( كفــ
مـن ثـالث خـرق، أو خزافـات، أو ) أو شـبهها(عـن الثالثـة إن مل ينـق احملـل �ـا ) فصاعدا(من غري إعتبار الطهر 

 .أعواد وحنو ذلك من االجسام القالعة للنجاسة غري احملرتمة
___________________________________ 

 .فال يكفي حتويل العورة خاصة مع استقبال مقادمي البدن، أو استد�رها) ١(
 .رد على ابن اجلنيد حيث حكم بكراهة االستقبال يف الصحراء" يف البناء وغريه : " أي مبقادمي بدنه، وقوله) ٢(

 . وعلى املفيد، حيث جوز االستقبال واالستد�ر يف البنيان. وعلى سالر، حيث نقلت عنه الكراهة يف البنيان

    



٣٣٨ 

وقطـــع . ، وهوالـــذي يقتضـــيه إطـــالق العبـــارة فـــال جيـــزى ذو اجلهـــات الـــثالث)١(ويعتـــرب العـــدد يف ظـــاهر الـــنص
 .على مذهبه يف شبهها )٢(املصنف يف غري الكتاب �جزائه وميكن إدخاله

واعلـم أن املــاء جمــز مطلقــا، بــل هــو أفضــل مــن االحجـار علــى تقــدير إجزائهــا، ولــيس يف عبارتــه هنــا مــا يــدل 
 .ولعله اجتزأ به )٥(املاء مطلقا: من قوله سابقا )٤(نعم ميكن استفادته )٣(على إجزاء املاء يف غري املتعدي

 .فانه مل يرقط على بول وال غائط عن الناس حبيث ال يرى �سيا �لنيب ) ويستحب التباعد(
ريه مبالغــة يف التنزيـه، والزالــة العــني ): واجلمـع بــني املطهـرين( املــاء واالحجــار مقـدما لالحجــار يف املتعـدي وغــ
 .على تقدير إجزاء احلجر )٦(واالثر

___________________________________ 
 ".يف أثر الغائط بثالثة أحجار جرت السنة : " قال عن أىب جعفر ) ١(
 .٣احلديث . ٣٠الباب . ٢٤٦ص . ١اجلزء ) وسائل الشيعة(
زاء ذي اجلهــات الــثالث أمكــن ادخــال ذي اجلهــات الــثالث يف ص ) ٢( عمــوم  ٣٣٧ملــا كــان مــذهب املصــنف يف غــري هــذا الكتــاب إجــ
 .ليوافق ما هنا سائر كتبه" شبهها " أو : قوله

 .ملفهوم املوافقة اختصارا" غري املتعدي " ، وكأن املصنف ترك ذكر "غائط مع التعدي وال: " وذلك النه قال) ٣(
 .أي استفادة اجزاء املاء يف غري املتعدي) ٤(
 .املاء مطلقا: عند قوله ٣١٢يف ص ) ٥(
قــدير اجــزاء االحجــار، وازالــة علــى طريقــة اللــف والنشــر املرتــب، فازالــة العــني �الحجــار وازالــة االثــر �ملــاء، والثانيــة مســتحبة علــى ت) ٦(

 .العني، وأما على تقدير عدم كفاية االحجار فازالة االثر �ملاء واجبة
ت االحجـار " على تقدير اجزاء االحجار : " فقوله قيد الستحباب الزالة االثـر ال السـتحباب اجلمـع، فـان اجلمـع مسـتحب، سـواء أكانـ

 .جمزية أم غري جمزية

    



٣٣٩ 

 .، حلصول الغرض)١(تحباب عدد من االحجار مطهر وميكن �ديه بدونهويظهر من اطالق املطهر اس
) الــــريح(الشــــمس والقمــــر �لفـــرج أمــــا جهتهمــــا فــــال �س، وتــــرك اســــتقبال ) النــــريين(جــــرم ) وتـــرك إســــتقبال(

 .، ومن مث أطلق املصنف، وإن قيد يف غريه �لبول)٢(واستد�رها �لبول والغائط الطالق اخلرب
___________________________________ 

 .وهي املبالغة يف التنزيه حيصل �جلمع مطلقا: أي ميكن �دي استحباب اجلمع بدون العدد املعترب يف التطهري الن الغرض) ١(
ــا الســــالم) ٢( ــة عبداحلميــــد بــــن أيب العلــــي عــــن احلســــن بــــن علــــي عليهمــ ــائط؟ قــــال: وهــــي مرفوعــ ــد الغــ ــا حــ ــة، وال : " مــ ال تســــتقبل القبلــ

 .٦احلديث  ٢الباب . ٢١٣ص ) املصدر نفسه" (ال تستقبل الريح وال تستدبرها تستدبرها، و 
ولــيعلم أن الغــائط هــو املكــان املــنخفض القابــل للتخلــي فيــه، فــاطالق الغــائط علــى مــدفوع االنســان جمــاز �عتبــار احملــل، وحينئــذ فــاطالق 

 .الرواية �لنسبة إىل البول و الغائط ظاهر
الكراهة �لبول �عتبار ما يتوهم من طفرته حنو االنسان إذا استقبل به الريح دون الغائط، أو ملا يف حديث ولعل تقييد بعض االصحاب 

 .٦احلديث . ٣٣الباب . ٢٤٩ص ). املصدر نفسه" (إذا �ل أحدكم فال يطمحن ببوله وال يستقبل ببوله الريح : " قال. االربعمائة
طالق، لعدم املنافاة بني النهي عن استقبال الريح �لبول، ومطلق النهي عن استقباهلا يف حمل وال خيفى أن هذا اخلرب ال يوجب تقييد اال 

 .الغائط، سواء أكان للبول أم الغائط

    



٣٤٠ 

 .)١(وروي التقنع معها. إن كان مكشوفا، حذرا من وصول الرائحة اخلبيثة إىل دماغه) وتغطية الرأس(
 .)٢(إال جعلها آخر ما يقدمهإن كان ببناء، و ) اليسرى(�لرجل ) والدخول(
 .كما وصفناه عكس املسجد) اليمىن(�لرجل ) واخلروج(
وهــــي عنــــد الــــدخول، وعنــــد الفعــــل، ورؤيــــة املــــاء، : الــــيت ورد اســــتحباب الــــدعاء فيهــــا) والــــدعاء يف أحوالــــه(

 واالستنجاء، وعند مسح بطنه
___________________________________ 

والروايـة هـي مرسـلة علـي بـن أســباط . أي روي التقنـع مـع تغطيـة الـرأس، أي حالتهـا، ال أ�مـا مـرو�ن معـا كمـا قـد يتـوهم مـن العبـارة) ١(
 .كان مغطئ الرأس طبعا  هذا مع أن االمام . إنه اذا دخل الكنيف يقنع رأسه عن الصادق 

 .٢ديث احل. ٣الباب . ٢١٤ص ): املصدر نفسه(
 . �لتشديد من �ب التفعيل، أي جعل الرجل اليسرى آخر قدم يقدمها عندما يقصد بيت اخلالء) ٢(

    



٣٤١ 

 .إذا قام من موضعه، وعند اخلروج �ملأثور
 .، وفتح اليمىن)اليسرى(الرجل ) واالعتماد على(
املقعـدة، وأصـل القضـيب ة احملـل مـن البـول �الجتهـاد الـذي هـو مسـح مـا بـني  وهو طلـب بـراء): واالسترباء(

 .ثال� مث عصر احلشفة ثال� )١(ثال�، مث نرته
 .، لعدم وقوفه على مأخذه)٢(حالة االسترباء، نسبه املصنف يف الذكرى إىل سالر) والتنحنح ثال�(

___________________________________ 
وصـها غـري مرويـة، وقـد روى دمحم ابـن مسـلم عـن أيب جعفـر وكيف كـان فهـذه الكيفـة خبص. وهو جذبه بشدة: أي نرت القضيب ثال�) ١(
 .يعصر أصل ذكره إىل طرفه ثالث عصرات وينرت طرفه: رجل �ل ومل يكن معه ماء؟ قال. 

 .٢حديث . ١١الباب . ٢٢٥ص ) املصدر نفسه(
وهـو لقـب عظـيم مـن عظمـاء ) اجلنـرال(مثـل  معرب ساالر هذه الكلمة تستعمل عند االيرانيني علـى مـن لـه يف اجلـيش مرتبـة عظيمـة) ٢(

 .كان فقيها من فقهاء الطائفة. أعالم االمامية الشيخ محزة بن عبدالعزيز الديلمي
ىت صـار مـن خـواص تالمــذة  كـان مـن كبـار تالمـذة الشـيخ املفيـد وعلـم اهلـدى السـيد املرتضـى وفــاق كثـريا مـن أقرانـه يف درجـاب العلـوم حـ

تمـد علـى فقهـه وفهمـه وجاللتـه وقـد عينـه �ئبـا عنـه يف الـبالد احللبيـة ملناصـب احلكـام وكـان يـدرس يف الفقـه السيد املرتضى كـان السـيد يع
 .نيابة عنه يف بغداد

 . ٤٦٣تويف قدس هللا نفسه يوم السبت السادس من شهر هللا االعظم عام 

    



٣٤٢ 

 .)٢(كاالكل والوضوء  )١(ال�ا موضوعة لالدىن، كما أن اليمني لالعلى) واالستنجاء(
 .)٣(مع االختيار، النه من اجلفاء) ويكره �ليمني(
 .)٤(، حذرا من ختبيل الشيطان)ويكره البول قائما(
 .)٦(به يف اهلواء للنهي عنه )٥(ومطمحا(
 .)٧(�ن للماء أهال فال تؤذهم بذلك: جار�، وراكدا للتعليل يف أخبار النهي) ويف املاء(

___________________________________ 
 .أي موضوعة لالعلى) ١(
 .أي كما أن االنسب يتوضأ و�كل �ليد اليمين) ٢(
يب علـيهم الصـالة والسـالم قــال) ع(�ملـد خـالف االحسـان، فقــد روى السـكوين عـن أيب جعفـر ) ٣( البـول قائمـا مــن : عــن آ�ئـه عـن النــ

 .غري علة من اجلفاء، واالستنجاء �ليمني من اجلفاء
 .٧احلديث . ١٢الباب  .٢٢٦ص ). املصدر نفسه(
 .تفعيل من خبل خيبل ختبيال معناه فساد العقل) ٤(
مبعىن رمي البول يف اهلـواء كمـا يف كتـب اللغـة، أو الرمـي �لبـول يف مكـان مرتفـع كالسـطح : اسم فاعل من �ب التفعيل، أو االفعال) ٥(

أن يطمـح الرجـل ببولـه مـن السـطح،  �ـى النـيب : " قـال وغريه كما يظهـر مـن االخبـار، فقـد روى السـكوين عـن أيب عبـدهللا 
 ".ومن الشئ املرتفع يف اهلوى 

 .١احلديث . ٣٣الباب  ٢٤٨ص ). املصدر نفسه(
 .٧احلديث . ٢٤٦ص ). املصدر نفسه) (٦(
 .مطلق، وبعضها يف اجلاري، وبعضها يف الراكدوال خيتص النص �جلاري وال �لراكد، بل بعضها " التؤذهم " ليس يف الروا�ت ) ٧(
 .االحاديث. ٢٤الباب . ٢٤٠ص ). راجع املصدر نفسه(

    



٣٤٣ 

 .وهو الطريق املسلوك): واحلدث يف الشارع(
 .)١(وهو طريق املاء للواردة): واملشرع(
 .)٢(وهو حرميها خارج اململوك منها: وهو ما امتد من جوانب الدار: بكسر الفاء) والفناء(
 .)٣(وهو جممع الناس، أو منزهلم، أو قارعة الطريق، أو أبواب الدور) لعنوامل(
وهي ما من شأ�ا أن تكون مثمرة وإن مل تكن كذلك �لفعل، وحمـل الكراهـة مـا ): املثمرة(الشجرة ) وحتت(

 .ميكن أن تبلغه الثمار عادة وإن مل يكن حتتها
 هووهو موضع الظل املعد لنزوهلم، أو ما ) وفئ النزال(

___________________________________ 
 .أي للجماعة الواردة، واملشرع كمنبع اسم مكان، وكذلك امللعن) ١(
مبــا امتــد مــن جوانــب الــدار علــى مــا ذكــره الشــهيد الثــاين قــدس ســره منقــول عــن بعــض اللغــويني، لكــن االكثــر " فنــاء الــدار " تفســري ) ٢(

 ".أبواب الدور " أمامها، و�ذا املعىن الذي ذكر�ه وردت الروا�ت، ال�ا ذكرت فسروه �لساحة أمام الدار، أو املتسع 
 .االحاديث أما ماذكره الشهيد الثاين فلم جند نصا عليه ١٥الباب . ٢٢٨ص ) املصدر نفسه(راجع 

 . والظاهر أن كل ما ذكره أمثلة، واملقصود هو املعىن العام أي كل موضع يوجب اللعن) ٣(

    



٣٤٤ 

 .احملل الذي يرجعون إليه وينزلون به من فاء يفئ إذا رجعأعم منه ك
 .وهي بيوت احلشار: �لضم فالسكون" جحر " بكسر اجليم ففتح احلاء والراء املهملتني مجع ) واجلحرة(
 .)٢(روي أنه يورث البخر )١(،)والسواك حالته(
 .)٣()والكالم إال بذكر هللا تعاىل(
 .نة، وللخربملا فيه من املها) واالكل والشرب(
، وذكـــر هللا ال يشـــمله أمجـــع، خلـــروج )٤(إذا مسعـــه، وال ســـند لـــه ظـــاهرا علـــى املشـــهور) وجيـــوز حكايـــة االذان(

 .احليعالت منه ومن مث حكاه املصنف يف الذكرى بقوله وقيل
 .، وكذا مطلق محد هللا وشكره وذكره النه حسن على كل حال)ة أية الكرسي وقراء(
 .اجة خياف فو�ا لو أخره إىل أن يفرغكالتكلم حل) وللضرورة(

___________________________________ 
 .أي حالة اخلالء) ١(
 .١احلديث  ٢١الباب . ٢٣٧ص ): املصدر نفسه(راجع ) ٢(
ـــد� واملطبوعــــة مجلــــة ) ٣( ـــودة عنـ ـــة املوجـ ـــذكر هللا تعــــاىل " يف مجيــــع النســــخ املخطوطـ ـــة يف" إال بـ ـــة يف املــــنت إال يف املطبوعـ ـــاهرة  داخلـ القـ

 .املصححة من قبل االستاذ الفاضل الشيخ عبدهللا السبييت، فانه جعلها خارجة عن املنت
 .وأما عدم كراهة الكالم إال بذكر هللا فراجع. والظاهر كونه من املنت. هجريه ١٣٧٦سنة ) هللا قليخان(وكذلك املطبوعة يف مطبعة 

 .االحاديث. ٧الباب  ٢١٩ص ). املصدر نفسه(
غري موجودة يف النسخ املخطوطة املوجودة عند�، أما املطبوعة فتوجد يف أغلبهـا هـذه العبـارة مقدمـة " وال سند له ظاهرا " مجلة إن ) ٤(

 .لكن االوىل �خريها عنها، حيث إن الشهرة على جواز احلكاية ال على انتفاء السند. على املشهور: على قوله

    



٣٤٥ 

ن غــريه، وهــو )١(عنــد مســاع ذكــره، واحلمــد لــة ويســتثىن أيضــا الصــالة علــى النــيب   )٢(عنــد العطــاس منــه ومــ
 .)٣(ورمبا قيل �ستحباب التسميت منه أيضا. من الذكر

___________________________________ 
". ال حــول وال قــوة إال ��  "كلمــة واحــدة يــراد �ــا ذكــر " احلوقلــة " كلمــة واحــدة، واملــراد منهــا حتميــد هللا، كمــا أن " احلمدلــة ) " ١(

 .حي على الفالح حي على خري العمل. حي على الصالة" يراد �ا " احليعالت " وكذلك 
 .عند عطاسه أو عطاس غريه" احلمد � " واملقصود أنه جيوز للمتخلي أن يقول 

يب وحيتمــل أ. أو اخلــرب" املــذكور " أي واحلمدلــة مــن الــذكر، وتــذكري الضــمري �عتبــار ) ٢( ــ  ن يــراد كــل واحــد مــن الصــالة علــى الن
 .من املنت" إال بذكر هللا " وكيف كان فهذه اجلملة قرينة على أن . واحلمد لة من الذكر

 واملقصود أنه رمبا قيل �سـتحباب أن. رمحك هللا عن العطاس: �ن يقول له: �لسني املهملة واملعجمة، دعاء للعطس" التسميت ) " ٣(
 .يرمحك هللا، النه ذكر هللا وهو حسن على كل حال: يقول املتخلي لغري ه إذا عطس

    



٣٤٦ 

 .)١(وال خيفى وجوب رد السالم وإن كره السالم عليه، ويف كراهة رده مع �دي الواجب برد غريه وجهان
 )٢(واعلم أن املراد �جلواز يف حكاية االذان وما يف معناه

___________________________________ 
ووجـه  . مـع فعليـة �ده الواجـب بسـبب رد غـريه): الثـاين(مع امكـان �دي الواجـب بـرد غـريه، ): االول: (ميكن تفسري العبارة مبعنيني) ١(

أنه كالم آدمي وليس ذكرا � تعاىل، واملفروض وجود من يقوم �ذا الواجب الكفائي من دون تعيـني علـى : كراهة الرد على املعىن االول
 .خلي، فال ضرورة شرعية توجب عليه تعينااملت

 .أنه واجب كفائي يشمل مجيع املكلفني وهذا أحدهم فمامل يقم به أحد فهو واجب على املصلي: ووجه عدمها
 .أنه كالم آدمي: ووجه الكراهة على املعىن الثاين

كثر، فاذا قام �لرد أحد جيـوز آلخـر أن يقـوم بـه إنه واجب ختيريي بني االقل واال : إستحباب الرد على االطالق، أو نقول: ووجه عدمها
 .أيضا، ويكون مصداقا للواجب أيضا فيكون الواجب مركبا منهما

ىن حكايــة االذان) ٢( ة آيــة الكرســي، ومطلــق احلمــد والشــكر ومــا إىل ذلــك، فالضــمري راجــع إىل احلكايــة، وتــذكريه  وهــي قــراء: أي يف معــ
 .املصادر اليت تلزمها التاء فيجوز فيها التذكري�عتبار املذكور، أو الن احلكاية من 

فـان املقصـود أن " النـه عبـادة " حكاية االذان وما يف معناه، وحنو مها الضـمري يف : راجع إىل قوله" النه مستحب " وكذلك الضمري يف 
 .حكاية االذان ومايف معناه عبادة

    



٣٤٧ 

هنـا االسـتحباب النـه عبـادة ال تقـع إال راجحـة  ، النـه مسـتحب ال يسـتوي طرفـاه، واملـراد منـه)١(معناه االعـم
 .وإن وقعت مكروهة، فكيف اذا انتفت الكراهة

 )يف الغسل -الفصل الثاين (
، سواء سال عنها أم ال، النـه )واحليض واالستحاضة مع غمس القطنة(بفتح اجليم ) اجلنابة(ستة ) وموجبه(

 .)٢(موجب حينئذ يف اجلملة
___________________________________ 

ق �رة علــى تســاوي الطــرفني ) ١( ىن  -أي اال�حــة  -اجلــواز يطلــ ن فعلــه شــرعا، فــاملعىن االول أخــص مــن املعــ واخــرى علــى مــاال مــانع مــ
 .الثاين الختصاص االول �ال�حة، والثاين يشمل الكراهة واالستحباب والوجوب واال�حة

جيوز حكاية االذان يراد به املعىن االعم، الن االذان وما يف معناه مستحب : دس سرهأن اجلواز يف قول املصنف ق ومقصود الشارح 
 .وراجح، النه عبادة والعبادة راجحة ال حمالة حىت لو كانت مكروهة، فكيف مبا اذا ارتفعت الكراهة كما يف املقام

مسـها ومل يسـل فعليهـا يف كـل يـوم غسـل للصـبح أمـا إذا غ. وذلك الن دم االستحاضـة اذا مل يغمـس القطنـة ال يوجـب غسـال أصـال) ٢(
إذا فالغسل خمصوص بصوريت الغمس والسيالن، ال مطلقا على االمجال، أي . فقط، وإذا غمسها وسال فعليها يف كل يوم ثالثة أغسال
 ".يف اجلملة : " من دون تفصيل بني عدد االغسال، وهذا هوالسر يف قوله

    



٣٤٨ 

ت الـنجس( فخـرج الشـهيد واملعصـوم، ومـن مت غسـله الصـحيح، ) آدميـا(ل كونـه يف حـا) والنفاس، ومـس امليـ
وخــرج �آلدمــي غــريه مــن . )١(وإن كــان متقــدما علــى املــوت، كمــن قدمــه ليقتــل فقتــل �لســبب الــذي اغتســل لــه

امليتات احليوانية، فا�ا وإن كانت جنسة إال أن مسها ال يوجب غسال، بل هي كغريها من النجاسات يف أصح 
 .القولني
 .)٢(جيب غسل مامسها وإن مل يكن برطوبة: قيلو 
 .غري الشهيد )٣(وهو موت املسلم، ومن حبكمه: املعهود شرعا) واملوت(
 للمين يقظة ونوماً،) االنزال(أحدمها : شيئان) وموجب اجلنابة(

___________________________________ 
فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السـبب فـال يغسـل  -كالرجم أو غريه  -أنه من اغتسل قبل أن يقتل لسبب خاص : حاصل العبارة) ١(

 .خبالف ما إذا قتل لغري ذلك السبب فانه يغسل. بعد القتل �نيا
هل حيل أن ميـس الثعلـب "  القائل العالمة على ما حكي عنه، ولعله ال طالق بعض االخبار كما يف املرسلة عن أيب عبدهللا ) ٢(

 ".ال يضره ولكن يغسل يده : يئا من السباع حيا أو ميتا؟ قالواالرنب أو ش
  ٤احلديث  ٦الباب  ٩٣٥ص  ٢اجلزء ) وسائل الشيعة. (كأطفال املسلمني وجمانيهم) ٣(

    



٣٤٩ 

مـن آدمـى وغـريه، حيـا وميتـا، ) قـبال أو دبـرا(وما يف حكمها كقـدرها مـن مقطوعهـا ) غيبوبة احلشفة(الثاين ) و(
: )١(ومـىت حصـلت اجلنابـة ملكلـف �حـد االمـرين تعلقـت بـه االحكـام املـذكورة). أوال(املـاء ) أنـزل(فاعال وقابال، 

واللبــــث يف (الحــــدها،  )٣(وأبعاضــــها حــــىت البســــملة وبعضــــها إذا قصــــدها )٢(االربــــع) ة العــــزائم فيحــــرم عليــــه قــــراء(
 .)٤(مطلقا) املساجد

 .االعظمني مبكة واملدينة) يف املسجدين )٥(واجلواز(
 أي يف املساجد مطلقا، وإن مل يستلزم) شئ فيها )٦(ووضع(

___________________________________ 
 .من هنا أخذ املصنف يف عد االحكام املرتتبة على اجلنب) ١(
 .سورة السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق: وهي) ٢(
وكـذلك اآل�ت والكلمـات املشـرتكة بـني العـزائم . فـال�ـا وإال  أي بعض البسملة حبكم العزمية اذا قصدت الحدى العـزائم فتحـرم قراء) ٣(

 .وغريها من السور القرآنية
 .سواء أكان أحد املسجدين احلرامني، أم غريمها) ٤(
 .املسجد احلرام ومسجد النيب: مبعىن املرور أي حيرم املرور من املسجدين" االجتياز " من ) ٥(
 .ضع الشئ يف املساجدأي وحيرم وضع شئ يف املساجد راجع حول حرمة و ) ٦(
 . ٦احلديث . ١٧الباب . ٤٩٢ - ٤٩١ص . ١اجلزء ). وسائل الشيعة(

 .الطبعة احلديثة ٥٤ - ٥٣ص . ٣راجع جواهر الكالم اجلزء . ولصاحب اجلواهر قدس سره حبث دقيق يف هذا املقام اليفوتك مراجعته

    



٣٥٠ 

 .الوضع اللبث بل لو طرحه من خارج، وجيوز االخذ منها
وهــو كلماتــه وحروفــه املفــردة ومــا قــام مقامهــا كالشــدة واهلمــزة، جبــزء مــن بدنــه حتلــه ): ملصــحفومــس خــط ا(
 .احلياة
 .)١(مطلقا) أواسم هللا تعاىل(
 .)٢(املقصود �لكتابة ولو على درهم أو دينار يف املشهور) أو اسم النيب أو أحد االئمة (
أو يتوضـأ، فـان أكـل قبـل ذلـك خيـف عليـه الـربص، ) ويستنشـقويكره له االكل والشـرب حـىت يتمضـمض (

 وروي أنه يورث الفقر،
___________________________________ 

. وســواء أكــان خمتصــا بــه كــاالمسني املــذكورين، أم غالبــا عليــه كاخلــالق والــرازق. ســواء أكــان امســا للــذات كــا�، أم للصــفات كــالرمحن) ١(
 .أم ال وسواء أكان مقصودا �لكتابة

قيد لتعميم احلكم �لنسبة إىل املكتوب على النقدين، ال الصل احلكم واشـارة إىل عـدم جزمـه بـه، الن ظـاهر بعـض الـروا�ت اجلـواز  ) ٢(
ال �س رمبـا : ؟ قـاليف اجلنب ميس الدراهم وفيها اسم هللا تعـاىل واسـم رسـول هللا  عن أىب عبدهللا " كما يف رواية أىب الربيع 

 .فعلت ذلك
 .٤احلديث . ٨الباب . ٤٩٢ص . ١اجلزء ) املصدر نفسه(

 .فراجع نفس الباب -لكن صريح بعض االخبار عدم اجلواز 

    



٣٥١ 

 .بتعدد االكل والشرب مع الرتاخي عادة، ال مع االتصال )١(ويتعدد
غــري مبــيح، إمــا الن غايتــه  )٣(، وهــو)٢(الكامــل، وغايتــه هنــا إيقــاع النــوم علــى الوجــه )والنــوم إال بعــد الوضــوء(
 .أو الن املبيح للجنب هو الغسل خاصة )٤(احلدث

 .وكذا يكره له أن جينب وهو خمتضب. حبناء وغريه) واخلضاب(
وهـــل يصـــدق العـــدد �آليـــة املكررهـــة ســـبعا؟ . )٥(يف مجيـــع أوقـــات جنابتـــه) ة مـــا زاد علـــى ســـبع آ�ت وقـــراء(
 .)٦(وجهان

 .�ن يكون للمسجد ��ن فيدخل من أحدمها وخيرج من اآلخر: غري املسجدين) ملساجدواجلواز يف ا(
___________________________________ 

 .أي التمضمض واالستنشاق أو التوضؤ) ١(
 .والوجه الكامل لنوم اجلنب هو توضؤه حالة النوم) ٢(
 .ا للصالة إذا أراد أن يصليأي هذا الوضوء الصادر من اجلنب الجل النوم ال يكون مبيح) ٣(
ظاهره أن الغاية اليت جعل الوضوء هلا هو النوم وهو حدث وحيث إن الغاية حدث فال يكون مبيحا لعمـل يشـرتط فيـه الطهـارة وال ) ٤(

 .خيلو هذا الوجه عن مصادرة
 .بع مكروهةمتفرقا أو جمتمعا، فلو طالت جنابته أ�ما وقرأ سبع آ�ت متفرقة كانت الزائدة على الس) ٥(
 .عدم حتققه، ال نصراف السبع إىل املتعدد: والثاين. ة سبع آ�ت حتقق العدد �لتكرار، لصدق قراء: الوجه االول) ٦(
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 .)٢(نعم ليس له الرتدد يف جوانبه حبيث خيرج عن ا�تاز. �لواحدة من غري مكث وجه )١(ويف صدقه
 .)٣(اعتبار الوجوب واالستباحة، أو الرفع مامر ويف. وهي القصد إىل فعله متقر�) وواجبه النية(
حبيـث يتبعـه البـاقي بغـري : جلزء من الرأس ومنه الرقبة إن كان مرتبا، وجلزء مـن البـدن إن كـان مرمتسـا) مقارنة(
 .مهلة
أوال وال ترتيب بينهما، ال�مـا فيـه عضـو واحـد، وال ترتيـب يف نفـس أعضـاء الغسـل، ) وغسل الرأس والرقبة(

 .)٤(كأعضاء مسح الوضوء، خبالف أعضاء غسله، فإنه فيها وبينها  بل بينها
___________________________________ 

 .أي ويف صدق املرور بغري مكث لو دخل يف املسجد وله �ب واحد نظر) ١(
ال حرمــة فيــه، لكنــه ال جيــوز لــه أنــه فيمــا اذا كــان البــاب واحــدا فــدخل منــه مث رجــع خارجــا صــدق املــرور واالجتيــاز، فــ مقصــوده ) ٢(

 .الرتدد يف أطراف املسجد وجوانبه حبيث خيرج عن كونه جمتازا ومارا
أنــه ال يعتــرب الرتتيــب يف غســل كــل : حاصــل مــراده قــدس ســره) ٤(وإن كــان يف وجــوب ماعــدا القربــة نظــر: عنــد قولــه ٣٢١يف ص ) ٣(

وهــي الــرأس، . يبتــدأ مـن الــرأس، بــل الرتتيــب معتــرب بـني نفــس االعضــاء �ن: عضـو مــن أعضــاء الغســل فــال ترتيـب يف غســل الــرأس والرقبــة
كمــا ال ترتيــب يف مســح الــرأس . واالميــن وااليســر، فــان الــرأس مقــدم علــى االميــن وهــو علــى االيســر مقــدم علــى االميــن وهــو علــى االيســر

 .ح الرجلنينعم يعترب تقدمي مسح الرأس على مس. والرجلني يف الوضوء، فيجوز املسح �زال وصاعدا
 .�ن يبدأ من أعال الوجه، ومن املرفقني، وال جيوز العكس: أما الغسل الوضوئي فيعترب الرتتيب يف كل عضو عضو

    



٣٥٣ 

وجيـب إدخـال جـزء مـن حـدود  . )٢(والعـورة �بعـة للجـانبني )١(كما وصفناه) االمين مث االيسر(غسل اجلانب ) مث(
 .كل عضو من �ب املقدمة كالوضوء

 .إىل البشرة، �ن يدخل املاء خالله إىل البشرة على وجه الغسل) ع وصول املاءوختليل مان(
ــزل ال ملطلــق اجلنــب �لبــول) ويســتحب االســترباء( ن  )٣(للمن ليزبــل اثــر املــين اخلــارج، مث �الجتهــاد مبــا تقــدم مــ

 )٤(االسترباء
___________________________________ 

 .نفس العضومن عدم لروم الرتتيب بني أجزاء ) ١(
 .هذه العبارة ذات احتمالني) ٢(
�ن تغسـل مـع االميـن بتمامهـا، مث تغسـل مـع االيسـر : أن العورة اليت هي الذكر واخلصيتان �بعة لكل واحد من االمين وااليسر) أحدمها(

 .ن وااليسر والعورةالرأس والرقبة واالمي: بتمامها أيضا، ال�ا ليست جزء مستقلة حىت تغسل مستقلة فتكون االغسال أربعة
 .مبعىن أ�ا منقسمة بينهما فتغسل مع كل جانب حصة منها: ا�ا �بعة هلما): و�نيهما(
  اجلار وا�رور متعلق بقوله االسترباء أي يستحب االسترباء �لبول) ٣(
 .عليهأنه اذا مل يتمكن من االسبرتاء �لبول فليستربئ �الجتهاد وهذا ال دليل : لعل الظاهر) ٤(

 .نعم اذا كان املراد �الجتهاد االجتهاد بعد البول فال �س به
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 .للمرأة قول، فتستربئ عرضا، أما �لبول فال، الختالف املخرجني )١(ويف استحبابه به
. مــن الزنــدين، وعليــه املصــنف يف الــذكرى) بعــد غســل اليــدين ثــال�( )٢(كمــا مــر) واملضمضــة واالستنشــاق(

 .وإن كان الثاين أوىل )٣(وكالمها مؤد للسنة. واختاره يف النفلية، وأطلق يف غريمها كما هناوقيل من املرفقني، 
___________________________________ 

وهنـاك أيضـا قـول �سـتحباب االسـترباء �لبـول عليهـا، وقـد نقلـه الشـارح . يعين أن هناك قوال �ستحباب االسترباء �الجتهاد للمـرأة) ١(
 .عتبار الذي ذكرهصرحيا، لال

 .، ال طأصل استحبا�ما٣٣٠أي كما مرت كيفيتهما يف ص ) ٢(
النص وارد يف استحباب غسل الكف، وغسل اليد مـن نصـف الـذراع، ومـن املرفـق، فكـل واحـد مـن الثالثـة اذا عمـل بـه كـان مـؤد� ) ٣(

 .وكلما ازداد الغسل كان أوىل وأحسن، لعدم التقييد يف أدلة السنن. للسنة
 .١احلديث . ٢٤الباب . ٤٩٩ص . ١اجلزء ). وسائل الشيعة(والنصوص مروية يف 

ن زرارة قــال ألت أ� عبــدهللا : اليــك نصــه عــ تبــدأ فتغســل كفيــك مث تفــرغ بيمينــك علــى مشالــك فتغســل : عــن غســل اجلنابــة؟ فقــال) ع(ســ
 .يف هذا احلديث غسل الكف. فرجك، مث متضمض واستنشق مث تغسل جسدك

 .غسل اليدين إىل املرفقني ٥١٥ص  ٣٤من أبواب  ٣ - ١ويف احلديث 
 .إىل نصف الذراع ٤٤منباب  ٥٢٨من ص  ١ويف احلديث 

    



٣٥٥ 

حبيــث كلمــا فــرغ مــن عضــو شــرع يف اآلخــر، ويف غســل نفــس العضــو، ملــا فيــه مــن : بــني االعضــاء) واملــواالة(
لعـــارض، كضــــيق وقـــت العبــــادة وال جتـــب يف املشــــهور إال . )١(املســـارعة إىل اخلـــري والــــتحفظ مـــن طــــر�ن املفســـد

 .وقد جتب �لنذر النه راجح. )٢(املشروطة به وخوف فجأة احلدث للمستحاضة، وحنوها
 .)٣(وهي العقيصة ا�دولة من الشعر: مجع ضفرية) ونقض املرأة الضفائر(

، وإمنــــا )٤(وخــــص املــــرأة، ال�ــــا مــــورد الــــنص، وإال فالرجــــل كــــذلك، الن الواجــــب غســــل البشــــرة دون الشــــعر
 .استحب النقض لالستظهار، والنص

___________________________________ 
 .يراد من املفسد احلدث، سواء أكان كبريا أم صغريا بناء على ان االصغر يف االثناء مفسد أيضا) ١(
 .كالسلس واملبطون) ٢(
 .عقصت املرأة شعرها أي شدته يف قفاها: الهي مجلة من الشعر جمدولة أي منسوجة أو مفتولة يق: العقيصة والذؤابة: الضفرية) ٣(
ان نقــض الضــفرية لــيس بواجــب، الن القــدر الواجــب هــو غســل البشــرة، وهــو حيصــل بــدون نقــض الضــفائر فــال : حاصــل اســتدالله) ٤(

 : يكون واجبا، اذا فهو مستحب، نظرا المرين
 .االستظهار واالحتياط، وهو عام للرجل واملرأة): االول(
وقد اشار إىل وروده يف املرأة، لكتا مل نعثر على نص يـدل علـى ذلـك ال مطلقـا وال يف املـرأة، بـل النصـوص صـرحية يف انـه النص ): الثاين(

 .نعم ورد النص بذلك يف خصوص احلائض. ليس على املرأة أن تنقض شعرها
 .٥احلديث  ٣٨الباب . ٥٢٢ص . ١اجلزء ) املصدر نفسه(

 .وبعضها عام للرجل واملرأة، فراجع نفس الباب. ري الرأس واملبالغة يف غسل الرأس بهومفاد بعض النصوص رجحان بل الشعر، و 
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 .�ن يغسله ثالت مرات: لكل عضو من اعضاء البدن الثالثة) وتثليث الغسل(
ال ازيـــــــد، وقـــــــد روي عـــــــن النـــــــيب ) بصـــــــاع(أي الغســـــــل جبميـــــــع ســـــــننه الـــــــذي مـــــــن مجلتـــــــه تثليثـــــــه ) وفعلـــــــه(
ذلـــك فأولئـــك علـــى خـــالف  )١(الوضـــوء مبـــد، والغســـل بصـــاع، وســـيأيت اقـــوام بعـــدي يســـتقلون. " لانـــه قـــا 

 .)٢("سنيت، والثابت على سنيت معي يف حظرية القدس 
 .)٣(ا�نب �النزال) ولو وجد(

___________________________________ 
ــربد، وحظــرية  أي يرونــه قلــيال، واحلظــرية �لظــاء املعجمــة هــي مــا يعمــل مــن القصــب) ١( وشــبهه لالبــل واملواشــي، لتحفظهــا مــن احلــر وال

 .القدس هي اجلنة
  ٦احلديث  ٥الباب . ٢٣٩ص . ١اجلزء ) وسائل الشيعة) (٢(
نبه بذلك على أن اجلنب �اليالج مـن غـري انـزال ال جيـب عليـه اعـادة الغسـل لـو وجـد بلـال مشـتبها، نظـرا إىل أن اشـرتاط االسـترباء ) ٣(

 .��نب �النزال، ليزيل ما بقي يف ا�رى من بقية املين�لبول خاص 
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أي بــدون االســترباء ) مل يلتفــت، وبدونــه(�لبــول، أو االجتهــاد مــع تعــذره ) بعــد االســترباء( )١(مشــتبها) بلــال(
ولــو وجــده بعــد البــول مــن دون االســترباء بعــده وجــب الوضــوء خاصــة أمــا االجتهــاد ). يغتســل(�حــد االمــرين 

 .)٢(بول مع امكانه فال حكم لهبدون ال
الرتفـاع حكـم السـابق، واخلـارج حـدث جديـد وإن  ) صحيحة(على خروج البلل املذكور ) والصالة السابقة(

 .ويف حكمه مالو أحس خبروجه فأمسك عليه فصلى مث أطلقه. كان قد خرج عن حمله إىل حمل آخر
وكــذا مــا . ســل البــدن أمجــع دفعــة واحــدة عرفيــةوهــو غ): �الرمتــاس(بــني االعضــاء الثالثــة ) ويســقط الرتتيــب(

 .)٣(، واملطر الغزيرين، الن البدن يصري به عضوا واحدا)ا�رى(أشبهه كالوقوف حتت ا�اري 
 .عند املصنف ومجاعة) على االقوى )٤(يف أثنائه(االصغر ) �حلدث(غسل اجلنابة ) ويعاد(

___________________________________ 
 .أما لو كان االمر دائرا بني االولني فقط فله حكم آخر �يت إن شاء هللا تعاىل. بني املين والبول وغريمها أي مشتبها) ١(
 .أنه ال أثر لالجتهاد فقط مع امكان البول: مقصوده) ٢(
 .يعين أن البدن كله يف الغسل االرمتاسي عضو واحد، وال ترتيب يف العضو الواحد) ٣(
 .أي يف أثناء الغسل) ٤(
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 .ال أثر له مطلقاً : وقيل
أمـا غـري غسـل . وقد حققنـا القـول يف ذلـك برسـالة مفـردة. يوجب الوضوء خاصة، وهو االقرب )١(ويف �لث

 .بعضهم بطالنه كاجلنابة، وهو ضعيف جداً  )٢(اجلنابة من االغسال فيكفي إمتامه مع الوضوء قطعاً ورمبا خرج
 )اه املرأة بعدتر (أي الدم الذي ) فهو ما - )٣(وأما احليض(

___________________________________ 
ث) ١( ال أثــر لــه : إذ القــول االول هــو اعــادة الغســل لــو صــدر منــه حــدث أثنــاء الغســل والقــول الثــاين وهــو قــول القيــل: أي ويف قــول �لــ

 .مطلقا
االصغر مبطال لغسل اجلنابة لزم كونه مبطال  وجه التخريج أن سببية إ�حة الصالة مشرتكة يف غسل اجلنابة وغريه، فاذا كان احلدث) ٢(

ريه احتيــاج إىل الوضــوء. لغــريه أيضــا ريه فيحتــاج إىل . ووجــه الضــعف عــدم تســليم االشــرتاك، الن غســل اجلنابــة مبــيح بنفســه مــن غــ أمــا غــ
 .الوضوء فال اشرتاك وال مالزمة

 .من حاض حييض حيضاً وحميضاً وحماضاً ) ٣(
   



٣٥٩ 

 .الوادي اذا سال وشرعا كما عرفه املصنف قدس سره حاض: السيل يقال: معناه لغة
وشـرحها والتعليـق ) املعـة الدمشـقية(كـان بـؤدي حـني أن أقـدمت علـى طبـع كتـاب ) االمور مرهونة �وقا�ـا(

مبــا يوافــق املقــام، ليكــون أبنــاء العلــم ورواده ) الطــب احلــديث(شــرحا وافيــا عــن طريــق ) احلــيض(عليهــا أن يشــرح 
ــيت خلقهــا هللا عزوجــل يف أرحــامهن حلكمــة �لغــة قــد اكتشــفها أطلــع وأبصــر �ــذه ال صــفة املختصــة �لنســاء، وال

امامنـا (وال سـيما ) االئمة االثنا عشر مـن أهـل البيـت(يف عصر� احلاضر واليت أخرب عنها ) احلذاق من االطباء(
 .عليهم الصالة والسالم قبل ثالثة عشر قر�) الصادق

عن امنييت فرحب يب، ولىب دعويت فكتب مقاال حول املوضـع حسـب اراديت فراجعت بعض االطباء فأخربته 
) ات وكـم لالقـدار مـن اشـاء(ت االقـدار  لكن شاء. فسلمه يل فطالعته فوجدته وافيما فسررت بذلك سرورا �لغا

ومل يطبــع مــع الكتــاب إىل أن خــرج الكتــاب مــن الطبــع وجــاء يف االســواق ) ســلة املهمــالت(أن يبقــى املقــال يف 
 .فوقع موقع اقبال رواد العلم واجالهلم واكبارهم فنفدت نسخه

 .مرة �نية وكان االقبال عليه كسابقه إن مل يكن أكثر من االول) ايران(مث طبع �الفسيت يف 
حفظـــه هللا تعـــاىل لطبـــع ) احلـــاج موســـى البغـــدادي(فـــأراد البـــاري عزوجـــل أن حيقـــق امنيـــيت فوفـــق االخ يف هللا 

أنيقـــا فرأيـــت قـــد حـــان وقـــت نشـــراملقال فاقـــدمت علـــى النشـــر حبـــول وقـــوة مـــن هللا عزوجـــل الكتــاب طبعـــا جيـــدا 
 .فخذه أيها القارئ االنبيل واغتنمه وكن من الشاكرين. فقدمته للطبع ملحقا �لتعاليق

   



٣٦٠ 

 )دورة احليض أو الطمث(
بـني اليـوم االول مـن  دورة احليض يف املرأة الكاملـة الصـحة تتكـون مـن مـدة حـوايل مثانيـة وعشـرين يومـا ومتتـد

 .العادة الشهر ية حىت اليوم االول من العادة الشهرية التالية
ولــيس هنــاك تفســري واضــح . وقــد خيتلــف معــدل مــدة النزيــف الطمثــي، فتــرتاوح بــني الثالثــة إىل اخلمســة أ�م

الــذي يقــود وهــو : فمــن احملتمــل افــراز الشــق االمــامي مــن الغــدة النخاميــة. لضــبط وتنظــيم وتنســيق دورة احلــيض
 .ويرتأس الدورة اجلنسية، ولكن مع ذلك ال توجد تعريات منظمة متوافقة يف هذه الغدة

ت  ويف العصــور الوســطى كانــت تعـــزى إىل التــأثريات القمريــة، وهنــاك دالئـــل ان االشــعة فــوق البنفســجية حتـــ
 .الفعالية اجلنسية يف احليوا�ت السفلى مما يفسر موسم التفريخ الصيفي

ض هي العالمة الظاهرة الناجتة عن الفعالية الدورية للمبيضني وهلـذه احلقيقـة أمهيـة، إذ ان التغـريات ودورة احلي
ان االمـراض الرمحيـة نفسـها ال تغـري . يف نسق الطمث املـنظم تكـون بسـبب اضـطراب يف فعاليـة املبـيض لـيس إال

 .الكيان الرتكييب احليوي للمرأة البالغة ان الدورة الطمثية املنظمة رمبا تعترب من. أو الطمث. نظام دورة احليض
   



٣٦١ 

 )تكوين البيضة(
علـى خـروج البيضـة مباشـرة تقـع احلويصـلة الناضـجة قـرب سـطح املبـيض متجهـة ) احلويصـلة(انطالق البيضة 

والبيضــة تــدفع إىل التجويــف الربيطــوين عنــد ازد�د الضــغط داخــل احلويصــلة الناضــجة : حنــو التجويــف الربيطــوين
ان الفتحــة الناجتــة عــن انطــالق . ليتفجــر خــالل االنســجة الفاصــلة بــني البيضــة، وســطح املبــيض بدرجــة كافيــة،

 )السائل الدموي(تسد مباشرة بسدادة من البالزما ) املخرج(وتدعى  -البيضة 
   



٣٦٢ 

 )توقيت انطالق البيضة(
اليـــوم االول يف النســـاء ذات الصـــحة الطبيعيـــة ينحصـــر وقـــت انطـــالق البيضـــة يف منتصـــف املـــدة الواقعـــة بـــني 

يعـين تقـع يف اليـوم االرابــع : لكـل عـادتني شـهريتني متتـاليتني يف الـدورة الطبيعيـة للطمـث مبـدة مثانيـة وعشـرين يومـا
 .عشر قبيل حلول العادة الشهرية التالية

   



٣٦٣ 

 )العادة الشهرية بدون بيضة موجودة أيضا(
االميـن، : أي مـن مبـيض واحـد فقـط( عادة هناك بيضة واحدة مفردة تفرز وتنطلـق مـن هـذا املبـيض، أو ذاك

ت تكــوين البيضــة وانطالقهــا، لكــن توجــد أحيــا� حويصــلتان منفجــر�ن يف نفــس الوقــت، ويف ) أو االيســر يف وقــ
 .نفس املبيض، فاذا تلقحت كلتا البيضتني سيتكون التوأمان ذوو البيضتني

يف كــال ) احلويصــلة املنفجــرة الــيت تتكــون عــادة مــن خملفــات(لقــد وجــد أن مــدى انتشــار االجســام الصــفراء 
املبيضــني هــو متعــادل ومتســاو ممــا يــدل علــى أن انطــالق البيضــة يكــون �لتنــاوب حدثــه بــني كلــي املبيضــني ولــو 

 .يوجد يف هذا التناوب تغري، ولكن تؤخذ بنظر االعتبار قاعدة الصدقة
   



٣٦٤ 

 )اجلسم االصفر(
) اللـون هـو رمـادي، أو أصـفر رمـادي(االصـفر  بعد انطالق البيضة تتطـور احلويصـلة املتفجـرة وتكـون اجلسـم

مباشـــرة بعـــد انطـــالق البيضـــة تتضـــخم، وتتوالـــد احلجـــريات احملببـــة واحلجـــريات احللقيـــة ويتكـــون اجلســـم االصـــفر 
وتستمر هذه العملية حىت اليوم الثاين والعشرين من دورة احليض، حيث يصل اجلسم االصفر إىل مرتبـة النضـج، 

وقـوع العـادة الشـهرية، وهـذا يتوقـف علـى وجـود البيضـة امللقحـة اذا مل تلقـح البيضـة  ويبقى على هذه احلال حـىت
 .ومل تطمر يف الرحم يف اليوم الثامن

وبعد عملية انطالق البيضة يتوقف اجلسم االصفر عن النمو، ويصل إىل حد النضج بفرتة قصـرية قبـل وقـوع 
، ويف اليـوم الثالـث مـن )يف اجلسـم االصـفر(لشـديدة فيـه العادة الشـهرية، و�لتـايل تظهـر التغـريات االضـمحاللية ا

 .نزول دم العادة الشهرية يكون انكماش اجلسم االصفر واضحا جدا
   



٣٦٥ 

 )اجلسم االصفر يف احلبل أو احلمل(
اذا تلقحت البيضة املنطلقة من حويصلة كرافيان وتعلقت وزرعت يف الغشاء املخاطي الـداخلي للـرحم، فـان 

ــيت ال جتــدها يف اجلســم االصــفر اخلــاص �لــدورة اجلســم االصــفر  النــاجح بوجــود احلمــل يتميــز بــبعض اخلــواص ال
الطمثية، فان اجلسم االصفر بوجود احلمل يكون حمتو� على فقاعات حتتوي على سائل أصفر رائق يف االشـهر 

ة �الفـراز داخـل وبـني  سم، واحلجريات احملببة الصفر اوية تكون مملـوء ٢/  ٥االوىل من احلمل ويصل إىل حجم 
 .احلجريات املذكورة

ريات الصــفراء اجلانبيــة ث ال ميكــن تعيينهــا أو متييزهــا : امــا احلجــ فتختفــي يف االســبوع العشــرين مــن احلمــل حبيــ
 .يف النصف االخري من احلمل خبالف احلجريات الصفراوية للجسم االصفر فا�ا تستمر حىت �اية احلمل

   



٣٦٦ 

 الغشاء املبطن للرحم
الطبقــة . الطبقــة الســطحية العليــا وتســمى الوظائفيــة: ينقســم إىل منطقتــني) الغشــاء الــداخلي(اء املــبطن الغشــ

فأحـدمها حمصـور : وهناك شـكالن مـن الشـرا يـني الـيت تغـذي الغشـاء املـبطن. االعمق وتسمى القاعدة االساسية
الســــطحيان للغشــــاء املــــبطن أمــــا الثلثــــان . غــــذاؤه إىل الثلــــث االســــفل العميــــق، وهــــي شــــرايني قصــــرية مســــتقيمة

 .فالشرايني فيها ملتوية

 الطور املتكاثر املتنامى
الطور، أو الطاهرة من الدورة الطمثية اليت تبتدى ء �عـادة توليـد وتكـوين الغشـاء املـبطن الـذي هـو يف حالـة 

الطــور . (يومــا مــن دورة الطمــث، وتســمى هــذه الفــرتة ٢٨احلــيض تكــون كاملــة، وتســتمر حــىت اليــوم الرابــع مــن 
 ).املتكاثر املتنامي، أو الظاهرة االسرت وجينية

إن وقـت شــروع . ويف أثنـاء دور اعـادة التكــاثر، أوالتنـامي تكـون الطبقتــان الوظائفيـة والقاعديـة واضــحة املعـامل
هـذا التكــاثر والتنــامي هــو مباشــرة عنــد ترفيــع واعــادة تصـليح الغشــاء املــبطن الــذي كــان قــد أصــبح متعــر� �لعــادة 

 .ريةالشه
   



٣٦٧ 

 الطور االفرازى
وهذا يبتدئ يف اليوم اخلامس عشر، ويستمر قائما حىت بداية العـادة الشـهرية، ويتميـز بضـخم الغـدد، وز�دة 

 .إفرازها، وتوسع العروق الشر�نية، وكثرة تعرجها والتوائها، واحتقا�ا �لدم
 ).ذو النزف احليضي: (الغشاء املبطن الطمثي

ريات الطمثيـة يف الغشـاء املـبطن اضـمحاللية، وقـد اكتشـف أن العـروق الشـر�نية من املضرورى أن تكـون ال تغـ
ومــن املعتقــد أن فقــر الــدم . امللتويــة تصــاب �نكمــاش وتــوتر عروقهــا بســاعات قليلــة قبــل بدايــة النــزف الطمثــي

ية مـــن النـــاتج عـــن هـــذا االنكمـــاش يولـــد تيـــبس بعـــض املنـــاطق يف جـــدران االوعيـــة الشـــر�نية يف الطبقـــة الســـطح
ن الغشــاء املــبطن حيــدث فقــط عنــد ارختــاء تــوتر العــروق الشــر�نية امللتويــة بعــد  الغشــاء املــبطن والنزيــف الطمئــي مــ

 .تيبسها، وهكذا يتسرب الدم من الشر�ن خالل االجزاء املتمونة املخربة من جدرا�ا
يضـــي يكـــون كثـــريا مـــن ان عمليـــة االضـــمحالل تكـــون عـــادة ســـريعة، حـــىت ان يف اليـــوم الثـــاين مـــن النـــزف احل

الطبقات السطحية من الغشاء املخاطي واحلجريات قد اوقفت يف جتويف الرحم، ويكـون كـل الطبقـة املرصوصـة 
 .ونصف الطبقة االسفنجية اللنان تتكون منهما املنطقة الوظائفية من الغشاء املبطن
� خامـــا، والغـــدد يف الطبقـــة ويف اليـــوم الثالـــث مـــن نزيـــف العـــادة الشـــهرية يكـــون وجـــه الغشـــاء املـــبطن متعـــر 

ويكــون االضــمحالل شــديدا يف اليــومني االولــني مــن العــادة الشــهرية . الوظائفيــة تنفــتح مباشــرة يف جتويــف الــرحم
 .والنزيف التايل ينتج من ترشح الدم من الشعريات الدموية من النسج املتعري املسلوخ

 اعادة تصليح او ترصيف وصف الغشاء
اطي املكشــوف املتعــري تبــدأ قبــل انقطــاع النــزف احليضــي ويكــون كامــل النمــو يف اعــادة وصــف الغشــاء املخــ

 .ساعة بعد �اية العادة الشهرية ٤٨مدة يومني 
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 انتقال البويضة
بعد عملية انطالق البويضة حيث تكون حماطة �حللقة القطرية من احلجريات احملببة تنتقـل هـذه البويضـة إىل 

ان . والعوامــل الــيت تســيطر علــى هــذا النقــل الســياحي غــري معلومــة بصــورة اكيــدة) قنــاة فــالوب(االنبــوب الرمحــي 
ومـن املعتقـد ان هـذه احلركـة تـؤثر . البويضة بعد اندفاعها إىل التجويف الربيوين حتمـل إىل داخـل االنبـوب الرمحـي

علـى التقلصـات الذاتيـة �ا التيارات الناجتة من احلركات اهلدبية للغشاء املخاطي املبطن لالنبوب الرمحـي، عـالوة 
ت هيـاج اجلـنس إن هـذا االنتقـال للبويضـة مـن املبـيض إىل الفتحـة الباطنيـة لالنبـوب الرمحـي . لالنبوب الرمحي وقـ

منها إىل تفسـريات ميكانيكيـة بسـيطة، ويعتقـد أن تلقـيح البويضـة ) علمها عند رىب(يبدو أقرب إىل أمور حياتية 
 .من االنبوب الرمحي) رحماالبعد عن ال(يكون يف اجلزء اخلارجي 

 )فسلجة الدورة الطمثية وعالقتها �هلرمو�ت(الفسلجة 
 -) H. S. F( -العضو االمامي للغدة النخامية حيتوي على ثـالث هورمـو�ت نسـلية : الغدة النخامية - ١

هورمـون  )H. L(وعصـية اهلورمـون ) كرانيان(اهلرمون املسبب ال فراز احلويصلة هذا يسيطر على نضج حويصلة 
املشابه الفراز اجلسم االصغر حتدث عملية انطالق البويضة كالمها يعمالن على إفراز اهلرمون املـدعو اسـرتوجني 

ريات احملببــة  -) احللقيــة(مــن احلجــرات  الــيت تولــد املراحــل االوىل لتكــوين هورمــون بروجســتريون وهــذا  -أمــا احلجــ
الــذي يــتم بواســطته االفــراز االصــلي هلورمــون  -صــفر هورمــون اجلســم اال H. T. L)٣(يكمــل �هلورمــون رقــم

مـن دورة الطمـث، واذا حـدث احلمـل يسـتمر إفـرازه حـىت يـتم تولـده ) ٢١(بروجستدون ويصل قمـة افـزاره يف يـوم
 .من حجرات خاصة تنمو يف املشية، ويف حالة عدم وقوع احلمل، فان فعاليته تتوقف عاما قبل العادة الشهرية

 �لنسبة إىل اهلرمو�ت املبيضيةالفسلجة التطبيقية 
 ).كرافيان(االسرتوجني الطبيعي منابعه االصلية هي احلجريات احللقية واحلجريات احملببة يف احلويصلة  - ١

ويف اجلسم االصـفر ومـن �ثرياتـه املهمـة اعـادة وبنـاء تكـوين الغشـاء املـبطن بعـد العـادة الشـهرية وهـو املسـبب 
 .للغشاء املبطنلطور املتكاثر املتنامي 

إن اجلســم االصـفر هــو املنبــع الرئيسـي لــه وهـو الــذي يســبب التضـخم يف الطــور االفــرازي : بروجسـتريون - ٢
للغشاء املبطن، وأيضا تغريات جنينيـة فيـه، وإذا حـدث احلمـل فـان هـذا اهلورمـون يرعـى هـذه احلالـة اجلنينيـة وهـو 

عندئـــــذ تركــــــب ) الســـــخد(إذ ان املشـــــيمة ) ١٢(املســـــؤول االول عـــــن تكـــــوين ســـــحذ البويضـــــة حـــــىت االســـــبوع
ويف حالـــة عـــدم احلمـــل ينقطـــع إفـــراز بروجســـرتون، وعنـــد  -بروحســـتريون وعنـــد ذلـــك يضـــمحل اجلســـم االصـــفر 

�الضــــافة إىل هورمــــون اســــرتوجني الــــذي يولــــد دورات طمثيــــة اصـــــطناعية  -انســــحابه يتولــــد النزيــــف الطمئــــي 
 .للعالج
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 فلسجة الدورة الطمثية

 كاثر املتناهي للغشاء املبطنالطور املت
إنــه ينشــأ ويســيطر عليــه �هلورمــون اســرتوجني الــذي هــو  -يتمثــل �لقســم االســرتوجيين مــن الــدورة الطمثيــة 
أمـــا الطـــور االفـــرازي للغشـــاء املـــبطن فيســـيطر عليـــه بواســـطة . يشـــتق مـــن احلجـــرات احللقيـــة مـــن حويصـــلة كرافـــان
 بعـــد تنبـــه وحتســـس الغشـــاء املـــبطن �هلورمـــون ايســـرتوجني، إن هورمـــون بروجســـتري، ولـــو أن �ثـــريه ال حيصـــل إال

هــذين اهلورمــونني الــذين يفــرز مهــا املبــيض، وإن فعاليــة املبــيض تتــأثر �فــراز الغــدة النخاميــة دورة العــادة الشــهرية 
 :الطبيعية تفسر كما يلي
 )التولدي(الطور االسرتوجيين 

ــــز إىل احلــــد االدىن يكــــون تركيــــز اســــرتوجيين يف الــــدم الطبيعــــي االعلــــى،  أي العــــادة  -و�لتــــدريج يقــــل الرتكي
: وكــــــذلك بروجســــــتريون يقــــــوم بــــــنفس العلميــــــة، اذ احلمــــــل ال حيصــــــل التــــــأثري املــــــزدوج لكليهمــــــا. -الشــــــهرية 

 ).أي العادة الشهرية(�بوط الرتكيز هلما يف الدم يولدان النزيف الدموي ) االسرتوجستريون والربوجستريون(
 ثيخواص االفراز الطم

وكـذلك إفـرازات املهبـل الطبيعيـة، . يتكون دم متغري داكن اللـون ممتـزج مـع إفـراز خمـاطي مـن قنـال عنـق الـرحم
النزيـف النـاتج عـن الزوائـد  -وله مظهر خاص، وال خيتلـف عـن النزيـف الرمحـي النـاتج عـن سـرطان جسـم الـرحم 

 .أو االسقاط
    



٣٧٠ 

وهـي املنتسـبة �الب ) إن كانـت املـرأة قرشـية( )١(نةسـ) سـتني(إكمـال ) وقبـل(سنني هالليـة، ) تسع(إكماهلا 
إىل النضربن كنانة وهي أعم من اهلامشية، فمن علم انتسا�ا إىل قريش �الب لزمها حكمها، وإال فاالصل عدم  

 .)٢(كو�ا منها
___________________________________ 

جهـــة االعتمــاد علـــى مــا يــدل علـــى وجــوب تــرك الصـــالة إذاكــان الـــدم ولعـــل ذلــك مــن . يف الشــرايع واملنتهــى اختيـــار الســتني مطلقــا) ١(
 .بصفات احليض فحكموا بذلك بعد اخلمسني أيضا ومحلوا روا�ت اخلمسني على الغالب
واالوىل بعـــد اخلمســـني إىل الســـتني اذا وجـــد الـــدم . وأمــا بعـــد الســـتني فلعلـــه ال يوجـــد الـــدم بتلـــك الصـــفة، ولـــو وجـــد فهـــو خـــارج �المجـــاع

�ن تعمـل عمـل االستحاضـة فـال تـرتك العبـادة، وتقضـي الصـوم، : حلـيض خصوصـا مـع اسـتقرار العـادة السـابقة رعايـة االحتيـاطبصـفات ا
 .وال يقر�ا الزوج أ�م العادة، وكذلك تعتد إىل ستني احتياطا

ت : االزيلأي اذا شك يف انتساب امرأة إىل قريش فاالصل عدمه واملقصـود مـن هـذا االصـل هـو استصـحاب العـدم ) ٢( ىن أ�ـا خلقـ مبعـ
 .كما أ�ا قبل خلقتها مل تكن هلا نسبة اليهم، فهذا العدم مستصحب بعد خلقتها أيضا. عند ما خلقت غري منتسبة إىل قريش

 أو. يعين االغب واالكثر من نساء العامل غري منتسبات إىل قريش فكذلك هي، إحلاقـا هلـا �العـم االغلـب: أو املقصود من االصل الغلبة
املراد �الصل هي االطالقات والعمومات الواردة يف التكاليف العامة واملشكوكة يف أ�م العادة خرجت عنها قبـل اخلمسـني، فبعـده يرجـع 

 .إىل العموم وأصالة عدم التخصيص
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 ، واحلكـم)١(قوم ينزلـون البطـائح بـني العـراقني -على ما ذكره اجلوهري  -وهم : منسوبة إىل النبط) أو نبطية(
فيهـــا مشــــهور، ومســـتنده غريمعلــــوم، واعــــرتف املصـــنف بعــــدم وقوفــــه فيهـــا علــــى نــــص، واالصـــل يقتضــــي كو�ــــا  

 .غاية امكان حيضها )٣(سنة مطلقا) فاخلمسون(يكن كذلك ) وإال. ()٢(كغريها
 .)٤(فال يكفي كو�ا يف مجلة عشرة على االصح) وأقله ثالثة أ�م متوالية(

___________________________________ 
 .البصرة، والكوفة: والعراقان. مسيل واسع فيه رمل ودقاق احلصى: البطائح مجع بطحاء) ١(
 .وهذا االصل هي أصالة العموم وعدم التخصيص يف العمومات عند الشك فيه، وهو واضح) ٢(

زوم حتــ يض القرشــية إىل ســتني، وغريهــا إىل مخســني، بــل املقصــود أن أكثــر واعلــم أن احلكــم �لتحــيض إىل مخســني، أو ســتني لــيس معنــاه لــ
 مدة ميكن حتيضهما هي تلك املدة وإن كان بعضهن ينقطع عنها احليض قبل ذلك؟

أمـا . وهو أن القرشية ومن حبكمها إمنا تتحيض إىل الستني �لنسبة إىل أحكـام عـد�ا: هذا االطالق �ظر إىل تفصيل ذكره بعضهم) ٣(
 .إىل ترك عباد�ا فال تتحيض أكثر من مخسني سنة كسائر النساء �لنسبة

 .ومقابل االصح القول بكفاية كو�ا يف ضمن العشرة، استنادا إىل روا�ت ضعيفة االسناد. لتبادر ذلك من الروا�ت) ٤(
 .االحاديث. ١٢الباب . ٥٥٥ - ٥٥٤ص . ٢اجلزء ). وسائل الشيعة(
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وقـــوة عنـــد ) وهـــو أســـود، أو أمحـــر حـــار لـــه دفـــع(نهـــا لـــيس حبـــيض إمجاعـــا أ�م فمـــا زاد ع) وأكثـــره عشـــرة(
ن كـذلك كمــا نبــه ) غالبــا( )١(خروجـه قيـد �لغالــب، لينــدرج فيـه مــا أمكــن كونـه حيضــا، فانــه حيكـم بــه وإن مل يكــ

: )٣(حبسـب حـال املـرأة �ن تكـون �لغـة غـري �ئسـة، ومدتـه) )٢(حيضـا(أي الـدم ) ومىت أمكـن كونـه: (عليه بقوله
 )٦(كالقوي مع التمييز  )٥(كتوايل الثالثة، ووصفه  )٤(�ن ال ينقص عن ثالثة وال يزيد عن عشرة، ودوامه

___________________________________ 
 .هذه اجلملة خارجة عن املنت يف أكثر النسخ) ١(
 .العادة، والتفصيل مذكور يف الشرح�ن ال يكون مانع شرعي عن احلكم حبيضيته وإن مل تكن يف العادة أو كانت غري ذات ) ٢(
 .حبسب حال املرأة أي وحبسب مدة احليض: �جلر عطفا على املضاف اليه وهو كلمة حال يف قوله) ٣(
 .حبسب حال املرأة أي وحبسب دوام احليض: �جلر عطفا على املضاف اليه وهو كلمة حال يف قوله) ٤(
 .حبسب حال املرأة أي وحبسب وصف احليض: يف قوله�جلر عطفا على املضاف اليه وهو كلمة حال ) ٥(
وأمكــن كونــه حيضــا فــيحكم بــه  -كــالقوة واللــون وغريمهــا   -أي مــع متييــز الــدماء بعضــها عــن بعــض، فمــا اتصــف بصــفات احلــيض ) ٦(

مل يتصـــف بصـــفات وذلـــك فيمـــا إذا جتـــاوز جممـــوع الـــدم عشـــرة أ�م، وأمـــا اذا مل يتجـــاوز فالظـــاهر أن اجلميـــع حـــيض وإن زاد عـــن العـــادة و 
 .احليض كما يظهر �لتدبر فيما �يت
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 ،)٢(كاجلانب إن إعترب�ه  )١(وحمله
___________________________________ 

 .حبسب حال املرأة أي وحبسب حمل احليض: �جلر عطفا على املضاف اليه وهو كلمة حال يف قوله) ١(
ففي الكايف اعتـرب . ه من ذلك اجلانب اختلفت اآلراء والروا�ت يف تعبري اجلانبأي إن اعترب� اجلانب لزم يف امكان احليض خروج) ٢(

 .ولعدم حتققه اطلق الشارح اجلانب ومل يعتني. ويف التهذيب اعترب االيسر. االمين
، أو مـن دم القرحـة؟ فتاة منا �ـا قرحـة يف فرجهـا والـدم سـائل ال تـدري مـن دم احلـيض: قلت اليب عبدهللا : " واليك نص احلديث

ن اجلانــب االميــن فهــو مــن احلــيض وان : فقــال مرهــا فلتســتلق علــى ظهرهــا مث ترفــع رجليهــا وتســتدخل اصــبعها الوســطى، فــان خــرج الــدم مــ
 ".خرج من اجلانب االيسر فهو من القرحة 

 .ة وااليسر عالمة للحيضوهي مرفوعة رواها شيخنا قدس سره هكذا، ولكن الشيخ روى �لعكس أي جبعل االمين عالمة للقرح
ن االطبــاء عــدم الفــرق بــني االميــن وااليســر، فــان احلــيض دم  ٢ - ١احلــديث . ١٦البــاب . ٢اجلــزء ) املصــدر نفســه(راجــع  واملعــروف مــ

 .يقذفه الرحم فاذا كان قليال فتارة مييل إىل اليمني، واخرى إىل اليسار
ت  أن دم احلــيض: وعلــي االصــطالح احلــديث لــدى علمــاء التشــريح ن املبــيض االيســر اخــرى كمــا عرفــ ن املبــيض االميــن �رة، ومــ خيــرج مــ

 .٣٧٣ص  ١شرحه يف اهلامش 
 -علــى فــرض صــحتها  -وعلــى كــل حــال فــال يتعــني أن تكــون القرحــة دائمــا يف اجلانــب االيســر أو االميــن بــل ختتلــف أحيــا�، فالروايــة 

وهنـا . علـى أن الروايـة مرفوعـة الميكـن االسـتاد اليهـا. ا سـائر النسـاءخاصة مبورد السؤال مع العلم خبصوصيات اجلارية فال يشـمل حكمهـ
 .٣٦٩إىل ص  ٣٥٨من ص  ٣حتقيق طيب مهم حول دم احليض والطمث عرفته يف اهلامش 

    



٣٧٤ 

 ).به )٢(حكم( )١(وحنو ذلك
 أن وإمنا يعتـرب االمكـان بعـد اسـتقراره فيمـا يتوقـف عليـه كـأ�م االسـتظهار، فـان الـدم ميكـن كونـه حيضـا، إال

 .)٣(احلكم به موقوف على عدم عبور العشرة
___________________________________ 

مما يعترب يف إمكان احليض كعدم احلمل، بناء على القول بعدم امكان حتيض احلامل، وحتقق الفصل �قل للطهر بينه، وبـني احلـيض ) ١(
 .السابق

ومىت أمكن ومرجع الضمري يف به احليض أي ومـىت أمكـن  : ٣٧٢وهو قوله يف ص : مبصيغة ا�هول مرفوعة حمال خرب للمبتدأ املتقد) ٢(
مـن حـال املـرأة، ومـدة احلـيض، ودوامـه وحملـه، ووصـفه حكـم : ٣٧٢كون الدم دم حيض �لصفات والشروط اليت ذكرها الشارح يف ص 

 .بكون هذا الدم دم حيض
�لتحـيض إمنـا يكـون موجبـا للحكـم �لتحـيض بعـد اسـتقراره فيمـا يتوقـف اال أن االمكان املذكور الذي يوجب احلكـم : معىن العبارة) ٣(

وذلك كما اذا رأت الـدم يف أ�م العـادة وجتـاوز عنهـا، فـان الـدم حينئـذ ميكـن كونـه حيضـا ولكـن امكانـه غـري مسـتقر، النـه . استقرار عليه
وقـد أفـىت مجاعـة بوجـوب تـرك العبـادة يف تلـك اال�م . شـرةمشروط بعدم جتاوز الدم العشرة، فاستقراره متوقف على عدم التجـاوز عـن الع

احتياطا، فان مل يتجاوز الدم العشرة فقد ظهر كونه حيضا، وإال قضت الصوم والصالة معا، ولذلك مسيت هـذه اال�م أ�م االسـتظهار، 
 .لطلب املرأة ظهور احلال فيها

    



٣٧٥ 

 .)٢(القول يف أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثالثة )١(ومثله
، ســواء أكــان يف )٣(أخــذا وانقطاعــا) مــرتني(الــدم ) العشــرة فــذات العــادة احلاصــلة �ســتواء(الــدم ) ولــو جتــاوز(

 كأن رأت السبعة: �ن رأت يف أول شهرين سبعة مثال، أم يف وقتني: وقت واحد
___________________________________ 

 .ة املبتدأة الدم مع انقطاع الدم قبل ثالثة أ�مأي ومثل امكان جعل الدم دم حيض القول يف أول رؤي) ١(
ريا للمثــال الســابق �عتبــار أنــه يعتــرب يف اســتقرار االمكــان عــدم االنقطــاع قبــل الثالثــة، فــان انقطــع الكشــف عــدم ) ٢( هــذا إمنــا يكــون نظــ

 .التحيض وعدم إستقرار االمكان، كما أنه يف املثال السابق اذا جتاوز عن العشرة كشف عن ذلك
أمـا لـو كـان املقصـود مننـه االبتـداء واالنتهـاء زمـا� الخـتص . لعل املقصود من االستواء أخذا وانقطاعا تساوي أ�م الـدمني يف العـدد) ٣(

 .�لقسم االول، وال وجه لتعميمه القسمني كما هو ظاهر

    



٣٧٦ 

فـــاذا جتـــاوز عشـــرة يف أول شـــهر وآخـــره، فـــان الســـبعة نصـــري عـــادة وقتيـــة وعدديـــة يف االول وعدديـــة يف الثـــاين، 
والفرق بني العادتني االتفاق علـى حتـيض االوىل برؤيـة الـدم، واخلـالف يف . أي العادة فتجعلها حيضا) �خذها(

 .واالقوى أ�ا كاالوىل. )١(إ�ا فيه كاملضطربة ال تتحيض إال بعد ثالثة: فقيل. الثانية
خـر مثانيـة فهـي مضـطربة العـدد ال ترجـع �ن رأت يف أول شهر سبعة، ويف أول آ -ولو اعتادت وقتا خاصا 

 .إن مل جنز ذلك للمضطربة )٢(إليه عند التجاوز، وإن أفاد الوقت حتيضها برؤيته فيه بعد ذلك كاالوىل
 وهي اليت ترى الدم نوعني أو أنواعا): وذات التمييز(

___________________________________ 
 .وال خيتلف املعىن" ثالثة أ�م " طبوعة املوجود يف كثري من النسخ املخطوطة وامل) ١(
أن مضطربة العدد ال ترجع إىل العدد عند التجاوز عن العشرة ولكن العادة الوقتية تفيد حتيضها مبجـرد رؤيـة الـدم يف ذلـك : حاصله) ٢(

 .الوقت بعد استقرار العادة يف الوقت كما يف االوىل، أي ذات العادة الوقتية والعددية
ت إن مل جنـوز للمضـطربة الـيت ال عـادة هلـا وقتـا وعـددا حتيضـها مبجـرد رؤيـة الـدموهذه فائدة  أمـا لـو أجـز� هلـا . استقرار العادة حبسب الوقـ

 .ذلك فال فائدة لعاد�ا الوقتية لعدم الفرق بني مضطربة العدد وذات العادة الوقتية يف احلكم �لتحيض مبجرد الرؤية على املفروض

    



٣٧٧ 

، وعــدم )١(قلــة وكثــرة) بشــرط عــدم جتــاوز حديــه(القــوي حيضــا، والضــعيف استحاضــة �ن جتعــل ): �خــذه(
 .)٢(قصور الضعيف وما يضاف إليه من أ�م النقاء عن أقل الطهر

فاالســود قــوي االمحــر، وهــو قــوي االشــقر، وهــو قــوي االصــفر، وهــو قــوي " اللــون : " )٣(وتعتــرب القــوة بثالثــة
فـالثخني " القـوام " و . لكريهـة قـوي مـا ال رائحـة لـه، ومالـه رائحـة أضـعففذو الرائحـة ا" الرائحة " و . االكدر

 .قوي الرقيق، وذو الثالث قوي ذي االثنني، وهو قوي ذي الواحد، وهو قوي العادم
___________________________________ 

�ن ال يقــل عـن ثالثــة، وال : ة وكثـرةأي يشـرتط يف االخـذ �لتمييــز عـدم جتـاوز الــدم املتصـف بصـفات احلــيض عـن حـدي احلــيض قلـ) ١(
 .يزيد عن عشرة

فان كان الضعيف وما أضيف اليه مـن أ�م النقـاء عشـرة فمـازاد . وذلك كما اذا رأت الدم قو� مث انقطع مث رأته ضعيفا مث صار قو�) ٢(
الخريحيضا قطعا لعدم حتقق أقل الطهر وإن كان أقل من عشرة فال يكون القوي أ. فتجعل القوي الذي رأته اخريا حيضا، اخذا �لتمييز

بني التحيضني، فال �خذ �لتمييز يف هذه احلالة اذا يشـرتط يف االخـذ �لتمييـز عـدم قصـور الضـعيف ومايضـاف اليـه مـن أ�م النقـاء عـن 
 .وهي العشرة: أقل الطهر

 وهي اليت ذكرها الشارح : أي بثالثة أو صاف) ٣(

    



٣٧٨ 

 .لفا فال متييزوإن كان خمت )١(ولو استوى العدد
بكسر الدال وفتحها، وهي من مل يسـتقر هلـا عـادة، إمـا ) يف املبتدأة(، إىل التمييز �بت )الرجوع(حكم ) و(

 .البتدائها، أو بعده مع اختالفه عددا ووقتا
على ذلك، وعلى من تكرر هلا  )٢(ورمبا أطلقت. وهي من نسيت عاد�ا وقتا، أو عددا أو معا): واملضطربة(
 .)٤(واالول أشهر. مبن رأته أول مرة )٣(وختتص املبتدأة على هذا. ع عدم استقرار العادةالدم م

___________________________________ 
 .�ن كان أحد الدمني أسود، واآلخر ثخينا، أو كريه الرائحة، وهكذا: أي استوى عدد االوصاف وإن كان الدم خمتلفا) ١(
واملعىن الثاين للمبتدأة اذا يكون . من نسيت عاد�ا إما وقتا، أو عددا، أو معا وعلى من تكرر هلا الدم أي املضطربة رمبا تطلق على) ٢(

 .للمضطربة مصداقان
 .أي على االطالق الثاين للمضطربة) ٣(
 .وهي اليت رأت الدم الول مر�ا: أي املعىن االول املذكور للمبتدأة) ٤(

ىن االول، أو الثـاينونتيجة االختالف يف تفسري املبتـدأ �مل أن املعـىن الثـاين اذا كـان مصـداقا للمبتـدأة جـرت عليهـا أحكامهـا أيضـا كمـا : عـ
 .يف املعىن االول من لزوم الرجوع إىل عادة أهلها

 .أما لوقلنا �ن املعىن الثاين ليس من املبتدأة فتكون اذا مضطربة وجتري عليها أحكام املضطربة

    



٣٧٩ 

 .وع ذات القسم الثاين من املبتدأة إىل عادة أهلها وعدمهوتظهر فائدة االختالف يف رج
�خــذ ( )١(أي فقــد التمييــز �ن احتــد الــدم املتجــاوز لــو� وصــفة، أو اختلــف ومل حتصــل شــروطه) ومــع فقــده(

يف العـادة ) فـإن اخـتلفن(وأقار�ـا مـن الطـرفني، أو أحـدمها كاالخـت والعمـة واخلالـة وبنـا�ن ) املبتدأة عادة أهلها
 .وهن من قار�ا يف السن عادة) فأقرا�ا(وإن غلب بعضهن 

 .واعترب املصنف يف كتبه الثالثة فيهن ويف االهل احتاد البلد الختالف االمزجة �ختالفه
 . الذكرى أيضا الرجوع إىل االكثر عند االختالف وهو أجودواعترب يف

وإمنا اعترب يف االقران الفقـدان دون االهـل المكانـه فـيهن دو�ـن إذ ال أقـل مـن االم، لكـن قـد يتفـق الفقـدان 
 .مبو�ن وعدم العلم بعاد�ن فلذا عرب يف غريه �لفقدان، واالختالف فيهما

مـــن (أ�م ) أخـــذ عشـــرة(الرجـــوع إىل الـــروا�ت، وهـــي ) كاملضـــطربة يفاو اخـــتلفن ف(االقـــران، ) فـــإن فقـــدن(
 .ت منهما خمرية يف االبتداء مباشاء) شهر، وثالثة من آخر

___________________________________ 
جتاوز بعضه متصف خبواص احليض وبعضه غري جامع لشروط احليض من بلوغ ثالثة، أو عدم : يعين أ�ا رأت دما خمتلف الصفات) ١(

 .العشر مثال

    



٣٨٠ 

مـن كـل شـهر، أو سـتة سـتة خمــرية يف ذلـك وإن كـان االفضـل هلـا اختيـار مـا يوافـق مزاجهــا ) أو سـبعة سـبعة(
منهــا، فتأخــذ ذات املــزاج احلــار الســبعة، والبــارد الســتة، واملتوســط الثالثــة والعشــرة، وتتخــري يف وضــع مــا اختارتــه 

 .)٢(وال اعرتاض للزوج يف ذلك )١(االولت من أ�م الدم، وإن كان االوىل  حيث شاء
وهـذا إذا نسـيت املضـطربة الوقـت والعـدد معـا، . )٣(هذا يف الشـهر االول، أمـا مـا بعـده فتأخـذ مـا يوافقـه وقتـا

أخــذت العــدد كــالروا�ت، أو العــدد جعلــت مــا تــيقن مــن  )٤(أمــا لــو نســيت أحــدمها خاصــة، فــإن كــان الوقــت
 بينهما وأكملتهالوقت حيضا أوال، أو آخرا، أو ما 

___________________________________ 
 .أي اول أ�م الدم) ١(
 .أي فيما ختتاره الزوجة من أ�م احليض) ٢(
من أخد ذات املزاج احلار السبعة والبارد الستة واملتوسـط الثالثـة والعشـرة واختيـار الزوجـة يف وضـع مـا اختارتـه مـن أ�م : أي ما قلناه) ٣(

 .الدم
 .أو العدد معطوف على الوقت، أي لو كان املنسي العدد: ، أي كان املنسي الوقت وقوله"كان "   ت منصوب خربا لالوق) ٤(

   



٣٨١ 

 .الذي هو مفعول جعلت" ما " فعل ماض مبين للمفعول، وضمريه راجع إىل " تيقن " وكلمة 
ــت فقــط اخــذت العــدد املعلــوم وجعلتــه يف أ: وحاصــل املعــىن ت كمــن  ي وقــت شــاءأنــه إن كــان املنســي الوق
 .�خذ �لروا�ت

وإن كان املنسي العدد فقط جعلت ما هو املتيقن من الوقت حيضا سواء أ كان الوقت املعلوم أول حيضها 
 .أم آخره، أم وسطه واكملت الوقت املعلوم بعدد يطابق احدى الروا�ت

وأكملتـه بعـدد مـروي، أو آخـره ، فـإن ذكـرت أولـه أكملتـه ثالثـة متيقنـه )١(�حدى الروا�ت علـى وجـه يطـابق
حتيضت بيومني قبله متيقنة وقبلهما متام الرواية، أو وسـطه احملفـوف مبتسـاويني، وأنـه يـوم حفتـه بيـومني واختـارت 

ت أربعــة واختــارت روايــة الســتة فتجعــل قبــل "  )٢(روايــة الســبعة لتطــابق الوســط أو يومــان حفتهمــا مبثلهمــا، فتيقنــ
الوسط مبعىن االثناء مطلقا حفتـه بيـومني متيقنـة، وأكملتـه �حـدى الـروا�ت متقدمـة  املتيقن يوما وبعده يوما، أو

 .وال فرق هنا بني تيقن يوم وأزيد. أو متأخرة أو �لتفريق
، وأكملتـه �حـدى الـروا�ت قبلـه أو بعـده أو �لتفريـق، وال )٣(ولو ذكرت عددا يف اجلملة فهـو املتـيقن خاصـة

 .، وإن جازفعله)٤(ليفات عند�احتياط هلا �جلمع بني التك
___________________________________ 

 .أي يطابق االكمال مع احدى الروا�ت، وما يذكره بعد هذا تفصيل للمطابقة) ١(
ىن راجـع إىل السـبعة، او الروايـة ويكـون " تطـابق " هكذا وجد� يف اكثر النسخ املخطوطة واملطبوعة، فضمري التأنيث املسـترت يف ) ٢( املعـ

وعليــه فــاملعىن ليطــابق  -" ليطــابق " لتطــابق الســبعة الوســط احلقيقــي مــع كــون املتــيقن يــوم مـن الوســط احلقيقــي ويف بعــض النســخ : هكـذا
 .اليوم املعلوم الوسط احلقيقي، ولعله اظهر من الوجه االول

 .ط، فنفس ذاك العدد متيقن فقطيعين ذكرت عددا معلوما كيوم او يومني من غري ان تذكر انه اول او آخر او وس) ٣(
اي ال جيب االحتياط �جلمع بـني تكـاليف احلـائض واملستحاضـة �ن تـرتك دخـول املسـاجد ومـس كتابـة القـرآن وغـري ذلـك ممـا حيـرم ) ٤(

عــن فـان احملكــي : ات وغريمهــا ممــا جيـب علــى املستحاضــة مـن العبــادات، خالفــا ملـن أوجــب ذلــك علـى احلــائض و�يت �الغســال والوضـوء
 .الشيخ وجوب االحتياط لناسية الوقت خاصة يف مجيع أ�م الدم، ويف �سية العدد بعد الثالثة، وخص الروا�ت بناسيتهما معا

 ).راجع الكتب املبسطة يف املوضوع(

    



٣٨٢ 

 .واجبة ومندوبة) الصالة( )١(أي على احلائض مطلقا) وحيرم عليها(
 .)٤(بتكررها وال غري ذلك )٣(مشقتها، والفارق النص، ال )٢(دو�ا) والصوم وتقضيه(
 الواجب واملندوب، وإن مل يشرتط فيه الطهارة) والطواف(

___________________________________ 
سواء أ كانت حائضا حقيقة أم كانت حبكم احلائض كاملضطربة اآلخذ �لروا�ت، وكذا أ�م النقاء املتخللة بني دمني يف حالة عـدم ) ١(

 .ع عن العشرة، وهكذاجتاوز ا�مو 
 .أي دون الصالة، فا�ا ال تقضيها بعد الغسل) ٢(
 .أي وليست مشقة تكرار الصالة الفائتة يف أ�م حتيضها هي املوجبة لعدم وجوب قضائها كما قيل) ٣(

 .) أئمة أهل البيت(بل الفارق بني قضاء الصوم، وعدم قضاء الصالة هو النص الوارد عن 
 .١اليك نص احلديث . االحاديث - ٤١الباب . ٥٩٢إىل  ٥٨٨ص . ٢اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 

 .إن السنة ال تقاس، أال ترى أن املرأة تقضي صومها وال تقضي صال�ا: قال عن ا�ن بن تغلب عن ايب عبدهللا 
م االحجـاف �لصـوم لـو مل يقـض لقلتـه يف نفسـه، ولـزوم االعـراض مما ذكروه يف الفرق بني الصـوم والصـالة مـن العلـل االعتباريـة كلـزو ) ٤(

 .وقد اشري إىل هذه الوجوه يف رواية العلل وغريها. عن سائر االشغال لو اشتغلت بقضاء الصالة على تقدير وجو�ا

    



٣٨٣ 

نبيـاء و يف معنـاه اسـم هللا تعـاىل، وأمسـاء اال). القـرآن(كتابـة ) ومـس(عليهـا . )١(لتحرمي دخول املسجد مطلقا
 .)٣()كاجلنب(وبني سطوره ) وملس هامشه(ولو �لعالقة ) ويكره محله. ()٢(كما تقدم  واالئمة 

ث يف املســاجد(عليهــا ) وحيــرم( ــ غــري احلــرمني، وفيهمــا حيــرم الــدخول مطلقــا كمــا مــر، وكــذا حيــرم عليهــا ) اللب
 ع حضورالزوجم) وطالقها(وأبعاضها ) ة العزائم وقراء. (وضع شئ فيها كاجلنب

___________________________________ 
 .أي سواء اكان الدخول الجل الطواف أم غريه، فحيث يكون الدخول مطلقا حراما يكون الطواف حراما �طال) ١(
 تعـاىل أو اسـم هللا: عنـد قولـه ٣٥٠ان ذلك يف حكم القرآن من حيث حرمة مسها للحائض، كما تقدم يف ص "  " مقصوده ) ٢(

 .مطلقا فيكون مس مجيع ذلك حراما على اجلنب
ىت لـو كــان مكتـو� علــى الــدراهم : عنــد قولـه ٣٥٠وتقـدم أيضــا يف اجلنـب يف ص  ولــو علـى درهــم أو دينـار أن مــس ذلـك حــرام مطلقـا حــ

 .والد�نري على املشهور
يه مس هوامش القرآن، ومابني سطوره، استدراكا ملا فات الغرض من التشبيه هنا عائد إىل املشبه به، ليفيد أن اجلنب أيضا يكره عل) ٣(

 .يف حمله

    



٣٨٤ 

وإمنــا اطلـق لتحرميـه يف اجلملــة وحمـل التفصـيل �ب الطــالق، . ودخولـه �ـا وكو�ــا حـايال، وإال صـح )١(أو حكمـه
 .)٢(وإن اعتيد هنا إمجاال

 )٤(ال وجو� على االقوى) احتياطا(لو فعل ) فتجب الكفارة )٣(ووطؤها قبال عامدا عاملا(
___________________________________ 

ن مــن أسـتطالع حــال زوجتــه) ١( كمـا أنــه اذا كـان حاضــرا ومل يــتمكن مـن اســتطالع حاهلــا . أي حبكـم احلضــور كمـا اذا كــان غائبــا ومتكـ
أن يكون الزوج حاضرا او غائبا حبكم احلاضر، وان يكون قد دخل �ا، وان و�جلملة فشرط حترمي طالق احلائض . فهو يف حكم الغالب

والتفصيل �يت يف كتاب الطالق ان . فلو انتفى احد هذه الشروط املذكورة فال حيرم طالقها ويقع صحيحا. تكون املرأة حائال غري حبلى
 .شاء هللا

 .اي وان صارت العادة ان يبحث عن ذلك هنا بصورة جمملة) ٢(
وامـا اجلاهـل حبرمـة الـوطء يف حـال احلـيض . بكو�ا حائضـا، فالناسـي للحـيض، والناسـي حلرمـة الـوطء وكـذا اجلاهـل �حلـيض معـذور) ٣(

 .فاليعذر
 .عاملا عامدا ليس من املنت يف اكثر النسخ املطبوعة: وقوله

 .أما النسخ املخطوطة اليت عند�، وبعض املطبوعات فأدخلته يف املنت
هــذه العبــارة، أن الكفــارة تلــزم مــن �ب االحتيــاط ال وجــو� مســتندا إىل دليــل اجتهــادي علــى االقــوى، الن االخبــار  حاصــل مفــاد) ٤(

 .الدالة على الوجوب معارضة مبا يدل على عدم الوجوب
 .االحاديث ٢٩ - ٢٨الباب . ٥٧٦ - ٥٧٤ص ) املصدر نفسه(راجع 

    



٣٨٥ 

يف الثلـث االول، مث نصـفه ( )٢(ي مثقال ذهب خالص مضـروبأ) بدينار(والكفارة  - )١(وال كفارة عليها مطلقا
ـــث االخـــري مـــن التميـــز : �خـــتالف العـــادة ومـــا يف حكمهـــا )٣(خيتلـــف ذلـــك). يف الثلـــث الثـــاين، مث ربعـــه يف الثل

ومصـرفها مسـتحق الكفــارة، . أول لـذات السـتة، والوسـطان وســط واالخـريان آخـر وهكـذا )٤(والـروا�ت فـاالوالن
 لتعدد،وال يعترب فيه ا

___________________________________ 
 .عاملة كانت أم جاهلة، خمتارة أم مكرهة، ال وجو� وال احتياطا، سواء قلنا بوجو�ا على الزوج أم ال) ١(
 وهكـذا يف. هذا تفسري للدينار الشرعي، لكن الظاهر أنـه الجيـب اعطـاء عـني الـدينار بـل الواجـب مقـدار قيمتـه مـن أي جـنس كـان) ٢(

 .النصف والربع وإن كان صرح بعضهم بوجوب عني الدينار ونصفه وربعه، لكن املتفاهم عرفا خالفه، وأن هذه تقديرات ملالية ما يدفع
 .أي خيتلف الثلث االول، والثاين، واالخري حسب اختالف عادة املرأة يف احليض) ٣(
ث االول، والثــاين: الفــاء تفريــع علــى مــا أفــاده) ٤( ث حســب اخــتالف العــادة أي ففــي ضــوء مــا ذكــر�ه يكــون  مــن اخــتالف الثلــ والثالــ

 .اليوم االول والثاين من الثلث االول فعليه الكفارة دينار واحد لو وطأها فيها: االوالن ومها
 .اليوم الثالث والرابع من الثلث الثاين فعليه الكفارة نصف دينار لو وطأها فيهما: ويكون الوسطان ومها
 .اليوم اخلامس والسادس من الثلث االخري فعليه الكفارة ربع دينار لو وطأها فيها: اويكون االخريان ومه

وأما إذا كانت أكثر كما إذا كانت تسعة أ�م فالثلث االول هواليوم االول والثاين والثالث، والثلث الثاين . هذا إذا كانت عاد�ا ستة أ�م
 .هو السابع والثامن والتاسعهو اليوم الرابع واخلامس والسادس والثلث االخري 

 .وهكذا: وهذا معىن قوله

    



٣٨٦ 

ممـا ) االسـتمتاع بغـري القبـل(يكـره لـه ) وكـذا( )١(غري العـزائم مـن غـري اسـتثناء للسـبع) ة �قي القرآن ويكره هلا قراء(
 .ويكره هلا إعانته عليه إال أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب االجابة. بني السرة والركبة

اجللــوس يف (هلــا ) ويسـتحب. (واملعـروف مــا ذكــر�ه )٢(مــن العبـارة كراهــة االســتمتاع بغـري القبــل مطلقــاويظهـر 
 .املنوي به التقرب، دون االستباحة) بعد الوضوء(ت  إن كان هلا حمل معد هلا وإال فحيث شاء) مصالها

 .)٣(، لبقاء التمرين على العبادة فان اخلري عادة)وتذكر هللا تعاىل بقدر الصالة(
___________________________________ 

أي مل يستثن هلا السبع وما دونه عن الكراهة، خبالف اجلنب، فانه قد اسـتثين لـه ذلـك، وذلـك لعـدم دليـل علـى االسـتثناء للحـائض ) ١(
اهـة هلـا أصـال، لكـن خـرب انكـر بعـض احملشـني وجـود دليـل علـى الكر  - -فال بد من اال خذ �الطالق واحلكم �لكراهة هلـا مطلقـا، وإن 

 .السكوين دال عليها
 .١االحاديث اليك نص احلديث  ٤٧الباب  ٨٨٥ص . ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 

الراكــع والســاجد، ويف الكنيــف ويف احلمــام، : ســبعة ال يقــرأون القــرآن: قــال عــن الســكوين عــن جعفــر بــن دمحم عــن آ�ئــه عــن علــي 
 .ائضواجلنب، والنفساء، واحل

 .من غري تقييد مبا بني السرة والركبة، واملعروف التفصيل املذكور) ٢(
 .٢اجلزء ) املصدر نفسه. (نعم هناك روا�ت تدل على استحباب ما ذكر يف املنت. �قش بعضهم هذا االستدالل) ٣(

 .٥٨٧ص 
 .١االحاديث اليك نص احلديث  ٤٠الباب 

يب عــن أيب عبــدهللا ــن علــي احللــ ــيب : قــال  عــن عبيــد هللا ب ال يقضــني الصــالة اذا حضــن ولكــن يتحشــني حــني  وكــن نســاء الن
 .يدخل وقت الصالة ويتوضني مث جيلسن قريبا من املسجد فيذكرن هللا عزوجل

    



٣٨٧ 

 .�حلناء وغريه كاجلنب) ويكره هلا اخلضاب(
 ).برؤية الدم(املشروطة �لطهارة ) العبادة(ا املستقرة وقتا وعددا، أو وقتا خاص) وتنرك ذات العادة(

 .أما ذات العادة العددية خاصة فهي كاملضطربة يف ذلك كما سلف
 .أ�م احتياطا) بعد ثالثة(من املبتدأة واملضطربة ): وغريها(

واالقوى جواز تركهما برؤيته أيضا، خصوصا إذا ظنتاه حيضا وهـو اختيـاره يف الـذكرى، واقتصـر يف الكتـابني 
 .على اجلواز مع ظنه خاصة

ومسـتند . ، حيـث حرمـهخالفـا للصـدوق ) بعد االنقطاع قبل الغسل علـى االظهـر(قبال ) ويكره وطؤها(
 .)١(القولني االخبار املختلفة ظاهرا، واحلمل على الكراهة طريق اجلمع، واآلية ظاهرة يف التحرمي قابلة للتأويل

___________________________________ 
ة املشـددة الظـاهرة يف عـدم جـواز وطء احلـائض  اآليـة �لقـراء ):وال تقر�وهن ح� يطهـرن (: التحرمي �عتبار النهي يف قوله تعـاىل) ١(

ىت تغتســل ة  ة املخففــة فظاهرهــا نفــس انقطــاع الــدم وإن مل تغتســل وأمــا قابليــة اآليــة للتأويــل فــال حتمــال أن يــراد مــن القــراء أمــا القــراء. حــ
 .لتكرب الكربالطهر من الدم كما يقصد من ا" التطهر " املشددة أيضا انقطاع الدم، أي يراد من 

ولعـل الـدليل هنـا الــروا�ت الدالـة علـى جــواز وطء احلـائض بعـد انقطـاع الــدم مـن دون اغتسـال، أو القرينــة . لكـن التأويـل حيتـاج إىل دليــل
 .هي صدر اآلية

 .١اليك نص حلديث . االحاديث. ٢١الباب  ٥٦٥ - ٥٦٤ص . ٢اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع حول االخبار 
عــن املــرأة احلــائض تــرى الطهــر وهــي يف الســفر ولــيس معهــا مــن املــاء مــا يكفيهــا لغســلها وقــد  ســألت أ� عبــد  :عــن أيب عبيــدة قــال

 .اذا كان معها بقدر ماتغسل به فرجها فتغسله مث تتيمم وتصلي: حضرت الصالة؟ قال
 .نعم اذا غسلت فرجها وتيممت فال �س: فيأتيها زوجها يف تلك احلال؟ قال: قلت

    



٣٨٨ 

�ن مضـى مـن أول الوقـت مقـدار فعلهـا، وفعـل مـا يعتـرب فيهـا ممـا ): وتقضي كل صالة متكنـت مـن فعلهـا قبلـه(
 .)١(ليس حباصل هلا طاهرة

 ، وغريها من الشرائط املفقودة)أو فعل ركعة مع الطهارة(
___________________________________ 

 .ن فعل ذلك طاهرة، أي متكنت م"متكنت " �لنصب حال من الضمري يف ) ١(

    



٣٨٩ 

 .)١()بعده(
 .)٢(مطلقا) زاد على العشرة(أي الدم اخلارج من الرحم الذي ) فهي ما -وأما االستحاضة (
إىل أن يتجـــاوز العشـــرة، فيكـــون جتاوزهـــا كاشـــفا عـــن كـــون الســـابق عليهـــا بعـــد العـــادة ) أو العـــادة مســـتمرا(

 .استحاضة
كـاملوجود بعـد العشـرة، أو فيهـا ) أو بعـد النفـاس(التفصيل  ببلوغ اخلمسني، أو الستني على) أو بعد اليأس(

بعــد أ�م العــادة مــع جتــاوز العشــرة، إذا مل يتخللــه نقــاء أقــل الطهــر، أويصــادف أ�م العــادة يف احلــيض بعــد مضــي 
 .)٣(عشرة فصاعدا من أ�م النفاس او حيصل فيه متييز بشرائطه
___________________________________ 

 -ولـو مـن اتيـان ركعـة بعـد انقطـاع الـدم مـع حتصـيل سـائر الشـرائط املفقـودة  -أنـه اذا متكنـت :  راجع إىل احليض، واملقصودالضمري) ١(
 .جتب عليها الصالة

 .ذات عادة أم ذات متييز أم غريمها، وكانت عاد�ا أو متييزها عشرة أو أقل) ٢(
 :فاس تتحقق على وجهنيأن االستحاضة بعد الن: مفاد عبارة الشارح ) ٣(
 .ما إذا مل تكن هلا عادة وجتاوز معها العشرة فا�ا جتعل العشرة نفاسا والزائد استحاضة): االول(
ماإذا كانت هلا عادة وجتاوز دمها العشرة أيضا فا�ا جتعل مقـدار العـادة نفاسـا والزائـد استحاضـة، فهـذه تبتـدئ استحاضـتها يف ): الثاين(

 .مال مقدار عاد�ا احليضيةالعشرة طبعا بعد إك
مث إن احلكم �ستحاضة الدم املوجود بعد النفاس جيب تقييده مبااذا مل يتخلل بني النفاس، وبني هـذا الـدم احلـادث بعـده فـرتة نقـاء عشـرة 

اذا مل  وكـــذلك جيـــب تقييـــده مبـــا. وهـــي أقـــل الطهـــر، وإال فالـــدم احلـــادث بعـــد هـــذه الفـــرتة ال يكـــون دم استحاضـــة، بـــل هـــو حـــيض: أ�م
يصادف هذا الدم الزائد وقت عاد�ا احليضية، بشرط حتقـق الفصـل بـني النفـاس، وأ�م العـادة عشـرة أ�م فصـاعدا، النـه جيـب أن يفصـل 

 .بني النفاس واحليض أقل الطهر كما كان جيب ذلك بني احليضتني
طه الـيت منهـا الفصـل بـني النفـاس، وهـذا التمييـز عشـرة أ�م وكذلك جيب تقييده مبا اذا مل حيصل يف هذا الدم الزائد متييـز دم احلـيض بشـرائ

 .مل يتخلل: حيصل جمزومان عطفا على قوله: يصادف، وقوله: فصاعدا، ملحوظة قوله

    



٣٩٠ 

، ومقابـل الغالـب مـا )غالبـا(أي خيـرج بتثاقـل وفتـور، ال بـدفع ) أصـفر �رد رقيـق فـاتر(أي االستحاضـة ) ودمها(
 .كم بكونه استحاضة، وان كان بصفة دم احليض، لعدم امكانهجتده يف الوقت املذكور فانه حي

، أو )١(مث االستحاضــة تنقســم إىل قليلــة وكثــرية ومتوســطة، ال�ــا إمــا أن ال تغمــس القطنــة أمجــع ظــاهرا و�طنــا
 تغمسها

___________________________________ 
املقابل املخرج، وال يعترب غمس مجيع القطنة، وال سيما اذا كانـت القطنـة  املعترب يف املتوسطة غمس القطنة يف اجلملة ولو يف املقدار ) ١(

رية، فــأتى ب ــزوم : لــيفهم أن املقصــود غمــس جــزء منهــا جبميــع مــن �طنــه إىل ظــاهره، ولــو قــال" مجعــاء " دون " امجــع "   كبــ مجعــاء أوهــم ل
 .غمسها بتمامها، وهذا غري معترب شرعا
وضـمري التـذكري يف . كلهـا راجعـة إىل االستحاضـة" تسـيل : " وقولـه" التسـيل : " وقولـه" تغمسـها " : وضمائر التأنيث املسـتمرة يف قولـه

 .راجع إىل الدم" بنفسه : " قوله

    



٣٩١ 

 .، وال تسيل عنها بنفسه إىل غريها، أوتسيل عنها إىل اخلرقة)١(كذلك
وغسـل مـا  )٢(الـدم مطلقـا القطنـة لعـدم العفـو عـن هـذا) فان مل تغمس القطنة تتوضأ لكل صالة مـع تغيريهـا(

 .ظهر من الفرج عند اجللوس على القدمني، وإمنا تركه، النه إزالة خبث قد علم مما سلف
 .على ما ذكر يف احلالة االوىل) وما يغمسها بغري سيل تزيد(
إن كــان الغمــس قبلهــا، ولــو كانــت صــائمة قدمتــه علــى الفجــر، واجتــزأت بــه للصــالة، ولــو ) الغســل للصــبح(

 مس�خر الغ
___________________________________ 

 .أي االستحاضة تغمس القطنة ظاهرا و�طنا) ١(
أن ماال تـتم الصـالة فيـه : والثاين ماال تتم صالة الرجل فيه: عند قوله ٣٠٥زاد على الدرهم أم مل يزد، وقد تقدم من الشارح يف ص ) ٢(

 .الدماء الثالثة وغريها منفردا ال جيب تطهريه، من غري أن يفرق يف جناسته بني
 .بل هي من احملمول، وجناسة احملمول أخف حكما. وأما القطنة فال تعد من اللباس. إن ذلك يف اللباس: إال أن يقال

    



٣٩٢ 

 .)١(عن الصالة فكاالول
جتمـع بينهمـا ) أ�ـا تغتسـل أيضـا للظهـرين( )٢(جيب له مجيع ما أوجب يف احلالتني وتزيـد عليهمـا) وما يسيل(

أي يف احلـالتني الوسـطى واالخـرية الن الغمـس يوجـب رطوبـة مـا ) اخلرقـة فيهمـا )٣(وتغيـري(كذلك ) عشائنيمث ال(
 الصق اخلرقة من القطنة، وإن

___________________________________ 
 .كالقسم االول من االستحاضة اليت ال جيب الغسل فيها للظهرين، والعشائني) ١(

وجوب " وإمنا جيب الغسل يف هذه االحوال إىل آخره : " لصالة الصبح لغد، لكن ظاهر قوله بعد ذلك وظاهره أنه ال جيب عليها حىت
 .الغسل لصالة الصبح لغد، اوجود الدم قبل فعلها مع عدم االغتسال له بعد وجوده

أن ظـاهر اطـالق االخبـار  أن املتوسـطة ال توجـب الغسـل إال لصـالة الصـبح، مـع: وكيف كـان فظـاهر العبـارة كعبـارة كثـري مـن االصـحاب
 .أ�ا توجب غسال واحد، سواء أكانت قبل صالة الصبح أم قبل الظهرين، أم العشائني

 .االحاديث. ١الباب . ٦٠٩إىل ص  - ٦٠٤ص . ٢اجلزء ). املصدر السابق(
 .وعلى ماذكر� معظم املعاصرين ومن قار�م

 .واملعىن واحد" وزيد عنهما " املخطوطة لدينا  هكذا يف النسخ املطبوعة اليت �يدينا، لكن يف النسخ) ٢(
 ".وتغري " هكذا يف بعض املخطوطات، وهو املناسب لسابقه، لكن املوجود يف كثري من املخطوطات واملطوعات ) ٣(

    



٣٩٣ 

وإمنا جيب الغسل يف هذه االحوال مـع . مل يسل إليها فتنجس، ومع السيالن واضح، ويف حكم تغيريها تطهريها
كمــا يــدل   )١(املوجــب لــه قبــل فعــل الصــالة، وإن كــان يف غــري وقتهــا اذا مل تكــن قداغتســلت لــه بعــدهوجــود الــدم 

 .ورمبا قيل �عتبار وقت الصالة، وال شاهد له. عليه خرب الصحاف
�ن يقـارن خـروج جـزء وإن كـان منفصـال ممـا يعـد آدميـا، ): فـدم والدة معهـا(بكسـر النـون  -) وأما النفاس(

 .)٢(ي وان كان مضغة مع اليقنيأو مبدأ نشوء آدم
 فان فرض العلم بكو�ا -وهي القطعة من الدم الغليظ : أما العلقة

___________________________________ 
أنـه امنـا جيـب الغسـل يف املتوسـطة للصــبح ويف الكثـرية للظهـرين والعشـائني أيضـا اذا وجـد الـدم املوجـب للغســل : املسـتفاد مـن العبـارة) ١(

ت الجـل الصـالة متوقـف علـى مـااذا مل تكـن قـد اغتسـلت لـذلك  قبل فعل الصالة سواء أكان يف الوقت أم قبله، لكن االغتسال يف الوقـ
 .الدم بعد وجوده، أما إن كانت قد اغتسلت له بعد وجوده سواء انقطع قبل الوقت أم بعده أم بقي مستمرا إىل ما بعد الصالة

ت أم بعــ ث  -ده وســواء أكــان االغتســال قبــل الوقــ . طويــل، وخــرب الصــحاف مــروي يف الوســائل -فــال جيــب الغســل �نيــا، ويف ذلــك حبــ
 .٧احلديث  ٦٠٦ص ) املصدر نفسه(
 .أي مع اليقني �ن اخلارج مع الدم مبدأ نشوء آدمي) ٢(

 .ن �م اخللقة أم الان النفاس هو الدم اخلارج املقارن خلروج الولد أو جزء منه ولو كان اجلزء منفصال سواء أكا: وحاصل املراد

    



٣٩٤ 

 .مبدأ نشوء إنسان كان دمها نفاسا، إال أنه بعيد
ولــو تعــدد اجلــزء منفصــال أو الولــد فلكــل نفــاس وإن اتصــال . �ن خيــرج الــدم بعــد خروجــه أمجــع): أو بعــدها(

 مــع واحـرتز �لقيــدين عمـا خيــرج قبـل الــوالدة فـال يكــون نفاسـا، بــل استحاضـة إال. )١(ويتـداخل منـه مــا اتفقـا فيــه
 .إمكان كونه حيضا

 .)٢(وهو وجوده يف حلظة فيجب الغسل �نقطاعه بعدها، ولو مل تر دما فال نفاس عند�) وأقله مسماه(
___________________________________ 

 .كما اذا حلق الثاين �الول قبل انقضائه. أي ويتداخل من زمان النفاسني املقدار الذي يتفقان فيه) ١(
ت جبـزء  ت جبزء مـن الولـد منفصـال مث ولـدت يف اليـوم اخلـامس ولـدا آخـر، أوجـاء اذا ولدت املرأة يف أول الشهر، أوجاء. االخذ لذلك مث

آخر من الولد املنقطع وفرضنا أن عاد�ا سـبعة أ�م فـاىل اليـوم اخلـامس نفـاس لـالول فقـط، ومـن اخلـامس إىل السـابع نفـاس هلمـا، مث بعـد 
 .مخسة أ�م أخر إىل احلد الذي كان ابتداء النفاس الثاين ذلك نفاس للثاين فقط إىل

وال حد القل  ١٢٤ص  ١قال يف الفقه على املذاهب االربعة اجلزء . خالفا الخواننا السنة، فان ظاهر هم حتقق النفاس بدون الدم) ٢(
 .نفاسهماالنفاس فيتحقق بلحظة، فاذا ولدت وانقطع دمها عقب الوالدة أو ولدت بال دم انقضى 

    



٣٩٥ 

للمعتــادة ال علــى تقــدير جتــاوز العشــرة، وإال فــاجلميع نفــاس، وإن جتاوزهــا  ) وأكثــره قــدر العــادة يف احلــيض(
 .كاحليض

وإمنــا حيكــم بــه نفاســا يف أ�م العــادة، ويف جممــوع ). علــى املشــهور(أكثــره ) فالعشــرة(هلــا عــادة ) فــان مل تكــن(
 .العشرة مع وجوده فيهما أو يف طرفيهما

و رأته يف أحد الطرفني خاصة، أو فيه ويف الوسط فال نفـاس هلـا يف اخلـايل عنـه متقـدما ومتـأخرا، بـل يف أما ل
 .وقت الدم أو الدمني فصاعدا وما بينهما

 .فلو رأت أوله حلظة وآخر السبعة ملعتاد�ا فاجلميع نفاس
 .ولو رأته آخرها خاصة فهو النفاس

 .ة، بل املعتادة على تقدير انقطاعه عليهاومثله رؤية املبتدأة واملضطربة يف العشر 
 .نفاس خاصة )١(ولو جتاوز فما وجد منه يف العادة، وما قبله إىل زمان الرؤية

كما لو رأت رابع الوالدة مثال وسابعها ملعتاد�ا واسـتمر إىل أن جتـاوز العشـرة، فنفاسـها االربعـة االخـرية مـن 
 .السبعة خاصة

 .فتجاوزها فهو النفاس خاصةولو رأته يف السابع خاصة 
___________________________________ 

ىن واحـد" إىل أول زمـان الرؤيـة " هكذا يف بعض النسخ املطبوعـة واملخطوطـة لكـن يف أكثرهـا ) ١( أن املعتـادة اذا جتـاوز : وحاصـله: واملعـ
 .الرؤية نفاس فقط دون ما تراه بعد العادة ويتجاوز العشرة دمها العشرة فما رأته من الدم يف آخر عاد�ا، وكذا مارأته قبل ذلك إىل اول

    



٣٩٦ 

ولـو رأتـه . فالعـادة خاصـة نفـاس -ولو رأته من اوله والسابع وجتاوز العشرة، سواء أكـان بعـد انقطاعـه ام ال 
 .وعلى هذا القياس. أوال وبعد العادة وجتاوز فاالول خاصة نفاس

. )١(دوبــــة واحملرمــــة واملكروهــــة، وتفارقهــــا يف االقــــل واالكثــــريف االحكــــام الواجبــــة واملن) وحكمهــــا كاحلــــائض(
خمـتص �حلـائض، لسـبق داللـة النفـاس �حلمـل وانقضـاء العـدة �حلـيض دون النفـاس  )٢(والداللة علـى البلـوغ فانـه

وخيـتص النفـاس بعـدم اشـرتاط أقـل . ورجوع احلـائض إىل عاد�ـا وعـادة نسـائها، والـروا�ت والتمييـز دو�ـا )٣(غالبا
 .الطهر بني النفاسني كالتوأمني خبالف احليضتني

 .متقدما عليه، او متأخرا) وجيب الوضوء مع غسلهن(
 )٤(وتتخري فيه بني نية االستباحة والرفع مطلقا) ويستحب قبله(

___________________________________ 
 .حليضحيث الحد القل النفاس دون احليض، ووقوع اخلالف يف اكثر النفاس دون ا) ١(
 .ان النفاس ال يكون دليال على البلوغ النه مسبوق �حلمل الذي هو ادل على بلوغ املرأة من النفاس مقصوده ) ٢(
ت بعــد الــوالدة وقبــل جميــئ دم النفــاس، فانــه مبنزلــة ) ٣( إمنــا قيــدوه �لغالــب، الن للنفــاس مدخليــة يف انقضــاء العــدة احيــا� كمــا لــو طلقــ

 .حيضة واحدة
 .سواء قدمت الوضوء على الغسل ام اخرته عنه )٤(

    



٣٩٧ 

 .)١(على اصح القولني، اذا وقع بعد االنقطاع
بتمـام الغسـل، فـال غسـل مبسـه قبـل ) فبعـد الـربد وقبـل التطهـري(النجس  )٢(للميت اآلدمي) وأما غسل املس(

، وكــذا ال غســل خالفــا للمصــنف )٣(ويف وجــوب غســل العضــو الالمــس قــوالن احــدمها ذلــك. الــربد وبعــد املــوت
ويف حكـم امليـت جــزؤه . )٤(ويف وجوبـه مبــس عضـو كمـل غسـله قـوالن، اختــار املصـنف عدمـه. مبسـه بعـد الغسـل

 املشتمل على عظم واملبان منه
___________________________________ 

 . يصح قصد الرفع بهواما اذا وقع قبل انقطاع الدم فهو كوضوء املستحاضة قبل انقطاع دمها وال يكون رافعا، فال) ١(
 .معدودة من الشرح يف النسخ املخطوطة املوجودة عند�" للميت اآلدمي " مجلة ) ٢(
 ".ليس على من مسه إال غسل اليد : " استنادا إىل التوقيع الشريف) ٣(
 .٥ - ٤احلديث . ٣الباب . ٩٣٣ - ٩٣٢ص . ٢اجلزء ) وسائل الشيعة(
ووجـــه القـــول �لوجـــوب أن ظـــاهر . بعـــد الغســـل �لنســـبة إىل ذلـــك العضـــو الكامـــل غســـله منشـــأ القـــول �لعـــدم دعـــوى صـــدق املـــس) ٤(

 .االخبار عدم وجوب الغسل بعد الغسل الكامل جلميع البدن، ال العضو الكامل فقط
 .٣احلديث  ٩٣٢وص . ١٥احلديث  ١الباب . ٩٣٠ص ). املصدر نفسه(

    



٣٩٨ 

 .)٢(دوران الغسل معه وجودا وعدما، وهو ضعيف، والعظم ا�رد عند املصنف، إستنادا إىل )١(من حي
يف " يف " و . قبلــه أو بعــده كغــريه مــن أغســال احلــي غــري اجلنابــة) الوضــوء(أي يف غســل املــس ) وجيــب فيــه(
إن عـاد ضـمريه  ) فخرج � قومـه � ز��تـه" و "  ادخلوا � أ�م (:للمصاحبة كقولـه تعـاىل" فيه : " قولة

 .)٣(س فسببيةإىل الغسل، وإن عاد إىل امل
___________________________________ 

أي املبان من احلي الذي هو من اجلزء املشتمل على عظم يف حكم امليت، كماان اجلـزء املقطـوع " اجلزء " راجع إىل " منه " ضمري ) ١(
 .من امليت املشتمل على العظم يف حكم امليت

 .حم سببا للغسل فال يكون العظم ا�رد عن اللحم موجبا للغسلاحتمال كون العظم جمتمعا مع الل: وجه الضعف) ٢(
 .جيب الوضوء مصاحبا للغسل: إن عاد على الغسل فاملعىن" فيه " أن ضمري : حاصله) ٣(

   



٣٩٩ 

 .بسبب املس: وإن عاد على املس فاملعىن
 ).٧٩(، واآلية الثانية يف سورة القصص اآلية)٣٧(اآلية: واآلية االوىل يف سورة االعراف

يف اآليتني مبعىن الظرفية، فان االمـم ظـرف اعتبـاري للـدخول كالـدخول يف حـزب أو " يف " وميكن أن تكون 
مبعــــىن " يف " ديــــن، والزينــــة اذا احاطــــت �النســــان فكأ�ــــا ظــــرف لــــه وهــــو داخــــل فيهــــا، فــــال داعــــي إىل جعــــل 

 .املصاحبة

 )االحتضار -االول ) (وهي مخسة: القول يف أحكام االموات(
مسـي بـه حلضـور املـوت، أو املالئكـة املوكلـة بـه، أو . أعاننا هللا عليه وثبتنـا �لقـول الثابـت لديـه )١(سوقوهو ال

 .اخوانه وأهله عنده
، �ن جيعــل علــى )٣(يف املشــهور) إىل القبلــة( )٢(أي احملتضــر املــدلول عليــه �ملصــدر) توجيهــه(كفايــة ) وجيــب(

وال خيـتص . وال فرق يف ذلك بني الصـغري والكبـري). جلس استقبلحبيث لو : ()٤(ظهره وجيعل �طن قدميه إليها
 .ويف احلاضرين )٥(الوجوب بوليه، بل مبن علم �حتضاره وإن �كد فيه

___________________________________ 
 .النزع كأن الروح تساق لتخرج من البدن: السوق بفتح السني) ١(
 .فتعالاالحتضار فانه مصدر �ب اال: وهو قوله) ٢(
 .مقابل املشهور مانقل عن الشيخ يف اخلالف من استحباب االستقبال وكأنه لضعف دليل الوجوب سندا وداللة) ٣(
 .االحاديث ٣٥الباب . ٦٦٢ - ٦٦١ص . ٢٠اجلزء ) املصدر نفسه(
 .أي إىل القبلة) ٤(
 أي يف وليه ) ٥(

    



٤٠٠ 

عليــه، إن تعســر عليــه املــوت واشــتد بــه وهــو مــا كــان أعــده للصــالة فيــه، أو ): ويســتحب نقلــه إىل مصــاله(
 .)٢(، وقيده به املصنف يف غريه)١(النزع كما ورد به النص

أي " غــالم لقــن : " واملــراد �لتلقــني التفهــيم يقــال) وتلقينــه الشــهادتني، واالقــرار �الئمــة االثــين عشــر (
رب إفهامــه ذلــك ــ ــى وينبغــي للمــريض متابعتــه . ســريع الفهــم، فيعت �للســان والقلــب، فــان تعــذر اللســان اقتصــر عل

 .القلب
وســـالم علـــى املرســـلني واحلمـــد � رب : إىل قولـــه" ال إلـــه إال هللا احللـــيم الكـــرمي " وهـــي، ) وكلمـــات الفـــرج(

 .دخل اجلنة" ال اله اال هللا " ، فمن كان آخر كالمه "ال اله اال هللا " وينبغي أن جيعل خامتة تلقينه ". العاملني 
 قبل خروج روحه وبعده، للربكة) ة القرآن عنده وقراء(

___________________________________ 
 .٦٦٩من ص  ١االحاديث اليك نص احلديث  ٤٠الباب . ٦٧٠ - ٦٦٩ص ) املصدر نفسه) (١(

 .الذي كان يصلي فيهاذا عسر على امليت موته ونزعه قرب إىل مصاله : قال عن عبدهللا بن سنان عن أيب عبدهللا 
 .قيد استحباب النقل إىل املصلى يف غري هذا الكتاب بصورة تعسر املوت، واشتداد النزع أن املصنف : مقصوده) ٢(

 .أما يف هذا الكتاب فقد اطلق القول �الستحباب

    



٤٠١ 

 .خصوصا يس والصافات قبله، لتعجيل راحته )١(واالستدفاع
 .، وال شاهد له خبصوصه، وروي ضعيفا دوام االسراج)٢(املشهوريف ) واملصباح إن مات ليال(
 .بعد موته معجال، لئال يقبح منظره) ولتغمض عيناه(
 .)٣(وكذا يستحب شد حلييه بعصابة، لئال يسرتخى. كذلك) ويطبق فوه(

___________________________________ 
ــى اســتحباب القــراء) ١( واملــراد اســتدفاع العــذاب، أو الشــياطني، أو كليهمــا، فــدفع . الــروح وبعــده ة قبــل خــروج الظــاهر أ�مــا دلــيالن عل

ت إال يف  العــذاب بعــد املــوت ودفــع الشــياطني قبلــه، وال نــص علــى اســتحباب قــراء ، ولــذلك عللــه )الصــافات(و ) يــس(ة القــرآن عنــد امليــ
 ٦٦٧ - ٦٦٦ص ). املصـدر نفسـه" (� من يقبل اليسري "  �لوجوه االعتبارية اليت اشري اليها امجاال، كما يف روا�ت تلقني امليت دعاء

 .االحاديث ٣٨الباب 
 .١احلديث . ٤١الباب . ٦٧٠ص ) املصدر نفسه. (ة يس والصافات عند امليت فراجع وأما استحباب قراء

يـت، سـواء مـات �لليـل أم الشهرة ختتص �ملوت يف الليل، أما الرواية فتدل على استحباب االسراج يف البيـت الـذي كـان يسـكنه امل) ٢(
 .�لنهار
 .١احلديث . ٤٥الباب . ٣٧٣ص ) املصدر نفسه(راجع 

ث، فالضـمري راجـع إىل ) ٣( ض النسـخ بصـيغة املؤنـ هكذا يف أغلب النسخ، وضمريه املسترت راجع إىل الوجـه املعلـوم بقرينـة املقـام، ويف بعـ
 .اللجية

    



٤٠٢ 

 .منقبضتني، ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج يف الكفنوساقاه إن كانتا ) ومتد يداه إىل جنبيه(
 .للتأسي، وملا فيه من السرت والصيانة) ويغطى بثوب(
فيصـرب عليـه ثالثـة (فالجيوز التعجيل فضـال عـن رجحانـه ) إال مع االشتباه(فإنه من إكرامه ) ويعجل جتهيزه(
ريه مــن إمــارات املــوت، كاخنســاف ) أ�م صــدغيه وميــل أنفــه، وامتــداد جلــدة وجهــه، إال أن يعلــم قبلهــا لتغــري وغــ

 .)١(واخنالع كفه من ذراعه، واسرتخاء قدميه، و تقلص أنثييه إىل فوق مع تديل اجللدة
وغايــــة الكراهــــة حتقــــق املــــوت، وانصــــراف . لتــــأذي املالئكــــة �مــــا) ويكــــره حضــــور اجلنــــب واحلــــائض عنــــده(
 .)٢(املالئكة

___________________________________ 
ذه عالمات املوت عند االطباء وقد تسبب العلـم بتحقـق املـوت، أم لـو مل تفـد العلـم فـال جيـوز التعويـل عليهـا، بـل البـد مـن الصـرب ه) ١(

 .إىل أن حيصل اليقني �ملوت
 ".قربه إدخال امليت " أي للحائض واجلنب " الجيوز هلما : " ويظهر من االخبار استمرار ذلك إىل حني دفنه، ملا يف خرب اجلعفي) ٢(
 .وعلل ذلك يف سائر االخبار �ن املالئكة تتأذى بذلك) ١٤٢ص  ٢اجلزء /  ١٣٠٢اخلصال عام الطبع (

 .االحاديث. ٤٣الباب . ٦٧٢ - ٦٧١ص . ٢اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 

    



٤٠٣ 

 .)١(يف املشهور، وال شاهد له من االخبار) وطرح حديد على بطنه(
 )الغسل -الثاين (.يكره أيضاً : وقيل. وال كراهة يف وضع غريه، لالصل

كالطفـل و ا�نـون املتولـدين مـن مسـلم، ولقـيط دار االسـالم، ) مسلم أو حبكمـه(ميت ) وجيب تغسيل كل(
أو دار الكفر وفيها مسـلم ميكـن تولـده منـه، واملسـيب بيـد املسـلم علـى القـول بتبعيتـه يف االسـالم، كمـا هـو خمتـار 

 )٥(ومـن. )٤(مـن انتفـاء التبعيـة شـرعا: ويف املتخلق من مـاء الـزاين املسـلم نظـر )٣(ز� وإن كان املسيب ولد )٢(املصنف
 تولده منه حقيقة، وكونه ولدا لغة فيتبعه يف االسالم

___________________________________ 
 .عن اخلالف دعوى االمجاع على كراهة وضع احلديد على بطن امليت كالسيف) ١(

 ".ه من الشيوخ مذاكرة مسعنا: " ويف التهذيب
 .إما على القول �لتبعية يف الطهارة فقط، أو على القول بعدم التبعية مطلقا فال جيب غسله) ٢(
الن املفروض كونه حبكم املسلم من جهـة السـىب، فـال فـرق بـني ولـد الـز� وغـريه واملقصـود ولـد الـز� مـن غـري املسـلم، أمـا لـو كـان مـن ) ٣(

 .املسلم فيأيت حكمه
 .دليل لعدم وجوب الغسل على املتخلق من ماء الزاين )٤(
 .دليل لوجوب الغسل على املتخلق من ماء الزاين) ٥(

    



٤٠٤ 

ويســـتثىن مـــن املســـلم مـــن حكـــم بكفـــره مـــن الفـــرق كاخلـــارجي والناصـــيب وا�ســـم، وإمنـــا تـــرك . كمـــا حيـــرم نكاحـــه
ولـو سـقطا إذا  (حكـم املسـلم الطفـل  ويـدخل يف. ه، خلروجه عن االسالم حقيقـة وإن أطلـق عليـه ظـاهرا استثناء

أي مبــاء مصــاحب لشــئ مــن ) �لســدر. (ولــو كــان دو�ــا لــف يف خرقــة ودفــن بغــري غســل) كــان لــه أربعــة أشــهر
 .السدر، وأقله ما يطلق عليه إمسه، وأكثره أن ال خيرج به املاء عن االطالق يف الغسلة االوىل

 وهو املطلق اخلالص) )١(القراح(ل �لثا �ملاء يغس) مث. (كذلك) الكافور(مباء مصاحب لشئ من ) مث(
___________________________________ 

ث للميـت، حيـث هـو : القراح �لفتح كسحاب) ١( هو املاء اخلالص مـن كـل شـئ حـىت مـن الطـني كمـا اعتـربه مجاعـة، وهـو الغسـل الثالـ
فقـط حلملهــم القـراح علـى اخلـالص بقرينــة مقابلتـه مبـاء الســدر وبعـض الفقهــاء اعتـرب خلـوص القـراح عــن السـدر والكـافور . صـريح االخبـار

والكافور يف الغسلني االولني فعليه يكون القراح هـو املـاء املطلـق اخلـالص عـن اعتبـار شـوب السـدر والكـافور معـه، ولـذلك أطلـق املـاء ومل 
 .يقيد �لقراح يف بعض االخبار

ص  -) املصـدر السـابق. (فالغسل الثالـث البـد أن يكـون مبـاء" مث اغسله أخرى مباء  " ففي رواية سليمان بن خالد عن الصادق 
 .٦احلديث . ٢الباب . ٦٨٢

 .فان مصاحبته السدر والكافور معتربة فيهما، لكن حبيث ال خيرج عن االطالق" وال يعترب مصاحبته لشئ، خبالف االولني 

    



٤٠٥ 

 .ه عنه معترب وإمنا املعترب كونه ماء مطلقامبعىن كونه غري معترب فيه، ال ان سلب: من اخلليط
يبـدأ بغسـل رأسـه ورقبتـه أوال، مث مبيامنـه، مث مياسـره، أو يغمسـه يف ) كاجلنابة(وكل واحد من هذه االغسال 

 ).�لنية(يف أوله ) مقرت�. (املاء دفعة واحدة عرفية
ــــارة وهــــو الــــذي صــــرح بــــه يف غــــريه االكتفــــاء بنيــــة واحــــدة لالغســــال الثالثــــة، واالجــــود التعــــدد  وظــــاهر العب

ريه، وإن تعــدد واشــرتكوا يف الصــب نــووا مجيعــا. )١(بتعــددها . مث إن احتــد الغاســل تــوىل هــو النيــة، وال جتــزي مــن غــ
واكتفـــى . )٢(ولـــو كـــان الـــبعض يصـــب واآلخـــر يقلـــب نـــوى الصـــاب النـــه الغاســـل حقيقـــة، واســـتحب مـــن اآلخـــر

 .)٣(املصنف يف الذكرى �ا منه أيضا
 .اعتربت من كل واحد عند إبتداء فعله -�ن غسل كل واحد منهم بعضا : ولو ترتبوا

___________________________________ 
 .الن كل واحد من الغسالت الثالث عمل مستقل تعترب يف كل واحد منها نية مستقلة) ١(
 .يتهم يف الغسلمجلة مستأنفة، واملقصود أن الغاسل إذا تعدد واشرتك الكل يف الغسل فالبد من ن) ٢(
 .أي اكتفى املصنف �لنية من املقلب كما اكتفى من الصاب) ٣(

    



٤٠٦ 

ن لــيس بــوارث وإن كــان قريبــا)واالوىل مبرياثــه أوىل �حكامــه( مث إن احتــد الــوارث . ، مبعــىن أن الــوارث أوىل ممــ
 .اختص، وإن تعدد فالذكر أوىل من االنثى واملكلف من غريه، واالب من الولد واجلد

 .يف مجيع أحكام امليت وال فرق بني الدائم واملنقطع) )١(مطلقا(بزوجته ) ج أوىلوالزو (
إذا كـان الـويل خمالفــا للميـت أذن للمماثــل ال ) يف الرجوليــة واالنوثيـة(بــني الغاسـل وامليـت ) وجيـب املسـاواة( فــ

ج تغســيل كــل مــن الرجــل وقيــد �لرجوليــة لــئال خيــر . أن واليتــه تســقط، إذ ال منافــاة بــني االولويــة وعــدم املباشــرة
واملرأة ابن ثالث سنني وبنته، النتفاء وصف الرجولية يف املغتسل الصغري ومع ذلك ال خيلو مـن القصـور كمـا ال 

 .)٢(خيفي
___________________________________ 

 .سواء أكان من ارحامها أم ال، دائما كان الزواج أم منقطعا كان هلا قريب أم ال) ١(
ىنحاصــل ) ٢( ت ثــالث : املعــ أنــه يشــرتط يف صــحة الغســل املماثلــة يف الرجوليــة ال يف الذكوريــة، وإال خلــرج عــن الصــحة غســل الرجــل بنــ

 .سنني، وغسل املرأة ابن سنني، مع أن ذلك جائز
ت ثـالث : ويف العبارة لف ونشـر مشـوش ت مغسـولة الرجـل، وضـمري بنتـه راجـع إىل ثـالث، أي بنـ سـنني كمـا فـاالبن مغسـول املـرأة، والبنـ

 .هو ظاهر
 : وأما وجه قصور العبارة فالمرين

ت مغســولة الرجــل صــغرية، أو مغســول املــرأة صــغريا، ): االول( أن ظاهرهــا اشــرتاط املماثلــة يف الرجوليــة واالنوثيــة وهــذا منتــف فيمــا اذا كانــ
 .والزمه بطالن الغسل، مع عدم القول �لبطالن

 .املماثلة فيما إذا كان الغاسل واملغسول �لغني لو فرض أن معىن العبارة اشرتاط): الثاين(
ت مثـان ســنوات فمـا دون، والزمـه أيضــا جـواز تغســيل  وأمـا إذا كـان املغســول غـري �لــغ فـال يشـرتط املماثلــة فالزمـه جــواز تغسـيل الرجـل بنــ

 .املرأة ابن أربع عشرة سنة فما دون، وال يقولون به

    



٤٠٧ 

فيجوز لكل منهما تغسـيل صـاحبه اختيـارا، فـالزوج �لواليـة، والزوجـة معهـا ) يف غري الزوجني(وإمنا يعترب املماثلة 
 .)٢(واملشهور أنه من وراء الثياب وإن جازالنظر. )١(أو �ذن الويل

___________________________________ 
ت مـن أقاربـه وأمـا الزوجـة فـ. قد عرفت أن للزوج والية على الزوجة يف مجيع أحكامهـا فيتـويل غسـلها �لواليـة) ١( ال واليـة هلـا إال إذا كانـ

ت واليتهـا فتغسـله �لواليـة، وإال فبـاذن الـويل فـان مل �ذن هلـا فـال جيـوز . مع عدم الذكور يف مرتبتها على ما سبق تفصـيله وحينئـذ فـان ثبتـ
 .هلا الغسل، لعدم اذن الويل، ال لعدم املماثلة

وحيتمـل أن يريـد أن تغسـيل الزوجـة زوجهـا جيـب أن .  اآلخر من وراء الثيـابلعل ظاهره أن املشهور وجوب تغسيل كل من الزوجني) ٢(
 .وكيف كان فهذا احلكم متفق عليه عند املانعني عن النظر. يكون من وراء الثياب

 .املشهور يف االخبار أنه من وراء الثياب: وبعض جوزه، وقال يف الذكرى
ص ) املصـدر نفسـه. (ور االخبـار يف أن احلكـم وارد يف تغسـيل الرجـل وزوجتـهوال خيفـى ظهـ. وعن شرح االرشاد أنـه مشـهور فتـوى ونصـا

 .الباب االحاديث. ٧١٧ - ٧١٣

    



٤٠٨ 

، إجـــراء هلمـــا جمـــرى مـــاال ميكـــن )١(ويغتفـــر العصـــر هنـــا يف الثـــوب كمـــا يغتفـــر يف اخلرقـــة الســـاترة للعـــورة مطلقـــا
 .واملطلقة رجعية زوجة، خبالف البائن. وال فرق يف الزوجة بني احلرة واالمة، واملدخول �ا وغريها. عصره

 يف جواز التغسيل )٢(وال يقدح انقضاء العدة
___________________________________ 

ن واجبـــا ) ١( ــ فهـــو مســـتحب  -كمـــا يف الطفـــل   -يف الـــزوجني وغـــري مهـــا، الن الظـــاهر أن ســـرت عـــورة امليـــت يف حـــال التغســـيل اذا مل يكـ
 .يف طهار�ا إىل العصر وحينئذ فاخلرقة الساترة ال حتتاج

. �ن مات الزوج يف حال العدة الرجعية وبقي غري مغسول حـىت انقضـت العـدة، فيجـوز هلـذه املـرأة تغسـيله، وإن كانـت قـد تزوجـت) ٢(
 .لنيوهذا على ماذهب إليه أصحابنا من أن عدة احلامل وغريها يف الوفاة أبعد االج. ويبعد هذا الفرض �عتبار ندرة وقوع هذه الصورة

مــن أن عــدة الوفــاة يف احلامــل وضــع احلمــل فــالفرض غــري بعيــد، إذ يتصــور وضــع محلهــا قريبــا مــن : أمــا علــى مــا ذهــب إليــه اخواننــا الســنة
  املوت، وتزوجيها للغري، وتغسيلها للزوج امليت

  .٥٢٩ص  ٤اجلزء ) الفقه على املذاهب االربعة(راجع 
    



٤٠٩ 

بعد الفرض، وكذا جيوز للرجل تغسيل مملوكته غـري املزوجـة وإن   ، بل لو تزوجت جاز هلا تغسيله وإن)١(عند�
ت أم ولــد، دون املكاتبــة وإن كانــت مشــروطة، دون العكــس لــزوال ملكــه عنهــا ري . كانــ ت أم ولــد غــ نعــم لــو كانــ

 .منكوحة لغريه عند املوت جاز
ســـب أو رضـــاع أو وهـــو مـــن حيـــرم نكاحـــه مؤبـــدا بن) فـــاحملرم(للمســـاوي يف الـــذكورة واالنوثـــة ) ومـــع التعـــذر(

) فالكـافر(احملـرم واملماثـل ) فـإن تعـذر) (مـن وراء الثـوب(مصاهرة يغسل حمرمه الذي يزيد سـنه عـن ثـالث سـنني 
 .)٢(على املشهور) بتعليم املسلم(يغسل املسلم والكافرة تغسل املسلمة 

 .)٣(نيته يف العتقوميكن إعتبار نية الكافر كما يعترب . واملراد هنا صورة الغسل وال يعترب فيه النية
 ونفاه

___________________________________ 
ت يف العـدة، ولـذلك مل جيـوزوا تغسـيل الرجـل زوجتـه، ) ١( خالفا لبعض اخواننا السنة، فا�م حصروا جواز تغسيل املـرأة زوجهـا مبـااذا كانـ

 .لعدم العدة مبو�ا
 )٣٩٠كتاب الصالة ص   ١الفقه على املذاهب االربعة اجلزء (راجع 

ــن احملقـــق يف املعتـــرب ســـقوط الغســـل رأســـا، وهـــو القـــول املقابـــل ) ٢( بـــل عـــن الـــذكرى وغريهـــا دعـــوى االمجـــاع وعـــدم اخلـــالف واحملكـــي عـ
 .للمشهور

كما يعترب نية الكافر يف العتق كـذلك ميكـن القـول �عتبـار نيـة الكفـر يف غسـل املسـلم عنـد فقـدان الغاسـل املسـلم، فيجـب عليـه أن ) ٣(
 .ل حني تغسيله متقر� إىل هللا تعاىلينوي الغس

لكنه مشكل، إذ نية القربة من الكـافر متوقفـة علـى اعتقـاد الكـافر مشـروعية الغسـل، وهـو هنـا منفـي، لعـدم اعتقـاده ذلـك، فكيـف ميكـن 
ر يغتقــد أن وهــذا علــى خــالف االعتــاق، فــان الكــاف. متشــية قصــد القربــة منــه، فــال ميكــن تصــدية للغســل، ولــذا أســقطه احملقــق قــدس ســره

 .االعتاق أمر حسن ومطلوب عند هللا ومقرب اليه فيقصد القربة ويعتقه

    



٤١٠ 

 .واضح )١(وعذره. احملقق يف املعترب لضعف املستند وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية
جيـــوز هلـــا تغســـيل ابـــن ثـــالث جمـــردا وإن وجـــد ) وجيـــوز تغســـيل الرجـــل إبنـــة ثـــالث ســـنني جمـــردة، وكـــذا املـــرأة(
 .املماثل

 ومنتهى حتديد السن املوت فال اعتبار مبا بعده وإن طال
___________________________________ 

واضح، الن التغسيل بالقصد القربة ليس بغسل حقيقي بل هو غسل صـوري، فـال تشـمله العمومـات الـواردة  أي وعذر احملقق ) ١(
 .يف التغسيل

ت املســلم حينئــذ روايتــان روايــة ): واالخــرى. (روايــة عمــار بــن موســى عــن أيب عبــدهللا ): احــدامها: (ومــا ورد يف وجــوب تغســيل امليــ
 .عمرو بن خالد، ومها ضعيفتان فال جمال للتمسك �ما، فاذا سقط الغسل

 .٢ - ١احلديث  ١٩الباب . ٧٠٥ - ٧٠٤ص . ٢اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 

    



٤١١ 

فـال يـرد مـا قيـل إنـه يعتـرب نقصـا�ا ليقـع الغسـل قبـل . و�ذا ميكـن وقـوع الغسـل لولـد الـثالث �مـة مـن غـري ز�دة
 .متامها
: أو االمــام أو �ئبهمــا اخلــاص وهــو املســلم ومـن حبكمــه امليــت يف معركــة قتـال أمــر بــه النـيب ) والشـهيد(

جهاد مأمور به حال الغيبة كما لو دهم على املسلمني من خياف منه على ، أو قتل يف )١(وهو يف حز�ما بسببه
 .)٢(بيضة االسالم، فاضطروا إىل جهادهم بدون االمام أو �ئبه، على خالف يف هذا القسم

ويـدفن بثيابـه ودمائـه، وينـزع ) ال يغسل وال يكفن بل يصلى عليه(مسي بذلك النه مشهود له �ملغفرة واجلنة 
 عنه

___________________________________ 
أي بسـبب القتــال، فاملســلم املقتــول يف حـزب املقابــل لالمــام لــيس بشــهيد، وكـذلك مــن مــات حتــف أنفـه ولــو كــان يف حــزب االمــام ) ١(
 .، أو �ئبه

ال خالف فيه من حيث اجلواز، إذ املفروض أنه مأمور به، وال وجه لتقييد ذلك بزمان الغيبة، المكان االتفاق يف زمان احلضور مع ) ٢(
ف حاضرا، وإمنـا اخلـال إال أن يريد من زمان الغيبة زمان تعذر االستيذان وإن كان االمام  عدم امكان االستيذان من االمام 

يف كــون املقتــول يف هــذا اجلهــاد حبكــم الشــهيد فقــد انكــره الشــيخان، واختــار الشــهيد االول واحملقــق إحلاقــه �لشــهيد، ووافقهــم اآلخــرون، 
 ".الذي يقتل يف سبيل هللا يدفن يف ثيابه وال يغسل : " استنادا إىل اطالق قول الصادق 

 .٩احلديث  ١٤الباب  ٧ص ). املصدر نفسه(

    



٤١٢ 

 ..الفرو واجللود كاخلفني وإن أصا�ما الدم
ومــن خــرج عمــا ذكــر�ه جيــب تغســيله وتكفينــه وإن أطلــق عليــه اســم الشــهيد يف بعــض االخبــار، كــاملطعون 

 .)١(واملبطون والغريق، واملهدوم عليه والنفساء واملقتول دون ماله وأهله من قطاع الطريق وغريهم
مـن الـوارث ) ويستحب فتق قميصه. (قبل الشروع يف غسله) ه أوالعن بدن(العرضية ) وجيب إزالة النجاسة(

، ويطهـر )٣(النه مظنة النجاسة، وجيوز غسله فيـه، بـل هـو أفضـل عنـد االكثـر) ونزعه من حتته( )١(أو من �ذن له
 بطهره من غري عصر، وعلى تقدير

___________________________________ 
فاملعىن أن من قتل مدافعا عن عرضه وماله ونفسه على يد قطاع الطريق أو على " قطاع الطريق " �جلر إما عطف على " غريهم ) " ١(

ومـا بعـده كمـا أنـه االظهـر واالنسـب فـاملعىن " املطعـون " يد الفئات املعادية لالنسـان والقاصـدة للسـوء لـه فهـو شـهيد، وإمـا عطـف علـى 
ق عليــه لفــظ ال ن الشــهداء ممــن أطلــ مــن مــات غريبــا مــات : " كقولــه عليــه الصــالة والســالم  -شــهيد يف االخبــار حينئــذ أن غــري مــن ذكــر مــ

فهم كالشهداء يف الثواب والفضل ال أ�م كالشهداء : من مات يف طلب العلم مات شهيدا، من مات يوم اجلمعة مات شهيدا" شهيدا 
 .حقيقة يف االحكام كعدم الغسل وكعدم التكفني

 .إىل اذنهالنه تصرف يف مال الغري فيحتاج ) ٢(
 .مل ينقل ذلك اال عن ابن عقيل وبعض املتأخرين، فكونه مذهب االكثر غري ظاهر) ٣(

    



٤١٣ 

إال أن يكـون الغاسـل غـري مبصـر أو واثقـا نفسـه  )١(نزعـه تسـرت عورتـه وجـو� بـه أو خبرقـة، وهـو أمكـن للغسـل
 .بكف البصر فيستحب استظهارا

ــى ســاجة( ــى غريهــا ممــا يــؤدي وا. )٢(وهــي لــوح مــن خشــب خمصــوص) وتغســيله عل ملــراد وضــعه عليهــا أو عل
 .)٣()مستقبل القبلة(فائد�ا، حفظا جلسده من التلطخ وليكن على مرتفع ومكان الرجلني منحدرا 

�ن ) وتثليـث الغسـالت(ويف الدروس جيب االستقبال به، ومال إليه يف الـذكرى واسـتقرب عدمـه يف البيـان، 
 .ثال� يف كل غسلة يغسل كل عضو من االعضاء الثالثة ثال�

 ).مع كل غسلة(أي يدي امليت إىل نصف الذراع ثال� ) وغسل يديه(
___________________________________ 

 .أي سرتالعورة �لثوب، أو اخلرقة موجب لتسهيل غسله) ١(
 .يف اجلزر اهلنديةالساج شجر عظيم تكون خشبته من أجود االخشاب وأصلبها مجعه سيجان، ومفرده ساجة وهو ينبت ) ٢(
وبـني غـريه مـن االخبـار املتضـمنة " يوضع كيف تيسـر : " وجه االستحباب هو اجلمع بني صحيح يعقوب بن يقطني حيث قال فيه) ٣(

 .لالمر �الستقبال
 .١احلديث . ٥الباب  ٦٨٨ص ) املصدر السابق(راجع 

 .ا تيسر حبال االحتضار أو الدفنوكأن القائل �لوجوب محل الصحيحة على معىن وضعها إىل القبلة كيفم

    



٤١٤ 

 .وكذا يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة إىل املرفقني
، لعـدم القـوة املاسـكة، )٢(قبلهما حتفظـا مـن خـروج شـئ بعـد الغسـل) االوليني(الغسلتني ) يف )١(ومسح بطنه(

 .)٣(إال احلامل اليت مات ولدها، فإ�ا ال متسح، حذرا من االجهاض
 .، صو� للكفن من البلل)بثوب(الفراغ من الغسل  بعد) وتنشيفه(
 .واالفضل أن جيعل يف حفرية خاصة به. املعد للنجاسة) وإرسال املاء يف غري الكنيف(
 .�ن جيعله الغاسل بني رجليه): وترك ركوبه(
ه دفــن مــا ينفصــل مــن شــعره وظفــره معــ )٥(وهــو تســرحيه ولــو فعــل ذلــك) وقلــم ظفــره وترجيــل شــعره )٤(وإقعــاده(
 .وجو�

___________________________________ 
 .هنا مسح البطن كغري واحد من الفقهاء، ولكن االخبار قيدت ذلك �ملسح الرقيق أطلق املصنف ) ١(
 .٧احلديث . ٢الباب  ٦٨٦ص ) املصدر السابق(
ج بعــد اكمــال الغســل، فلــو خــرج فيجــب تنظيفــه، أي يســتحب املســح يف الغســل االول والثــاين كــي ال يبقــى شــئ يف االمعــاء وخيــر ) ٢(

 .امتثاال لالوامر الواردة يف ظاهر االخبار
 .يعين ال ميسح بطنها لئال يسقط ولدها، وذلك فيما إذا كان الولد أيضا ميتا يف بطنها: االسراع واالسقاط: أي االجهاض) ٣(
أي لـو ) ٥(ل ترك إقعاد امليت وهكذا جبر وقلم ظفره وترجيـل شـعرهوترك ركوبه أي واالفض: �جلر عطفا على املضاف اليه وهو قوله) ٤(

  .قلم ظفره، ورجل شعره
   



٤١٥ 

 )الكفن -الثالث (
ويسـتحب . بكسـر املـيم مث اهلمـزة السـاكنة، يسـرت مـا بـني السـرة والركبـة) مئـزر(ثالثة أثـواب، ) والواجب منه(

 .أن يسرت ما بني صدره وقدمه
 .القدم أفضل وجيزئ مكانه ثوب ساتر جلميع البدن على االقوىيصل إىل نصف الساق، وإىل ) وقميص(
ويستحب ز�دتـه علـى ذلـك طـوال مبـا ميكـن شـده مـن . وهو ثوب شامل جلميع البدن: بكسر اهلمزة) وإزار(

ــث ميكــن جعــل أحــد جانبيــه علــى اآلخــر حبســب  )١(ويراعــى يف جنســها القصــد. قبــل رأســه ورجليــه، وعرضــا حبي
 .قتصار على االدون، وإن ماكس الوارث، أو كان غري مكلفحال امليت، فال جيب اال

___________________________________ 
ت حــىت لــو امتنــع الــوارث أو كــان " القصــد ) " ١( ــ ن املتعــارف والتوســط حبســب حــال املي ىن، فرياعــى يف جــنس الكفــ كالعــدم لفظــا ومعــ

فن ينصرف إىل املتعارف �لنسبة إىل حال امليت، وهذا حـق لـه ال يتوقـف الوارث صغريا فال يعترب رضاه يف ذلك، الن إطالق أخبار الك
 .على رضا الورثة

نعم االحوط االقتصار على أقل الواجب إال براضاء الوارث الكامل، أما القطع املستحبة اليت ستذكر فال جيوز إال برضاء الوارث الكبـري، 
 .أو بوصية �فذة

    



٤١٦ 

وكونـه مـن جـنس مـا يصـلي فيـه الرجـل، . البـدن حبيـث الحيكـي مـا حتتـهويعترب يف كل واحـد منهمـا أن يسـرت 
وأفضله القطن االبيض ويف اجللـد وجـه �ملنـع مـال اليـه املصـنف يف البيـان وقطـع بـه يف الـذكرى، لعـدم فهمـه مـن 

 .ويف الدروس اكتفى جبواز الصالة فيه للرجل كما ذكر�ه. ، ولنزعه عن الشهيد)١(اطالق الثوب
أمــا مــع العجــز فيجــزى مــن العــدد مــا أمكــن ولــو ثــو� واحــدا، ويف اجلــنس جيــزى كــل ). القــدرةمــع (هــذا كلــه 

 .)٣(لكن يقدم اجللد على احلرير )٢(مباح
___________________________________ 

د احليـوان املـأكول واملقصود من اجللد جلـ. أي أطلق لفظ الثوب واالثواب يف أخبار الكفن، وال يفهم منه العموم حىت يشمل اجللد) ١(
دليل �ن " ولنزعه عن الشهيد : " وقوله. وأما غري املأكول فال اشكال يف منعه، وعدم جواز التكفني به. املذكى الذي يصح فيه الصالة

 .على عدم جواز تكفني امليت �جللد، لعدم فهمه من االخبار الىت اطلق فيها لفظ الثوب واالثواب
أي ال جيـــوز الكفـــن يف غـــري اجللـــد مـــن أي أنـــواع الكفـــن ) ٢(االحاديـــث ٢البـــاب  ٧٣٠إىل  ٧٢٦ص  ٢اجلـــزء ) وســـائل الشـــيعة(راجـــع 

 .لوكان مغصو� حبال من احلاالت
وأمـا بنـاء علـى املنـع اختيـارا فيقـدم اجللـد املـذكىي . أي يقدم جلد املأكول املذكى على احلرير، بنـاء علـى عـدم املنـع مـن اجللـد اختيـارا) ٣(

 .ا ال خفية مانعية املذكى من مانعية احلريرعلى احلرير أيض

    



٤١٧ 

وحيتمـل تقدميـه علـى احلريـر ومـا بعـده، وعلـى . )٢(، مث الـنجس)١(من وبر وشـعر وجلـد: وهو على غري املأكول
 .، واملنع من غري جلد املأكول مطلقا)٣(غري املأكول خاصة

 -وهـــو ثـــوب ميـــين، وكو�ـــا عربيـــة بكســـر احلـــاء وفـــتح البـــاء املوحـــدة، ) احلـــربة(أن يـــزاد للميـــت ) ويســـتحب(
ولـو تعـذرت االوصـاف أو بعضـها سـقطت، واقتصـر علـى البـاقي . )٤(محـراء -بكسر العني نسبة إىل بلد �لـيمن 

 .ولو لفافة بدهلا
___________________________________ 

يــاط إن احتمــل تعــني احلريــر مــع فــرض عــدم أي يقــدم احلريــر علــى غــري املــأكول مــن وبــره، أو صــوفه أو جلــده بنــاء علــى قاعــدة االحت) ١(
 .وجوب اجلمع بني احلرير واجللد، ومع عدم احتمال التعني فالتخيري بني الكفن �حلرير، وبني اجللد متعني

  -أي غـري املـأكول  -وحيتمـل تقـدمي الـنجس علـى حلريـر ومابعـده . من الثوب واجللد واحلرير يكفن �لنجس: أي بعد انتفاء ماسبق) ٢(
 .يف الذكرى، الن النجاسة مانع عرضي واحلرير وغري املأكول مانعان ذاتيانكما 

 .اي حيتمل تقدمي النجس على غري املأكول فقط، ال على احلرير) ٣(
 .الظاهر أ�ا صفة للعربية) ٤(

    



٤١٨ 

�ن تشـــتمل علــى حنـــك وذؤابتــني اجلـــانبني : مــا يـــؤدي هيئتهــا املطلوبـــة شــرعا )١(للرجــل، وقـــدرها) والعمامــة(
هـــذا حبســـب الطـــول، وأمـــا العـــرض فيعتـــرب فيـــه  )٢(لقيـــان علـــى صـــدره، علـــى خـــالف اجلانـــب الـــذي خرجتـــا منـــهت

 .إطالق إمسها
�ــا امليــت ذكــرا أو  )٣(وهــي خرقــة طوهلــا ثالثــة أذرع ونصــف يف عــرض نصــف ذراع إىل ذراع يثفــر) واخلامســة(
 أنثى

___________________________________ 
وعمامـــة " نصـــوص وكثـــري مـــن الفتـــاوى، فالظـــاهر كفايـــة مايصـــدق عليـــه اســـم العمـــا مـــة، ففـــي صـــحيح ابـــن ســـنان ال مقـــدر هلـــا يف ال) ١(

 .١٣ - ٨احلديث  ٢الباب  ٧٢٧وص  ٢اجلزء ) وسائل الشيعة" (وعمامة يعتم �ا " ويف خرب معاوية بن وهب " يعصب �ا رأسه 
العمامـة فيلـف علـى رأسـه بنحـو التـدوير مث يلقـى فضـل الشـق االميـن أن يعمـم امليـت أي يؤخـذ وسـط : كيفية ذلك كمـا يف احلـديث) ٢(

ــى صــدر راجــع  ــى االميــن، مث ميــد عل ــى االيســر وكــذا يلقــى فضــل الشــق االيســر عل . ١٤البــاب . ٧٤٤ص  ٢اجلــزء ) وســائل الشــيعة(عل
 .، مع تصرف منايف بيان الكفية املذكورة٣احلديث 

ن " وبــه الســتثفر الرجــل بث" االســتثفار مصــدر قولــك ) ٣( أي جعلــه " اســتثفر الكلــب بذنبــه " اذا رد طرفيــه بــني رجليــه إىل حجزتــه، أو مــ
 .بني فخذي

ت مث خيـرج احـد طرفيهـا مـن قدامـه واالخـرى مـن خلفـه، مث يـربط الطرفـان خبـيط : واملراد منه هنا جعل خرقة طويلة عريضة بني فخذي امليـ
ث ينتهـي  مشدود يف وسط كالتكة، أو يشق احد طرفيه ويشد يف وسطه وخيرج الطرف اآلخـر مـن حتتـه ويشـد بـه حقـواه وفخـذاه إىل حيـ

 .وال يبقى منه شئ

    



٤١٩ 

ـــث ينتهـــي، مث يـــدخل طرفهـــا حتـــت اجلـــزء الـــذي ينتهـــي إليـــه ـــت . ويلـــف �لبـــاقي حقويـــه وفخذيـــه إىل حي مسب
ا العمامـة وأمـ. وهـو احلـربة واخلامسـة: وهـو الـثالث، والنـدب: خامسة نظـرا إىل أ�ـا منتهـى عـدد الكفـن الواجـب
 .فال تعد من أجزاء الكفن اصطالحا وإن استحبت

ــزاد) بــدال عــن العمامــة(يســرت بــه رأســها ) وللمــرأة القنــاع( وهــو ثــوب مــن ثــوف فيــه ): الــنمط(عنــه هلــا  )١(وي
وكــذا تــزاد عنــه خرقــة أخــرى تلــف �ــا ثــد�ها وتشــد إىل . خطــط ختــالف لونــه، شــامل جلميــع البــدن فــوق اجلميــع

 .ومل يذكرها املصنف هنا، وال يف البيان. )٢(ظهرها على املشهور
___________________________________ 

 .غة التأنيث، والصحيح هو التذكريبصي" تزاد " ويف بعض النسخ ) ١(
بل مل ينقل فيه خالف والروايـة الـواردة يف املقـام وإن كانـت مقطوعـة ضـعيفة، لكنهـا منجـربة بعمـل االصـحاب، مضـافا إىل التسـامح ) ٢(

وظـاهر العبـارة . ايف أدلة السنن، فال وجه لالشكال �نه تضييع للمال احملرتم كما عن الر�ض اذ بعد ثبـوت االسـتحباب ال يكـون تضـييع
 .لكن ظاهر اخلرب أ�ما تضمان وتشدان �لظهر من غري أن تلفا يف اخلرقة. أن الثديني تلفان يف اخلرقة أوال، مث تشدان �لظهر

 . ١٦احلديث  ٢الباب  ٨٢٩ص  ٢اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 

    



٤٢٠ 

 .ولعله لضعف املستند، فانه خرب مرسل مقطوع، وراويه سهل ابن ز�د
 .وأقله مسماه على مسماها) ب إساس مساجد ه السبعة �لكافوروجي(
 .ودونه يف الفضل أربعة دراهم، ودونه مثقال وثلث، ودونه مثقال) ويستحب كونه ثالثة عشر درمها وثلثا(
 .يف بعض االحوال )١(النه مسجد) على صدره(منه عن املساجد ) ووضع الفاضل(
ــــيض ) وكتابــــة امســــه وأنــــه يشــــهد الشــــهادتني وأمســــاه االئمــــة ( علــــى (�لرتبــــة احلســــينية، مث �لــــرتاب االب

أو مــــن الســــدر، او مــــن ). مــــن ســــعف النخــــل(املعمــــولتني  )٢(العمامــــة، والقمــــيص واالزار، واحليــــربة، واجلريــــدتني
 .)٣(ذكرمرتبا يف الفضل كما ) شجر رطب(من ) أو(اخلالف، أو من الرمان 

___________________________________ 
ىن احملــل، و�ـــذا االعتبــار يطلـــق علــى مـــا يســـجد عليــه، وعلـــى مــا يســـجد بــه، الن كـــال منهمــا حمـــل لتحقـــق ) ١( املســجد اســـم مكــان مبعـــ

 .السجود، فالصدر مسجد يف سجدة الشكر وغريها من السجدات اليت يستحب فيها إلصاق الصدر والبطن �الرض
جلر عطفا على العمامة والقميص، أي وتستحب الكتابة على اجلريـدتني وبـذلك يعلـم أن نفـس اجلريـدتني ووضـعهما مـع امليـت يف  �) ٢(

 .كفنه أيضا مستحب الن املصنف مل يصرح بذلك فيما قبل، وهذا مفهوم التزامي
الســعف موجــودا فمــن الســدر، وإن مل يكــن الســدر  أي الفضــيلة �بتــة يف اجلريــدتني ابتــداء اذا كانتــا مــن ســعف النخــل، فــان مل يكــن) ٣(

 .موجودأ فمن اخلالف، وإن مل يكن اخلالف موجودا فمن الرمان، وإن مل يكن الرمان موجودا فمن شجر رطب

    



٤٢١ 

وهــي العظــام : واحــدة الرتاقــي) فــاليمىن عنــد الرتقــوة(جيعــل إحــدامها مــن جانبــه االميــن، واالخــرى مــن االيســر 
. ، فـوق الرتقـوة)بني القميص وبشرته، واالخـرى بـني الصـميص واالزار مـن جانبـه االيسـر( )١(املكتنفة لثغرة النحر

 .)٣(�ما العذاب ما دامتا كذلك )٢(ولتكو� خضراوتني، ليستدفع عنه
 .)٤(واملشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع امليت، مث قدر شرب، مث أربع أصابع

___________________________________ 
 .ثغرة النحر: هي احلفرة يف منتهى العنق اليت هي حمل حنر االبل، ولذلك يقال هلا: الثغرة) ١(

 .عظام أحاطت �لثغرة: والرتاقي
 .أي عن امليت) ٢(
 ".أنه خيفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين " أي ما دامتا رطبتني كما يف رسالة الصدوق ) ٣(

 .٤ديث احل. ١١الباب . ٧٤١ص ) املصدر نفسه(راجع 
 ".يتجاىف عنه العذاب مادامت اجلريد�ن رطبتني " ويف مرسل علي بن بالل 

 .١احلديث . ٨الباب . ٧٣٨ص ) املصدر نفسه(
قدرها املشهور حبسب الطول بعظم الذراع مطلقا ال خصوص عظم ذراع امليت كماذكره الشـارح، وقـدره الصـدوق بشـرب، ونقـل عـن ) ٤(

وميكــن أن  -واحــد أربــع أصـابع وكــأن الشــارح اختــار املشـهور، مث إن تعــذر فالشــرب، وإن تعـذر فــأربع أصــابع إبـن أيب عقيــل أن مقــدر كـل 
 .يكون املقصود أن دون املشهور يف الفضل قول الصدوق، ودونه قول ابن أيب عقيل، ال أن التقادير كلها على الرتتيب مشهورة

 ".قدر ذراع " ، ويف خرب يونس "قدرها ذراع " ويف مرسل حيىي بن عبادة "  أن اجلريدة قدرشرب" وكيف كان ففي حسنة مجيل بن دراج 
 .٥ - ٤ - ٢احلديث . ١٠الباب . ٧٤٠ص ) املصدر نفسه(

ولعـل املشـهور محلهمـا علــى عظـم الـذراع بقرينـة حســنة مجيـل يـن دراج، مجعـا بــني الـروا�ت، حيـث إن الشـرب يســاوي عظـم الـذراع تقريبــا، 
 .بن عبادة وخرب يونس متام الذراع إىل أطراف االصابع، ال عظمه وإال فظاهر خرب حيىي

    



٤٢٢ 

ن الكتابــة مــا روي رب مــ : " كتــب علــى حاشــية كفــن ابنــه إمساعيــل  أن الصــادق : واعلــم أن الــوارد يف اخلــ
 ".امساعيل يشهد أن الإله إال هللا 

 )١(كتابة: وزاد االصحاب الباقي
___________________________________ 

يف قـــول  �لنصـــب عطـــف بيـــان لكلمـــة البـــاقي أي املـــراد مـــن البـــاقي هـــو كتابـــة امســـه، وكتابـــة الشـــهادتني، وكتابـــة أمســـاء االئمـــة )١(
 ، وكتابة امسه، وانه يشهد الشهادتني وأمساء االئمة : ٤٢٠املصنف يف ص 

    



٤٢٣ 

ـــربك والنـــه  )٢(عليـــه، ومكتـــو� )١(ومكتـــو� اختلفـــت  )٤(، و�ـــذا)٣(خـــري حمـــض، مـــع ثبـــوت أصـــل الشـــرعيةبـــه للت
 عبارا�م فيما يكتب عليه

___________________________________ 
علـى العمامـة والقمـيص واالزار واحلـربة ( �٤٢٠لنصب عطف بيان لكلمة الباقي عبارة عـن املكتـوب عليـه يف قـول املصـنف يف ص ) ١(

 ).واجلريدتني
وهــي الرتبــة احلســينية علــى مشــرفها آالف الثنــاء : لكلمــة البــاقي أي البــاقي عبــارة عــن الشــئ الــذي يكتــب بــه �لنصــب عطــف بيــان) ٢(

 .�لرتبة احلسينية، مث �لرتاب االبيض ٤٢٠والتحية مث الرتاب االبيض يف قول الشارح يف ص 
ــى حاشــية الكفــن، وإطالقــه يشــمل كــل قطعـــة، خبــالف اجل) ٣( ت مــن الكفــن فــال تكـــون الن الــنص ورد يف الكتابــة عل ريــدة، فا�ــا ليســ

 .مشمولة الطالق النص، فجميع أقطاع الكفن أوىل �لكتابة من اجلريدة فال وجه لذكر اجلريدة، وترك بعض أقطاع الكفن
 ".امساعيل يشهد أن ال إله إالهللا " كتب يف حاشية الكفن   ففي رواية أيب كهمش أن الصادق 

" أنه كتب على ازار امساعيل ابنه  عن صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الشريف أنه روي لنا عن الصادق  وفيما رواه احلمريي
 ".جيوز ذلك واحلمد � " فهل جيوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطني القرب، أو غريه؟ فأجاب " امساعيل يشهد أن ال أله إله هللا 

 .٣ - ١احلديث . ٢٩الباب  ٧٥٨ - ٧٥٧ص ) املصدر نفسه(
 .أي وبسبب ثبوت أصل شرعية الكتابة) ٤(

    



٤٢٤ 

 .)١(من أقطاع الكفن
أوىل مـن  )٦(سـواء، بـل هـي )٥(بل مجيـع أقطـاع الكفـن يف ذلـك )٤(�ملذكور )٣(ال خيتص احلكم )٢(وعلى ما ذكر
 .)٨(يف إطالق النص، خبالفها )٧(اجلريدتني لدخوهلا

علـــى املشـــهور فيهمـــا، ومل ) وال تبـــل �لريـــق. (مســـتحبا) خبيـــو طـــه(الكفـــن إن اختـــاج إىل اخلياطـــة ) ولـــيخط(
 .نقف فيهما على أصر

للقمــيص، واحــرتز بــه عمــا لــو كفــن يف قميصــه، فانــه ال كراهــة يف كمــه، بــل تقطــع ) ويكــره االكمــال املبتــدأة(
 مسعناه مذاكرة: قال الشيخ) وقطع الكفن �حلديد. ()٩(منه االزرار

___________________________________ 
 .من العمامة والقميص واالزار واحلرية) ١(
 .من ثبوت أصل شرعية الكتابة) ٢(
 .وهو جواز الكتابة) ٣(
 .وهي العمامة والقميص واالزار واحلربة) ٤(
 .أي يف جواز الكتابة عليه) ٥(
 .أي مجيع أقطاع الكفن) ٦(
 .أي لدخول مجيع أجزاء الكفن) ٧(
 .وهي الكتابة) ٨(
 .مدخل اليد وخمرجها من الثوب: �لضم" كم " �لكسر ما يعلق به أحد طريف الثوب �آلخر واالكمام مجع " زر " ار مجع أزر ) ٩(

    



٤٢٥ 

 .من الشيوخ، وعليه كان عملهم
، خالفا للصدوق، حيث اسـتحبه، إسـتنادا إىل روايـة معارضـة )وجعل الكافور يف مسعه وبصره على االشهر(

 .)١(�صح منها وأشهر
الـذي جيـامع غسـل ) أو الوضـوء. (غسل املس إن أراد هو التكفني) حب اغتسال الغاسل قبل تكفينهويست(

املــس للصــالة فينــوي فيــه االســتباحة، أو الرفــع، أو ايقــاع التكفــني علــى الوجــه االكمــل، فانــه مــن مجلــة الغــا�ت 
. من املنكبـني ثـال� مث كفنـه واو اضطر خلوف على امليت، أو تعذرت الطهارة غسل يديه. املتوقفة على الطهارة

 .)٢(ولو كفنه غري الغاسل فاالقرب استحباب كونه متطهرا، لفحوى اغتسال الغاسل، أو وضوئه
___________________________________ 

ن أيب عبــدهللا ) ١( ن ســنان عــ مــن وجهــه، ويديــه، وركبتيــه وفيمــا رواه : تضــع يف فمــه ومســامعه وآ�ر الســجود: فقيمــا رواه عبــدهللا بــ
 - ٣احلديث . ١٦الباب . ٧٤٧ص ) املصدر نفسه: (ال جتعل يف مسامع امليت حنوطا: عبدالرمحن بن أيب عبدهللا عن الصادق 

٤. 
 واملشهور عملوا �لثانية،

ر أن الغاســل مباشــر لغســله، وتنغســل يــده مــرارا فــاذا اســتحب غســله، أو توضــؤه للتكفــني فغــري هــي االولويــة العرفيــة �عتبــا: الفحـوى) ٢(
 .الغاسل أوىل بذلك

ت قبـل غسـله، وهـذا منتـف يف غـري  ولكن هذه االولوية غري �مة، الحتمال أن يكون استحباب الغسـل، أو التوضـؤله، لكونـه ماسـا للميـ
 .، أي ليست مفهومة من النص �لفهم العريف، وبدون ذلك ال يصدق عنوان الفحوىولو سلمت فهي اعتبارية ليست بعرفية. الغاسل

  



٤٢٦ 

 )الصالة عليه -الرابع (

من االقسام املـذكورة يف غسـله، ) ستا ممن له حكم االسالم(أي اكمل ) على كل من بلغ(الصالة ) وجتب(
 .عدا الفرق احملكوم بكفرها من املسلمني

وهـل يسـقط فـرض الكفايـة عــن . فلـو عجـز عنـه صـلى حبسـب املكنـة كاليوميـةمـع القـدرة، ) وواجبهـا القيـام(
نقصـــها عنــــه مـــع القـــدرة علــــى  )٢(ومـــن. صــــدق الصـــالة الصـــحيحة عليــــه )١(مـــن: القـــادر بصـــالة العــــاجز؟ نظـــر

 .)٥(لذلك )٤(، وتوقف يف الذكرى)٣(الكاملة
___________________________________ 

 .دردليل لسقوط الكفاية عن القا) ١(
ن صـــالة القـــادر، وهـــذا وجـــه عـــدم ســـقوط الكفايـــة عـــن القـــادر، ولتعـــارض الـــوجهني توقـــف ) ٢( أي مـــن جهـــة نقصـــان صـــالة العـــاجز عـــ

 .املصنف يف الذكرى
 .أي مع القدرة على الصالة الكاملة) ٣(
 .أي فلم حيكم �لسقوط وال بعدم السقوط) ٤(
 .أي الجل القدرة الكاملة) ٥(

    



٤٢٧ 

مسـتلقيا علـى ظهـره بـني يديـه، إال أن يكـون ) لقبلة وجعل رأس امليت إىل ميني املصليا(املصلي ) واستقبال(
تباعـده عنـه �ملعتـد  )٢(وتغتفـر احليلولـة مبـأموم مثلـه، وعـدم. )١(مأموما فيكفي كونه بني يدي االمـام ومشـاهدته لـه

 .)٣(ويف اعتبار سرت عورة املصلي وطهارته من اخلبث يف ثوبه وبدنه وجهان. به عرفا
 وهو الصالة على امليت: املشتملة على قصد الفعل) والنية(

___________________________________ 
ت بغــري . أي مشــاهدة املــأموم لالمــام، وتغتفــر احليلولــة بــني االمــام واملــأموم مبــأموم آخــر مثلــه) ١( وظــاهر هــذا الكــالم أن احليلولــة اذا كانــ

 .هور جواز احليلولة بسائر االشياء اذا كان املأموم امرأةمأموم كانت مانعة عن صحة الصالة، واملش
ت أو ) ٢( مرفوع عطفا على كلمـة اسـتقبال أي جيـب االسـتقبال وجعـل رأس امليـت إىل ميـني املصـلي، وجيـب عـدم تباعـد املصـلي عـن امليـ

 .عدم تباعد امليت عن املصلي بعدا مفرطا عرفا
 .العورة شرط ملطلق الصالة، والصالة تشمل صالة امليت أيضاأن الطهارة من اخلبث وسرت : وجه االشرتاط) ٣(

مـن الطهـارة احلدثيـة : أن صالة امليت دعاء حقيقة وليست بصالة حقيقـة، بـدليل عـدم اعتبـار مـا يعتـرب يف الصـالة: ووجه عدم االشرتاط
 ".ال صالة اال �لركوع " ، "الكتاب  ال صالة إال بفاحتة" " ال صالة إال بطهور " والركوع والسجود والفاحتة وغريها، مع أنه 

    



٤٢٨ 

املتحـــد او املتعـــدد، وان مل يعرفـــه، حـــىت لوجـــل ذكوريتـــه وأنوثيتـــه جـــاز تـــذكري الضـــمري و�نيثـــه مـــؤوال �مليـــت 
قـــوالن للمصـــنف يف  -كغريهـــا مـــن العبـــادات   -مـــن وجـــوب ونـــدب : ويف اعتبـــار نيـــة الوجـــه. متقـــر� )١(واجلنـــازة

 .تدامة احلكم إىل آخرهامس )٢(الذكرى مقارنة للتكبري
ريات مخــس( ــ ويصــلي : يتشــهد الشــهادتني عقيــب االوىل( )٣(إحــداها تكبــرية االحــرام يف غــري املخــالف) وتكب

�ي دعـاء اتفـق ) ويـدعو للمـؤمنني واملؤمنـات( ويسـتحب أن يضـيف إليهـا ) على النيب وآله عقيـب الثانيـة
 ).عقيب الثالثة(وإن كان املنقول أفضل 

وهـو الـذي ال يعـرف احلـق، وال يعانـد ): عقيب الرابعـة ويف املستضـعف(املكلف املؤمن ) للميت(يدعو ) و(
 :وهو) بدعائه( )١(فيه وال يوايل أحدا بعينه

___________________________________ 
 .على طريقة اللف والنشر املرتبني) ١(
 .داخلة يف املنت يف النسخ املخطوطة املوجودة لدينا" مقارنة للتكبري " و " متقر� " ليست مجلة ) ٢(
 .النه جيب االقتصار على الرابع تكبريات يف الصالة على املخالف وهو غري االنثي عشري من فرق املسلمني) ٣(
ن ال يعقــــل الكفــــر، وال االميــــان، لغباوتــــه وقلــــة إدراكــــه) ٤( ــ ــه عــــن اخــــتالف النــــاس يف املــــذاهب. املستضــــعف مــ قلنــــاه يف ومــــا . أو لغفلتــ

 .املستضعف ظاهرا الخبار الواردة يف الكايف

    



٤٢٩ 

 ".اللهم اغفر للذين �بوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم " 
، أو من مؤمن لـه، ولـو كـا� غـري مـؤمنني دعـا )البويه(املتولد من مؤمنني ) على الطفل(يف الصالة ) ويدعوا(

 .واملراد �لطفل غري البالغ، وإن وجبت الصالة عليه. )١(والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصال. عقيبها مبا أحب
 ).تكبريات) على أربع(يف الصالة عليه ) يقتصر )٢(وهو هنا املخالف مطلقا): واملنافق(
وظــاهره هنــا ويف البيــان الوجــوب، ورجــح يف الــذكرى والــدروس . ويف وجوبــه وجهــان. عقيــب الرابعــة) ويلعنــه(
وال يشــــرتط فيهــــا (النيــــة، والقيــــام للقــــادر، والتكبــــريات : بعة، أو ســــتةواالركــــان مــــن هــــذه الواجبــــات ســــ. عدمــــه
 .من احلدث إمجاعا) الطهارة

 عند� إمجاعا، بل ال يشرع خبصوصه إال مع) وال التسليم(
___________________________________ 

دم مشـروعيته �لنسـبة إىل االبـوين املخـالفني لعـدم عـ" اللهـم اجعلـه لنـا سـلفا وفرطـا واجـرا " الن ظاهر الدعاء الـوارد يف الطفـل وهـو ) ١(
 .استحقاقهما هذا االجر

 .وهو كل من تظاهر �السالم وعاند مذهب احلق: تعميم ملعىن املنافق) ٢(

    



٤٣٠ 

 .)١(التقية فيجب لو توقفت عليه
غفـــرة أي مبوتـــه، ليتـــوفروا علـــى تشـــييعه وجتهيـــزه، فيكتـــب هلـــم االجـــر ولـــه امل) ويســـتحب اعـــالم املـــؤمنني بـــه(

بدعائهم، وليجمع فيه بني وظيفيت التعجيل واالعالم، فـيعلم مـنهم مـن ال ينـايف التعجيـل عرفـا، ولـو اسـتلزم املثلـة 
 .)٢(حرم
 .ويكره أن يتقدمه لغري تقية).ومشي املشيع خلفه، أو إىل أحد جانبيه(
ق، واالفضــ): والرتبيــع( ل التنــاوب، وأفضــله أن وهــو محلــه �ربعــة رجــال مــن جوانــب الســرير االربعــة كيــف اتفــ

مث ينتقــل إىل مــؤخره  )٣(وهــو الــذي يلــي يســار امليــت فيحملــه بكتفــه االميــن: يبــدأ يف احلمــل جبانــب الســرير االميــن
االمين فيحمله �المين كذلك، مث ينتقل إىل مؤخره االيسر فيحمله �لكتف االيسر، مث ينتقل إىل مقدمـه االيسـر 

 .فيحمله �لكتف االيسر كذلك
___________________________________ 

 .أي لو توقفت التقية على التسليم يف صالة امليت وجب التسليم) ١(
 -وأمـااذا  -أي تفسـخ أعضـائه  -هذا ان مل يستلزم االعالم املثلـة يف امليـت . فيخرب من املؤمنني من كان ويرتك من كان بعيدا مثال) ٢(

 .استلزم فيحرم االعالم
أمـا السـرر املتعارفـة يف أغلـب . على مشرفها التحية والثناء) كمايف كربال(ور يتيسر يف السرير املتعارف يف بعض البالد الرتتيب املذك) ٣(

 .البلدان فالرتتيب املذكور فيها متعسر

    



٤٣١ 

 ".بسم هللا، اللهم صل على دمحم وآل دمحم، اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات : " حال احلمل بقوله) والدعاء(
هللا اكرب، هذا مـا وعـد� هللا ورسـوله وصـدق هللا ورسـوله اللهـم زد� إميـا� وتسـليما، : " مشاهدته بقولهوعند 

وهـــو : )١("احلمـــد � الـــذي تعـــزز �لقـــدرة، وقهـــر العبـــاد �ملـــوت، احلمـــد � الـــذي مل جيعلـــين مـــن الســـواد املخـــرتم 
ري بصــرية أو مطلقــا ا �لواقــع كيــف كــان، والتفــويض إىل هللا تعــاىل ، إشــارة إىل الرضــ)٢(اهلالــك مــن النــاس علــى غــ

 .حبسب االمكان
 .)٣(وكذا بدونه على املشهور) خوف الفوت(القدرة على املائية مع ) و الطهارة ولو تيمما مع(

___________________________________ 
ولعل املقصـود . على غري بصرية، أو اهلالك مطلقااهلالك : السواد االعظم، املخرتم: الشخص، وقد يراد به اجلنس كمايقال: السواد) ١(

أو الن احليـاة أشـرف . وهـو الرضـا �لواقـع كيـف كـان: يف الدعاء هو املعىن االول، أما الثاين فيشكل إال على التوجيه الذي ذكره الشارح
 .من املوت، حيث ميكنه �ا أن يتزود لآلخرة

 .أي سواء أكان هالكه على بصرية أم ال) ٢(
تامل) ٣( ومســتند املشــهور اطــالق بعــض . شــهور بــني العلمــاء القــول �ســتحباب التــيمم مــع الــتمكن مــن املــاء ولــو يكــن خــوف علــى امليــ

  ٥ - ٤احلديث  ٢١الباب . ٧٩٩ص ) املصدر نفسه(االخبار راجع 

    



٤٣٢ 

 ).عند وسط الرجل، وصدر املرأة على االشهر(أي وقوف االمام، أو املصلي وحده ) والوقوف(
 .إنه يقف عند رأس الرجل، وصدر املرأة: املشهور قول الشيخ يف اخلالفومقابل 

 .إنه عند رأسها وصدره، واخلنثى هنا كاملرأة: وقوله يف االستبصار
 .هلا، للتربك �ا بكثرة من صلى فيها، والن السامع مبوته يقصدها) املعتادة(يف املواضع ) والصالة(
واالكثــر علــى اختصاصــه �الوىل، وكالمهــا مــروي، والمنافــاة فــان ). ورفــع اليــدين �لتكبــري كلــه علــى االقــوى(

 .وبذلك يظهر وجه القوة )١(املندوب قد يرتك أحيا�
ض التكبــريات( ري دعــاء ) أمت البــاقي بعــد فراغــي(مــع االمــام ) ومــن فاتــه بعــ علــى ) ولــو علــى القــرب(والء مــن غــ

ــق املصــن. تقــدير رفعهــا ووضــعها فيــه، وان بعــد الفــرض ف ومجاعــة جــواز الــوالء حينئــذ، عمــال �طــالق وقــد أطل
 )٢(النص

___________________________________ 
ث روي أن عليــا ) ١( ريات وال . رفــع يديــه يف التكبــرية االوىل حيــ و�قــي الــروا�ت تــدل علــى اســتحباب رفــع اليــدين يف مجيــع التكبــ

 .منافاة الن ترك املستحب جائز
 .١احلديث . ١٠الباب . ٧٨٥ص . )املصدر نفسه(راجع 

اذا أدرك الرجل التكبرية أو التكبريتني : " اي ان احلكم �لوالء يف التكبريات غري مقيد خبوف الفوت الن الرواية مطلقة، قال ) ٢(
 ".من الصالة على امليت فليقض مابقي متتابعا 

 .١احلديث . ١٧الباب . ٧٩٢ص ) املصدر نفسه(

    



٤٣٣ 

 .)١(رى لو دعا كان جائزا، إذ هو نفي وجوب، النفي جوازويف الذك
ويصـلي علـى ( - )٢(وقيده بعضهم خبوف الفوت على تقـدير الـدعاء، وإال وجـب مـا أمكـن منـه، وهـو أجـود

 .على القول اآلخر، وهو االقوى) أو دائما( )٣(على أشهر القولني) من مل يصل عليه يوما وليلة
ت إذا مل يكــن هــذا يف ال" يصــلي " ة  واالوىل قــراء فعلــني مبنيــا للمعلــوم، أي يصــلي مــن أراد الصــالة علــى امليــ

 .املريد قد صلى عليه، ولو بعد الدفن املدة املذكورة، أو دائما سواء أكان قد صلي على امليت أم ال
 .)٤(هذا هو الذي اختاره املصنف يف املسألة

___________________________________ 
 .نفي وجوب الدعاء، ال نفي جوازه، النه أمر يف مقام دفع توهم احلظر فال يدل على اكثرمن جواز الرتكظاهر الرواية ) ١(
 .أن جواز ترك الدعاء مشروط خبوف الفوت، فاذا انتفى الشرط بقي الدعاء على وجوبه: وجه االجودية) ٢(
 ".ال�س أن يصلي الرجل على امليت بعد يدفن : " مستنده اطالق ماروي) ٣(
 .٣ - ٢ - ١ -احلديث . ١٨الباب . ٧٩٤ص ) املصدر نفسه(
 .أي يف مسألة من مل يصل على امليت) ٤(

    



٤٣٤ 

ــت مل يصــل عليــه )١(تــه مبنيــا للمجهــول فيكــون احلكــم وميكــن قراء أمــا مــن صــلي عليــه فــال تشــرع . خمتصــا مبي
 .أقوى )٢(فوخمتار املصن. الصالة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض االصحاب، مجعا بني االخبار

) عليهـا(الصـالة ) أمتهـا مث اسـتأنف(أي يف أثنـاء الصـالة علـى جنـازة أخـرى ) ولو حضرت جنازة يف االثناء(
إذا كانـــت الثانيـــة مندوبـــة، ال  )٣(ورمبـــا قيـــل بتعينـــه. أي علـــى الثانيـــة وهـــو االفضـــل مـــع عـــدم اخلـــوف علـــى الثانيـــة

 .�لوجه )٥(، وليس)٤(ختالف الوجه
ة مـــن املتقـــدمني واملتـــأخرين إىل أنـــه يتخـــري بـــني قطـــع الصـــالة علـــى االوىل واســـتئنافها وذهـــب العالمـــة ومجاعـــ

 عليهما، وبني إكمال االوىل وإفراد الثانية بصالة �نية، حمتجني برواية علي بن جعفر
___________________________________ 

 .وهو وجوب الصالة على امليت) ١(
 .ليه بصيغة املعلوم يف الفعلنية من مل يصل ع وهو يناسب قراء) ٢(
 .أي بتعني إمتام الصالة على اجلنازة االوىل، واستئنافها على اجلنازة الثانية) ٣(
 .حيث ان الصالة على االوىل واجبة فتحتاج إىل نية الندب فاختلف الوجه فيهما) ٤(
 .ف الوجه يف الصالتنيأي اختالف الوجه ليس بصحيح، لعدم اعتبار قصد الوجه يف العبادة حىت خيتل) ٥(

    



٤٣٥ 

وا تركـوا  إن شـاء: يف قوم كربوا على جنازة تكبرية، أو تكبريتني ووضعت معها أخرى؟ قـال  عن أخيه 
وا رفعـــوا االوىل وأمتـــوا التكبـــري علـــى االخـــرية، كـــل ذلـــك  وإن شـــاء. االوىل حـــىت يفرغـــوا مـــن التكبـــري علـــى االخـــرية

 .)١(ال�س به
والروايـة قاصــرة عـن إفـادة املـدعى إذظاهرهـا أن مــا بقـي مـن تكبـري االوىل حمســوب : املصـنف يف الـذكرىقـال 

للجنازتني، فاذا فرغوا من تكبري االوىل ختريوا بني تركها حباهلا حىت يكملوا التكبري على االخرية، وبني رفعهـا مـن 
هــذا مــع حتــرمي قطــع . لصــالة علــى االوىل بوجــهمكا�ــا واالمتــام علــى االخــرية، ولــيس يف هــذا داللــة علــى إبطــال ا

 .الصالة الواجبة
الصــالة مث اسـتأنف عليهـا النــه قطـع لضـرورة، وإىل مــا ذكـره أشـار هنــا  )٢(نعـم لـو خيـف علــى اجلنـائز قطعـت

يـــدل علـــى احتســـاب مـــا بقـــي مـــن التكبـــري هلمـــا مث �يت ( الـــذي رواء علـــي بـــن جعفـــر ) واحلـــديث: (بقولـــه
 .مبا حكيناه عنها) لثانية، وقد حققناه يف الذكرى�لباقي ل

___________________________________ 
 .يف الذكرى قطع الصالة االوىل، وهذا خالف ظاهر الرواية كما بينه املصنف " تركوا االوىل : " كأ�م فهموا من قوله ) ١(

 .١يث احلد. ٣٤الباب . ٨١١ص ) املصدر نفسه(راجع 
 .�لبناء للفاعل وفاعلها هو املصلي" واستأنف " تقرأ �لبناء للمفعول، " قطعت ) " ٢(

    



٤٣٦ 

مث استشـــكل بعـــد ذلـــك احلـــديث بعـــدم تنـــاول النيـــة أوال للثانيـــة فكيـــف يصـــرف �قـــي التكبـــريات اليهـــا، مـــع 
التكبـــري علـــى  وأجـــاب �مكـــان محلـــه علـــى إحـــداث نيـــة مـــن اآلن لتشـــريك �قـــي. )١(توقـــف العمـــل علـــى النيـــة؟

 .اجلنازتني
وهذا اجلواب ال معدل عنه، وان مل يصرح �لنية يف الرواية ال�ا أمر قليب يكفي فيها جمرد القصـد إىل الصـالة 

 .إىل آخر ما يعترب فيها" على الثانية 
، وإمنــا أحــدث البحــث )٢(وقــد حقــق املصــنف يف مواضــع أن الصــدر االول مــا كــانوا يتعرضــون للنيــة، لــذلك

 .)٣(وقد ظهر من ذلك أن ال دليل على جواز القطع، وبدونه يتجه حترميه. املتأخرون، فيندفع االشكال عنها
 على تقدير اخلوف -من جواز القطع : وما ذكره املصنف

___________________________________ 
ــى اجلنــازة االوىل خاصــة  أن التكبــرية الثالثــة والرابعــة واخلامســة أجــزاء مــن الصــالة االوىل: حاصــل االشــكال) ١( يت نــوى �ــا الصــالة عل ــ ال

 .جواز إحدات نية مشرتكة يف االثناء: فكيف تنصرف إىل الثانية أيضا؟ وجوابه
 .ان النية أمر قليب يكفي فيها جمرد القصد: أي والجل ان قلنا) ٢(
هو االمجاع، وهو دليـل لـيب ال اطـالق لـه فيكـون  أي بدون دليل على جواز القطع ملثل املقام حمل نظر فان الدليل على حترمي القطع) ٣(

 .ة املرجع يف أمثال املقام أصالة الرباء

    



٤٣٧ 

غـري واضـح، الن اخلــوف إن كـان علـى اجلميـع، أو علــى االوىل فـالقطع يزيـد الضـور علــى االوىل  -علـى اجلنـائز 
ى االخـرية فـال بـد هلـا مـن وال يزيله، ال�دام ماقد مضى من صال�ا املوجب لز�دة مكثها، وإن كـان اخلـوف علـ

 .املكث مقدار الصالة عليها وهو حيصل مع التشريك اآلن واالستثناف
حبيــث يزيــد مــا : ، �لنظــر إىل تعــدد الــدعاء مــع اختالفهمــا فيــه)١(نعــم ميكــن فرضــه �درا �خلــوف علــى الثانيــة

رب وحيـث خيتـار التشـريك بينهمـا فيمـا بقـي ينـوي ب. يتكـرر منـه علـى مـا مضـى مـن الصـالة قلبـه علـى الثانيـة ويكــ
ريا يف التقــدمي إىل أن  ريا مشــرتكا بينهمــا، كمــا لــو حضــر� ابتــداء ويــدعو لكــل واحــدة بوظيفتهــا مــن الــدعاء خمــ تكبــ

ومثله مالو اقتصر على صالة واحـدة علـى متعـدد، فانـه يشـرك بيـنهم . يكمل االوىل، مث يكمل مابقي من الثانية
ؤمن وجمهــول ومنــافق وطفــل   -فيمــا يتحــد لفظــه ويراعــي يف املختلـــف  وظيفــة كـــل  -كالــدعاء لــو كــان فــيهم مـــ

 .واحد
ث مـــؤوال  ومـــع إحتـــاد الصـــنف يراعـــي تثنيـــة الضـــمري ومجعـــه وتـــذكريه و�نيثـــه، أو يـــذكر مـــؤوال �مليـــت، أو يؤنـــ

 �جلنازة
___________________________________ 

وذلـك فيمـا اذا اختلـف : ة االوىل واسـتثناف صـالة مشـرتكة عليهمـامقصوده امكان فـرض اخلـوف علـى الثانيـة يف صـورة قطـع الصـال) ١(
ــة وانوثيـــة، فــــان الصـــالة املشــــرتكة عليهمـــا �عتبــــار تعـــدد االدعيــــة ومغاير�ـــا تكــــون أطـــول ممــــا اذا أمت الصـــالة علــــى االوىل  اجلنـــاز�ن ذكوريــ

 .واستأنف صالة منفردة على الثانية

    



٤٣٨ 

 )دفنه -اخلامس (.أوىل )١(واالول
جثتــه مــن الســباع، ويكــتم رائحتــه عــن االنتشــار، واحــرتز  )٢(، علــى وجــه حيــرس)جــب مواراتــه يف االرضوالوا(

علـــى جانبـــه (بوجهـــه ومقـــادمي بدنـــه ) مســـتقبل القبلـــة(�الرض عـــن وضـــعه يف بنـــاء وحنـــوه وان حصـــل الوصـــفان 
) حنــو قامــة( )٤(املعلــوم �ملقــامأي الــدفن جمــازا، أو القــرب ) عمقــه(أن يكــون ) ويســتحب(، )٣(مــع االمكــان) االميــن

 .معتدلة، وأقل الفضل إىل الرتقوة
ــثالث عنــد رجليــه  )٥(عنــد قر�ــا) ووضــع اجلنــازة( يف (بعــد ذلــك ) أوال ونقــل الرجــل(مــن القــرب بــذراعني، أو ب

 حىت يتأهب للقرب وانزاله يف الثالثة،) ثالث دفعات
___________________________________ 

 .التأنيث والتذكري والتثنية واجلمعوهو مراعاة ) ١(
 .فالفاعل اذا يكون ضمري املواراة" حترس وتكتم " يف بعض النسخ ) ٢(
 .قيد جلميع ماذكر من االحكام) ٣(
 .حيث إن الكالم يف القرب، فالقرينة املقامية دالة على أن مرجع الضمري يف عمقه القرب) ٤(
ت اجلنـازة مــن القــرب ) ٥( متعلقــه " عنــد " مبقـدار ذراعــني، أو ثــالث، فحينئـذ يســتحب وضــعها عنـد رجلــي القــرب، فكلمـة أي عنـدما اقرتبــ

 .�لوضع

    



٤٣٩ 

 .حالة االنزال) والسبق برأسه(
هــذا هــو املشــهور، واالخبــار خاليــة عـــن ) عرضــا(دفعــة واحــدة وتنــزل . توضــع ممــايلي القبلــة وتنقــل) واملــرأة(

 .)١(الدفعات
 )٢(فــان نــزول الــرحم معهــا أفضــل، والــزوج أوىل �ــا) إال فيهــا(إن كــان ولــدا ال الــرحم، و ) ونــزول االجنــيب معــه(

 .منه ومع تعذرمها فامرأة صاحلة مث أجنيب صاحل
 .من قبل رأسسه ورجليه) وحل عقد االكفان(
حتـت خـده، أو ) معه تربة احلسني (شئ من ) وجعل. (االمين على الرتاب خارج الكفن) ووضع خده(

 -لكفن، أو تلقاء وجهه، وال يقدح يف مصاحبته هلا أحتمال وصول جناسته اليها، الصالة عدمه يف مطلق ا
___________________________________ 

ت القــرب فــال : " نقــل يف كتــاب العلــل روايــة مشــتملة علــى الــدفعتني وهــي قولــه  -قــدس ســره  -لكــن الصــدوق ) ١( ت �مليــ اذا أتيــ
أي التثقل عليـه وال تـورده علـى أمـر عظـيم، فـان للقـرب أهـواال عظيمـة، وتعـوذ مـن هـول املطلـع، ولكـن ضـعه قـرب شـفري  -تقدح به القرب 

 ".القرب واصرب عليه هنيئة مث قدمه قليال واصرب عليه ليأخذ أهبته، مث قدمه إىل شفري القرب 
 .٦احلديث . ١٦الباب . ٨٣٨ص ) املصدر نفسه(
 .لزوجة من الرحمأي زوج املرأة أوىل �) ٢(

 .فاملعىن على هذا أن الزوج أوىل �لنزول معها من الرحم" أوىل به " ويف بعض النسخ املخطوطة 
 .ومع تعذر الزوج والرحم فامرأة صاحلة

    



٤٤٠ 

 .مع ظهور طهارته اآلن
ن نــزل معــه إن كــان وليــا، و  الشــهادتني، واالقــرار �الئمــة ) وتلقينــه( إال اســتأذنه، واحــدا بعــد واحــد ممــ

بســم هللا و�� ويف ســبيل هللا وعلــى ملــة : " بقولــه) والــدعاء لــه: (امســع ثــال� قبلــه: مــدنيا فــاه إىل اذنــه، قــائال لــه
بنبيـه، اللهـم  -وأحلقـه : ، اللهم عبدك نزل بك وأنت خري منـزول بـه، اللهـم افسـح لـه يف قـربه رسول هللا 

 .)١(ال خريأ وأنت أعلم به مناإ� ال نعلم منه إ
 .، النه �ب القرب، وفيه احرتام للميت)واخلروج من قبل الرجلني(
إ� � وإ� اليـــه : " أي قـــائلني) بظهـــور االكـــف مســـرتجعني(للـــرتاب مـــن احلاضـــرين غـــري الـــرحم  )٢()واالهالـــة(

 .إذا قال ذلك: رجع واسرتجع: يقال. حالة االهالة" راجعون 
ولـــو . مفرجــات إىل شـــرب ال أزيــد ليعــرف فيـــزار وحيــرتم) أربـــع أصــابع(ن وجــه االرض مقــدار عـــ) ورفــع القــرب(

 .)٣(اختلفت سطوح االرض اغتفر رفعه عن أعالها و�دت السنة �د�ها
___________________________________ 

 .١احلديث . ٢١الباب . ٨٤٥ص ) املصدر نفسه) (١(
 .ودفعهصبه : هال عليه الرتاب وأهال) ٢(
ت االرض منحـــدرة ورفــع القـــرب مـــن اجلانـــب االعلــى مـــن االرض مبقـــدار شـــرب الزمــه رفـــع القـــرب مـــن اجلانـــب : مقصــوده) ٣(  -أنـــه اذا كانـــ

املنخفض من االرض أكثر من شرب، وهذا االرتفاع الزائد عن الشرب مغتفر، لصدق ارتفاع القرب عن االرض مقدار شـرب نظـرا إىل اجلانـب 
 .االعلى من االرض

وكذلك لو اقتصر يف ارتفاع القرب على شرب من اجلانـب املـنخفض مـن االرض لتـأدت السـنة بـذلك وإن كـان بلحـاظ اجلانـب االعلـى مـن 
 .االرض ليس �ذا املقدار، بل كان أزيد من ذلك، لصدق االرتفاع شربا أيضا، نظرا إىل هذا اجلانب من االرض

    



٤٤١ 

ه مـن شـعار الناصـبة وبـدعهم احملدثـة، مـع اعـرتافهم �نـه خـالف النـ )١(ال جيعل له يف ظهره سـنم) وتسطيحه(
 .السنة، مراغمة للفرقة احملقة

 .إىل أن ينتهي اليه) دورا(إىل رجليه ) وصب املاء عليه من قبل رأسه(
 .، وليكن الصاب مستقبال)الفاضل على وسطه(يصب ) و(
وظــاهر االخبــار أن احلكــم خمــتص . صــابعبعــد نضــحه �ملــاء، مــؤثرة يف الــرتاب مفرجــة اال) ووضــع اليــد عليــه(

 .�ذه احلالة فال يستحب �ثريها بعدها
 واذا حثي عليه الرتاب، وسوي قربه فضع كفك على قربه: قال روى زرارة عن أيب جعفر 

___________________________________ 
 .عريوهو حتديب القرب وجعله شبه سنام الب: التسنيم خالف التسطيح) ١(

    



٤٤٢ 

 .كفك عليه، بعد ماينضح �ملاء واالصل عدم االستحباب يف غريه  )١(عند رأسه، وفرج أصابعك واغمز
عليـــه مبـــا شـــاء مـــن ) مرتمحـــا(، بـــل اعتقـــاده ســـنة بدعـــة )٢(وأمـــا �ثـــري اليـــد يف غـــري الـــرتاب فلـــيس بســـنة مطلقـــا

ربه مــن  اللهــم جــاف االرض عــن جنبيــه وأصــعد إليــك روحــه، ولقــه. " االلفــاظ، وأفضــله منــك رضــوا� وأســكن قــ
 .وكذا يقوله كلما زاره مستقبال" رمحتك ماتغنيه عن رمحة من سواك 

 .)٣(بعد االنصراف بصوت عال إال مع التقية(، أو من �مره )وتلقني الويل(
 .، لعدم ورود معني)يف االستقبال واالستد�ر(امللقن ) ويتخري(
أي صـربك " ك  أحسـن هللا عـزاء" من العزاء وهو الصرب، ومنه  وهي تفعلة: الهل املصيبة) ويستحب التعزية(

واملــراد �ـــا احلمـــل علــى الصـــرب والتســـلية عــن املصـــاب �ســـناد االمــر إىل حكمـــة هللا تعـــاىل . وســلوك ميـــد ويقصـــر
وعدله، وتذكريه مبـا وعـد هللا الصـابرين، ومـا فعلـه االكـابر مـن املصـابني، فمـن عـزى مصـا� فلـه مثـل أجـره، ومـن 

 عزى
___________________________________ 

 .مبعىن الصب واالهالة -�لثاء املثلثة �لبناء للمفعول  -وحثي . العصر والكبس �ليد: الغمز) ١(
 .١احلديث  ٣٣الباب  ٨٦٠ص ) املصدر نفسه(راجع 

 .ال عند الدفن وال يف سائر االحوال) ٢(
 .أي حالة النقية خيفت �لتلقني) ٣(

    



٤٤٣ 

أي أحكـام ) وكـل أحكامـه(؟ )٢(عنـد�) وبعـده(إمجاعـا ) قبـل الـدفن(، وهي مشروعة )١(بردا يف اجلنةثكلى كسي 
ــت  ت واجبــة ) مــن فــروض الكفايــة(املي ــ ت مندوبــة) أو نــد�ا(إن كان ــ ومعــىن الفــرض الكفــائي خماطبــة . )٣(إن كان

 ة، فمىت تلبس بهالكل به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان وسقوطه بقيام من فيه الكفاي
___________________________________ 

 .٢احلديث . ٤٦الباب . ٨٧١ص ). املصدر نفسه(احلديث االول مروي ) ١(
 .٧من ابواب الدفن احلديث  ٤٠الباب . ١٢٧ص  - ١ا�لد ). مستدرك وسائل الشيعة(واالخري مذكور يف 

 .فانه زعم كراهة ذلك بعد املدفنأيضا على ذلك غري الثوري، ) اخواننا السنة(بل ) ٢(
 .٤٢٣ص . ١اجلزء ). الفقه على املذاهب االربعة(راجع 

لكن ال خيفى أن التعزية إمنا شرعت الجل تسلية املصابني فمقتضاها أ�ا بعد الدفن اكثر نفعا كما هو املأثور عن الرسول االعظـم وأهـل 
 .البيت صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم امجعني

 ٤٢البـــاب . ١٢٨ص . ا�لـــد االول) مســـتدرك وســـائل الشـــيعة(و . ٣احلـــديث  ٤٩البـــاب  ٨٧٤ص  ٢اجلـــزء ) ســـائل الشـــيعةو (راجـــع 
 .�لنسبة إىل اكثر مندو�ته، أما مثل التشييع فانه مستحب عيين) ٣(٥احلديث 

    



٤٤٤ 

، )٢(يف التــأخر عنــهومــىت مل يتفــق ذلــك أمث اجلميــع  )١(مــن ميكنــه القيــام بــه ســقط عــن غــريه ســقوطا مراعــى �كمالــه
 )يف التيمم -الفصل الثالث (.ممن علم مبوته من املكلفني، القادرين عليه: سواء يف ذلك الويل وغريه

 .)٣(�ن يوجد مع طلبه على الوجه املعترب): عدم املاء: وشرطه(
 مع كونه موجودا، إما للعجز) الوصلة اليه )٤(أو عدم(

___________________________________ 
 .أي بعد االكمال يسقط الوجوب، كما أنه لو مل يكمل فالوجوب �ق) ١(
 .أي عن القيام �لواجب) ٢(
وهذه الشروط معتربة يف التيمم الواجـب بـدال عـن الغسـل، أو الوضـوء . أي الفحص مقدار غلوة سهم، أو غلوتني كما �يت تفصيال) ٣(

 .االكل جنبا فال تشرتط فيه الشروط املذكورة أما التيمم النديب كمااذا كان للنوم، أو. الواجبني
يت ذكرهــا الشــارح قــدس ســره ) ٤( أي أو ال ميكــن الوصــول إىل املــاء مــع كــون املــاء موجــودا وعــدم الوصــول اليــه الجــل أحــد االســباب الــ

 .إما للعجز إىل آخر ماذكره فالعجز احد االسباب املوجبة للتيمم: بقوله

    



٤٤٥ 

، أو مـــرض، أو ضــعف قــوة ومل جيـــد معــاو� ولـــو �جــرة مقـــدورة، أو )١(صـــيله لكــربعــن احلركــة احملتـــاج إليهــا يف حت
ث ال يــدرك منــه بعــد الطهــارة ركعــة: الوقــت )٢(لضــيق يف بئــر بعيــد القعــر يتعــذر الوصــول اليــه  )٤(أو لكونــه. )٣(حييــ

دا يف حمـل موجـو  )٦(أو لكونـه. ثـوب نفـيس، أو إعـارة )٥(بدون اآللة وهو عاجز عن حتصيلها ولو بعوض، أو شق
 خياف من السعي إليه على نفس

___________________________________ 
 .تعليل للعجز عن احلركة وكذا املرض وضعف قوة) ١(
 .هذا هو السبب الثاين لعدم امكان الوصول إىل املاء املوجب للتيمم) ٢(
 ".من أدرك ركعة من الصالة فقد ادرك الصالة : " بناء على احلديث النبوي) ٣(

 .٦احلديث  ٣٠الباب . ١٥٨ص  ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
 .وأما اذا كانت عليه صال�ن فاملعترب ادراك صالة كاملة وركعة. هذا اذا كانت عليه صالة واحدة

 .هذا هو السبب الثالث لعدم امكان الوصول إىل املاء املوجب للتيمم) ٤(
 .ثوب نفيس ذي قيمة غالية ليجعله حبال، فانه جيب شفه حينئذأي لوكان متمكنا عن حتصيل اآللة ولو بشق ) ٥(
 .أي أو لكون املاء هذا هو السبب الرابع لعدم امكان الوصول إىل املاء املوجب للتيمم) ٦(

    



٤٤٦ 

أو ذهــاب عقـل ولــو مبجــرد اجلـنب، أو لوجــوده بعــوض يعجــز  )٣(أو بضـع، أو عــرض )٢(، أو مــال حمرتمــة)١(أوطـرف
 وال فرق )٤(جة ولو يف وقت مرتقبعن بذله، لعدم، أو حا

___________________________________ 
فـاملعىن أن املكلـف لـو خــاف . بفـتح الطـاء والـراء، املـراد منــه هنـا االعضـاء واجلـوارح أي أو خيـاف علــى قطـع عضـو مـن أعضـاء بدنــه) ١(

 .ب عليه التيممفانه حيرم عليه طلب املاء، بل جي -ولو كان اصبعا مثال  -على عضو من أعضائه 
راجع حول اخلـوف علـى . التأنيث �عتبار كو�ا نعتا للنفس وما عطف عليها، بناء على تغليب جانب النفس على ماعطف عليها) ٢(

 .اليك نصه. ٢احلديث . ٢الباب . ٩٦٤ص . ٢اجلزء ) وسائل الشيعة(النفس، أو املال 
: قال: عن رجل ال يكون معه ماء واملاء عن ميني الطريق ويساره غلوتني أو حنو ذلك سألت أ� عبدهللا : عن يعقوب بن سامل قال

 .ال آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص، أو سبع
 .٣ - ١احلديث ) املصدر نفسه. (ال تطلب املاء: ويف خربآخر

ن التعــرض للنســاء �لفحشــاء، كمــا أن العــرض كنايــة عمــا ميــس كرامــة االنســ) ٣( ان مطلقــا حســبا ونســبا، فهــو أعــم مــن البضــع كنايــة عــ
 .البضع

ى شــرائه، لفقــر، أو حاجــة إىل املــال يف ذلــك ) ٤( ــ ن أفــراد عــدم الوصــول إىل املــاء مــااذا كــان موجــودا لكــن املكلــف غــري قــادر عل أي ومــ
 .الوقت، أو يف وقت مرتقب

    



٤٤٧ 

بـني القليـل والكثـري، : يف املـال املخـوف ذهابـه والواجـب بذلـه عوضـا، حيـث جيـب حفـظ االول وبـذل الثـاين
ال أن احلاصـــل �الول العـــوض علـــى الغاصـــب وهـــو مقطـــع، ويف الثـــاين الثـــواب وهـــو دائـــم،  )٢(الـــنص )١(والفـــارق

لتحقـق الثــواب فيهمــا مــع بــذهلما اختيــارا طلبــا للعبــادة لـو أبــيح ذلــك، بــل قــد جيتمــع يف االول العــوض والثــواب، 
 خبالف الثاين

___________________________________ 
 .جواز بذل املال الكثري الجل شراء املاء وعدم جواز ترك املال القليل معرضا للنصوص هو النص: أي الفارق بني احلكمني ومها) ١(

ن : اليــك الــنص عــن صــفوان قــال ألت أ� احلســ احتــاج إىل الوضــوء للصــالة وهــو ال يقــدر علــى املــاء فوجــد بقــدر مــا . عــن رجــل ســ
، بــل يشــرتي، قــد أصــابين مثــل )٢٠*(ال: أيشــرتي ويتوضــأ، أو يتــيمم؟ قــال. هلــا) ١٠*(ة درهــم، أو �لــف درهــم وهــو واجــديتوضـأ بــه مبائــ

 .بذلك مال كثري) يسرين(ذلك فاشرتيت وتوضأت وما يسوؤين 
 .١احلديث . ٢٦الباب . ٩٩٧ص ) املصدر نفسه(
ويف صـورة تـرك املـال عرضـة . ورة االشـرتاء ثـواب أخـروي وهـم دائـممـن أن العـوض يف صـ: أي وليس الفارق بني املقـامني علـى ماقيـل) ٢(

مان اللــص وهــو عــوض دنيــوي منقطــع، النــه لــو جــاز الثــاين لكــان الثــواب أيضــا حاصــال  الــدنيوي : فيجتمــع العوضــان(للنصــوص هــو ضــ
 ).واالخروي معا

___________________________________ 
 .أي متمكن من شراء املال) ١٠*(
 .ال يتيممأي ) ٢٠*(

    



٤٤٨ 

، أو بـرد شـديد )١(حاصل خباف ز�دته أو بطؤه أو عسر عالجـه، او متوقـع) أو اخلوف من استعماله ملرض(
يشـق حتملـه، أو خــوف عطـش حاصـل، أو متوقــع يف زمـان ال حيصـل فيــه املـاء عـادة، أو بقــرائن االحـوال لــنفس 

 .حمرتمة ولو حيوا�
وهـي مقـدار رميـة : بفـتح الغـني -) ب االربعـة غلـوة سـهممـن اجلوانـ(مـع فقـده يف كـل جانـب ) وجيب طلبه(

وهـي املشـتملة علـى . بسكون الزاء املعجمة خالف السهلة -) احلزنة(االرض ) يف( )٢(من الرامي �آللة معتدلني
 .حنو االشجار واالحجار، والعلو واهلبوط املانع من رؤية ما خلفه

وإمنــا جيــب الطلـــب  . )٣(ونــة والســهولة تـــوزع حبســبهماولـــو اختلفــت يف احلز ). ســهمني يف الســهلة(غلــوة ) و(
 مع احتمال وجوده فيها )٤(كذلك

___________________________________ 
 .أي ملرض متوقع مل يكن موجودا �لفعل، لكنه يتوقع عروضه فيما بعد لو استعمل املاء" حاصل " �جلر عطف على ) ١(
 .امي واآللة معتدلنيحال من الرامي وااللة اي حال كون الر ) ٢(
 .فاذا كان نصف االرض سهال ونصفه اآلخر حز� جيب الطلب يف النصف السهل غلوة، ويف النصف احلزن نصف غلوة وهكذا) ٣(
أي غلــوة ســهم يف االرض احلزنــة وغلــوة ســهمني يف االرض الســهلة يف اجلوانــب االربعــة يف كالاحلــالني عنــد احتمــال وجــود املـــاء يف ) ٤(

 .االرض

    



٤٤٩ 

كما أنه لو علم وجوده يف أزيـد   )٢(، أو يف بعض اجلهات سقط الطلب مطلقا أو فيه)١(لو علم عدمه مطلقاف
، بـل قـد جتـب ولـو �جـرة مـع )٣(من النصاب وجب قصده مـع االمكـان مـا مل خيـرج الوقـت، وجتـوز االسـتنابة فيـه

، وجيــب )٤(ســب هلمــا علــى التقــديرينويشــرتط عدالــة النائــب إن كانــت اختياريــة، وإال فمــع امكا�ــا وحيت. القــدرة
 .)٥(طلب الرتاب كذلك لو تعذر، مع وجوبه

 .)٦(النه من مجلة االرض امجاعا) �لرتاب الطاهر واحلجر(التيمم ) وجيب(
___________________________________ 

 .الشرق، الغرب، اجلنوب الشمال: أي يف مجيع اجلهات) ١(
 .فقطأي سقط الطلب يف ذلك اجلانب ) ٢(
 .أي يف طلب املاء لعدم اعتبار املباشرة شرعا) ٣(
ــتنابة . أي حيتســـب للنائـــب واملنـــوب عنـــه علـــى تقـــدير عدالـــة النائـــب أو عـــدمها) ٤( ــى تقـــدير االسـ او حيتســـب للنائـــب واملنـــوب عنـــه علـ

 .االختيارية او االضطرارية او على تقدير السهم والسهمني
التـــيمم وجـــب عيلـــه الفحـــص عـــن الـــرتاب، كمـــا جيـــب عليـــه الفحـــص عـــن املـــاء الجـــل  أي إذا وجـــب حتصـــيل الـــرتاب الجـــل وجـــوب) ٥(

 .الوضوء
هـو وجـه االرض فيـدخل احلجـر يف " الصـعيد " يف املعتـرب االمجـاع علـى أن احلجـر مـن االرض، ونقـل املفسـرون أن  نقل احملقق ) ٦(

 .ذلك

    



٤٥٠ 

 .هو وجهها، والنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه احلرارة فأفادته استمساكا )١(والصعيد املأمور به
فقــد  )٤(خالفــا للشــيخ حيـث اشــرتط يف جــواز اســتعماله. ، وبــرام، وغريمهــا)٣(مــن رخـام: )٢(وال فـرق بــني أنواعــه

طريـــق أوىل لعـــدم �حلجـــر يســـتفاد جـــوازه �خلـــزف ب )٦(ومـــن جـــوازه. فـــال قائـــل بـــه )٥(الـــرتاب أمـــا املنـــع منـــه مطلقـــا
كمـا مل خيـرج احلجـر مـع أنـه أقـوى استمسـاكا منـه، . خروجه �لطبخ عن اسم االرض وإن خرج عن اسم الـرتاب

ومــا خيــرج عنهــا �الســتحالة مينــع مــن . خالفــا للمحقــق يف املعتــرب حمتجــا خبروجــه مــع اعرتافــه جبــواز الســجود عليــه
 .)٧(إىل غريهالسجود عليه، وإن كانت دائرة السجود أوسع �لنسبة 

___________________________________ 
 .٤٣اآلية : النساء )فتيمموا صعيدا طيبا  (: اي يف قوله تعاىل) ١(
 .أي بني أقسام احلجر) ٢(
 .احلجر الذي تصنع منه القدور، واآلالت احلجرية املتداولة يف بعض البالد كخراسان: احلجر االبيض الرخو، والربام: الرخام) ٣(
 .أي استعمال احلجر) ٤(
 .أي سواء أ كان الرتاب موجودا أم مفقودا) ٥(
 .أي ومن جواز التيمم) ٦(
 .يرى خروج اخلزف عن االرض وعدم صدقها عليه بسبب الطبخ الن احملقق ) ٧(

ن الشــهيد الثــاين  ن مــن االرض كيــف يقــول هــو جبــواز الســج: يــنقض عليــه لكــ ود عليــه، مــع أن دائــرة الســجود �ن اخلــزف لــو مل يكــ
 .�لنسبة إىل صدق االرض أضيق من التيمم؟ وان كانت دائرة السجود �لنسبة إىل غري االرض من االخشاب واالوراق أوسع من التيمم

    



٤٥١ 

 .، والزرنيخ، وتراب احلديد وحنوه)١(كالكحل) ال �ملعادن(
 .، أما قبله فال)٢(اقواجلص بعد خروجهما عن اسم االرض �الحر ) النورة(ال ) و(

___________________________________ 
 .مراده من الكحل ما يتخذ من حجر االمثد، وإال فبعض أقسامه غري معدين) ١(

 .، وهو أجود االنواع)اصبهان(حجر الكحل، وهو أسود إىل احلمرة، ومعدنه يف مدينة : واالمثد
ــى اســتحالة النــورة واجلــص �الحــراق) ٢( ن . بنــاء عل ) علــي(عــن آ�ئــه عــن ) جعفــربن دمحم(وقــد يســتدل علــى اجلــواز مبــارواه الســكوين عــ
 .نعم: أنه سئل عن التيمم �جلص؟ فقال 
 .نعم: فقال. �لنورة: فقيل
 .ال، أنه ليس خيرج من االرض امنا خيرج من الشجر وكذلك غريه: �لرماد؟ فقال: فقيل

 .بناء على مشول الرواية ملا بعد االحراق ١احلديث  ٨الباب . ٩٧١ص . ٢اجلزء ) وسائل الشيعة(

    



٤٥٢ 

ــى أشــهر : )١(�لتحريــك فتحــا وكســرا والســكون) �لســبخة(التــيمم ) ويكــره( وهــي االرض املاحلــة النشاشــة عل
 .القولني مامل يعلها ملح مينع أصابة بعض الكف الرض فالبد من إزالته

 .اجلواز بقاء اسم االرض، لشبههما �رض املعدن، ووجه )والرمل(
، ولبعــدها مــن النجاســة، الن اهلــابط تقصـــد )٢(، وهــي مــا ارتفــع مــن االرض للــنص)ويســتحب مــن العــوايل(

 للحدث
___________________________________ 

، كــأن "النشــيش " مــأخوذة مــن " والنشاشــة . " أماالســني فمفتوحــة علــى كــل حــال. ثالثــة أوجــه: أي بفــتح البــاء وكســرها وســكو�ا) ١(
 .االرض تغلي �مللح

 ).مستدرك وسائل الشيعة(وإمنا وجد� يف ) العوايل(مل نعثر على نص معترب صريح �ستحباب التيمم من ) ٢(
 .٣احلديث . ٥الباب . ١٥٦ص  ١ا�لد 

 ".الصعيد املوضع املرتفع عن االرض والطيب الذي ينحدر عنه املاء  فقه الرضا " 
ــن العـــوايل مبـــا روي عـــن أمـــري املـــؤمنني ســـالم هللا عليـــهوقـــد ا ى اســـتحباب التـــيمم مـ ــ �ـــى : " ســـتدل صـــاحب اجلـــواهر وغـــريه رمحهـــم هللا علـ

 ".أن يتيمم الرجل برتاب من اثر الطريق : امرياملؤمنني 
هـو التـيمم مـن العـوايل �مـل الن النهـي و : ويف داللـة احلـديث علـى املقصـود ٢احلـديث . ٦البـاب . ٩٦٩ص . ٢اجلـزء ) وسائل الشـيعة(

 ميكن ان يكـون الجـل ان التـيمم بـرتاب مـن اثـر الطريـق مشـتمال علـى قـذارة، وخمتلطـا �ـا ال ملدخليـة العـوايل، واالمـاكن املرتفعـة يف التـيمم
 .منها

    



٤٥٣ 

 .الن أصله املنخفض، مسي احلال �مسه لوقوعه فيه كثريا )١(ومنه مسي الغائط
) و: ()٢(وهي القصـد إىل فعلـه، وسـيأيت بقيـة مـا يعتـرب فيهـا، مقارنـة الول أفعالـه) النية(تيمم يف ال) والواجب(
وهـو وضـعهما يسـعى االعتمـاد فـال يكفـي مسـمى الوضـع علـى الظـاهر، : معـا) الضرب على االرض بيديه(هو 

 .خالفا للمصنف يف الذكرى فإنه جعل الظاهر االكتفاء �لوضع
، وكذا عبارات االصحاب، فمن جوزمها جعله داال علـى أن )٣(صوص بكل منهماومنشأ االختالف تعبري الن

 املؤدى واحد، ومن عني
___________________________________ 

الن الغائط اسم للمنخفض من االرض، وكانت االراضي املنخفضة تقصد لقضاء احلاجة، مسيت العذرة �سم الغائط تسمية احلال ) ١(
 .�سم احملل

ختلفوا يف أول أفعال التيمم أهو ضرب اليد على االرض أم هو املسح على اجلبهة؟ وتظهر الفائـدة فيمـا لـو أحـدث بعـد أن ضـرب ا) ٢(
 .بيده على االرض فان كان الضرب �ليد أول جزء من التيمم وجب عليه أن يعيد وإال فال

ــــدهللا ) ٣( ن أيب عبـ ــ ــزار عـــ ــــال روى أبوأيـــــوب اخلـــ ــــن : قـ ــــألته عـ ــالسـ ـــك : التـــــيمم؟ فقـــ ــا تتمعــ ـــك كمـــ ـــة فتمعــ ـــارا أصـــــابته جنابــ إن عمــ
 .فقلت له كيف التيمم؟ فوضع يده على االرض مث رفعها فمسح وجهه مث مسح فوق الكف قليال). ١٠*(الدابة

 .٢احلديث  - ١١الباب . ٩٧٦ص ) املصدر نفسه(
 .نفضهما مث مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدةأنه وصف التيمم فضرب يديه على االرض مث رفعها ف وعن الصادق 

 .٦احلديث . ٩٧٧ص ) املصدر نفسه(
 .وللفقهاء هنا أحباث يراجع بشأ�ا املطوالت الفقهية. يف الرواية االوىل �لوضع، ويف الثانية �لضرب فعرب 

___________________________________ 
 .التقلب فيه كما يتمرغ احلمار يف الرتاب ويتقلب فيههوالتمرغ يف الرتاب و : التمعك) ١٠*(

    



٤٥٤ 

وإمنـا يعتـرب اليـدان معـا مـع االختيـار، فلـو تعـذرت أحـدامها، لقطـع أو مـرض، . )١(الضرب محل املطلق على املقيد
كما يسـمع   )٢(وحيتمل قو� مسحها �الرض. اقتصر على امليسور ومسح اجلبهة به وسقط مسح اليد -أو ربط 
 لو كانتااجلبة �ا 

___________________________________ 
 .كما أن املراد من القيد هو الضرب على االرض �عتماد. املراد من املطلق هو الوضع �ي حنو كان سواء أ كان �عتماد أم بدونه) ١(
 ".امليسور ال يسقط �ملعسور " أي مسح ظهر اليد الباقية على االرض لقاعدة ) ٢(

    



٤٥٥ 

ولــيس كــذلك لــو كانتــا جنســتني، بــل ميســح �مــا كــذك مــع تعــذر التطــري إال أن تكــون متعديــة، أو مقطــوعتني، 
حائلة فيجب التجفيف وإزالة احلائل مع االمكان، فإن تعـذر ضـرب �لظهـر إن خـال منهمـا وإال ضـرب �جلهـة 

ي لتيممــه الــذي هــو أ) مــرة للوضــوء(والضــرب . يف االول، و�ليــد النجســة يف الثــاين، كمــا لــو كــان عليهــا جبــرية
مـن " �د� �العلـى كمـا أشـعر بـه ) فيمسح �ما جبهته من قصاص الشعر إىل طـرف االنـف االعلـى(بدل منه 

ريه" )١(إىل" و "  ق عليــه، وزاد بعضــهم مســح احلــاجبني، ونفــي . )٢(، وإن احتمــل غــ وهــذا القــدر مــن اجلبهــة متفــ
 .)٣(عنه املصنف يف الذكرى البأس
ويف الثـــاين قـــوة، لـــوروده يف بعـــض . )٤(ومهـــا احمليطـــان �جلبهـــة يتصـــالن �لصـــدغني: وآخـــرون مســـح اجلبينـــني

 )٥(االخبار الصحيحة
___________________________________ 

 .من قصاص الشعر إىل أطراف االصابع: ٤٦٦يف قول املصنف يف ص ) ١(
 .الحتمال كونه حتديدا للمحل، ال للفعل) ٢(
 .ذكر أنه ال �س �لقول �لز�دة مسح احلاجبني) الذكرى(يف  أي الشهيد ) ٣(
 .إىل أصل االذن -أي طرفها  -�لضم ما بني حلظ العني " الصدغ ) " ٤(
أنــه وصــف التــيمم فضــرب بيديــه علــى االرض مث رفعهمــا فنفضــهما مث مســح  وهــو مــارواه عمــر بــن أيب املقــدام عــن أيب عبــدهللا ) ٥(

 .كفيه مرة واحدةعلى جبينيه و 
 .٦احلديث . ٩٧٧ص ) املصدر نفسه(

    



٤٥٦ 

ظهــر يــده (ميســح ) مث. (أمــا االول فمــا يتوقــف عليــه منــه مــن �ب املقدمــة ال اشــكال فيــه، وإال فــال دليــل عليــه
) إىل أطــراف االصــابع، مث(وهــو موصــل طــرف الــذراع يف الكتــف : بفــتح الــزاي) اليمــىن بــبطن اليســرى مــن الزنــد

 .مبتد� �لزند إىل اآلخر، كما أشعر به كالمه) )١(كذلك(ببطن اليمىن  )اليسرى(مسح ظهر 
 .إحدامها ميسح �ا جبهته، واالخرى يديه) ومرتني للغسل(
ري اجلنــب( إحــدامها ) مــرتني( )٢(ممــن عليــه حــدث يوجــب الغســل عنــد تعــذر اســتعمال املــاء مطلقــا) ويتــيمم غــ

ولـو قـدر علـى الوضـوء خاصـة وجـب، ويـتمم عـن . بضـربة بدال من الغسل بضربتني، واالخرى بدال مـن الوضـوء
، مع أنه يصدق عليـه أنـه حمـدث غـري جنـب، فالبـد يف اخراجـه مـن قيـد، وكأنـه تركـه اعتمـادا )٣(الغسل كالعكس

 .على ظهوره
مـن الوضـوء، أو الغسـل إن كـان التـيمم بـدال عـن أحـدمها كمـا هـو الغالـب، ) البدلية(قصد ) وجيب يف النية(

 ممه لصالةفلو كان تي
___________________________________ 

 .ة �لزند يف اليد اليمىن كلمة كذلك اشارة إىل ماسبق من اعتبار البدء) ١(
 .أي ال وضوء وال غسال) ٢(
 .�ن متكن من الغسل، لكفاية املاء له وجب عليه الغسل وليس له بعد االغتسال ماء يتمكن من التوضؤ وجب عليه التيم) ٣(

    



٤٥٧ 

اجلنازة، أوللنوم على طهارة، أو خلروجه جنبا من أحد املسجدين على القول �ختصـاص التـيمم بـذلك كمـا هـو 
 .)٢(مل يكن بدال من أحدمها، مع احتمال بقاء العموم جبعله فيها بدال اختيار� )١(أحد قويل املصنف

 .كاملائية  )٣(ب، والكالم فيهمامن وجوب، أو ند) والوجه(ملشروط �لطهارة ) االستباحة(جيب فيه نية ) و(
 وال ريب يف اعتبارها يف كل عبادة مفتقرة إىل نية) والقرية(

___________________________________ 
اذاكان الرجل �ئما يف املسجد احلرام، أومسجد الرسول : " استند القائل �الختصاص إىل صحيحة أيب محزة عن أيب جعفر ) ١(
فـاحتلم فأصـابته جنابـة فليتـيمم، وال ميـر يف املسـجد إال متيممـا، وال �س أن ميـر يف سـائر املسـاجد، وال جيلـس  وآله عليه اهللا صلى

 ".يف املساجد 
 .٦احلديث . ١٥الباب . ٥٨٥ص  ١اجلزء ) وسائل الشيعة(
يت جيـوز فيهـا التـيمم اختيـارا يكـون القصـد  ففـي املـوارد. أي حيتمل ابقاء عبـارة املصـنف علـى عمومهـا، فتكـون البدليـة عامـة شـاملة) ٢( الـ

 .أيضا جائزا، لكنها بدلية اختيارية
فما قيل هنـاك مـن عـدم اعتبـار قصـد الوجـوب والنـدب آت ). الوضوء والغسل(أي يف االستباحة والوجه كالكالم يف الطهارة املائية ) ٣(

 .يف الطهارة الرتابية أيضا

    



٤٥٨ 

 .)١(عبادةليتحقق االخالص املأمور به يف كل 
وظـاهر االصـحاب االتفـاق علـى . مبعىن املتابعة بني أفعاله حبيث ال يعد مفرقـا عرفـا): املواالة(جتب فيه ) و(
تظهـر  )٤(وعلـى القـول مبراعـاة الضـيق فيـه مطلقـا. )٣(وهـل يبطـل �الخـالل �ـا أو �مث خاصـة؟ وجهـان. )٢(وجو�ا

 .وإال فاالصل يقتضي الصحة )٥(قوة االول
___________________________________ 

 .٥البينة اآلية ) وما ا�روا إال �عبد وا اهللا �لص� � ا�ين (: يف قوله تعاىل) ١(
 .الدليل على ذلك االمجاع) ٢(
ط وأمـا اذا كـان الوجـوب وجـو� شـرطيا فـاالخالل �ـا مبطـل للعمـل املشـرو . أي ان كان وجوب املواالة وجو� نفسيا فاملخـل �ـا آئـم) ٣(
 .�ا
 .ا أكان يتوقع زوال العذر أم ال سواء) ٤(
أي على القول بوجوب �خري التيمم إىل ضيق الوقت يكون االخالل �ملواالة مبطال، النه �لتفريق إمـا متقـدم علـى وقتـه أو مفـوت ) ٥(

 .وأماعلى القول جبواز البدار فاالصل عدم اشرتاط املواالة، ال�ا مشكوكة الوجوب. للواجب

    



٤٥٩ 

بعــد كـــل ضــربة بـــنفخ مــا عليهمــا مـــن أثــر الصـــعيد، أو مســحهما، أو ضـــرب ) )١(نفــض اليـــدين) يســتحبو (
 .إحدامها �الخرى

حبيث يكون قد بقي منه مقدار فعلـه مـع �قـي شـرائط الصـالة املفقـودة ): عند آخر الوقت(التيمم ) وليكن(
ورجـاء حصـوله ) وجـو� مـع الطمـع يف املـاء( )٢(والصالة �مـة االفعـال علمـا أو ظنـا، وال يـؤثر فيـه ظهـور اخلـالف

 .على أشهر االقوال بني املتأخرين) واال استحبا�(ولو �الحتمال البعيد 
مراعــاة الضـــيق  -وهــو الـــذي اختــاره املصــنف يف الـــذكرى وادعــى عليـــه املرتضــى والشــيخ االمجـــاع  -والثــاين 
 .)٣(مطلقا

 .، وهو قول الصدوق)٤(والثالث جوازه مع السعة مطلقا
واالخبـــــار بعضـــــها دال علـــــى اعتبـــــار الضـــــيق مطلقـــــا، وبعضـــــها غـــــري منـــــاف لـــــه، فـــــال وجـــــه للجمـــــع بينهـــــا 

 .)٥(�لتفصيل
___________________________________ 

 .حتريكها الزالة ما عليها من آ�ر الغبار: نفض اليد) ١(
 .الصالة اليت صالها به، وال حيتاج إىل االعادةأي لو ظن بضيق الوقت فتيمم مث ظهر عدم الضيق فتيممه صحيح، وكذا ) ٢(
 .تعميم للجواز، سواء رجا حصول املاء أم مل يرج) ٣(
 .أي سواء رجا حصول املاء أم ال) ٤(
 .منشأ االختالف اختالف التعابري يف الروا�ت) ٥(

 .االحاديث ٢٢الباب  ٩٩٣ص  ٢اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
ت فــان فاتــك املــاء مل تفتــك االرض: وهنــاك حــديث آخــر قــال الصــادق  أخر التــيمم إىل آخــر الوقــ . اذا مل جنــد مــاء واردت التــيمم فــ

ــغ املــاء قبــل أن خيــرج  ســأل ابوبصــري االمــام الصــادق : ويف روايــة أخــرى. ١احلــديث ) املصــدر نفســه( عــن رجــل تــيمم وصــلى مث بل
 ".ليس عليه إعادة الصالة : " الوقت؟ فقال

 .١١احلديث . ١٤الباب . ٩٨٣ص ) املصدر نفسه(

    



٤٦٠ 

كما لـو تـيمم لعبـادة عنـد ضـيق وقتهـا ولـو بنـذر ركعتـني يف وقـت معـني   -أما املستدام . هذا يف التيمم املبتدأ
 .جاز فعل غريها به مع السعة -يتعذر فيه املاء، أوعبادة راجحة �لطهارة ولو ذكرا 

ري غسـل  )املاء انتقض(استعمال ) ولو متكن من( تيممه عن الطهارة اليت متكن منهـا، فلـو متكـن مـن عليـه غـ
واحلكــم �نتقاضـه مبجـرد الـتمكن مبـين علــى . ، انــتقض تيممـه خاصـة، وكـذا الغسـل)١(اجلنابـة مـن الوضـوء خاصـة

 .الظاهر
  )٣(لهفمشروط مبضي زمان يسع فعل املائية متمكنا منها، فلو طرأ بعد التمكن مانع قب )٢(وأما انتقاضه مطلقا

كشف عن عدم انتقاضه، سواء شرع فيها أم ال كوجـوب الصـالة �ول الوقـت، واحلـج للمسـتطيع بسـري القافلـة 
 مع اشرتاط استقرار الوجوب مبضي زمان يسع الفعل، الستحالة التكليف بعبادة يف وقت ال يسعها

___________________________________ 
 .سائر االغسال عن الوضوء لعدم احتادها معهقيد الغسل بغري اجلنابة النقراد ) ١(
 .أي ظاهرا و�طنا) ٢(
 .أي لو طرأ املانع بعد التمكن من املاء وقبل أن ميضي زمان يسع الطهارة فان ذلك يكشف عن عدم االنتقاض واقعا) ٣(

    



٤٦١ 

 .وكالم االصحاب )٢(، كما يقتضيه ظاهر االخبار)١(مع احتمال انتقاضه مطلقا
 )٣(من املاء �قضا، فان اتفـق قبـل دخولـه يف الصـالة إنـتقض إمجاعـا علـى الوجـه املـذكور وحيث كان التمكن

 .وإن وجده بعد الفراغ صحت، وانتقض �لنسبة إىل غريها
___________________________________ 

 .سواء اتسع الوقت للعبادة أم ال) ١(
 .نص احلديث االولاليك . االحاديث ٢٠الباب . ٩٩٠ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٢(

ص . نعـــم مـــامل حيـــدث، أو يصـــب مـــاء: يصـــلي الرجـــل بتـــيمم واحـــد صـــالة الليـــل والنهـــار كلهـــا؟ فقـــال: قلـــت اليب جعفـــر  واليـــك نـــ
 .احلديث الثاين من نفس الباب

 ".جيزيه ذلك إىل أن جيد املاء : " يف رجل يتيمم؟ قال عن أيب عبدهللا 
فان أصـاب املـاء وهـو يف آخـر : قلت: قال يوب اشرتاط التمكن مع االصابة، فقد روى عن االمام الصادق لكن يف حديث أيب ا

 .اذارأى املاء وكان يقدر عليه انتقض التيمم: فيصلي �لتيمم صالة أخرى؟ قال: قلت له: قال. قد مضت صالته: فقال: الوقت؟ قال
 .٦ث احلدي. ١٩الباب . ٩٩٠ص ) املصدر نفسه(
 وجود املاء : أي مع التمكن من املاء ال جيز) ٣(

    



٤٦٢ 

 )٢(عمـــال �شـــهر الـــروا�ت) علـــى االصـــح( )١(مطلقـــا) أمتهـــا(ولـــو بعـــد التكبـــري ) ولـــو وجـــده يف أثنـــاء الصـــالة(
 .)٣(وأرجحها سندا واعتضادا �لنهي الوارد عن قطع االعمال

م فهو للوجوب على تقدير وجو�ا فيحرم قطعهـا وحيث حكم �المتا. وال فرق يف ذلك بني الفريضة والنافلة
، ولــو ضــاق )٥(واحلمــل علــى �ســي االذان قيــاس )٤(والعــدول �ــا إىل النافلــة، الن ذلــك مشــروط �ســباب مســوغة

ري هـذه الصـالة علـى تقـدير عـدم الـتمكن منـه . الوقت فال إشكال يف التحرمي وهل ينـتقض التـيمم �لنسـبة إىل غـ
 .)٦(من أنه مشروط �لتمكن ومل حيصل واملانع الشرعي كالعقلي: ا تقدمبعدها؟ االقرب العدم، مل

___________________________________ 
 .سواء أكان قبل الركوع أم بعده) ١(
 .االحاديث ٢١الباب . ٩٩١ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٢(

 .واختالف االقوال مستند إىل اختالف االخبار وكيفية اجلمع بينها
 .، وإىل االمجاع٣٣اآلية : وسلم سورة دمحم  )وال تبطلوا أعمال�م (: إىل قوله تعاىلاشارة ) ٣(
 .كما لو أراد درك فضيلة اجلماعة، أو خوف فو�ا) ٤(
 وبطالن القياس واضح يف مذهبنا) ٥(
املــانع الشــرعي كــالكون يف الصــالة، فانــه غــري كــذلك . أي كمــا لــو كــان هنــاك مــانع عقلــي عــن الوصــول إىل املــاء فــال ينــتقض التــيمم) ٦(

 .منتقض للتيمم

    



٤٦٣ 

 .ومنها الرجوع مامل يقرأ. منها الرجوع مامل يركع: ومقابل االصح أقوال
ريان: ومنهــا مســتند إىل روايــة معارضــة مبــا  )٢(ال شــاهد هلمــا، واالول )١(التفصــيل بســعة الوقــت وضــيقه، واالخــ

 )٣(هو أقوى منها
___________________________________ 

 .الرجوع مامل يقرأ والتفصيل بسعة الوقت وضيقه: ومها) ١(
 .وهو الرجوع مامل يركع) ٢(
 .الروا�ت الواردة يف املقام أكثر من واحدة مع معارضة بعضها �خرى لكن ميكن التوفيق بينها) ٣(

 .االولاليك نص احلديث . االحاديث ٢١الباب  ٩٩٣ - ٩٩١ص ) املصدر نفسه(راجع 
ت اليب جعفــر : عــن زرارة قــال فلينصــرف فليتوضــأ مــامل يركــع، وإن كــان قــد ركــع : إن أصــاب املــاء وقــد دخــل يف الصــالة؟ قــال: قلــ

 .فليمض يف صالته، فان التيمم أحد الطهورين
 .اليك نص احلديث اخلامس

 .تيمم مث جاء رجل ومعه قربتان من ماءسألته عن رجل صلى ركعة على : قال عن زرارة عن أيب جعفر 
 .يقطع الصالة ويتوضأ مث يبين على واحدة: قال

 .أمر بقطع الصالة مطلقا، سواء أكان وجدان املاء قبل الركوع أم بعده فهذا احلديث معارض للحديث االول، حيث إنه 

   



٤٦٤ 

   



٤٦٥ 

 )كتاب الصالة(القسم الثاين : اجلزء االول

 )يف أعدادها -الفصل االول ( :فصوله أحد عشر
   



٤٦٦ 

   



٤٦٧ 

 .، نسبت إىل اليوم تغليبا)١(اخلمس الواقعة يف اليوم والليلة): اليومية: (صلوات) والواجب سبع(
 .على مايشمل الليل) ٢(أوبناء على إطالقه

أو وهـذه االمســاء إمـا غالبــة عرفــا، ). واجلمعـة والعيــدان، واآل�ت، والطـواف، واالمــوات وامللتـزم بنــذر وشــبهه(
 ، وعدها سبعة أسد مما صنع من قبله)٣(بتقدير حذف املضاف فيما عدا االوىل، واملوصوف فيها

___________________________________ 
 .وهي صالة الصبح، والظهر، والعصر، واملغرب والعشاء) ١(
 .�ذا املعىن صحيحة أيضا على معىن عام يشمل الليل والنها فاذا نسبة الصالة إىل اليوم" اليوم " أي اطالق ) ٢(
مشسـان، : " كمـا هـو املتعـارف يف االطالقـات العرفيـة، حيـث يقـال  -أي تسمية هذه الصـلوات �ـذه االمسـاء إمـا مـن �ب التغليـب ) ٣(

أو حبــذف املضــاف أي صــالة اجلمعــة، . مــع أن الشــمس واحــدة والقمــر واحــد، واحلســن واحــد، وهــذا اســتعمال شــائع" قمــران، حســنان 
 .لطواف، صالة امليت، وهكذاصالة ا

يت التصـــلح اال للوصـــفية، فـــال بـــد حينئـــذ مـــن تقـــدير  ن جر�نـــه يف الصـــلوات اليوميـــة نظـــرا إىل �ء النســـبة الـــ إال أن تقـــدير املضـــاف ال ميكـــ
ه، نظـرا إىل وهـو امللتـزم بنـذر، لعـدم صـحة االضـافة فيـ: كما أنه جيب تقدير املوصوف أيضا يف االخري  -أي الصالة اليومية  -املوصوف 

 .ويبقى توجيه تذكري الصيغة فال بد من �ويلها إىل الواجب. أنه وصف مفعول

    



٤٦٨ 

ويف إدخـــال صـــالة االمـــوات إختيـــار إطالقهـــا عليهـــا . جيعـــل اآل�ت ثـــال� �لكســـوفني: )١(حيـــث عـــدوها تســـعة
الصـالة عمـاال فاحتـة فيهـا وال  )٣(ونفـي )٢(بطريق احلقيقة الشرعية، وهـو الـذي صـرح املصـنف �ختبـاره يف الـذكرى

 .ينايف احلقيقة: طهور، واحلكم بتحليلها �لتسليم
 وبقي من أقسام الصالة الواجبة صالة االحتياط، والقضاء فيمكن

___________________________________ 
 .�ما داخلتان يف قسم اآل�تيف الشرائع صالة الكسوف، وصالة الزلزلة قسمني برأسهما، مع أ حيث جعل احملقق ) ١(

 .١٠٢ص  ١اجلزء . راجع الشرائع الطبعة اجلديدة
 .ال ريب أ�ا تسمى صالة أيضا وإن اشتملت على الدعاء: قال يف الذكرى) ٢(
 .من أن اطالق الصالة على صالة امليت بطريق احلقيقة الشرعية: رد من الشارح على ما افاده املصنف) ٣(

ت أن نفي الصال: وخالصته ة عن صالة ال فاحتة فيها وال طهور كصالة امليت، وكذا احلكـم بتحليـل الصـالة �لتسـليم، مـع أن صـالة امليـ
 .ينايف كون االطالق املذكور بنحو احلقيقة الشرعية: ال تسليم فيها

    



٤٦٩ 

هـا، والثـاين ، وهو الذي استحسنه املصنف، يف اليومية الن االول مكمـل ملـا حيتمـل فواتـه من)١(دخوهلما يف امللتزم
 .وجه وجيه )٣(وله. ، والثاين يف اليومية)٢(فعلها يف غري وقتها ودخول االول يف امللتزم

 ، فإن الصالة خري)ال حصر له(من الصالة ) واملندوب(
___________________________________ 

، لكـن االسـتعمال غالـب يف ارادة العهـد واليمـني مـن والثـاين يشـمل املقـام. نظرا إىل كون امللتزم أعم من أن يكون بنـذر، أوشـبه نـذر) ١(
 ".النذر وشبهه : " شبه النذر فيمااذا قيل

 .الن صالة االحتياط ملتزم على املكلف بسبب شكه يف الركعات) ٢(
 .أي هلذا االحتمال االخري وجه اعتباري وجيه) ٣(

، الن االحتيـــاط صـــالة التزمهـــا "امللتـــزم " يهمـــا حتـــت عنـــوان دخـــول صـــالة االحتيـــاط والقضـــاء كلت): االحتمـــال االول: (واليـــك التفصـــيل
 .وكذلك صالة القضاء التزمها املكلف على نفسه بسبب عدم انيا�ا يف وقتها. املكلف على نفسه بسبب شكه يف الركعات

وكذلك القضاء . ية، فتعدمنها�عتبار أن صالة االحتياط مكملة لصالة اليوم" اليومية " دخول كلتيهما حتت عنوان ): االحتمال الثاين(
 .نفس الصلوات اليومية غري أ�ا تؤدى يف خارج وقتها

ث( أمــا االحتيــاط فــالن املكلــف قــد التزمهــا علــى . دخــول صــالة االحتيــاط يف امللتــزم، ودخــول صــالة الققــاء يف اليوميــة): االحتمــال الثالــ
 .وقتهاوأما الفضاء فال�ا هي اليومية املؤداة خارج . نفسه بسبب شكه

    



٤٧٠ 

 .)١(موضوع، فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر
 ).فللظهر مثان ركعات قبلها(اليومية اليت هي ضعفها ) وأفضله الرواتب(
 ).وللعصر مثان ركعات قبلها(
 ).وللمغرب أربع بعدها(
أي اجللـوس �بـت فيهمـا �الصـل ال رخصـة، الن الغـرض منهمـا واحـدة، ليكمـل ) وللعشاء ركعتان جالسـا(

 .�ا ضعف الفريضة وهو حيصل �جللوس فيهما، الن الركعتني من جلوس ثوا�ما ركعة من قيام
 ، بل هو أفضل على االقوى، للتصريح به)وجيوز قائما(

___________________________________ 
: ومـا حتيتـه؟ قـال: قلـت. �ذر للمسـجد حتيـة�أ: وسلم وهو جالس وحده فقـال يل دخلت على رسول هللا : عن أيب ذر قال) ١(

 .خري موضوع فمن شاء أقل، ومن شاء أكثر: � رسول هللا إنك أمرتين �لصالة فما الصالة؟ قال: فقلت. ركعتان تركعهما
رك مســـتد(جتـــده يف " اســـتقل واســـتكثر " واحلـــديث بلفـــظ . الطبعـــة اجلديـــدة ٣احلـــديث  ٤البـــاب . ٣٠٧ص . ٨٢اجلـــزء ) حبـــار االنـــوار(

 .٩، ٨احلديث  ١٧٥الباب العاشر ص . ١ا�لد ) وسائل الشيعة

    



٤٧١ 

ومضـافا . وعدم داللة مادل على فعلهما جالسا على أفضليته بل غايته الداللـة علـى اجلـواز )١(يف بعض االخبار
 .)٢(إىل ما دل على أفضلية القيام يف النافلة مطلقا

___________________________________ 
وركعتــان بعــد العشــاء اآلخــرة يقــرأ فيهمـا ماثــة آيــة قائمــا، أو قاعــدا، والقيــام : " واه ســليمان بــن خالــد عــن أيب عبـدهللا وهـو مــار ) ١(

" يف حـــديث  واملصـــنف جـــوز القيـــام ومل يفضـــله علـــى القعـــود، اســـتنادا إىل مـــا عـــن الصـــادق ". أفضـــل، وال تعـــدمها مـــن اخلمســـني 
 ".ء اآلخرة كان أيب يصليهما وهو قاعد وأ� اصليهما وأ� قائم وركعتان بعد العشا

واحلـــديث الثـــاين ال يـــدل علـــى االفضـــلية، فـــال يعـــارض ) ١٦ - ٩احلـــديث  ١٣البـــاب  ٣٦ - ٣٤ص  ٣اجلـــزء ) وســـائل الشـــيعة(راجـــع 
قعــود، الن مفادهــا ثبــوت القيــام  وكــذلك ســائر أخبــار البــاب املصــرحة ��مــا مــن جلــوس، أو مــن. احلــديث االول املصــرح �فضــلية القيــام

 .فيها حبسب أصل التشريع الشرعي وكذلك ال يعارضه ما دل على فعل االمام هلما جالسا، الن فعل االمام أعم
 ."ان الصالة قائما أفضل من الصالة قاعدا : " من املرتبة، أو املبتدأة، كقول الرضا : سواء أكانت �فلة العشاء، أم غريها) ٢(

 .٣احلديث  ٤الباب  ٦٩٦ص  ٤اجلزء ) املصدر نفسه(راجع 
 .فاطالقه يشمل �فلة العشاء ايضا فيكون القيام افضل من اجللوس فيها

    



٤٧٢ 

 .واالفضل جعلهما بعد التعقيب، وبعد كل صالة يريد فعلها بعدها. أي بعد العشاء) بعدها )١(وحملهما(
ففــي . رمضــان الواقعــة بعــد العشــاء، و�خريمهــا عنهــا واختلــف كــالم املصــنف يف تقــديهما علــى �فلــة شــهر

 .)٢(وظاهره هنا االول، نظرا إىل البعدية. ويف الذكرى �لثاين. النفلية قطع �الول
 .)٤()وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها(بعدها ) ركعات صالة الليل، وركعتا الشفع) ومثان(، )٣(وكالمها حسن

 .)٥(وتسع وعشرون. وي ثالث وثالثون �سقاط الوتريةور . هذا هو املشهور رواية وفتوى
___________________________________ 

 .أي وحمل ركعيت �فلة صالة العشاء بعد اتيان صالة العشاء) ١(
 .وحملهما بعدها: أي إىل كلمة بعد يف قوله) ٢(
 .وهذا من التسامح يف االطالق الوصفي. انظرا إىل أ�ا لو وقعت بعد صالة النافلة لكانت واقعة بعد العشاء أيض) ٣(
 .أي قبل صالة الصبح حبذف املضاف، أوعلى طريقة االستخدام) ٤(
أي وروي تسع وعشرون، وروي سبع وعشرون بنقص نوافل العصر أربعا مع الوترية فيبقى تسـع وعشـرون، أو سـتا مـع الـوترية فيبقـى ) ٥(

البـد : مادل على أ�ا أربع وثالثـون وأ�ـا ضـعف الفـر يضـة، وأن ا�مـوع واحـد ومخسـونلكن يف مقام اجلمع بينها، وبني . سبع وعشرون
 .من محل االخبار املذكورة على أن االربع والثالثني أصل السنة يف غري الوترية وتتأكد التسع والعشرون مث السبع والعشرون

    



٤٧٣ 

ــى امل. وســبع وعشــرون بــنقص العصــرية أربعــا، أو ســتا مــع الــوترية ؤكــد منهــا ال علــى احنصــار الســنة ومحــل عل
 .فيها
راتبتهــا كــان : ، ولــو قــال)الر�عيــة وتســقط راتبــة املقصــورة )١(تنتصــف(املــوجبني للقصــر ) ويف الســفر واخلــوف(

بـل قيـل . أقصر، فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة ركعة، وهو يف غري الوترية موضـع وفـاق، وفيـه اعلـى املشـهور
عــدم ســقوطها، معلــال ��ــا ز�دة يف  )٢(" الرضــا " لفضــل بــن شــاذان عــن ولكــن روى ا. إنــه إمجــاعي أيضــا

 .اخلمسني تطوعا، ليتم �ا بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع
 .)٣(وهذا قوي النه خاص ومتعلل إال أن ينعقد االمجاع على خالفه: قال املصنف يف الذكرى

___________________________________ 
 ".تنصف " يف بعض النسخ املخطوطة ) ١(
 .٣احلديث  ٢٩الباب  ٧٠ص . ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٢(
 .انتهى كالم املصنف يف الذكرى) ٣(

    



٤٧٤ 

على دعوى ابن ادريس االمجـاع عليـه، مـع أن الشـيخ يف النهايـة صـرح بعدمـه، فمـا قـواه يف  )١(ونبه �الستثناء
 .حمله
ــ( وقــد خــرج عنــه مواضــع ذكــر املصــنف منهــا . هــذا هــو االغلــب). ة تشــهد وتســليمولكــل ركعتــني مــن النافل

 .تشهد وتسليم) و للوتر �نفراده: (موضعني بقوله
فهـي عشـر ركعـات خبمـس تشـهدات ) ترتيـب الظهـرين بعـد الثنائيـة(من التشهد والتسليم ) ولصالة االعرايب(

لشــيخ يف املصــباح والســيد رضــي الــدين بــن وبقــي صــلوات آخــر ذكرهــا ا. وثــالث تســليمات كالصــبح والظهــرين
ــــد مــــن ركعتــــني تــــرك املصــــنف واجلماعــــة اســــتثناء )٢(طــــاووس يف تتماتــــه ها، لعــــدم  يفعــــل منهــــا بتســــليم واحــــد أزي

 .)٣(وصالة االعرايب توافقها يف الثاين، دون االول. اشتهارها، وجهالة طريقها
___________________________________ 

 .أن ينعقد االمجاع على خالفهإال : وهو قوله) ١(
 .اسم كتاب البن طاووس �عتبار كونه تتميا ملصباح الشيخ) ٢(
 .أي صالة االعرايب توافق سائر الصلوات املذكورة يف جهالة الطريق، وال توافقها يف عدم اشتهارها، ال�ا مشهورة) ٣(

  



٤٧٥ 

 )يف شروطها -الفصل الثاين (
واملراد هنا وقت اليومية، مع أن السبعة شروط ملطلق الصـالة غـري االمـوات ) الوقت -االول ): (وهي سبعة(

ت �ليوميـة إال أن يؤخـذ   )٣(، لكن ال يالئمه)٢(، فيجوز عود ضمري شروطها إىل املطلق)١(يف اجلملة ختصـيص الوقـ
 وما بعد ذكره جممال )٤(كون مطلق الوقت شرطا

___________________________________ 
كما . ال جلميع أفراد الصالة: لوقت شرط يف اجلملة ملطلق الصالة إال صالة امليت فإنه ليس شرطا فيها، فهو شرط يف اجلملةالن ا) ١(

 .أن الطهارة من احلدث واخلبث ليست شرطا فيها، مع أ�ا أحد الشرائط السبعة
 .أي إىل مطلق الصالة، سواء أ كانت يومية أم غريها) ٢(
ضــمري شــروطها إىل مطلــق الصـالة ختصــيص الوقــت الــذي هــو احـد الشــروط الســبعة للصــالة، الن الوقــت مشــرتك أي ال يالئـم عــود ) ٣(

 .بني مجيع الصلوات سوى صالة امليت
ت، ال خصــوص االوقــات املــذكورة يف الصــالة اليوميــة شــرط ملطلــق الصــالة، ال أنــه شــرط خلصــوص اليوميــة فقــط) ٤( ق الوقــ . أي أن مطلــ

ت الـذي : قدس سره ويكون ما ذكره املصنف من تفصيل االوقات بعد أن ذكر الوقت امجاال حكما آخر ال ربط لـه �شـرتاط أصـل الوقـ
 .هو شرط ملطلق الصالة

شـرطا ملطلـق الصـالة،  -على اطالقـه  -واحلكم اآلخر الذي هو تفصيل االوقات خمتص �ليومية وال ينايف هذا االختصاص كون الوقت 
 .مطلق الصالة إىل" شروطها " وارجاع ضمري 

    



٤٧٦ 

 .من التفصيل حكم آخر لليومية
، لعدم املميز مع اشرتاك اجلميع يف الشرائط بقول مطلـق، إال )١(ولو عاد ضمري شروطها إىل اليومية ال حيسن

ــزم إال  ــق لــنظم الشــروط، بقرينــة تفصــيل الوقــت وعــدم اشــرتاطه للطــواف واالمــوات وامللت أن عــوده إىل اليوميــة أوف
 .من احلدث واخلبث يف صالة االموات وهي أحد السبعة: اشرتاط الطهارة )٢(عدمبتكلف وجتوز، و 

___________________________________ 
إىل اليوميــة فقــط لعــدم وجــود املخصــص، لتقــدم ذكرالصــالة امجــاال، مث ذكــر الشــرائط الســبعة " شــروطها " أي ال حيســن عــود ضــمري ) ١(

ت هــذا مــع أن . تفصــيال لــذلك االمجــال ىت الوقــ مجيــع الصــلوات مشــرتكة يف الشــرائط الســبعة مــن دون اختصاصــها �حــدى الصــلوات حــ
 .أي الظرف الزماين، ال مبعناه اخلاص الذي هو االوقات اخلاصة املختصة �ليومية -مبعناه العام 

لشرائط السبعة ليست شرطا يف صـالة هذه قرينة �لثة على عود الضمري إىل اليومية، الن الطهارة من احلدث واخلبث اليت هي من ا) ٢(
 وعدم اشرتاطه : بقرينة تفصيل والقرينة الثانية قوله: امليت والقرينة االوىل قوله

    



٤٧٧ 

الفــرد االظهــر مــن بينهــا، واالكمــل مــع انضــمام قــرائن  )٢(اليوميــة �لضــمري مــع اشــرتاكه، لكو�ــا )١(واختصــاص
 .لفظية بعد ذلك

) املعلـوم بزيـدالظل(وسـط السـماء وميلهـا عـن دائـرة نصـف النهـار  عـن) زوال الشمس(من الوقت ) فللظهر(
 :)٤(وذلك يف الظل املبسوط) بعد نقصه(لزاد الشئ  )٣(أي ز�دته مصدران

___________________________________ 
 أنه كيف قلت برتجيح عود الضمري إىل اليومية فضط، مع أن اللفظ مطلق؟: دفع وهم حاصل الوهم) ١(
 .ب عن الوهم املذكورجوا) ٢(

 .أن الرتجيح الجل أن اليومية هي الفرد االظهر بني الصلوات وأكملها، والجل القرائن اللفظية االخر: حاصله
 .أي زيد وز�دة كالمها مصدران لزاد) ٣(
مشرق الشمس تشرق وهو ظل الشاخص املنصوب مواز� لسطح االفق متوجها حنو : التقييد �ملبسوط لالحرتاز عن الظل املنكوس) ٤(

مس قلــيال أخــذ الظــل يف احلــدوث، وكلمــا زاد االرتفــاع ازداد الظــل. علــى رأســه حــني الطلــوع ولــيس ظــل حينئــذ أصــال . واذا ارتفعــت الشــ
ى : واملبســوط. املعكـوس، أو املنكـوس، النـه بعكـس الظـل املبسـوط: ويقـال لـه هـو ظـل الشـاخص املنصـوب عمـودا علـى سـطح االفـق علــ

 ".املبسوط : " ، ويكون ظله عند الطلوع طويال ممتدا على االرض إىل جهة املغرب، ولذلك يقال لهزاويتني قائمتني
وبعد الـزوال حيـدث . وكلما ارتفعت الشمس نقض الظل إىل حد الزوال، فإما أن ينعدم رأسا، أو ينتهي نقصانه إىل أقصر حده كما �يت

 .شرقا، وكلما اقرتبت الشمس إىل الغروب زاد الظل الشرقيظل شرقي، أو �خذ الظل الباقي يف االزد�د وامليل 

    



٤٧٨ 

طويـل قـائم  )١(وهو احلادث من املقاييس القائمة على سطح االفق، فان الشـمس إذا طلعـت وقـع لكـل شـاخص
ظـــل إىل جهـــة املغـــرب، مث اليـــزال يـــنقص كلمـــا  -علـــى ســـطح االرض حبيـــث يكـــون عمـــودا علـــى ســـطح االفـــق 

خمالفـا  )٢(ارتفعت الشمس حىت تبلغ وسط السماء فينتهي النقصان إن كـان عـرض املكـان املنصـوب فيـه املقيـاس
 كانمليل الشمس يف املقدار الظل ويعدم أصال إن كان بقدره، وذلك يف كل م

___________________________________ 
ما نصب على سطح االرض لغرض إستعالم جهة الظـل، أو مقـداره، وجيـب أن يكـون قائمـا علـى االفـق بتسـعني درجـة : الشاخص) ١(

 :من كل جانب من جوانبه االربع
ومــن املغــرب إىل .  املغــرب تســعون درجــةومــن اجلنــوب إىل. املشــرق، املغــرب، الشــمال اجلنــوب أي مــن املشــرق إىل اجلنــوب تســعون درجــة

 .٣٦٠=  ٤*  ٩٠درجة بضرب  ٣٦٠فهذه . ومن الشمال إىل املشرق تسعون درجة. الشمال تسعون درجة
 .ويشرتط أن يكون السطح القائم عليه الشاخص مساو� جدا

واالسـتفادة مـن . الـزوال، ويقـاس بـه الظـلاسـم لكـل آلـة تقـاس �ـا االشـياء، واملقصـود منـه هنـا الشـاخص الـذي يسـتعلم بـه : املقياس) ٢(
 .الشاخص ختتلف حسب اختالف البالد عرضا

وهـو أول يـوم مـن فصـل الربيـع، فتطلـع علـى : إن الشـمس يف أول يـوم مـن بـرج احلمـل تكـون علـى نقطـة االعتـدال الربيعـي: توضـيح ذلـك
دائـرة معـدل (طلوعهـا وغرو�ـا منحرفـا عـن خـط االسـتواء  خط االستواء وتغرب عليه وتسري موازية له، مث متيـل إىل جهـة الشـمال، فيكـون

، مث �خـذ الشـمس يف الرجـوع واالنتقـاص مـن )�ايـة بـرج اجلـوزاء(وهكذا تنحرف شيئا فشيئا حىت اليوم االخري من فصـل الربيـع ). النهار
 .ينذاك على مدار رأس السرطان، وتسري الشمس ح)نقطة االنقالب الصيفي: (وهو أول يوم من أ�م الصيف، ويقال هلا: احنرافها

ويبعد هذا املدار عن مدار معدل النهار إىل جهة الشمال مبا يقرب من ثـالث وعشـرين درجـة ونصـف، ويظـل االحنـراف الشـمايل يـنقص 
ىت تنتهــي الشــمس إىل نقطــة االعتــدال اخلريفــي وهــو أول يــوم مــن اخلريــف، فتطلــع الشــمس علــى مــدار معــدل النهــار كمــا  : يومــا فيومــا حــ

كانت يف أول فصل الربيع، مث �خذ يف االحنراف حنو اجلنوب شيئا فشيئا حىت نقطة االنقالب الشتوي فتسري على مدار رأس اجلدي مث 
 .ترجع عائدة حىت تنتهي إىل نقطة االعتدال الربيعي، وهكذا

يت تكــون علــى خــط اذا فيختلــف ظــل كــل شــاخص �لنســبة إىل موقعيتــه مــن اال. هــذه دورة الشــمس يف طــول أ�م الســنة ــ رض فــالبالد ال
 ).الربيعي واخلريفي: (االستواء بعدم ظلهم عندما تكون الشمس على نقطيت االعتدالني

 .ومييل ظلهم حنو اجلنوب اذا أخذت الشمس تنحرف حنو الشمال، و�لعكس
يـد حسـب إقبـال الشـمس علـيهم والبالد اليت يكون عرضها أكثر من ثالث وعشرين درجة ونصف ال يعدمون الظـل أبـدا، بـل يـنقص ويز 

أمـا الــبالد . وأهـل اجلنــوب يكـون ظلهـم إىل اجلنــوب عنـد الـزوال أبــدا. فأهـل الشــمال يكـون ظلهـم إىل الشــمال عنـد الـزوال أبــدا: وإد�رهـا
مـرة عنـد : نيورمبـا يعـدم ظلهـم، وذلـك يف السـنة مـرت. اليت تكون بني االنقالبني فيأخذ ظلهم مييل حنو الشـمال �رة، وحنـو اجلنـوب أخـرى

 .وأخرى عند هبوطها ووصوهلا إىل نفس الدرجة. صعود الشمس ووصوهلا إىل درجة عرض ذلك البلد

    



٤٧٩ 

   



٤٨٠ 

 .)١(يكون عرضه مساو� للميل االعظم للشمس، أو أنقص عند ميلها بقدره وموافقته له يف اجلهة
 .)٢(م وما قار�ا يف العرضوسل ويتفق يف أطول أ�م السنة تقريبا يف مدينة الرسول 

___________________________________ 
ت جهــة عــرض البلــد /  ٣٥درجــة و /  ٢١عرضــها ) كمكــة املكرمــة(كمــا اذا كــان عــرض البلــد أقــل مــن امليــل االعظــم ) ١( دقيقــة وكانــ

 .-أي كان عرض البلد مشاليا، واحنراف الشمس إىل الشمال أيضا  -متفقة مع جهة احنراف الشمس 
 .درجة تقريبا وهوأزيد من امليل االعظم بدرجة ونصف تقريبا) ٢٥(على عرض) املدينة املنورة(تقريبا، الن : إمنا قال) ٢(

    



٤٨١ 

إىل ذلـك املقـدار،  )١(ويف مكة قبل االنتهاء بسـتة وعشـرين يومـا، مث حيـدث ظـل جنـويب إىل متـام امليـل، وبعـده
 .مث يعدم يوما آخر
زائدا على امليل االعظـم ال يعـدم الظـل فيـه أصـال، بـل يبقـى عنـد زوال الشـمس أن ما كان عرضه : والضابط

ن مســامتة رؤوس أهلــه وقر�ــا ومــا كــان عرضــه مســاو� للميــل . منــه بقيــة ختتلــف ز�دة ونقصــا� ببعــد الشــمس مــ
ه ومـا كـان عرضـه أنقـص منـه كمكـة وصـنعاء يعـدم فيـه يـومني عنـد مسـامت. يعدم فيه يوما وهـو أطـول أ�م السـنة
 .)٣(، كل ذلك مع موافقتة له يف اجلهة كما مر)٢(الشمس لرؤوس اهله صاعدة وهابطة

يف الـــذكرى، تبعـــا  ، ال كمـــا قالـــه املصـــنف )٤(أمـــا امليـــل اجلنـــويب فـــال يعـــدم ظلـــه مـــن ذي العـــرض مطلقـــا
 .من كون ذلك مبكة وصنعاء يف أطول أ�م السنة، فإنه من أقبح الفساد: للعالمة

 .الرافعي من الشافعية، مث قلده فيه مجاعة منا ومنهم من غري حتقيق للمحل )٥(وقع فيهوأول من 
 .يف شرح االرشاد )٦(وقد حرر� البحث

___________________________________ 
 أي بعد متام امليل ورجوعها إىل نفس درجة عرض البلد) ١(
 .ها عائدة إىل نقطة االعتدالصعود الشمس ميلها إىل نقطة االنقالب، وهبوطها رجوع) ٢(
 .كون العرض وامليل إىل جهة واحدة جنو�، أو مشاال: املوافقة) ٣(
 .الن العرض إذا كان مشاليا وكان احنراف الشمس إىل جهة اجلنوب فإن ظل أهل ذلك البلد ال ينعدم) ٤(
 .أي يف هذا الفساد) ٥(
 .نه مصدر ميميسواء، ال" البحث " وهو و " املبحث " يف بعض النسخ ) ٦(

    



٤٨٢ 

   



٤٨٣ 

 - ٢٨(املصـادف) خردادمـاه( ٧يـوم ) جـوزاء(مـن بـرج  )١(إىل النقطة رقـم -صاعدة  -عند وصول الشمس 
 -وعنــد وصــول الشـــمس . ، ينعــدم الظــل يف مكــة املكرمـــة، ملســامتة الشــمس لــرؤس أهلهــا عنـــد الــزوال-) مــي

ينعــدم الظــل  -) جــوالي - ١٥(ملصــادفا -) تريمــاه( ٢٤يــوم ) ســرطان(مــن بــرج  )٢(إىل النقطــة رقــم -هابطــة 
ايضا يف مكـة املكرمـة، ملسـامتة الشـمس رؤس أهلهـا وقـت الـزوال أمـا قبـل وصـوهلا إىل النقطـة االوىل، وكـذا بعـد 

 .وأما عند كو�ا بني النقطتني، فظلهم جنويب. عبورها عن النقطة الثانية، فظل أهل مكة مشايل
ـــــو حـــــظ يف الشـــــكل نـــــورة تبعـــــد عـــــن نقطـــــة امليـــــل االعظـــــم بدرجـــــة ونصـــــف، الن ان موقعيـــــة املدينـــــة امل: ول

 ).درجة ٢٢/  ٥:(، أما �اية امليل االعظم فهي)درجة ٢٥:(عرضها
 .إذن فالشمس التسامت رؤس أهل املدينة املنورة أبدا، وال ينعدم ظلهم بتا�

    



٤٨٤ 

ولـوعرب بظهـور . البـةوإمنا مل يذكر املصنف هنـا حكـم حدوثـه بعـد عدمـه، النـه �در فاقتصـر علـى العالمـة الغ
 .الظل يف جانب املشرق كما صنع يف الرسالة االلفية لشمل القسمني بعبارة وجيزة

إن وقــت العصــر يــدخل مبضــي مقــدار  )١(بتقــدير أن ال يكــون قــد صــالها) وللعصــر الفــراغ منهــا ولــو تقــديرا( فــ
ــث لــو اشــتغل �ــا : مــن قصــر ومتــام، وخفــة، وبــطء، وحصــول الشــرائط، وفقــدها: فعلــه الظهــر حبســب حالــه حبي

بــل تظهــر الفائــدة لــو صــالها �ســيا قبــل الظهــر، فإ�ــا تقــع . المتهــا، ال مبعــىن جــواز فعــل العصــر حينئــذ مطلقــا
 .)٢(صحيحة إن وقعت بعد دخول وقتها املذكور، وكذا لو دخل قيل أن يتمها

وهــو املقيــاس : الظــل )٣(أي ذي مثــل) مثلــه(احلــادث بعــد الــزوال ) مصــري الظــل(أي العصــر إىل ) و�خريهــا(
 .من تقدميها على ذلك الوقت، كما أن فعل الظهر قبل هذا املقدار أفضل) أفضل(

___________________________________ 
فلـو . أنـه لـو صـلى الظهـر لكـان فارغـا منهـا حينئـذ: النه لو صلى الظهر يكون الفراغ حتقيقيا، فاملقصود �لفراغ التقديري من الظهـر) ١(

 .صر غافال عن أنه مل يصل الظهر ووقعت العصر يف وقتها بعد مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال فصالته تقع صحيحةصلى الع
أي دخل الوقت املشرتك قبل أن يفرغ من صالة العصر مبقدار ركعة، فعند ذلك تكون صالة العصر صـحيحة، الن مـن أدرك ركعـة ) ٢(

 .من الوقت فقد أدرك الوقت كله
 .فإنه مل يقل أحد بوجوب �خري العصر إىل ذلك املقدار أي أن �خري العصر إىل مصري الظل مثل الشاخص مستحب �التفاق) ٣(

    



٤٨٥ 

 .بل قيل بتعينه، خبالف �خري العصر
 .)١(وهي الكائنة يف جهة املشرق، وحده قمة الرأس): وللمغرب ذهاب احلمرة املشرقية(
إال أنه هنا لو شـرع يف العشـاء متامـا �مـة االفعـال . على حنو ما قرر للظهرولو تقديرا ) وللعشاء الفراغ منها(

 .فالبد من دخول املشرتك وهو فيها، فتصح مع النسيان، خبالف العصر
أمــا الشــفق االصــغر . )٢(، بــل قيــل بتعينــه كتقــدمي املغــرب عليــه)املغربيــة أفضــل(إىل ذهــاب احلمــرة ) و�خريهــا(

 .)٣(واالبيض فال عربة �ما عند�
___________________________________ 

خط نصف النهـار املسـامت لقمـة الـرأس، فمـا بـني خـط نصـف : االعلى من كل شئ واملقصود: بكسر القاف وتشديد امليم: القمة) ١(
 .النهار واالفق الشرقي هو جهة املشرق، فاذا ذهبت احلمرة عن هذه اجلهة فقد دخل وقت صالة املغرب

 .وجوب �خري صالة العشاء عن ذهاب احلمرة املغربية كما قيل بوجوب تقدمي صالة املغرب على ذهاب احلمرة املغربيةأي قيل ب) ٢(
شــعاع الشــمس ختتلــف درجاتــه عنــد طلوعهــا، وكــذلك عنــد غرو�ــا، فقبــل الطلــوع يكــون يف االفــق الشــرقي بيــاض مث محــرة مث صــفرة  ) ٣(

 -بتحريـك الفــاء  -مث إن الشـفق . ن صـفرة مث محـرة مث بيـاض، وبــني البياضـني سـواد الليــلكمـا أنــه عنـد الغـروب تكــو . كاشـفة مث الطلـوع
 .يقصد به اللون االمحر عند الطلوع والغروب �رة، واللون االبيض أخرى

 ".احلمرة : قالفأي شئ الشفق؟ ف: قلنا: " فسره �المحر ) االمام الصادق(وقد اختلفت كلمات اللغويني يف هذا املقام، ولكن 
 .١احلديث . ٢٣الباب . ١٤٩وص  ٦احلديث . ٢٢الباب . ١٤٨ص . ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 

    



٤٨٦ 

 .وهو الثاين املعرتض يف االفق )١(الصادق) وللصبح طلوع الفجر(
ال مبعـىن أن الظهـر تشـارك العصـر يف مجيــع  )٢(اختيـارا علـى أشـهر القـولني) وميتـد وقـت الظهـرين إىل الغـروب(

 .)٣(ذلك الوقت، بل خيتص العصر من آخره مبقدار أدائها، كما خيتص الظهر من اوله به
___________________________________ 

أي املمتد يف عرض االفق فينشر فيه، خبالف الفجر الكـاذب فإنـه يصـعد مـن االفـق إىل السـماء، وحيـيط بـه سـواد اليـل مـن الطـرفني ) ١(
أي الــذئب، تشــبيها بــذنب الــذئب رافعــا لــه إىل الســماء، حيــث إن وســطه أبــيض، وكــل مــن طرفيــه " رحان ذنــب الســ: " ولــذلك يقــال لــه

 .أسود
وأما للمختـار . إن امتداد وقت الظهرين إىل الغروب وقت املضطر كالناسي، وذوي االعذار: يف أكثر كتبه ويقابله قول الشيخ ) ٢(

 .ل الشاخص ووقت العصر إىل مثليهفوقت الظهر إىل أن يصري الظل احلادث مث
 .-أى أربعة أسباع قامة الشخص  -وعنه يف النهاية أن وقت الظهر للمختار إىل أن يصري الظل أربعة أقدام 

 .وعن السيد املرتضى يف كتبه أن وقت العصر إىل أن يصري الظل ستة أسباع قامة االنسان
فلـو . خمتص �ا كما أن الوقت مبقـدار أداء صـالة الظهـر مـن أولـه خمـتص �لظهـر يعين أن الوقت من آخره مبقدار أداء صالة العصر) ٣(

شرع �لظهر قبل الوقت غافال مث دخل الوقت وهو يف الصالة فوقعت ركعة من الظهر داخل الوقت جاز لـه بعـد إمتامهـا أن �يت بصـالة 
 .العصر وإن مل ميض من أول الوقت سوى مقدار ركعة واحدة

    



٤٨٧ 

وفتهمــــا �عتبــــار كو�مــــا لفظــــا واحــــدا اذا امتــــد وقــــت جمموعــــه مــــن حيــــث هــــو جممــــوع إىل  وإطــــالق امتــــداد
ميتــد وقــت العصــر إىل : إىل ذلــك، كمــا اذا قيــل -وهــو الظهــر  -ال ينــايف عــدم امتــداد بعــض أجزائــه : الغــروب
�ـذا  )٢(وقتهمـاوحينئـذ فـإطالق االمتـداد علـى . اليـه -وهـو اوهلـا : ال ينايف عدم امتـداد بعـض أجزائهـا )١(الغروب
 .بطريق احلقيقة، ال ا�از اطالقا حلكم بعض االجزاء على اجلميع أو حنو ذلك )٣(املعىن
مـع اختصـاص العشـاء مـن آخـره مبقـدار أدائهـا، علـى حنـو مـا ذكـر�ه ) العشائني إىل نصـف الليـل(وقت ) و(

 .يف الظهر ين
 .)٤(ن مل تظهر لالبصارعلى أفق مكان املصلي وإ) وميتد وقت الصبح حىت تطلع الشمس(
ت الفريضـة . وهوالظل احلـادث بعـد الـزوال) �فلة الظهر من الزوال إىل أن يصري الفئ(وقت ) و( مسـاه يف وقـ

 اي سبعي قامة) قدمني(مقدار  )٥("اذا رجع : فاء" وهو اجود، النه مأخوذ من  -ظال وهنا فيئا 
___________________________________ 

 .التغليب يف االسم، أو �عتبار ا�اورة، وإطالق اسم الغروب على مايشمل الوقت القريب منهمن �ب ) ١(
 .أي على وقت الظهر والعصر) ٢(
 .أي �عتبار كو�ما لفظا واحدا) ٣(
 .�ن يكون هناك مانع عن رؤية الشمس كاجلبال واالبنية املرتفعة) ٤(
 .يرجع إىل طرف املشرق بعد ما كان غريبا مث مشاليا لداللته على أن أصل الظل موجود، و�لزوال) ٥(

    



٤٨٨ 

، واالصـل فيـه أن قامـة االنسـان غالبـاً سـبعة "قدم " املقياس، ال�ا إذا قسمت سبعة اقسام يقال لكل قسم 
 .أقدام بقدمه

ر فعلى هذا تقدم �فلة العصر بعد صـالة الظهـر أول وقتهـا، أو يف هـذا املقـدار، وتـوخ) وللعصر أربعة أقدام(
 .)١(هذا هو املشهور رواية وفتوى. الفريضة إىل وقتها وهو ما بعد املثل

وهو ز�دة الظل مبقـدار مثـل : )٢(ويف بعض االخبار ما يدل على امتداد وقتهما �متداد وقت فضيلة الفريضة
 .وفيه قوة. الشخص للظهر، ومثليه للعصر

___________________________________ 
ــار اليهــــا مــــذكورة يف والــــروا�ت امل) ١( ــيعة(شــ ن ص . ٣اجلــــزء ). وســــائل الشــ ــ ـــث مــــن أبــــواب . ٨البــــاب  ١١٠إىل ص  ١٠٣مــ االحاديـ

 .املواقيت
 .من امتداد وقت �فلة الظهرين �متداد وقت فضيلتهما: ومقابل املشهور ما حكي عن بعض

ا كتـــب بعـــض نعـــم يستشـــهد هلـــذا القـــول بـــروا�ت أحســـنها مـــ. مل جنـــد روايـــة تـــدل علـــى ذلـــك بصـــراحة) ٢(
روي عـــن آ�ئـــك القـــدم والقـــدمني، واالربـــع والقامـــة والقـــامتني وظـــل مثلـــك، : " أصـــحابنا إىل أيب احلســـن 

  ".ال القدم وال القدمني إذا زالت الشمس : والذراع والذراعني؟ فكتب 
    



٤٨٩ 

وغريهم من السلف مـن صـالة �فلـة العصـر قبـل الفريضـة  واالئمة  ويناسبه املنقول من فعل النيب 
 .وعلى ما ذكروه من االقدام ال جيتمعان أصال ملن أراد صالة العصر يف وقت الفريضة. متصلة �ا

ن ســنة العصــر، ويــؤخر البــاقي إىل أن يريــد صــالة العصــر،   واملــروي أن النــيب  كــان يتبــع الظهــر بــركعتني مــ
 .)٢(وهو السر يف اختالف املسلمني يف أعداد �فليتهما. )١(تبعها �ربع وست واخر الباقيورمبا ا

___________________________________ 
أمـا اتبـاع الظهـر �ربـع، و�خـري البـاقي فلــم . أي رمبـا أتبـع الظهـر �ربـع مـن �فلـة العصـر واخـر البـاقي ورمبـا اتبعهـا بسـت واخـر البـاقي) ١(

 .د إليه من طرقناجند ما يرش
�ب فضـل االربـع قبـل الظهـر وبعـدها و�ب  ١٩ - ١٨ص . ٣كمـا يف كتـاب نيـل االوطـار اجلـزء   -) اخواننـا السـنة(نعم ورد مـن طـرق 

 .١٢ - ١٦الصالة الراتبة املؤكدة ص 
الذي أخذ االحكام عـن  ) االمام الصادق(وأما اتباع الظهر بست و�خري الباقي فلم نعثر على اخلرب احلاكي له سوى ما ورد عن 

 ".صالة النافلة مثان ركعات حني تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر : " ، قالرسول هللا 
وسـلم أنـه صــلى  عـن النـيب  أن سـر اخـتالف الفقهـاء يف أعـداد نوافـل الظهـرين، أو �فلـة العصـر، هـو أ�ـم رووا مقصـوده ) ٢(

ت، أو أربـــع، أو  ن ســ ــى مثانيــة، وأن مــا بقـــي مــ بعــدالظهر ركعتــني، أو أربعــا، أو ســـتا فظنــوا أن ذلــك مــن �فلـــة الظهــرين وتزيــد �فلتهـــا عل
 .ركعتني �فلة العصر

   



٤٩٠ 

أربـع ركعـات قبـل صـالة الظهـر، وركعتـان بعـده ومـن غـري الراتبـة . مـن الراتبـة ركعتـان قبـل الظهـر: فعن احلنابلة
 .وأربع بعدها، وأربع قبل صالة العصر

 00000000000nمن السنن أربع ركعات قبل صالة الظهر بتسليمة واحدة: وعن احلنفية. 
وأما فيه أن يصلي بعدها أربعة، ومن املندوبـة أربـع . ومن السنة ركعتان بعد صالة الظهر من غري يوم اجلمعة

 .ر وإن شاء ركعتنيركعات قبل صالة العص
من النوافل املؤكدة التابعة للفرائض ركعتان قبل اهلظر، أو اجلمعة، وركعتـان بعـد الظهـر، أو ): الشافعية(وعن 

اجلمعة، ومن غري املؤكدة ركعتان قبل الظهر سوى ماتقـدم، وركعتـان بعـدها كـذلك واجلمعـة كـالظهر، وأربـع قبـل 
 .الظهر

ن  تبــة التابعــة للفــرائض قبــل صــالة الظهــر وبعــدها، وقبــل صــالة العصــر وال حــد أن النوافــل الرا): املالكيــة(وعــ
وهـو أربـع قبـل صـالة الظهـر، وأربـع بعـدها، وأربـع قبـل صــالة : هلـا، ولكـن االفضـل مـا وردت االحاديـث بفضـله

 .العصر
ي فقـــد اســـتقرت آراؤهـــم علـــى أ�ـــا مثـــاين ركعـــات للظهـــر ومثلهـــا للعصـــر، وقـــد ادعـــ): فقهـــاء االماميـــة(وأمـــا 

االمجاع على ذلك ومل يوجد فيه خالف سوى ما حيكـى عـن هدايـة الصـدوق أنـه جعـل سـت عشـرة كلهـا �فلـة 
 .للظهر

 .من أنه جعل ركعتني من الثمانية الثانية �فلة العصر فقط، و�قيها �فلة للظهر: وما حيكى عن االسكايف
 .منيفتبني من مجيع ما حكيناه وجوه االختالف إمجاال بني فقهاء املسل

    



٤٩١ 

ولو أخر املتقدمة على الفرض عنه ال لعـذر نقـص الفضـل وبقيـت اداء مـا . )١(ولكن أهل البيت أدرى مبا فيه
 .)٢(بقي وقتها، خبالف املتأخر فإن وقتها ال يدخل بدون فعله

 فتبقــى اداء إىل ان ينتصــف الليــل، ولــيس يف النوافــل) وللمغــرب إىل ذهــاب احلمــرة املغربيــة، وللعشــاء كوقتهــا(
 ما ميتد �متداد وقت

___________________________________ 
ــــب أن ) ١( ــوة(الريــ ـــل بيــــــت النبــــ يب  ) أهـــ ـــ ــــاأتى بــــــه النـــ ــات، وأن مــ ــــاين ركعــــ ــــر مثــ ـــل العصــ ــوا أن نوافـــ ــذين عرفــــ ــــم الــــ ـــذلك وهــ أدرى بـــ
فل العصر وقد قدمها، ال أ�ا من نوافل الظهر، لتكـون يف بعض االخيان من ركعتني، أو أربع أو ست بعد الظهر إمنا هي من نوا 

 .أزيد من مثانية، ونوافل العصر أقل منها
وبعضـها متـأخرة عنـه كنافلـة العشـائني، واملقدمـة هلـا . أن النوافـل بعضـها متقدمـة علـى الفـرض كنافلـة الظهـرين والفجـر: توضيح ذلـك) ٢(

وأمـا املتـأخرة . ت مـع بقـاء وقتهـا تكـون صـحيحة وأداء، لكنهـا �قصـة الفضـلولعل املتقدم شرط لكماهلـا، اخـر . وقت خاص كما عرفت
 .فوقتها بعد الفرض يف مدة خمصوصة أيضا، لكنها لوقدمت على فرضهامل تصح، لوقوعها قبل وقتها

    



٤٩٢ 

 .)١(الفريضة على املشهور سواها
 .)٢(ال ة الليل هناوالشفع والوتر من مجلة ص. الثاين) إىل طلوع الفجر(االول ) ولليل بعد نصفه(

___________________________________ 
ت ) ١( أي ســوى �فلــة العشــاء مـــن املشــهور يف �قــي النوافـــل أن وقتهــا وقــت فضــيلة الفريضـــة، أو أقــل منــع، وال ميتـــد وقتهــا �متــداد وقـــ

 .الفريضة
 .امتداد وقت مجيع النوافل الراتبة �متداد وقت الفريضة: ومقابل املشهور

جعلـت فـداك صـالة النهـار النوافـل كـم : قلـت اليب عبـدهللا : قـال. واية عـن القاسـم بـن الوليـد الغفـاري عـن أيب عبـدهللا وبه ر 
 .ست عشرة ركعة، أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إال أنك إن صليتها يف مواقيتها أفضل: " هي؟ قال

 .١٨احلديث . ١٣الباب . ٣٦ص  ٣اجلزء ). وسائل الشيعة(
 .ولكنها كما تراها غري صرحية �ملطلوب، ومعارضة مبا تقدم مما هو أصح منها وأشهر

ث. ١٣البــاب . ٤٢إىل  - ٣١ص ). املصــدر نفســه(راجــع  ث. ١٧البــاب . ٥٤إىل  - ٥١وص . االحاديــ ــ إىل  - ٥٥وص . االحادي
 .االحاديث. ١٨الباب  ٥٧

 .أي من حيث الوقت) ٢(

    



٤٩٣ 

ت مقـدار أربـع، كمـا يـزاحم بنافلـة الظهـرين لـو أدرك  )١(تشاركها يف املزاحةوكذا  بعد الفجـر لـو أدرك مـن الوقـ
 .إال ان يتلبس منها بركعتني فيتمها مطلقا )٣(أما املغربية فال يزاحم �ا مطلقا )٢(من وقتها ركعة

ت فضــيلة الفريضــة،  ) وللصــبح حــىت تطــع احلمــرة( كاملثــل، واملثلــني للظهــرين مــن قبــل املشــرق، وهــو آخــر وقــ
 .ال القدم )٤(واحلمرة املغربية للمغرب، وهو يناسب رواية املثل

___________________________________ 
ت كــذلك تشــاركها يف املزامحــة لصــالة الفجــر و�فلتــه، فلــو صــلى أربــع ) ١( أي كمــا أن صــالة الشــفع والــوتر تشــارك صــالة الليــل يف الوقــ

 .ل فطلع الفجر جيوز له أن �يت �لباقي، وبصالة الشفع والوتر، ويزاحم �ن �فلة الفجر وفريضتهركعات من صالة اللي
أن املزامحة يف املوارد السابقة �بتـة، كمـا أ�ـا �بتـة يف �فلـة الظهـرين، فللمصـلي أن يـزاحم بنافلـة الظهـر وقـت فضـيلة : مقصوده ) ٢(

 .رج وقتها، وكذلك احلال يف �فلة العصر وصالتهالظهر إذا صلى من �فلتها ركعة وخ
إذا ) ٣( ين ال يــزاحم املصــلي بنافلــة املغــرب صــالة العشـاء لــو دخــل وقتهــا ومل يكمــل �فلــة املغـرب، ســواء أتــى بشــئ مــن النافلــة أم ال، فــ يعـ

ا أوليـني أم أخريتـني، وعنـد ئـذ يـزاحم صـالة تلبس �ا وخرج وقتها يف أثناء االشتغال �ا أمت الـركعتني اللتـني تلـبس �مـا فقـط، سـواء أ كانتـ
 .العشاء �ذا املقدار

ملاكان وقت �فلـة الصـبح ممتـدا إىل آخـر وقـت فضـيلة الفريضـة فهـو يناسـب روايـة املثـل واملثلـني يف �فلـة الظهـرين، كـي يكـون : يعين) ٤(
 .ربعة من �فلة الظهرين للمغايرةوقت اجلميع ممتدا �متداد �متداد وقت الفريضة، وال يناسب رواية القدمني واال

    



٤٩٤ 

واحــرتز �ــا عــن ذات . )١(وهــي الــيت حيــدثها املصــلي تبعــا فــإن الصــالة قــر�ن كــل تقــي) وتكــره النافلــة املبتدئــة(
الســبب، كصــالة الطــواف، واالحــرام، وحتيــة املســجد عنــد دخولــه، والــز�رة عنــد حصــوهلا، واحلاجــة، واالســتخارة 

 .يف هذه االوقات اخلمسة املتعلق اثنان منها �لفعل )٣(طلقا، وقضاء النوافل م)٢(والشكر
 .إىل أن تغرب) والعصر(إىل ان تطلع الشمس ) بعد صالة الصبح(
أي بعده حىت ترتفع ويستويل شعاعها وتـذهب احلمـرة، وهنـا يتصـل ) عند طلوع الشمس(ثالثة �لزمان ) و(

أي ميلهـــا إىل الغـــروب واصـــفرارها حـــىت يكمـــل بـــذهاب ) غرو�ـــا(عنـــد ) و( )٤(وقـــت الكـــراهتني الفعلـــي والزمـــاين
 .)٥(احلمرة املشرقية

___________________________________ 
 .٢احلديث . ١٢الباب . ٣٠ص ). املصدر نفسه(راجع ) ١(

عليهـا لرتتـب وهذا دليل على جواز التربع �لصالة يف كل وقت، ومشروعيتها يف أي زمان، ومسيت مبتدئـة، لعـدم وجـود سـبب هلـا مقـدم 
 .عليه

 .هذه الصلوات مفصلة يف أبوا�ا املختصة �ا من كتاب لصالة وغريه) ٢(
 .أي ال يكره قضاء النوافل سواء أكانت ليلية أم �ارية يف االوقات اليت تكره النوافل املبتدأة فيها) ٣(
 .لزمان من طلوع الشمس إىل ارتفاعها عن االفقالن الكراهة املتعلقة �لفعل بعد صالة الصبح متصلة �لكراهة املتعلقة �) ٤(
يت  ) ٥( يت كانـت بعــد صـالة العصــر، والوقتيـة الــ أي حـىت يكمـل الغــروب بـذهاب احلمــرة املشـرقية، فقبــل الغـروب جتتمــع الكراهـة الفعليـة الــ

 .كانت قبل الغروب، فتتأكد الكراهة �جتماعهما

    



٤٩٥ 

 .وجتتمع هنا الكراهتان يف وقت واحد
ــزول ) هــاقيام(عنــد ) و( ) إال يــوم اجلمعــة(يف وســط الســماء ووصــوهلا إىل دائــرة نصــف النهــار تقريبــا إىل أن ت

 .فال تكره النافلة فيه عند قيامها، الستحباب صالة ركعتني من �فلتها حينئذ
إال أن يقـال بعـدم كراهـة املبتدئـة . ويف احلقيقة هـذا االسـتثناء منقطـع، الن �فلـة اجلمعـة مـن ذوات االسـباب

 .)١(فيه أيضا، عمال �طالق النصوص �ستثنائه
 كتعب) إال لعذر(النافلة الليلية على االنتصاف ) وال تقدم(

___________________________________ 
ين أن النصـــوص الدالـــة علـــى اســـتثناء يـــوم اجلمعـــة عـــن كراهـــة النافلـــة عنـــد الـــزوال مطلقـــة شـــاملة لغـــري �فلـــة اجلمعـــة أيضـــا، فيكـــون ) ١( يعـــ
 ".ال صالة نصف النهار إال يوم اجلمعة : " وعمدة ما ميكن التمسك �طالقه يف املقام صحيح ابن سنان. ستثناء متصالاال

 .٦احلديث . ٨الباب . ١٨ص . ٥اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
ن تصليه يوم اجلمعة فإن شئت عجلته صالة التطوع يوم اجلمعة إن شئت من أول النهار، وما تريد أ: " ، قالوما عن أىب عبدهللا 

 ".فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس 
 .٨احلديث . ١١الباب  ٢٤ص ). املصدر نفسه(

 .وعن صاحب احلدائق وغريه دعوى االمجاع وعدم اخلالف

    



٤٩٦ 

ولــه بعـــد العشـــاء بنيـــة وبــرد ورطوبـــة رأس وجنابـــة ولـــو اختياريــة يشـــق معهـــا الغســـل، فيجــوز تقـــدميها حينئـــذ مـــن أ
 .أو االداء، ومنها الشفع والوتر )١(التقدمي
 .)٢(من تقدميها يف صورة جوازه) وقضاؤها أفضل(
يف مواضــع ترتقـي إىل مخسـة وعشــرين ذكـر أكثرهــا املصـنف يف النفليــة، ) اال(مــن غـريه ) وأول الوقـت افضـل(

 :مواضعوحرر�ها مع الباقي يف شرحها، وقد ذكر منها هنا ثالثة 
___________________________________ 

أما أن ذلك من �ب تقـدمي النافلـة علـى وقتهـا، أو . أي النصوص دلت على جوازتقدمي صالة الليل على االنتصاف لذوي االعذار) ١(
ت لـذوي االعـذار، أو أن ذلـك أصـل وقتهـا فـال يظهـر مـن االخبـار مـا يعـني أحـد هـذه الو  نعـم ظـاهربعض . جـوهمن �ب التوسـعة يف الوقـ

 .االخبار يرشد إىل التوسعة يف الوقت
 ".ال �س بصالة الليل فيما بني أوله إىل آخره، إال أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل : " أنه قال ) االمام الصادق(فعن 

 .٩احلديث . ٤٤الباب . ١٨٣ص . ٣اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 
 .عن وقت صالة السفر  وسأل مساعة أ�احلسن االول

 ".من حني تصلي العتمة إىل أن ينفجر الصبح : " فقال
 .٥احلديث . ٤٤الباب  ١٨٢ص ). املصدر نفسه(
أي يف صورة جواز التقدمي لذوي االعذار يكون القضاء أفضل، ال يف صورة عدم جوازه كما يف حق من ال عذر له، وذلك النه ال ) ٢(

 .ه الصورة كي يكون القضاء أفضلفضل للتقدمي يف هذ

    



٤٩٧ 

مـن املراتـب الراجحـة علـى  )٤(، وما بعده)٣(، والقيام)٢(، كفاقد الساتر أو وصفه)١(بعد أوله) ملن يتوقع زوال عذره(
 على القول جبواز التيمم مع السعة والزالة النجاسة غري )٥(واملاء. ما هو به إذا رجا القدرة يف آخره

___________________________________ 
 .أي بعد أول الوقت) ١(
فاذا كان يرجو حتصيل طهارة الساتر يف آخر الوقت يستحب  -كالطهارة   -جمرور عطفا على الساتر، أي كفاقد وصف الساتر ية ) ٢(

 .له �خري الصالة
 .كان يرجو القدرة يف آخر الوقت�جلر عطفا على الساتر أيضا، أي كفاقد القيام يف أول الوقت فيستحب له �خري الصالة إذا  ) ٣(
واملعىن أن من كان على حالة اضطرارية يرجـو متكنـه مـن الصـالة يف حالـة أرجـع . جمرورة حمال عطفا على الساتر" كلمة وما بعده ) " ٤(

ن الصــالة مضــطجعا يرجــو متكنــه مــن الصــالة جالســا متكئــا، أو يــتمكن مــن االتكــا ء أو ل منهــا يســتحب لــه �خــري الصــالة كــاملتمكن مــ
فمن مل يتمكن من االحنناء . الوقت لكنه يرجو اجللوس مستقال آخره، وهكذا �لنسبة إىل املراتب االخر، بل وحىت يف بقية أفعال الصالة

 .لكامل يف الركوع يستحب له �خري صالته إذا كان يرجو التمكن من االحنناء الكامل يف آخرالوقت
ت مــع رجـاء حتصــيله يف آخـره، فيســتحب لـه �خــري صـالتهجمـرور عطفــا علـى الســاتر أيضـا، أي ك) ٥( هــذا علــى . فاقــد املـاء يف أول الوقــ

 .القول جبواز التيمم يف أول الوقت، وإال فالتأخري واجب

    



٤٩٨ 

نفســـه إىل االفطـــار حبيــث ينـــايف االقبـــال علـــى  )٢(ومثلـــه مــن �قـــت) فطـــره(غـــريه ) ولصـــائم يتوقــع( )١(املعفــو عنهـــا
 .الصالة

 .)٣(وإن تثلث الليل) إىل املشعر(مفيض من عرفة لل) ين وللعشاء(
___________________________________ 

ت النجاســة غــري معفــو عنهــا يف الصــالة، وال تتيســر إزالتهــا عــن الثــوب، أو البــدن، لكنــه يرجــو الــتمكن مــن إزالتهــا آخــر ) ١( أي إذا كانــ
 .ا أول الوقت، ليدرك فضيلة املسارعة إذا مل يكن هناك داع آخر للتأخريأما النجاسة املعفو عنها فيصلي �. الوقت فيستحب له التأخري

 .من �ق يتوق أجوف واوي وزان قال يقول) ٢(
 .�قت نفسه أي اشتاقت و�زعته: معناه االشتياق يقال

ن أيب عبــدهللا : إليــك نصــه ١٢احلــديث . ١٩البــاب . ١٤٣ص . ٣اجلــزء ) وســائل الشــيعة(راجــع  ن : قــال عــن عمــار عــ ســألته عــ
 .ال�س إن كان صائما أفطر مث صلى: صالة املغرب إذا حضرت هل جيوز أن تؤخر ساعة؟ قال

 ".ال تصل املغرب حىت �يت مجعا وإن ذهب ثلث الليل " إشارة إىل ماورد يف احلديث ) ٣(
 .١احلديث . ٥الباب . ٣٩ص . ١٠اجلزء ) املصدر نفسه(راجع 

 .فيكون هذا اخلرب خمصصا ملادل على كراهة �خري املغرب عن الشفق كما يف الوسائل. زدلفةومجعا اسم للمشعر، أو امل
 .١٥احلديث . ١٤٤وص  ١٣احلديث : ١٩الباب . ١٤٣ص . ٣اجلزء ) املصدر نفسه(راجع 

 .وكذلك يكون خمصصا ملا دل على امتداد وقت فضيلة العشاء إىل ثلث الليل
 .االحاديث ٢١الباب . ١٤٧إىل  - ١٤٥ص . ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 

    



٤٩٩ 

 ).ومع تعذرالعلم(بصنعة أو درس وحنومها  )١(املستند إىل ورد) ويعول يف الوقت على الظن(
ت، ) فإن(أما مع إمكانه فال جيوز الدخول بدونه  صلى �لظن حيث يتعذ العلم مث انكشف وقوعها يف الوقـ

 .وهو موضع وفاق) أعاد(عليه �مجعها ) وإن تقدمت( )٢(على أصح القولني) دخل وهو فيها أجزأ(أو 
___________________________________ 

 .هو العمل املرتب يف كل يوم مثال: الورد بكسر الواو وسكون الراء) ١(
ث أصـبحت  :أن من كانت لـه وضـيفة مرتبـة معينـة مـن درس، أو عبـادة أو صـنعة تنتهـي كـل يـوم عنـد الـزوال، أو املغـرب مـثال: واملراد حبيـ

 .عادة مستمرة فعند االنتهاء منها يظن بدخول الوقت فيجوز له التعويل على هذا الظن واالتيان �لصالة
والعمــدة يف ذلــك قاعــدة االجــزاء، مضــافا إىل خــرب امساعيــل بــن دراج عــن أيب . ومــن تبعــه ومقابــل االصــح قــول الســيد املرتضــى ) ٢(

 ".إذا صليت وأنت ترى أنك يف وقت ومل يدخل الوقت فدخل وأنت يف الصالة فقد أجزأت عنك : " قال عبدهللا 
 .١احلديث . ٢٥الباب . ١٥٠ص ). املصدر نفسه(راجع 

    



٥٠٠ 

وهو من يقدر على التوجه إىل عينها بغـري ) أو حكمه(هلا ) الكعبة للمشاهد(عني ) وهي) (القبلة -الثاين (
 .�لصعود إىل جبل، أو سطحمشقة كثرية ال تتحمل عادة ولو 

ريه( )٢(وهــي السـمت الــذي حيتمــل كو�ـا فيــه ويقطــع بعـدم خروجهــا عنــه المـارة شــرعية: )١()وجهتهـا( أي ) لغــ
ري املشــاهد ومــن حبكمــه كــاالعمى وليســت اجلهــة للبعيــد حمصــلة عــني الكعبــة وإن كــان البعــد عــن اجلســم . )٣(غــ

قبال العـني، إذ لـو أخرجـت خطـوط متوازيـة مـن مواقـف يوجب اتساع جهـة حمـاذا تـه، الن ذلـك ال يقتضـي اسـت
البعيـــد املتباعـــدة املتفقـــة اجلهـــة علـــى وجـــه يزيـــد علـــى جـــرم الكعبـــة مل تتصـــل اخلطـــوط أمجـــع �لكعبـــة ضـــرورة وإال 

 .)٤(خلرجت عن كو�ا متوازية
___________________________________ 

 .عد، أو عمىأي أن جهة الكعبة قبلة ملن مل يشاهد الكعبة، لب) ١(
 .االحاديث. ٣الباب . ٢٢١ - ٢٢٠ص . ٢اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 

 .أي تكفي االمارة الشرعية يف تعيني السمت، وال يلزم القطع) ٢(
 .غري موجودة فيما لدينا من نسخ اللمعة املخطوطة وبعض املطبوعة" كاالعمى " كلمة ) ٣(
فلــو . جبــا للتوســعة يف جهــة حماذاتــه، إال أ�ــا توســعة �لنظــرة العرفبــة، ال حبســب الدقــةأن البعــد عــن اجلســم وإن كــان مو : املقصــو د) ٤(

ذراعـا، وعلـى بعـد عشـرة أمتـار ) ٤٠(ذراعا واستقبل هذا اجلانب صف من املصلني على خط طولـه) ٣٠(فرضنا أن أحد جوانب الكعبة
خلطوط متوازية، فان عشرة من هذه اخلطوط خترج عن مثال، وخرج من أمام كل مصل خط، وبني كل خط وآخر ذراع واحد واستمرت ا

جرم الكعبة ال حمالة، وإن ابتعد صف املصلني عن الكعبة أمياال مادامت اخلطوط متوازية وجهة املصلني واحدة كما يتضح لـك جليـا يف 
ت اخلطــوط ا). ٢(الشــكل رقــم خلارجيــة منــه �جتــاه الكعبــة غــري وال ميكــن فــرض إصــابة جممــوع أفــراد الصــف البعيــد جلــرم الكعبــة إال إذا كانــ

 ).٣(متوازية كما يبدو لك جليا يف الشكل املرسوم رقم

    



٥٠١ 

يظهــر الفــرق بــني العــني واجلهــة، ويرتتــب عليــه بطــالن صــالة بعــض الصــف املســتطيل ز�دة مــن قــدر  )١(و�ــذا
 .الكعبة لو اعترب مقابلة العني

خالفــا لالكثــر، حيــث جعلــوا املعتــرب للخــارج عــن  والقــول �ن البعيــد فرضــه اجلهــة أصــح القــولني يف الســمألة،
 .)٢(احلرم استقباله، استنادا إىل روا�ت ضعيفة

___________________________________ 
مـن أن البعــد اليوجــب االتسـاع حقيقــة إتضـح الفــرق بــني القـول �عتبــار العـني، والقــول �عتبــار اجلهـة، فترتتــب علــى : أي ومبـا ذكــر�) ١(

صـالة بعـض الصـف الـذي يزيـد طولـه علـى طـول اجلانـب املواجـه مـن الكعبـة، خلـروج الـبعض مـع احملافظـة علـى التـوازي بـني  االول بطالن
بينما ترتتب على الثاين صحة صالة اجلميع حىت مع احلفاظ على توازي اخلطـوط، حيـث ال يعتـرب . اخلطوط املوصلة بني املصلي والكعبة
 .عض عنه ما دامت اخلطوط مصيبة للجهةإصابة جرم الكعبة فال يضر خروج الب

 .االحاديث. ٣الباب . ٢٢١ - ٢٢٠ص . ٣اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٢(

    



٥٠٢ 

 عني الكعبة
ان اخلطوطــة احملرجــة مــن مواقــف املصــلني يف صــف اطــول مــن بــني الكعبــة ال تلقــى  : يتبــني مــن هــذا الشــكل

 .بعيدكلها مع الكعبة اذا كانت متوازية، سواء الصف القريب وال
ويتبني من هذا الشكل ان الصفوف الىت تكون اطول من عني الكعبـة جيـب ان ينحرفـوا خبطـوط غـري متوازيـة 
لتلقـى يف عينهـا وتبـني مقايســة احـدا الصـفني االطــول �الخـر االبعـد وان االحنـراف يف االقــرب اكثـر مـن الصــف 

والشـخص الثالـث ) درجـة ١٦=(االبعد، فالشخص االول من الصف االبعد يكون احنرافه علـى زاويـة مقـدارها 
) درحــة ٤٤=(الشــخص االول مــن الصــف االقــرب فيكــون احنــراف علــى زاويــة مقــدارها ) درجــة وهكــذا ١٠=(

 ) درجة وهكذا ٤=(والشخص الثالث 
    



٥٠٣ 

   



٥٠٤ 

ــى العالمــات املنصــوبة ملعرفتهــا  )١(مث إن علــم البعيــد �جلهــة مبحــراب معصــوم، أواعتبــار رصــدي وإال عــول عل
 .نصا أو استنباطا

 )٣(كبعض أهل خراسان) )٢(العراق ومن يف مستهم(أهل ) وعالمة(
___________________________________ 

 .هي القواعد املقررة، واآلالت املصنوعة الستعالم جهة القبلة كالدائرة اهلندية مثال) ١(
 .ول بلدهم يكون مست قبلتهم، ومست قبلة أهل العراق متحداأي من قار�م يف ط) ٢(
وليس املراد منهـا املدينـة املشـهورة الـيت هـي احـدى ). خانقني(احدى املدن العراقية يف طريق ) خريسان(هنا ) خراسان(املقصود من ) ٣(

 .صلى هللا عليه وعلى آله االطهار) رضاالرسول االعظم االمام أبواحلسن علي بن موسى ال(حمافظات ايران واليت تضمنت قرب بضعة 
 ).بعقو�(وخيرتق ) د�ىل(اسم شهر يتفرع من الضفة اليسرى لنهر ) خريسان: (اليك التفصيل

) وآسـا. (وهـي الشـمس) خورشـيد(خمفـف ) خـور: (وهي كلمة فارسية مركبة مـن كلمتـني). خراسان(منحرفة عن كلمة ) خريسان(وكلمة 
 .شمسوهو املكان أي حمل طلوع ال

وإذا كان خراسان امسا ملقاطعة بعقو�، لكو�ا واقعة على طريق خراسان فسمي النهر الذي . النهر الشرقي: يكون معناه) خريسان(فنهر 
 .وهذاأقرب إىل احلقيقة من حيث التسمية. خيرتقها �مسها

 .لالستاذ مجال ��ن ١٥٨ص . راجع أصول أمساء املدن واملوقع العراقية اجلزء االول

    



٥٠٥ 

حــال غايـــة  )٢()جعــل املغــرب علــى االميــن، واملشــرق علــى االيســر، واجلــدي( )١(ممــن يقــار�م يف طــول بلــدهم
 :)٣(وهذه العالمة ورد �ا النص خاصة عالمة للكوفة وما �سبها). خلف املنكب االمين(ارتفاعه، أو اخنفاضه 

___________________________________ 
، وآخــر علــى نفــس )٣٠(وعــرض) ٤٠(اه إحتــاد البلــدين طــوال، إذ لــو فرضــنا أن بلــدا واقعــا علــى خــط طــولال يكفــي يف وحــدة االجتــ) ١(

، فان الزاوية احلاصلة من احنـراف االول أوسـع مـن الزاويـة احلاصـلة مـن احنـراف الثـاين )٥٠(خط طول البلد االول، لكنه على خط عرض
 ).٤(من الشكل رقمفال يكون املصليان يف البلدين �جتاه واحد كما يتضح 

بفتح اجليم وسكون الدال اسم كوكب قطيب يدور قريبا من القطب الشمايل يف قطر ثالث درجات، فهو عند غاية ارتفاعه : اجلدي) ٢(
أمـا إذا  . واخنفاضه يكون علـى خـط االسـتواء، ويف هـذه احلالـة يكـون عالمـة لقبلـة أهـايل أوسـاط العـراق عنـد جعلـه خلـف املنكـب االميـن

 .لى جهة ميني القطب، أو مشاله فال يصح جعله عالمة لقبلة أهل أوساط العراقكان ع
إين أكــون يف الســفر وال أهتــدي إىل القبلــة �لليــل؟ : الــنص الــوارد يف املقــام هــو مــا رواه دمحم بــن مســلم عــن أحــدمها عليهمــا الســالم) ٣(

 .نعم: قلت". جدي؟ : أتعرف الكوكب الذي يقال له: " فقال
متحدان يف الطول، وخمتلفان يف العرض بعشر درجات مثال ) و(والبلد املرموز بعالمة ) ز(أن البلد املرموز اليه بعالمة : لشكليتبني من ا

ن االجتــاهني ليســا علــى حــد ســواء، بــل الزاويــة احلادثــة يف البلــد ) ه(ومهــا معــا متجهــان إىل نقطــة  أمــا زاويــة . درجــة) ٢٠(تســاوي) ز(، لكــ
 ".اجعله على ميينك، وإذا كنت يف طريق احلج فاجعله بني كتفيك : " قال. درجة) ٣٣(فتساوي) و(البلد 
 .٢احلديث . ٥الباب . ٢٢٢ص . ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
ه إال أنـه يف الكـايف كمـا أثبتنـاه هنـا، وهـو االوىل السـتغنائ" وصـليه " احلديث االول يف الوسائل بطبعا�ا القدمية واحلديثة آخره : مالحظة

 .عن ختريج بعيد

    



٥٠٦ 

   



٥٠٧ 

فالعمـل �ـا متعـني يف أوسـاط العـراق، مضـافا إىل الكوفـة   )١(وهي موافقـه للقواعـد املسـتنبطة مـن اهليئـة وغريهـا
 .)٢(كبغداد واملشهدين واحللة
كمـــا صـــرح بـــه املصـــنف يف البيـــان،   - )٤(فـــان أريـــد فيهـــا �ملغـــرب واملشـــرق االعتـــداليان )٣(وأمـــا العالمـــة االوىل
 - )٥(ومها ملقاطعتان جلهيت اجلنوب والشمال خبطني حييث حيدث عنهما زوا� قوائم: أواجلهتان اصطالحا

___________________________________ 
 .كاجلغرافيا واهلندسة، فا�ما دخيالن يف معرفة درجات طول البلدان وعرضها وكيفية التوجه) ١(
 .داد وما بعدها أمثلة الوساط العراقبغ) ٢(
 .وهي جعل املغرب على االمين، واملشرق على االيسر) ٣(
 .املراد من االعتدالني هو طلوع الشمس وغرو�ا على حنو واحد) ٤(
يـه فيحصـل الن املصلي إذا جعل املغرب على ميينه، واملشرق على مشاله تكـون نقطـة اجلنـوب �جتـاه وجهـه ونقطـة، الشـمال بـني كتف) ٥(

من ذلك خطان متقاطعان خط موصل بني املشرق واملغرب، وآخر موصل بني اجلنوب والشـمال، وحيـدث مـن تقـاطع اخلطـني أربـع زوا� 
إذا يكون اجلدي بني كتفي املصلي، فلو أراد أن جيعله خلف املنكب االمين لزم احنرافـه عـن نقطـة اجلنـوب حنـو املغـرب، فـال يكـون . قوائم

 .دايل على يساره، واملغرب االعتدايل على ميينه مع جعل اجلدي خلف املنكب االميناملشرق االعت

    



٥٠٨ 

ـــت خمالفـــة للثانيـــة كثـــريا، الن اجلـــدي حـــال اســـتقامته يكـــون علـــى دائـــرة نصـــف النهـــار املـــاره بنقطـــيت  )١(كان
علـى اليمـني واليسـار يوجـب جعـل اجلـدي بـني  )٢(اجلنوب والشمال، فجعـل املشـرق واملغـرب علـى الوجـه السـابق

فاذا أعترب كون اجلدي خلف املنكب االمين لزم االحنراف �لوجه عـن نقطـة اجلنـوب . للتقاطع )٣(الكتفني، قضية
االميـن عـن املغــرب حنـو الشـمال، وااليسـر عـن املشـرق حنـو اجلنـوب، فــال  )٤(حنـو املغـرب كثـريا، فينحـرف بواسـطته

 .مة جلهة واحدةيصح جعلهما معا عال
واالعتبــار فهــي إمــا  )٥(إال أن يــدعى اغتفــار هــذا التفــاوت، وهــو بعيــد، خصوصــا مــع خمالفــة العالمــة للــنص

 -كاملوصل وما واالها   -فاسدة الوضع، أو ختتص ببعض جهات العراق، وهي أطرافه الغربية 
___________________________________ 

 .ة ارتفاعه، أو اخنفاضه على دائرة نصف النهاركونه حالة غاي: استقامة اجلدي) ١(
 .أي االعتداليان، أو اجلهتان اصطالحا) ٢(
 .أي أن ذلك مقتضى تقاطع اخلطني) ٣(
 .أي بسبب احنراف الوجه عن نقطة اجلنوب حنو املغرب ينحرف االمين عن املغرب حنو الشمال، وااليسر عن املشرق حنو اجلنوب) ٤(

حيث كانت خمالفة للنص القائل جبعل اجلدي خلف املنكب االمين، وهـو ال جيتمـع أي العالمة االوىل ) ٥(
وخمالفــة لالعتبــار أيضــا، الن قواعــد اهليئــة تــدل علــى لــزوم . مــع جعــل املغــرب علــى اليمــني واملشــرق علــى اليســار

    .االحنراف عن نقطة اجلنوب حنو املغرب



٥٠٩ 

 .)١(ذكر يف العالمةفان التحقيق أن جهتهم نقطة اجلنوب، وهي موافقة ملا 
وال �ملصـطلح، بـل �جلهتـني العـرفيتني انتشـر الفسـاد   )٣(غـري مقيـدة �العتـدال )٢(ولو اعتربت العالمة املـذكورة

بســـبب الـــز�دة فيهمـــا والنقصـــان امللحـــق هلمـــا �رة بعالمـــة الشـــام، وأخـــرى بعالمـــة العـــراق و�لثـــة بـــز�دة  )٤(كثـــريا
 .)٥(الثانية يوجب سقوط فائدة العالمة عنهما، وختصيصهما حينئذ مبا يوافق

___________________________________ 
 .فان مقتضاها االجتاه إىل نقطة اجلنوب كما تقدم -وهي جعل املغرب على اليمني، واملشرق على اليسر : أي العالمة االوىل) ١(
 .وهي جعل املغرب على االمين، واملشرق على االيسر) ٢(
 .من املشرق واملغرب املشرق واملغرب االعتداليان�ن ال يراد ) ٣(
يت تطلـع منهـا يف اليـوم اآلخـر، وكـذلك غرو�ـا) ٤( . نظرا الختالف مطالع الشمس ومغار�ا، ففي كل يوم تطلع من نقطة غـري النقطـة الـ

فلـو فرضـنا أن أحـدا  - علـى ماحققـه أهـل االختصـاص -وحيث إن جمال أماكن طلوعها يبلغ سبع وأربعني درجة، وسعة غرو�ـا كـذلك 
جعل آخر نقطة الطلوع الشمايل على يساره، وآخر نقطة الغروب اجلنويب على ميينه صدق عليه جعل املشرق على يساره، واملغرب على 

وكــذلك مــن جعــل آخــر نقطــة الطلــوع . ميينــه، ومــع ذلــك فهــو منحــرف عــن نقطــة اجلنــوب إىل الشــرق مبــا جيعلــه قريبــا مــن قبلــة أهــل الشــام
ويب على يساره، وآخر نقطة الغروب الشمايل على ميينه، فانه منحـرف عـن اجلنـوب حنـو املغـرب مبـا جيعلـه قريبـا مـن قبلـة أهـل أوسـاط اجلن

 .والجل أن يتجلى لك االمر راجع الشكل السادس. إذا ال تكون هذه العالمة عالمة �بتة. العراق
 .الن اعتبار العالمة االوىل على هذاالفرض عبث) ٥(

    



٥١٠ 

ان أوســـاط العـــراق عنـــد اجتـــاههم إىل الكعبـــة ينحرفـــون عـــن نقطـــة : بـــني مـــن هـــذا الشـــكليت) ٥(كل رقـــمشـــ
 .اجلنوب إىل الغرب فوق العشرين درجة ويلزمهم ان يقع كوكب اجلدى القطيب خلف منكبهم االمين

    



٥١١ 

اجلنـويب علـى اجتاه املصلي الذي جيعل منتهى املغرب الشمايل على ميينه، ومنتهى املشـرق  )١)(٦(شكل رقم
 .فرتاه منحرفا عن نقطة اجلنوب حنو املغرب بستة عشر درجة تقريبا) ب -أ (يساره بعالمة 

املصلي الذي جيعل منتهى املغرب اجلنويب على ميينه، ومنتهى املشرق الشمايل علـى يسـاره بعالمـة  اجتاه) ٢(
 .ريبافرتاه منحرفا عن نقطة اجلنوب حنو املشرق بسته عشر درجة تق) د -  ح(

    



٥١٢ 

وأمـا أطـراف العـراق الشـرقية كالبصـرة ومـا واالهـا مـن بـالد خراسـان فيحتـاجون إىل ز�دة احنـراف حنـو املغـرب 
 .)١(عن أوساطها قليال، وعلى هذا القياس

الظاهر من العبارة كون االيسـر ). خلف االيسر(أي اجلدي يف تلك احلالة ) جعله(من العالمات ) وللشام(
ا قبلــه، و�ــذا صــرح يف البيــان، فعليــه يكــون إحنــراف الشــامي عــن نقطــة اجلنــوب مشــرقا صــفة للمنكــب بقرينــة مــ

أن الشـامي جيعـل : والـذي صـرح بـه غـريه، ووافقـه املصـنف يف الـدروس وغريهـا. بقدر احنراف العراقي عنها مغـر�
احنـراف العراقـي اجلدي خلف الكتف، ال املنكب، وهذا هو احلق املوافق للقواعد، الن احنراف الشامي أقل من 

 .)٢(ا مما بني اجلنوب واملشرق، أو املغرب ين من تسعني جزء املتوسط و�لتحرير التام ينقص الشامي عنه جزء
___________________________________ 

فهم عــن نقطــة اجلنــوب  يعـين أن ز�دة إحنــرافهم عــن اجتــاه أهـايل أوســاط العــراق يســري وإن كـان إحنــرا: قيــد لــز�دة االحنــراف" القليـل ) " ١(
كمـا يـنعكس االمـر عنـد التفـاوت يف الطـول . كثريا، وعلى هذا القياس فكلما ازدادت البالد يف الطول شرقا ازداد االحنراف حنو اجلنـوب

 .من �حية املغرب
ن اجلنـوب حنـو املشـرق يعين لو كان إحنراف العراقي عن اجلنوب إىل املغرب قريبـا مـن اثتـني وعشـرين درجـة يكـون احنـراف الشـامي عـ) ٢(

وهـذا صـحيح �لنسـبة لدمشـق، أمـا سـائر بلـدد الشـام فقـد يكـون احنـرافهم إىل املشـرق بقـدر احنـراف العراقـي حنـو . قريبا من عشرين درجـة
 .املغرب

    



٥١٣ 

ال مطلق كونـه، وال غايـة ارتفاعـه، النـه ) بني العينني( -وهو بروزه عن االفق  -أول طلوعه ) وجعل سهيل(
االرتفاع يكون مسامتا للجنـوب، الن غايـة ارتفـاع كـل كوكـب يكـون علـى دائـرة نصـف النهـار املسـامتة يف غاية 

 .)١(له كما سلف
عنـــد  )٣()جعـــل الثـــر� والعيـــوق( )٢(واملـــراد بـــه بعـــض املغـــرب كاحلبشـــة والنوبـــة، ال املغـــرب املشـــهور) وللمغـــرب(

 .لى اليسارالثر� على اليمني، والعيوق ع) على ميينه ومشاله(طلوعهما 
___________________________________ 

ومبا أن القطب اجلنويب غـري مرئـي �لنسـبة . كوكب قريب من القطب اجلنويب على غرار اجلدي كوكب القطب الشمايل": سهيل ) " ١(
ت فصـل  -غايـة ارتفاعـه  إىل أهل االقطار الشمالية الوسطى، فان كوكب سهيل ال يرى يف مجيع أدواره سوى يف حالة كونه قريبـا مـن وقـ

فهــو عندئــذ علــى خــط نصــف النهــار، ولكــن عنــد أول طلوعــه يكــون منحرفــا عــن اجلنــوب حنــو املشــرق فــاذا جعلــه الشــامي بــني  -الشـتاء 
 .عيليه يف هذه احلالة يكون مستقبال للقبلة تقريبا دون ما إذا كان يف غاية االرتفاع

 .واجلزائر، ومراكش وما واالها يف تعبري القدماء يراد به تونس: املغرب) ٢(
 .كوكب يف طرف ا�رة الشرقي يتلو كوكب الثر� دائما: العيوق) ٣(

ــى شـــكل عنقـــود، وبـــني العيــوق والثـــر� فاصـــلة قليلـــة: والثــر� واملقصــود مـــن جعـــل العيـــوق علــى اليســـار، والثـــر� علـــى . جمموعـــة كواكـــب عل
 .لبدن وميينهجعلهما على يسار الوجه وميينه، ال يسار ا: اليمني

    



٥١٤ 

 .وأما املغرب املشهور فقبلته تقرب من نقطة املشرق، وبعضها مييل عنه حنو اجلنوب يسريا
والزم املقابلـة أن أهـل الـيمن جيعلـون سـهيال طالعـا بـني الكتفـني مقابـل جعـل الشـامي ) واليمن مقابل الشام(

ث : لــه بــني العينــني، وأ�ــم جيعلــون اجلــدي حمــاذ� الذ�ــم اليمــىن يكــون مقــابال للمنكــب االيســر فــان مقابلــه حبيــ
مــن أن اليمــين جيعــل : )٣(وغــريه )٢(، وهــذا خمــالف ملــا صــرح بــه املصــنف يف كتبــه الثالثــة)١(يكــون إىل مقــدم االميــن

ومـع . )٤(اجلدي بني العينني، وسهيال غائبا بني الكتفـني فـان ذلـك يقتضـي كـون الـيمن مقـابال للعـراق، ال للشـام
 )٥(متان خمتلفتان أيضا، فان جعل اجلدي طالعاهذا االختالف فالعال

___________________________________ 
 .الن مقابل خلف املنكب االيسر هو مقدم الكتف االمين احملاذي لالذن اليمىن) ١(
 .الذكرى، البيان، الدروس) ٢(
 .�لرفع أي وغري املصنف من فقهاء الشيعة االمامية) ٣(
الشـــمايل مـــن العـــراق جيعلـــون اجلـــدي خلـــف املنكبـــني املـــالزم جلعـــل ســـهيل غائبـــا بـــني العينـــني، فاليمـــاين إذا جعـــل الن أهــايل املغـــرب ) ٤(

 .اجلدي بني العينني، وسهيال غائبا خلف املنكبني يكون العراقي واليماين متقابلني
 -: هنا مناقشتان مع الشارح قدس سره حول عبارته ال �س بذكرمها مع اجلواب عنهما) ٥(
 .طالعا مع أنه ال طلوع له، وال غروب: أنه رضوان هللا عليه عرب عن اجلدي بقوله): االوىل(
 .بني العينني: قيد طلوع اجلدي بقوله): الثانية(

أنــه يلـزم أن يكـون املصــلي مسـتقبال نقطـة الشــمال يف حـني أن اجلــدي : �الضـافة إىل أن هــذا القيـد ال يوجـد يف كلمــات الفقهـاء -وفيـه 
 .عه مائل إىل جهة املشرق، فمن جعله بني عينيه ينحرف عن الشمال إىل املشرقحال طلو 

أمـــا اجلنوبيـــة والشـــمالية القريبـــة مـــن خـــط . أن اجلـــدي اليغـــرب عـــن ســـكان البلـــدان القريبـــة مـــن القطـــب الشـــمايل): واجلـــواب عـــن االوىل(
 .وكلما قرب البلد من الشمال طال بزوغه االستواء، فان اجلدي يغرب عنها، وكلما ازداد البعد عن الشمال كثر غروبه،

 .أن أمر االستقبال مبين على املساحمة لكفاية اجلهة، أمابناء على الدقة فاالشكال حمكم): واجلواب عن الثانية(

    



٥١٥ 

وهـــي موازيـــة : ، وحينئـــذ فتكـــون نقطـــة اجلنـــوب بـــني الكتفـــني)١(بـــني العينـــني يقتضـــي اســـتقبال نقطـــة الشـــمال
هــذا حبســب مــا يتعلــق . )٣(ومــع هــذا فاملقابلــة للعراقــي، ال للشــامي. )٢(كمــا مــر ال غائبــا  لســهيل يف غايــة ارتفاعــه

 .بعبارا�م
___________________________________ 

ــة ) ١( الن أهـــل الـــيمن ال يـــرون اجلـــدي إال يف حالـــة ارتفاعـــه، وذلـــك إذا كـــان علـــى خـــط نصـــف النهـــار، إذا يلـــزمهم مقابلـــة نفـــس نقطـ
 .الشمال

 .هيال عند الغروب مائل عن نقطة اجلنوبالن س) ٢(
الن الشــامي يتجـــه إىل نقطــة منحرفـــة عــن اجلنـــوب إىل املشــرق واملقابلـــة معــه تقضـــي االجتــاه إىل نقطـــة منحرفــة حنـــو املغــرب، مـــع أن ) ٣(

نعـم هـو مقابـل . صـالاليماين إما متجه إىل نقطة القطب الشمايل، أو منحـرف إىل شـرق القطـب قلـيال فـال تقابـل بـني اليمـاين والشـامي أ
 .للعراقي عند ميله إىل غرب القطب اجلنويب بقليل

    



٥١٦ 

فهـو أن املقابـل للشـام مـن الـيمن هـو صـنعاء ومـا �سـبها وهـي ال تناسـب شـيئا مـن : )١(وأما املوافق للتحقيـق
 .هذه العالمات، وإمنا املناسب هلا عدن وما واالها فتدبر

فيجـب حينئـذ االجتهـاد، وكـذا ) إال مـع علـم اخلطـأ(أن جيتهـد  من غـري) يعول على قبلة البلد(جيوز أن ) و(
 .)٢(جيوز االجتهاد فيها تيامنا وتياسرا وإن مل يعلم اخلطأ

 .واملراد بقبلة البلد حمراب مسجده، وتوجه قبوره، وحنوه، وال فرق بني الكبري والصغري
 ا�هولة كقبورها )٣(واملراد به بلد املسلمني فال عربة مبحراب

___________________________________ 
أن بـــالد الــيمن خمتلفـــة فبعضــها مقابـــل الشــام كصــنعاء ومـــا �ســبها يف الطـــول والعــرض وهـــي ال تناســب العالمـــات : حاصــل حتقيقــه) ١(

نكــب املــذكورة كجعــل اجلــدي بــني العينــني، وســهيال غائبــا بــني الكتفــني، ملــا عرفــت مــن االشــكال علــى جعــل الشــامي اجلــدي خلــف امل
 .االيسر الذي يلزم منه كون اجلدي مقابال لالذن اليمىن لليماين

 ٥٠ ٩ - ٥٠٨ - ٥٠٧مـع قطـع النظـر عمـا تقـدم عليهـا مـن االشـكال يف ص  -) عـدن ومـا واالهـا(وإمنا املناسب للعالمات املـذكورة 
م عن الشمال إىل املغرب قريبا مـن دقائق، فيصري احنرافه ١٠و  ٤٠دقيقة وطوهلا من جهة الشرق  ٣٣و  ١٢الن عرض عدن  ٥١٤ -

 .احنراف الشامي عن اجلنوب إىل الشرق
ــري فحـــص، أمـــا إذا علـــم �خلطـــأ فالواجـــب عليـــه أن ) ٢( ــه أن يعتمـــد عليهـــا مـــن عـ يعـــين أن املصـــلي إذا مل يعلـــم خبطـــأ قبلـــة البلـــد جيـــوز لـ

التياسـر إن احتمــل أحـدمها فيجـوز لــه االجتهـاد والعمـل علــى هـذا �لنسـبة إىل أصــل جهـة القبلـة، وأمــا �لنسـبة إىل التيـامن، أو . يـتفحص
 .وفقه وإن مل يعلم اخلطأ

 .أي مبحراب البلد ا�هولة، أو القرية ا�هولة) ٣(

    



٥١٧ 

 .)١(كما ال عربة بنحو القرب والقربين للمسلمني، وال �حملراب املنصوب يف طريق قليلة املارة منهم
العـدل العـارف �ـا رجـال كـان أم امـرأة حـرا ) قلد(ة املذكورة هنا وغريها الدالة على اجله) ولو فقد االمارات(
�ـا كالعـامي مـع ضـيق الوقـت عـن  )٣(كعمى وجهل  )٢(وال فرق بني فقدها ملانع من رؤيتها كغيم، ورؤيته. أم عبدا

 .وللمصنف، وغريه يف ذلك اختالف. الذي يقتضيه اطالق العبارة )٥(وهو )٤(التعلمعلى أجود االقوال
 ولو فقد التقليد صلى إىل أربع جهات متقاطعة على زوا� قوائم

___________________________________ 
أي من املسلمني، الن التعويل على فعل املسلم احملول على الصحة إما البلـد، أو الطريـق الـذي يضـعف فيـه احتمـال �ثـري املسـلمني ) ١(

 .على مظاهره فالجيوز االعتماد عليه
 .وال فرق أيضا بني فقد االمارات ملانع من رؤية الشخص لالمارات كما إذا كان أعمى أي) ٢(
 .أي وال فرق أيضا بني أن يكون املانع من رؤية االمارات جهل املصلي كما إذا كان عاميا ال يعرف االمارات) ٣(
 :االقوال املذكورة هنا ثالثة) ٤(
 .قليد مطلقاوجوب الصالة إىل أربع جهات من غري ت): االول(
 .وجوب التقليد مطلقا): الثاين(
 .التفصيل بني كون املصلي أعمى فيقلد، أو مبصرا فيصلي إىل أربع جهات): الثالث(
 .من عدم الفرق يف فقد االمارات بني كونه ملانع من رؤيتها إىل آخره هو مقتضى عبارة املصنف: أي ما قلناه) ٥(

    



٥١٨ 

 .مع االمكان، فإن عجز اكتفى �ملمكن
تســـتلزم إمـــا  )٣(واعبتـــاره حســـن، الن الصـــاله كـــذلك )٢(مشـــهور، ومســـتنده ضـــعيف )١(واحلكـــم �الربـــع حينئـــذ

ويبقـى الزائـد عـن الصـالة  )٦(موجـب للصـحة مطلقـا )٥(أو االحنراف عنها مباال يبلغ اليمني واليسـار، وهـو )٤(القبلة
 الواحدة واجبا من �ب املقدمة، لتوقف الصالة

___________________________________ 
 .أي حني فقد التقليد عن العدل العارف �المارات) ١(
 .الن املستند مرسلة وهي ما رواها الصدوق) ٢(

 ".روي يف من اليهتدي إىل القبلة يف مفازة أنه يصلي إىل أربع جوانب : قال" 
 .١احلديث . ٨الباب . ٢٥٥ص . ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 

: " ما رواه دمحم بن مسـلم وزرارة عـن البـاقر : االكتفاء بصالة واحدة إىل أي جهة أراد، استنادا إىل روا�ت، منها: ومقابل املشهور
 ".جيزي املتحري أبدا أينما توجه إذا مل يعلم أين وجه القبلة 

 .٢احلديث . ٨الباب . ٢٢٦ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .اتأي إىل أربع جه) ٣(
 .أي الصالة إىل القبلة ال حمالة) ٤(
 .أي االحنراف عن القبلة مبا ال يبلغ اليمني واليسار) ٥(
ســـواء بقـــي االشـــتباه أم ظهـــرت املخالفـــة يف حـــال بقـــاء الوقـــت أو خروجـــه، فالصـــالة يف مجيـــع ذلـــك صـــحيحة، الن مـــابني املشـــرق ) ٦(

 .واملغرب قبلة، كما ورد عن االمام الصادق 
 .االحاديث. ١٠الباب . ٢٢٨ص ) املصدر نفسه(راجع 

 .نعم يف صورة االحنراف إىل نقطة جهة اليمني، أو الشمال بتطل

    



٥١٩ 

كوجــوب الصــالة الواحــدة يف الثيــاب املتعــددة املشــتبه �لــنجس   )٢(الواجــب عليــه )١(إىل القبلــة أو مــا يف حكمهــا
 .نص، فيبقى النص له شاهدا وإن كان مرسالجيب بدون ال )٣(لتحصيل الصالة يف واحد طاهر، ومثل هذا

لكـل  )٥(إىل العمـل �لقرعـة استضـعافا لسـند االربـع مـع ورودهـا )٤(وذهب السيد رضي الدين بـن طـاووس هنـا
 .�در )٦(أمر مشتبه، وهذا منه وهو

___________________________________ 
 .فاء �ما يف االستقبالأي يف حكم القبلة من اجلهة، أو السمت، بناء على االكت) ١(
أي على مثل هذا املصلي، الن االتيان �لصالة إىل القبلة أو جهتها متوقف على االتيان �ا إىل أربع جهـات، حيـث إن االشـتغال ) ٢(

 .ة اليقينية اليقيين يستدعي الرباء
 .أي اتيان الصالة وحتصيلها يف ثوب واحد طاهر بثياب متعددة مشتبهة) ٣(
 .قد التقليد وعدم االمكان على حصول القبلة، أو اجلهة والسمتأي عند ف) ٤(
 .وفقد التقليد وعدم امكان احلصول على القبلة، أو اجلهة والسمت أحد أفراد املشكل. أي مع ورود القرعة لكل أمر مشكل) ٥(
ضـعيفا جـدا، لـورود النصـوص �لصـالة إىل أي القول �لقرعة �در، �الضافة إىل كونـه مقـابال للمشـهور أيضـا، و�الضـافة إىل كونـه ) ٦(

 .ذكر النص الصحيح الدال على االكتفاء �لصالة إىل جهة واحدة ٥١٨من ص ) ٢(ولكن تقدم يف ذيل التعليقة رقم. أربع جهات

   



٥٢٠ 

مل يعــد ماكــان بــني (�الجتهــاد أو التقليــد حيــث يســوغ أو �ســيا للمراعــاة ) ولـو انكشــف اخلطــأ بعــد الصــالة
 .)١(أي ما كان دو�ما إىل جهة القبلة وإن قل) راليمني واليسا

وهـو الـذي صـلى إىل مـا يقابـل مسـت القبلـة ): واملسـتدبر(الخارجـه ) يف وقتـه(حمضـا ) ويعيد ما كان إليهمـا(
علـى املشـهور مجعــا بـني االخبـار الــدال أكثرهـا علــى ) يعيــد ولـو خـرج الوقــت( )٢(الـذي جتـوز الصــالة إليـه اختيـارا

واالقـــوى . )٣( الوقـــت، وبعضـــها علـــى ختصيصـــه �ملتيـــامن واملتياســـر وإعـــادة املســـتدبر مطلقـــاإطـــالق االعـــادة يف
 .لضعف مستند التفصيل املوجب لتقييد الصحيح املتناول �طالقه موضع النزاع )٤(االعادة يف الوقت مطلقا

___________________________________ 
 .إىل جهة القبلة �ن كان قريبا من أحدمها من دون أن يصل إليهأي وإن قل احنرافه عن اليمني، أو اليسار ) ١(
ت القبلــة الــذي يصــلى إليــه اختيــارا) ٢( ق جيــب أن يعلــم بعــدم خــروج الكعبــة عــن جمموعــه، ويقــدر بســبع : مســ هــو قــوس ومهــي مــن االفــ

 .الدائرة، فاذا استدبر املصلي هذا القوس بطلت صالته ولو كان غافال
 .واالخبار مذكورةيف الوقت وخارجه، ) ٣(

 .٥احلديث . ١٠الباب . ٢٢٩وص . ٣٢١احلديث  ١١الباب . ٢٣٠ - ٢٢٩ص . ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
ضـعيف  -من غري تفصيل بني املتيامن واملتياسر، وغري مها، الن ما دل على التفصيل بينهما إذا وقعت الصالة بني اليمني واليسـار ) ٤(

 .إذا يبقي شامال لصورة وقوع الصالة بني املشرق واملغرب. على وجوب االعادة مطلقا السند فال يصلح مقيدا ملادل
ائرة هذه الدائرة حتدد اجتاه قبلة البالد، كل وفق افقه فيجعل املصلي موقفه وسط الدائرة مث يتجه �جتاه السهم املشري إىل بلده وهكذا الـد

 .شهورة او ما يقطنها املسلمونالتالية تعني اجتاه قبلة بقية البالد االسالمية امل
الكـــوت، زجنـــان، ) ٧(الديوانيـــة اردبيـــل) ٦(بعقوبـــة، احللـــة) ٥(خـــانقني، تربيـــز، الســـليمانية) ٤(كركـــوك) ٣(ســـامراء، خـــوي) ٢(أربيـــل) ١(

ت، انــزيل) ٨(الســماوة، كرمانشــاه ) ١٢(وةدزفــول، ســا) ١١(العمــارة، بروجــرد، الناصــرية، قــزوين) ١٠(الشــطرة، الشــاه عبــدالعظيم) ٩(رشــ
خبارا، ) ١٨(يزد) ١٧(سبزوار) ١٥(�بهان، جبنورد) ١٤(مسر قند، مسنان، عبادان) ١٣(آمل، اهواز، خونسار، اسرتا�د كشان، الكويت

خ، الـر�ض، كرمـان، قنـدهار) ٢٢(شـرياز) ١٩(بوشهر، شوشرت ) ٦٠(عـدن) ٥٠(لكهنـو) ٣٢(دهلـي، رامپـور) ٢٩(بنـدر عبـاس) ٢٥(بلـ
مصـر  -االسكندرية ) ٨٢(-املانيا  -هامربك ) ٨٠(-ايطاليا  -ژن ) ٧٨(-سويسرا  -جنيف ) ٧٧(رداكسفو ) ٧٣(جدة) ٧٠(رجنبار

 محص ) ٩٤(بعلبك) ٩٣(-لبنان  -الذقية ) ٩٢(صيدا، صور) ٩٠(-احلجاز  -رابغ ) ٨٨(-ايطاليا  -ونيز ) ٨٣(-
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٥٢٢ 

   



٥٢٣ 

   



٥٢٤ 

واليســار يلحــق �مــا، ومــا خــرج عنهمــا وعلــى املشــهور كــل مــا خــرج عــن دبــر القبلــة إىل أن يصــل إىل اليمــني 
 .)١(حنو القبلة يلحق �ا

 ).وهي القبل والدبر للرجل) (سرت العورة -الثالث (
 .القضيب واالنثيان: واملراد �لقبل
 .)٢(املخرج ال االليان يف املشهور: و�لدبر

 .)٣(وهو ما جيب غسله منه يف الوضوء أصالة): ومجيع البدن عدا الوجه(
 .دون �طنهما، وحدمها مفصل الساق) وظاهر القدمني(ظاهرمها و�طنهما من الزندين ) والكفني(

___________________________________ 
لكن تبقى الصالة الواقعـة يف نفـس نقطـة اليمـني، أو اليسـار خارجـة عـن كـال الفريضـني، إال أن تلحـق �السـتد�ر �عتبـار أن مـادل ) ١(

 ).مابني املشرق واملغرب قبلة كله: (على الصحة قوله 
 .٢احلديث . ٩الباب . ٢٢٧ص . ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 

 .وهذا ال يشمل نفس املشرق واملغرب
 .إن العورة من السرة إىل الركبة: ومقابل املشهور قول ابن الرباج ) ٢(

 .إ�ا من السرة إىل نصف الساق: وقول أيب الصالح 
 .عما جيب غسله من �ب املقدمة العلمية كغسل شئ مما زاد عما دارت عليه اال�ام والوسطى" االصالة " احرتز بقيد ) ٣(

    



٥٢٥ 

وجيـب سـرت ) للمـرأة(ويف الذكرى والدروس أحلق �طنهما بظاهرمها، ويف البيان استقرب ما هنا، وهـو أحـوط 
ث . عـورة الرجـل شئ من الوجه والكف والقدم من �ب املقدمة، وكذا يف واملـراد �ملـرأة االنثـى البالغـة، ال�ـا �نيـ

ويدخل الشعر فيما جيب سـرته، . ، وهو الرجل، فتدخل فيها االمة البالغة، وسيأيت جواز كشفها رأسها"املرء " 
 .وبه قطع املصنف يف كتبه، ويف االلفية جعله أوىل

مــن ثــوب صــاحب القــروح ) وعفــي عمــا مــر(فلــو كــان جنســا مل تصــح الصــالة ) وجيــب كــون الســاتر طــاهرا(
 .وما جنس بدون الدرهم من الدم )١(واجلروح بشرطه

ذات الثــوب ( )٢(، بــل ملطلــق الولــد وهــو مــورد الــنص، فكــان التعمــيم أوىل)املربيــة للصــيب(ثــوب ) وعــن جناســة(
 فلو قدرت) الواحد

___________________________________ 
ن قولــه" بشــطية " والنصــري يف . ، ومــا أثبتنــاه أوىل"بشــرطية " طبوعــة ويف بعــض النســخ املخطوطــة وامل) ١( : " عائــد إىل العفــو املفهــوم مــ

 ".عفي 
 .السيالن، وعدم االنقطاع، ولو مبقدار الصالة: قد مر العفو عن ذلك بشرطية: واملقصود

يف الصيب، دون الصـبية �عتبـار أن املولـود صـيغة  ، وهلذا اقتصر بعضهم على احلكم"الولد " دون " املولود " لكن النص ورد بلفظه ) ٢(
عـن امـرأة  قـال سـئل أبوعبـدهللا : عامـة، فلـو وردت يف الـنص لعـم احلكـم، والـنص هـو مـا رواه أبـوحفص" الولـد " نعم لفظـة . مذكر

 ".يف اليوم مرة  تغسل القميص: " ليس هلا إال قميص واحد، وهلا مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال 
 .١احلديث . ٤الباب . ١٠٠٤ص . ٢اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
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وتشـرتط . )١(على غـريه ولـو بشـراء أو اسـتئجار، أو اسـتعارة مل يعـف عنـه، وأحلـق �ـا املـريب، وبـه الولـد املتعـدد
صـنف جناسـة املربيـة وإمنـا أطلـق امل. جناسته ببوله خاصـة، فـال يعفـى عـن غـريه كمـا ال يعفـى عـن جناسـة البـدن بـه

ن املصــنف أطلــق  )٢(مـن غــري أن يقيــد �لثــوب، الن الكــالم يف السـاتر، وأمــا التقييــد �لبــول فهــو مـورد الــنص ولكــ
 .النجاسة يف كتبه كلها

وينبغــي كو�ــا آخرالنهــار لتصــلي فيــه أربــع صــلوات متقاربــة بطهــارة، أو جناســة ) وجيــب غلســه كــل يــوم مــرة(
 .خفيفة
 .)٤(وال يتعني عليه الصالة عار�، خالفا للمشهور )٣(يتعذر إزالته فيصلي فيه، للضرورةعما (كذا عفي ) و(

___________________________________ 
" تنقـيح املنـاط " حيث كان النص واردا يف املربية اليت هلا مولود فيكون إحلاق املريب �ا، واالوالد املتعددين �لوالـد الواحـد مـن �ب ) ١(

 .فيعم هاتني الصورتني -تفاهم العريف الذي ال يرى االختصاص وهو امل
ت يف احلـــديث الــوارد عـــن ) ٢( هــذا أيضــا مـــن �ب تنقــيح املنـــاط، إذ الوجــه ظـــاهرا، الختصــاص احلكـــم بنجاســة البـــول فقــط، كمـــا عرفــ

 .٥٢٥ص  ٢الوسائل املنقول يف اهلامش 
 .يع تطهريه ضرورة مطلقة غريخمتصة حبال الصالةأي أن الضرورة إىل لبس ذلك الثوب النجس الذي اليستط) ٣(
 .لذهاب املشهور إىل القول بوجوب نزع ذلك الثوب إن مل يكن مضطرا إىل لبسه حال الصالة) ٤(

ين؟ قـال: " ما راه احلليب عن الصادق : ومستندهم : يف رجل أصابته جنابة وهو �لفالة وليس عليه إال ثوب واحد وأصاب ثوبـه مـ
 ".يمم ويطرح ثوبه، فيجلس جمتمعا فيصلي، فيومي إمياء يت

 .٤ - ٣٢١احلديث . ٤٦الباب . ١٠٦٨ص ). املصد رنفسه(راجع 
 .وهناك تفصيل يف الروا�ت فراجع هذا الباب
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ربد وغـريه ) واالقرب ختيري املختار( أي بـني أن يصـلي فيـه صـالة �مـة ) بينـه(وهو الذي ال يضـطر إىل لبسـه لـ
 .كغريه من العراة قائما مع أمن املطلع وجالسا مع عدمه) ني الصالة عار� فيومئ للركوع والسجودوب(االفعال 

واالفضل الصالة فيه، مراعاة للتمامية، وتقدميا لفوات الوصف على فوات أصل السرت، ولو ال االمجاع على 
أمــا املضــطر إىل لبســه فــال . )١(جهــاجــواز الصــالة فيــه عــار� بــل الشــهرة بتعينــه لكــان القــول بتعــني الصــالة فيــه متو 

 .شبهة يف وجوب صالته فيه
ري جلـد وصـوف وشـعر(مـع العلـم �لغصـب ) غري مغصوب(أي الساتر ) وجيب كونه( مـن غـري ( )٢(ووبـر) وغـ

وهو دابة ذات أربع تصاد من املاء ذكا�ـا كـذكاة السـمك وهـي معتـربة يف جلـده، ال يف وبـره ): املأكول إال اخلز
 .)٣(امجاعا

___________________________________ 
ث إن شـرط السـاتر معتـرب مـع الـتمكن منـه يسـقط مـع عـدم القـدرة عليـه) ١( إذا ال وجـه لسـقوط اعتبـار أصـل السـاتر املقـدور لـو ال . حيـ

 .االمجاع والشهرة
 .من املنت" ووبر " يف بعض النسخ املخطوطة واملطبوعة كلمة ) ٢(
 .سواء أخذ من مذكى أم ال: فيه �المجاعأي أن وبره جتوز الصالة ) ٣(

    



٥٢٨ 

 .)١(مع تذكيته، النه ذو نفس) والسنجاب(
وقد اشتهر بني التجار واملسـافرين أنـه غـري مـذكى، وال عـربة بـذلك، محـال لتصـرف : قال املصنف يف الذكرى
 .املسلمني على ما هو االغلب

ري ميتــة( عر والصــوف فتصــح الصــالة فيــه مــن ميــت إذا فيمــا يقبــل احليــاة كاجللــد، أمــا مــاال يقبلهــا كالشــ) وغــ
 .)٢(أخذه جزا، أو غسل موضع االتصال

واســتثين منـه مـاال يــتم ). للرجـل واخلنثـى(احملـض، أو املمتــزج علـى وجـه يسـتهلك اخللــيط لقتلـه ) وغـري احلريـر(
. ع أصـابع مضـمومةمما اليزيد علـى أربـ )٤(والقلنسوة وما جيعل منه يف أطراف الثوب وحنوها )٣(الصالة فيه كالتكة

 .)٥(أما االفرتاش له فال يعد لبسا كالتدثر به، والتوسد، والركوب عليه
___________________________________ 

 .أي ذو دم متدفق فتكون ميتة جنسة) ١(
 .قالبةحيوان على حد الريبوع، شعره يف غاية النعومة تتخذ بعض الفراء من جلده، يكثر يف بالد الرتك والص: والسنجاب

 .إن أخذه نتقا، للرطوبة النجسة يف جذور الشعر فيجب تطهريه) ٢(
 .ر�ط يشد به السروال: التكة) ٣(
 .كاجلورب احلزام) ٤(
. أي ال حيرم افرتاش احلرير، الن االفرتاش ال يعد لبسا كما أن التدثر �حلرير، والتوسـد والركـوب عليـه أيضـا ال يعـد لبسـا فـال �س بـه) ٥(

 .لتفاف االنسان بثوب فوق ثيابه، فال يعد من اللباس الذي يلبسه االنسانوالتدثر ا
هــو املنــام علــى الوســادة وشــبهها ممــا هــو خــارج عــن صــدق اللبــاس إن صــلى يف تلــك احلالــة مضــطجعا، ملــرض وحنــوه، كمــا أن : والتوســد

 .ا خارج عن صدق اللباسالركوب على سرج من حرير يف حالة صالة النافلة، أو صالة املطاردة حالة احلرب أيض
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ت مـدبرة، ) عـن االمـة احملضـة(وهـو الرقبـة فمـا فوقهـا ) ويسقط سرت الرأس( الـيت مل ينعتـق منهـا شـئ، وإن كانـ
 .أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة مل تؤد شيئا، أو أم ولد، ولو انعتق منها شئ فكاحلرة

 .اليت مل تبلغ، فتصح صال�ا مترينا مكشوفة الرأس) والصبية(
. حبيث يغطي شيئا منه فوق املفصل علـى املشـهور )١(وال جتوز الصالة فيما يسرت ظهر القدم إال مع الساق(

 .والقول �جلواز قوي متني )٢(ومستند املنع ضعيف جدا
 )٣(، للتأسي)العربية(النعل ) يف(الصالة ) وتستحب(

___________________________________ 
 .كان يسرت ظهر القدم فقط، إذا سرت معه بعض الساق فال �س به  أي جتوز الصالة فيه إذا) ١(

 ".إن الصالة يف النعل السندية والشمشك حمظورة : " واملستند ما روي
 .٧احلديث . ٣٨الباب . ٣١١ص ). املصدر نفسه(راجع 

 .اجلوازوحيث إن النعل املذكور يسرت ظهر القدم فقط خصوا املنع بذلك، وما عداه داخل حتت عموم 
إذا : " كانوا يصلون يف النعل العربية، بـل ورد االمـر بـذلك كمـا عـن أيب عبـدهللا   واالئمة  أي املتابعة، فإن النيب ) ٣(

 ".صليت فصل يف نعليك إذا كانت طاهرة، فان ذلك من السنة 
 .١يث احلد. ٣٧الباب . ٣٠٨ص ). املصدر نفسه(راجع 

 .ولعل تقييد النعل بكو�ا عربية، لتعارفها يف ذلك العهد دون غريها
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 )١(فــال يكــره الصــالة فيهــا ســودا وإن كــان البيــاض أفضــل مطلقــا) وتــرك الســواد عــدا العمامــة والكســاء واخلــف(
 .الذي ال حيكي البدن، وإال مل تصح) الرقيق(الثوب ) وترك
وإدخـــال طرفيـــه حتـــت يـــده ومجعهمـــا علـــى منكـــب  )٢(تحـــاف �الزار، واملشـــهور أنـــه االل)واشـــتمال الصـــماء(
 .واحد
ريه بقرينـــة القيـــد يف ) مطلقـــا(وهـــو إداراة جـــزء مـــن العمامـــة حتـــت احلنـــك ): ويكـــره تـــرك التحنـــك( لالمـــام وغـــ
 .الرداء

وميكن أن يريد �الطالق تركه يف أي حال كان وإن مل يكن مصليا، الطالق النصوص �ستحبابه والتحـذير 
 من تعمم ومل يتحنك فأصابه داء ال دواء له فال يلومن: " تركه، كقول الصادق  من

___________________________________ 
 .أي أن البياض أفضل حىت فيما اليكره السواد فيه كالعمامة والكساء) ١(
 .ثوب يشمل مجيع البدن: االزار) ٢(

 .ملنكبني ولف بدنه بهجعل االزار، أو مثله على ا: وااللتحاف
وهــو أن يــدخل : " �اللتحــاف املخصــوص مبــا ذكــره، تبعــا ملــا روي يف تفســريه عــن الصــادق : اشــتمال الصــماء وفســر الشــارح 
 ".ه حتت إبطيه مث جيعل طرفيه على منكب واحد  الرجل رداء

 .٦احلديث . ٢٥الباب . ٢٩٠ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .ال أخر يف تفسريه فراجعها إن شئت التوسعةوهناك أقو 

 .االحاديث). املصدر نفسه(راجع 
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 .حىت ذهب الصدوق إىل عدم جواز تركه يف الصالة".  )١(إال نفسه
 ).لالمام(وهو ثوب أو ما يقوم مقامه جيعل على املنكبني مث يرد ما على االيسر على االمين ): وترك الرداء(

 .فيستحب له الرداء، ولكن ال يكره تركه بل يكون خالف االوىلأما غريه من املصلني 
ن واجبــات القــراء) )٢(والنقــاب للمــرأة واللثــام هلمــا( إن (ة  أي للرجــل واملــرأة، وإمنــا يكرهــان إذا مل مينعــا شــيئا مــ فــ

 .ويف حكمها االذكار الواجبة) ة حرما منعا القراء
 .يف لباسه) صبيف ثوب املتهم �لنجاسة، أو الغ(الصالة ) وتكره(
 .أعم من كو�ا مثال حيوان وغريه) ذي التماثيل(يف الثوب ) و(
 .، وغاير بينهما تفننا، واالول أوفق للمغايرة)٣(وميكن أن يريد �ا ما يعم املثال. حيوان) أو خامت فيه صورة(

___________________________________ 
 .كاملذكورة يف الشرح ومنها خاصة �لسفر، أو عند طلب احلاجةالروا�ت الواردة يف التحنك منها مطلقة  ) ١(
 .ما يدار على االنف والفم ويسرتمها: ما تسرت به املرأة وجهها، واللثام: النقاب) ٢(
ث فســرها �العــم " التماثيــل " بكو�ــا حليــوان كــي تغــاير " الصــورة " قيــد الشــارح ) ٣( ىن -حيــ  أمــا إذا عممنــا مفهــوم الصــورة. لفظــا ومعــ

 .صارت مرادفة للتمثال، ويكون اختالف التعبري جمرد تفنن يف العبارة
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 .على املشهور) أو قباء مشدود يف غري احلرب(
 .ذكره علي بن �بويه ومسعناه من الشيوخ مذاكرة ومل أجد به خربا مسندا: قال الشيخ

ال يصــلي : " قــال  قــد روى العامــة أن النــيب: قلــت: قــال املصــنف يف الــذكرى بعــد حكايــة قــول الشــيخ
وظاهر استدراكه لذكر احلديث جعلـه دلـيال علـى كراهـة القبـاء . وهو كناية عن شده الوسط" أحدكم وهو حمزم 
وميكن االكتفاء يف دليل الكراهـة مبثـل هـذه . ونقل يف البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط. )١(املشدود وهو بعيد

 .الرواية
 .واملراد هنا ما يشغله من احليز، أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط: الذي يصلى فيه) ناملكا -الرابع (

___________________________________ 
الن التحزم أعم من شد القباء عموما مـن وجـه، المكـان شـد القبـاء مـن غـري حـزام، وامكـان التحـزم علـى غـري قبـاء، وإمكـان اجلمـع ) ١(

ــى قبائــه :بــني التحــزم والقبــاء ى ذلــك. �ن يشــد احلــزام عل ــ وهــذا علــى خــالف شــد الوســط الــذي نقلــه عنــه . إذا ال ميكــن كونــه دلــيال عل
   .ونظرا إىل املساحمة يف دليل الكراهة ميكن جعله دليال عليها. الشيخ، فانه مساو للتحزم
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، أو �ســيا )٣(صــلهحبكمــه الشــرعي، أو الوضــعي ال � )٢(للمصــلي ولــو جــاهال) غــري مغصــوب )١(وجيــب كونــه(
 )٥(، أو الصله)٤(له

___________________________________ 
فـان كـان مغصـو� مـن قبـل املصـلي وصـلى فيـه فصـالته �طلـة . أي كون املكان الذي يصلى فيه البد أن يكون مباحا غري مغصـوب) ١(

 .جيب اعاد�ا يف الوقت إن كان �قيا، وقضاؤها إن كان قد مضى وتصرم
ة لو وصلية أي صالة الغاصب للمكان �طلة ولو كان الغاصب جاهال �حلكم الشرعي التكليفي الذي هو حرمة التصرف يف كلم) ٢(

وكــذا صــالة الغاصــب للمكــان �طلــة لــو كــان الغاصــب جــاهال �حلكــم الوضــعي الــذي هــو فســاد الصــالة وبطال�ــا يف . املكــان املغصــوب
 .املكان املغصوب

كان جاهال بغصبية أصل املكان، سواء أكان املكان املغصوب يف حيازته وتصرفه أم يف حيازة اآلخرين وهو   أي ال تبطل صالة من) ٣(
 .صلى فيه، لكنه ال يعلم �لغصبية

ولو جاهال حبكمه الشرعي أوالوضعي أي ولو كان املصلي الغاصب �سيا للحكم الشرعي التكليفي أو : كلمة أو عطف على قوله) ٤(
 .�ن كان عاملا �حلكمني، لكن نسيهما وقت الصالة فصلى فصالته �طلة أيضا: احلكم الوضعي

�ن كـان عاملـا �لغصـب لكـن عنـد اتيـان الصـالة نسـي أن املكـان مغصـوب فصـلى : أي أو كان املصلي �سيا الصل غصبية املكان) ٥(
 .فتحصلت من جمموع ماذكر صور أربعة. فيه فصالته �طلة
 :اليك الصور تفصيال. ٥ - ٤ - ١وهي املرقمة برقم : وثالثة �طلة. ٣ة برقم هي املرقم: أحدها صحيحة

سـواء أكـان جـاهال �حلكـم الشـرعي التكليفـي أم �حلكـم الوضـعي فصـالته �طلـة . كـون املصـلي هـو الغاصـب للمكـان): الصورة االوىل(
 .الحمالة

 .كون املصلي جاهال �صل الغصب فصالته صحيحة): الصورة الثانية(
 .لكنه كان عاملا �ما فصالته �طلة. كون املصلي �سيا للحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي): الصورة الثالثة(
 .�ن كان عاملا �لغصب، لكنه نسي وقت االتيان فصالته �طلة أيضا: كون املصلي �سيا الصل الغصب): الصورة الرابعة(
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 .قول آخر �لصحة للمصنف  )٢(االخريينويف . )١(على ما يقتضيه إطالق العبارة
___________________________________ 

مــن نســيان احلكــم ســواء أكــان حكمــا تكليفيــا أم وضــعيا، أو نســيان أصــل الغصــب، أو اجلهــل �حلكــم التكليفــي، أو : أي مــا قلنــاه) ١(
فهـــذه العبــارة مطلقـــة غــري مقيـــدة " ونـــه غــري مغصــوب وجيــب ك: " ٥٣٣الوضــعي هــو ظـــاهر إطــالق عبـــارة املصــنف، حيــث قـــال يف ص 

 .التكليفي والوضعي، واجلهل �ما، ونسيان أصل الغصب: بصورة التذكر فتشمل نسيان احلكم بقسميه
 :االخريان مها) ٢(
 .كون املصلي �سيا للحكم الشرعي التكليفي، أو الوضعي  - ١
 .وكون املصلي �سيا للغصبية مع كون هوالغاصب - ٢
، وقولــه اآلخــر هــو الصــحة كمــا يف هــذه ٥٣٣القــول بــبطالن صــالة الغاصــب يف هــاتني الصــورتني يف ص  تقــدم مــن املصــنف  وقــد

 .الصفخة

    



٥٣٥ 

واحـرتز� بكـون املصـلي هـو الغاصـب عمـا لـو  . ومثله القول يف اللباس. �ا يف خارج الوقت خاصة )١(و�لث
كـــل ذلـــك مـــع االختيـــار، أمـــا مـــع االضـــطرار  . ة يف املشـــهوركـــان غـــريه، فـــان الصـــالة فيـــه �ذن املالـــك صـــحيح

 .)٢(كاحملبوس فيه فال منع
 .إىل املصلي أو حمموله الذي يشرتط طهارته على وجه مينع من الصالة) من جناسة متعدية )٣(خاليا(

 .مل يضر )٤(فلو مل تتعد أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم، أو إىل ماال يتم الصالة فيه
___________________________________ 

وهو أنه : �لتفصيل ٥٣٣ص ) ٥ - ٤(قول �لث يف الصحة يف خصوص الصورتني املتقدمتني يف اهلامش رقم أي وللمصنف ) ١(
أمـا . االعـادة إن تذكر املصلي احلكم التكليفي، أو الوضعي أوتذكر الغصبية يف الوقت فصالته الـيت صـالها مـع النسـيان �طلـة والبـد مـن

 .لو مل يتذكر حىت خرج الوقت فصالته صحيحة
االضطرار جموز للصالة إذا مل تكـن مقدماتـه اختياريـة، كمـن امتنـع مـن اداء دينـه وهـو قـادر عليـه فحبسـه احلـاكم يف مكـان مغصـوب ) ٢(

 .وهكذا شخص ميكنه التخلص من املكان املغصوب �داء احلق الواجب عليه فال يكون مضطرا اليه
خص املصــلي أو إىل مــا ) ٣( ــى احلاليــة للمكــان أي حــال كــون املكــان خاليــا وفارغــا مــن جناســة مســربة إىل الشــ كلمــة خاليــا منصــوبة عل

 .مما يشرتط فيه الطهارة: يصحبه معه
ىل املصلي أنه يشرتط يف املكان خلوه عن جناسة متعدية على وجه مينع من صحة الصالة، فلو كانت النجاسة ال تتعدى إ: حاصله) ٤(

ـــت تتعـــدى ولكـــن ال علـــى وجـــه يضـــر بصـــحة الصـــالة كمـــا إذاتعـــدت إىل حممـــول تعفـــى جناســـته  ــثال   -أو كان ت -كـــاجلورب مـ ــ ، أو كانـ
 .ففي مجيع هذه الصور ال �س �لصالة يف هذا املكان -كما إذا كانت أقل من سعة الدرهم مثال   -النجاسة تتعدى بقدر يعفى عنه 

    



٥٣٦ 

 .)٢(وهو القدر املعترب منه يف السجود مطلقا: اجليم بفتح) )١(طاهر املسجد(
ى إطــالق املســجد علــى بيتهــا) )٣(واالفضــل املســجد( ري املــرأة، أو مطلقــا بنــاء علــ �لنســبة إليهــا كمــا ينبــه  )٤(لغــ
 .عليه
 :)٦(أو عوارضها ككثري اجلماعة )٥(حبسب تفاو�ا يف ذلتها) يف الفضيلة(املساجد ) وتتفاوت(

___________________________________ 
 .وهو مسجد اجلبهة فقط، لعدم اعتبار الطهارة يف غريه مما تستقر عليه مواضع السجود) ١(
 .أي سواء أكانت النجاسة مسرية أم ال، قليلة كانت أم كثرية مما يعفى عنه أم ال، عاملا �ا املصلي أم ال) ٢(

 .جود ظاهرا وواقعاأن الطهارة شرط يف موضع الس: واحلاصل
 .أي االفضل اتيان الصالة يف املسجد) ٣(
 ".خري مساجد نسائكم البيوت : " على ما ورد من قول الصادق ) ٤(

 .٤ - ٣ - ٢احلديث . ٣٠الباب . ٥١٠ص . ٣اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 
 .ومسجد الكوفة، واملشاهد املشرفة كما يف املسجد احلرام، ومسجد النيب ) ٥(
 .مثال لتفاوت املساجد يف الفضيلة حبسب العوارض فان كثرة الصالة موجبة للفضيلة) ٦(
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القـدر املشـرتك  )٢(ومنه الكعبة وزوائـده احلادثـة وإن كـان غريمهـا أفضـل، فـان) احلرام مبائة ألف صالة )١(فاملسجد(
ل �مر آخر التقـدير فيـه، كمـا خيـتص املسـاجد املشـرتكة يف وصـف بينها فضله بذلك العدد، وإن اختص االفض

 .)٣(بفضيلة زائدة عما اشرتك فيه مع غريه
___________________________________ 

من تفاوت املساجد يف الفضيلة فأخذ املصنف يف ذكـر املسـاجد الـيت خيتلـف ثـواب الصـالة فيهـا حبسـب : الفاء تفريع على ما أفاده) ١(
 .فاملسجد احلرام اول مسجد يف الفضيلة والثواب، مث �يت يف الفضيلة بقية املساجد يف الرتتيب. سجدنفس امل

ىن ز�دة الثــواب يف أصــل املســجد، دون الكعبــة : دفــع ملــا يتــوهم، حاصــله) ٢( أن الزوائــد املســتحدثة والكعبــة مــن نفــس املســجد فمــا معــ
ون الكعبة والزوائـد مـن نفـس املسـجد، ومـع ذلـك تكـون الصـالة يف أصـل املسـجد أفضـل والزوائد املستحدثة، فأجاب بعدم املنافاة بني ك

 .نعم كلها مشرتكة يف أصل الثواب املقدر، وخيتص االصل بز�دة التقدير هلا. ثوا� من الصالة يف الكعبة والزاوائد
د مـن نفـس املسـجد ومـع ذلـك تكـون الصـالة يف أصـل املسـجد من عدم املنافاة بني كون الكعبـة والزوائـ: متثيل وتنظري ملا أفاده ) ٣(

 .أفضل ثوا� من غريه
أنه املمكـن أن يكـون بعـض املسـاجد مشـرتكا مـع الـبعض يف أصـل الفضـيلة كمسـاجد السـوق، أو القبيلـة، فـان مسـاجد : وحاصل التنظري

 .السوق كلها على نسق واحد يف الفضيلة، بدون مزية لواحد آخر
مبزية وفضيلة التوجد يف اآلخر كما لوكانت الصالة يف أحدها أكثر من اآلخر، أو كانت اجلماعة تنعقد فيه أو كـان لكنه خيتص بعضها 

يت ال توجـد يف اآلخـر فـان هـذه . االمـام الـذي يصـلي فيـه ذامزيـة علمـا، أو عمـال، أو غـري ذلـك مـن االمـور العرضـية الالحقـة للمسـاجد الـ
فمـا حنـن فيـه وهـو نفـس املسـجد احلـرام وإن كـان مشـرتكا مـع الكعبـة . كـان يف أصـل الفضـيلة مشـرتكا  املزية هي اليت فضلته على غريه وإن

 .وزوائده احلادثة يف أصل الفضيلة إال أنه ال ينايف أفضليته عليهما

    



٥٣٨ 

 .صالة، وحكم ز�دته احلادثة كما مر) بعشرة آالف(�ملدينة ) والنبوي(
 .صالة) �لف( )١(الضافة إىل بعده عن املسجد احلراممسي به �) وكل من مسجد الكوفة واالقصى(
 ).مبائة(يف البلد للجمعه، أو اجلماعة وإن تعدد ) اجلامع(املسجد ) و(
 ).خبمس وعشرين(كاحمللة يف البلد ) القبيلة(مسجد ) و(
 ).السوق �ثنيت عشرة(مسجد ) و(
إىل املســجد، أو مبعــىن كــون صــال�ا فيــه  مبعــىن أن صــال�ا فيــه أفضــل مــن خروجهــا ): ومســجد املــرأة بيتهــا(

وهــــل هوكمســــجد مطلــــق، أو كمــــا تريــــد اخلــــروج اليــــه . كاملســــجد يف الفضــــيلة، فــــال تفتقــــر إىل طلبهــــا �خلــــروج
 .)٢(فيختلف حبسبه؟ الظاهر الثاين

 فمن بىن مسجدا بىن) ويستحب اختاذ املساجد استحبا� مؤكدا(
 .س بعهده مسجد سواه فهو أقصى املساجدأو النه كان آخر مسجد يف ذلك العهد ولي )١(
أن احلــديث الــوارد يف أن خــري مســاجد نســائكم البيــوت، أوصــالة املــرأة يف خمــدعها أفضــل مــن : حاصــله )٢(

 :صال�ا يف بيتها أو مسجد املرأة بيتها له احتماالن
اضــــافة مكانيــــة  أن فضــــيلة الصــــالة يف بيتهــــا كفضــــيلة الصــــالة يف املســــجد املطلــــق ا�ــــرد عــــن أيــــة ): االول(

، فـان هلـا مـن الثـواب مـالو صـلت يف مسـجد كاملسجد احلرام والكوفـة واجلـامع أوشخصـية كمسـجد النـيب 
الســوق وهــو اثنــا عشــر درجــة املوجــودة يف مجيــع املســاجد، مــع قطــع النظــر عــن اخلصوصــية املوجــودة يف املســجد 

ــيب  ــيت ميزتــه عــن مســجد الن ريه بتلــك اخلصوصــية  ، وكــذا مســجد الرســول احلــرام ال ــى غــ الــذي ميــز عل
 .املوجودة فيه

 .أن فضيلة الصالة يف بيتها متوقفة ومنوطة على قصدها للمسجد الذي تريد اتيان الصالة فيه): الثاين(
اب ذلـك املسـجد وهـو مائـة إذا كانت املـرأة قاصـدة الصـالة يف املسـجد اجلـامع فـان هلـا ثـو : خذ لذلك مثاال

وهكـذا احلـال يف سـائر . وكـذا إذا كانـت مريـدة للصـالة يف مسـجد الكوفـة، فـان هلـا ثـواب ذلـك املسـجد. درجة
 .املساجد

 .فاذا يكون املدار يف كيفية الثواب شدة وضعفا، وأصال مدار القصد واالرادة حول املسجد الذي تقصده
 .لة فلها ثواب ذلك املقصود وإن مل تقصد فليس هلا أي ثوابفان قصدت أحد املساجد املعينة يف الفضي

 .أن الظاهر الثاين، الستظهار القول الثاين من االخبار وأفاد الشارح 
 .االحاديث. ٣٠الباب . ٥١٠ص . ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
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 .هللا له بيتا يف اجلنة
كمقعـــد املوضـــع الـــذي تكشـــفه القطـــاة وتلينـــه جبؤجؤهـــا، وهـــو  : )١(وزيـــد يف بعـــض االخبـــار كمفحـــص قطـــاة

لتبيض فيه، والتشبيه به مبالغة يف الصغر، بنـاء علـى االكتفـاء برمسـه، حيـث ميكـن االنتفـاع بـه يف اقـل مرابتـه وإن 
 .مل يعمل له حائط وحنوه

ــق مكــة وقــد ســوي مــريب أبوعبــدهللا : قــال أبوعبــدهللا احلــذاء راوي احلــديث ت �حجــار مســجدا، يف طري
 .نعم: فقال. جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك: فقلت

 .)٢(ولو بعضها، لالحتياج إىل السقف يف أكثر البالد، لدفع احلر والربد) مكشوفة(ويستحب اختاذها 
___________________________________ 

 .٦احلديث . ٨الباب . ٤٨٦. ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ١(
يت : فقـال لـه أبوالصـباح دخلـت أ� وأبوالصـباح علـى أيب عبـدهللا : عن هاشـم احلـالل قـال: نصه إليك مـا تقـول يف هـذه املسـاجد الـ

 .بخ بخ تيك أفضل املساجد، من بىن مسجدا كمفحص قطاة بىن هللا له بيتا يف اجلنة: بنتها احلاج يف طريق مكة؟ فقال
 .كراهة السقف للمسجد مطلقا، سواء أكان حلاجة كدفع الربد واحلر مثال أم اللكن يف االخبار داللة على  ) ٢(

 .نعم جيوز التظلل آخر غري السقف
 .٢احلديث . ٩ص الباب . ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
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ال يف وســـطها علـــى تقـــدير ســـبق إعـــدادها علـــى ) علـــى ��ـــا(وهـــي املطهـــرة للحـــدث واخلبـــث ) )١(وامليضـــاة(
 .واحلدثية إن أضرت �ا )٣(وإال حرم يف اخلبثية مطلقا )٢(املسجدية

وميكــن مشــول كو�ــا مــع . وإال حــرم )٤(ال يف وســطها مــع تقــدمها يف املســجدية كــذلك) واملنــارة مــع حائطهــا(
 .احلائط استحباب أن ال تعلو عليه، فا�ا إذا فارقته �لعلو فقد خرجت عن املعية وهو مكروه

 عكس) يساره(منها ) ينه واخلارجمي(إليها ) وتقدمي الداخل(
___________________________________ 

ميزان، أصلها موضاة كأخوا�ا موراث موقات موزان فهو مشتق من وضأ يضأ قلبت  -ميقات  -مرياث  -وزان ميعاد " امليضاة ) " ١(
وهو اسم للموضع الذي يتوضأ . ء، كما عملت �خوا�اعلى قاعد�ا املعروفة من أ�ا إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور تقلب � واوها �ء

 .أى ويستحب اختاذ امليضاة للمساجد" املساجد " فيه مأخوذ من الوضوء وهو جمرور عطفا على 
 .أي لو كان حمل التطهري مبنيا قبل بنيان املسجد فعند ذلك يستحب تغيري حمل التطهري إىل خارج املسجد) ٢(

مث أرادوا بنيان حمل التطهري لذلك املسجد فال جيوز يف وسطه بتا� يف املطهرة احلديثة أضرت أم ال، وكذلك يف أما إذا كان املسجد مبنيا 
 .اخلبثية إذا أضرت �ملسجد، أو كانت موجبة لتنجس املسجد

 .سواء أضرت �ملسجد أم ال) ٣(
ا أرادوا بنيان منارة جديـدة للمسـجد فـال جيـوز يف وسـطه أصـال أما إذ. أي أن املنارة كامليضاة يف كو�ا البد أن تسبق بناء املسجدية) ٤(

 .ال�ا �خذ من فضاء املسجد وهو غري جائز

    



٥٤٢ 

 .)١(اخلالء، تشريفا لليمىن فيهما
وهـــو اســـتعالم حالـــه عنـــد �ب املســـجد احتياطـــا للطهـــارة، : ومـــا يصـــحبه مـــن عصـــا وشـــبهه) وتعاهـــد نعلـــه(

 .)٢(اثنني واملصنف تبع الروايةوالتعهد أفصح من التعاهد، النه يكون بني 
 .اي يف الدخول واخلروج �ملنقول وغريه) والدعاء فيهما(
ـــأدى بســـنة غريهـــا ) وصـــالة التحيـــة قبـــل جلوســـه( وأقلهـــا ركعتـــان وتتكـــر بتكـــرر الـــدخول ولـــو عـــن قـــرب وتت
حرمـة املسـجد �جللـوس بغـري صـالة، وقــد  )٥(، الن املقصـود �لتحيـة ان ال تنتهــك)٤(وان مل ينوهـا معهـا )٣(وفريضـة

وتكـره اذا دخـل واالمـام يف مكتوبـة، أو الصـالة تقـام، او قـرب . ٢١٧حصل، وان كان االفضـل عـدم التـداخل 
 .فان مل يكن متطهرا، أو كان له عذر مانع عنها فليذكر هللا تعاىل )٦(اقامتها حبيث ال يفرغ منها قبله

___________________________________ 
 .تشريفا للرجل اليمىن حالة الدخول إىل املسجد فتقدم، ويف حالة الدخول إىل املرحاض فتؤخر) ١(
 .تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم: فقد روي عن النيب ) ٢(

 .١احلديث  ٢٤الباب  ٥٠٤ص . ٣اجلرء ) وسائل الشيعة(راجع 
 .أن التحية تتأدى بنفسها وبسنة غريها وبفريضة�جلر عطفا على بسنة، واملعىن ) ٣(
 .السنة والفريضة" معها " ويف " إن مل ينوها " مرجع الضمري يف ) ٤(
 ".ال �تك " يف بعض النسخ ) ٥(

  .أي ال يفرغ من صالة التحية قبل قيام صالة اجلماعة) ٦(
    



٥٤٣ 

 .الرميوحتية املسجد احلرام الطواف، كما أن حتية احلرم االحرام، ومىن 
ويف . وهو الذهب أو مطلـق الـنقش كمـا اختـاره املصـنف يف الـذكرى: وهو نقشها �لزخرف) وحيرم زخرفتها(

ويف البيـان حـرم الـنقش والزخرفـة والتصـوير . الدروس أطلق احلكم بكراهة الزخرفة والتصوير، مث جعل حترميهـا قـوال
) و. ()١(ال املصـنف حبسـب كتبـه، وهـو غريـب منـهوظـاهر الزخرفـة هنـا الـنقش �لـذهب، فيصـري أقـو . مبا فيه روح
 ذوات االرواح دون غريها) نقشها �لصور(كذا حيرم 

___________________________________ 
حـرم نقـش املسـجد �لـذهب كمـا ) اللمعـة(ففـي : أقـواال أربعـة) الـذكرى، البيـان، الـدروس اللمعـة(حاصله أن للمصنف حسب كتبه ) ١(

 .اهو ظاهر عبارته هن
 .اختار حرمة النقش �لذهب وغريه) الذكرى(ويف 
 .وإطالقه شامل لذوي االرواح وغريها. أطلق احلكم بكراهة الزخرفة والتصوير) الدروس(ويف 
غريب أن هذا النحو من االختالف  على املصنف  حرم النقش والزخرفة والتصوير لوكان لذي الروح فأورد الشارح ) البيان(ويف 

ريا، ال كهــذه . جــدا منــه، لعــدم ســبق مثلــه فيمــا نعــرف عنــه، الن االســتقامة يف الــرأي معهــود منــه ق منــه تبــدل يف الــرأي كــان يســ ولــو اتفــ
 .التبدالت اليت تدل على عدم االستقامة

    



٥٤٤ 

خاصـة،  )٣(، وهـو قرينـة اخـرى علـى ارادة الزخرفـة �ملعـىن االول)٢(ال مـن غـريه )١(وهو الزم من حترمي النقش مطلقا
 .أما تصوير غريه فال. )٥(وال ريب يف حترمي تصوير ذي الروح يف غري املساجد ففيها اوىل. )٤(وهذا هو االجود

 .وتنجيس آال�ا كفرشها ال مطلق إدخال النجاسة اليها يف االقوى) وتنجيسها(
___________________________________ 

 .أي سواء أ كان �لذهب أم بغريه) ١(
ىن االول للزخرفـة، ال املطلـق  املراد من غريه هو تفسري الزخرفة يف قول املصنف  )٢( أي الـذهب وغـريه  -�لذهب خاصـة، وهـو املعـ
زم منــه حتــرمي نقــش املســاجد �لصــور ذوات االرواح، بــل هــو الزم . الــذي هــو املعــىن الثــاين للزخرفــة - ــ ىن االول للزخرفــة ال يل ــى املعــ إذ عل

 .اين للزخرفة كما عرفتللمعىن الث
 .املعىن االول من معنيي الزخرفة هو النقش �لذهب خاصة) ٣(
ت حرمـة : وحاصـل مناقشـة الشـارح مـع املصـنف رمحهمـا هللا) ٤( أنـه لـو كـان املـراد �لزخرفـة احملرمـة مطلـق الـنقش �لـذهب، أو غـريه لكانـ

مــن أفــراد مطلــق الــنقش، ويكــون ذكــر حتــرمي التصــوير بعــد حتــرمي الزخرفــة تصــوير ذوات االرواح الزمــة لــه وداخلــة يف إطالقــه، الن التصــوير 
ن ذكــر حرمــة التصــوير، ولــذا  -كمــا اســتظهر�ه   -وأمــا لــو كــان املــراد مــن الزخرفــة خصــوص الــنقش �لــذهب . عــار� عــن الفائــدة فالبــد مــ

ن يبقـى إطـالق الزخرفـة علـى مايشـمل التصـوير يف ولكـ. اعبرت� ذكرها بعد الزخرفة قرينة على أن املراد �لزخرفة خصوص النقش �لـذهب
 .الذكرى

 .إذ كل حمرم تتأكد حرمته يف االماكن املشرفة كاملساجد واملشاهد املشرفة، وكذلك يف االزمان املشرفة كاجلمعة والعيدين) ٥(

    



٥٤٥ 

ا اســـتحب إخراجهـــا، ومثلهـــ )١(أمـــا لوكانـــت قمامـــة. ان كانـــت فرشـــا، او جـــزء منهـــا) واخـــراج احلصـــى منهـــا(
وجو� اليها أو إىل غريها من املساجد، حيث جيوز نقل آال�ـا ) فتعاد(ومىت اخرجت على وجه التحرمي . الرتاب

 .)٢(اليه وماهلا لغناء االول، أو اولوية الثاين
 .وحنوه وكفارته دفنه )٤()والتنخم) ()٣(والبصاق فيها(بل تبىن وسطا عرفا ) ويكره تعليتها(
 .ة القرآن للمعتاد، ولو يف قراءاملتجاوز ) ورفع الصوت(
وخصـه، لتخصيصـه يف اخلـرب ) عمـل الصـنائع(وهـو داخـل يف ) النبـال )٥(وبـرئ(فيدفن لو فعل ) وقتل القمل(
 فتتأكد

___________________________________ 
 .د حيرم اخراجهالكناسة، والرتاب هنا تراب الكناسة كما يرشد اليه اخلرب والن تراب أرض املسج": القمامة ) " ١(
أمـا اذا كـان . أي وجوب اعـادة مـا أخرجـه مـن املسـجد اليـه إمنـا هـو يف صـورة احتيـاج ذلـك املسـجد إىل اآللـة ومل يكـن غـريه أوىل بـه) ٢(

 .املسجد املأخوذ منه يف غىن عن اآللة، أو كان غريه أوىل �ا منه فيجوز اعادة ما أخذه إىل ذلك املسجد، دون املسجد املأخوذ منه
 .من لعاب فمه: ما يدفعه االنسان" البصاق ) " ٣(
 .دفع فضالت خترج من الصدر، أو الدماغ عن طريق االنف، أو الفم": التنخم ) " ٤(
 .أي حنته: برأ القلم أو العود، أو السهم: حنته، يقال: بفتح الباء" برئ النبل ) " ٥(

    



٥٤٦ 

 .)١(كراهته
أمـا الصـيب املميـز املوثـوق . لوثـوق بطهـار�م أو كـو�م غـري مميـزينمنهـا، مـع عـدم ا) ومتكني ا�انني والصبيان(

 .بطهارته احملافظ على أداء الصلوات فال يكره متكينه، بل ينبغي مترينه كما ميرن على الصالة
 .)٢(إما مطلقا) وإنفاذ االحكام(

___________________________________ 
 .اخلاص الوارد يف اخلرب) برئ النبل(، وبعنوان العام) عمل الصنائع(النه مكروه بعنوان ) ١(

 .١احلديث . ١٧الباب  ٤٩٥ص ). املصد رنفسه(راجع 
عـن سـل السـيف يف املسـجد، وعـن بـري النبـل يف  �ـى رسـول هللا : اليك نصه عن دمحم بن مسلم عن أحـدمها عليهمـا السـالم قـال

 .إمنا بين لغري ذلك: املسجد قال
ويكـون قضـاء أمـري املـؤمنني عليـه . يكره إنفاذ االحكام والقضاء علـى االطـالص، سـواء أكـان يف القضـاء جـدال وخصـومة أم الأي ) ٢(

: أو أن الكراهـة خمتصــة بنـوع مـن القضــاء. خمتصـا �حكـام ال تشــمل غـريه الصـالة والسـالم يف مسـجد الكوفــة خمتصـا بـه، كماكــان 
واملناســب يف املقــام أن حيمــل فعلــه . علــى أحــد هــذه الوجــوه فحينئــذ جيــب أن حيمــل فعــل االمــام  وهــو ماكــان فيــه جــدال وخصــومة

 .١٣٣اآلية : آل عمران ) وسار عوا إ� مغفرة من ر��م (: صلوات هللا عليه على املسارعة املأمور �ا يف قوله تعاىل
 .اك ال يتناسب وهذه احملاملإال أن اختاذ االمام عليه الصالة والسالم دكة للقضاء هن

    



٥٤٧ 

لــه مبســجد الكوفــة خــارج، أو خمصــوص مبــا فيــه جــدال وخصــومة، أو �لــدائم ال مــا يتفــق  وفعــل علــي 
�درا، أو مبا يكون اجللوس فيه الجلها ال مبا إذا كـان الجـل العبـادة فاتفقـت الـدعوى ملـا يف إنفاذهـا حينئـذ مـن 

، ولعله �الخـري أنسـب إال أن دكـة القضـاء بـه ال ختلـو دها حيمل فعل علي وعلى أح. املسارعة املأمور �ا
 .من منافرة للمحامل

واجلمع بني وظيفيت تعريفها يف ا�امع وكراهتها يف املساجد فعله خـارج  )١(إنشادا ونشدا�) وتعريف الضوال(
 .هللا فاك )٢(فض: عنه، وأمره �ن يقال للمنشد ، لنهي النيب )وإنشاد الشعر( -الباب 

___________________________________ 
 .عرفها ودل عليها: مصدر أنشد الضالة" االنشاد ) " ١(

 .�دى وسأل عنها: بكسر النون مصدر نشد الضالة" والنشدان " 
 .استحسا� ملا قاله، وهنا �لعكسأي ال نثرت أسنانه وال فرقت، ) ال فض فوه: " الكسر، يقال" الفض ) " ٢(

 .١احلديث  ١٤الباب . ٤٩٣ص ). املصدر نفسه(راجع 
فــض هللا فــاك وإمنــا نصــبت : مــن مسعتمــوه ينشــد الشــعر يف املســجد فقولــوا: قــال رســول هللا: قــال اليــك نصــه عــن علــي بــن احلســني 

 املساجد للقرآن، 

    



٥٤٨ 

 .ةوروي نفي البأس عنه، وهوغري مناف للكراه
لـــيس ببعيـــد محـــل إ�حـــة إنشـــاد الشـــعر علـــى مـــا يقـــل منـــه وتكثـــر منفعتـــه، كبيـــت : قـــال املصـــنف يف الـــذكرى

كـان   ، وشـبهه، النـه مـن املعلـوم أن النـيب حكمة، أو شاهد علـى لغـة يف كتـاب هللا تعـاىل وسـنة نبيـه 
وأحلـق بـه بعـض االصـحاب مـا كـان منـه .  املسـجد ومل ينكـر ذلـكينشد بني يديه البيت واالبيـات مـن الشـعر يف

، وحنـو ذلـك النـه عبـادة ال تنـايف الغـرض ، أو مرثيـة للحسـني واالئمـة  موعظة، أو مـدحا للنـيب 
الـب مـن أشـعار العـرب اخلارجـة عـن هـذه حممـول علـى الغ و�ي النيب . املقصود من املساجد، وليس ببعيد

 .االساليب
 .ومنافاته لوضعها فإ�ا وضعت للعبادة )١(، للنهي عن ذلك)والكالم فيها �حاديث الدنيا(

___________________________________ 
 يف آخر الزمان قوم �تـون املسـاجد �يت: قال : اليك نصه ورام بن أيب فراس يف كتابه قال. ٤احلديث ) املصدر نفسه(راجع ) ١(

 .فيعتقدون حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، ال جتالسوهم فليس � فيهم حاجة

    



٥٤٩ 

. وهـو البيـت املخصـوص الــذي يغتسـل فيـه ال املسـلخ وغـريه مـن بيوتـه وســطحه): وتكـره الصـالة يف احلمـام(
 .نعم تكره يف بيت �ره من جهة النار، ال من حيث احلمام

 .)١(، للنهي عنه، والن املالئكة ال تدخل بيتا يبال فيه ولو يف إ�ء، فهذا أوىل)ت الغائطوبيو (
والفـرن، ال مـا وجـد فيـه �ر مـع عـدم إعـداده هلـا،  )٢(وهي املعـدة الضـرامها فيهـا كـاالتون): النار(بيوت ) و(

 .كاملسكن، إذا أو قدت فيه وإن كثر
 كها، ولعدم نفكا )٣(، للخرب)ا�وس(بيوت ) و(

___________________________________ 
أن املالئكــة ال تــدخل بيتــا يبــال فيــه ولــو كــان " أنــه ورد يف اخلــرب : وحاصــله: هذااســتدالل �ن علــى كراهــة الصــالة يف بيــوت الغــائط) ١(

كراهـة الصـالة يف مكـان ال تدخلـه وال ريـب يف  . اذا فعدم دخول املالئكة يف البيـوت املعـدة للبـول يكـون �لطريـق االوىل". البول يف ا�ء 
 .من أبواب أحكام مكان املصلي من وسائل الشيعة ٣١، ٣٠املالئكة، وجتد أخبار الباب يف الباب 

 .االحاديث. ٤٦٠ - ٤٥٩ - ٤٥٨ص . ٣اجلزء 
 .موقد �ر احلمام: كتنور" االتون ) " ٢(

 .يهبيت غري التنور معد الن خيبز ف: بضم أوله وكسر �نيه" الفرن " و 
 .١اليك نص احلديث . االحاديث. ١٤الباب . ٤٣٩ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٣(

 .رش وصل: فقال. عن الصالة يف بيوت ا�وس؟: قال سئل أبوعبدهللا 
 ".رش وصل : " يف الصالة يف البيع والكنائس وبيوت ا�وس فقال واستثناء صورة الرش ورد يف قوله 

 .٢احلديث . ١٣الباب . ٤٣٨ص ). نفسهاملصدر (

    



٥٥٠ 

 .عن النجاسة، وتزول الكراهة برشها
 .بكسر الطاء واحد املعاطن، وهي مبارك االبل عند املاء للشرب) واملعطن(
 .وهو املكان املعد جلر�نه وإن مل يكن فيه ماء) وجمرى املاء(
كـامللح، أو بكسـرها وهـي االرض ذات بفتح الباء واحد السباخ، وهي الشئ الذي يعلو االرض  ) والسبخة(
 .)١(السباخ

 .)٢(وهي جمتمع ترا�ا حول جحر�ا: مجع قرية) وقرى النمل(
___________________________________ 

أرض السـبخة، واالرض السـبخة يف االول بفـتح البـاء مضـافة إليهـا االرض : ما ذكره الشارح موافق ملـا نقـل عـن اخلليـل يف عينـه قـال) ١(
 . الثاين بكسرها صفة لالرضويف

 .هي ثقبة يف االرض حتدثها احلشرات والسباع النفسها، مجعها أجحار وجحرة: بتقدمي اجليم على احلاء، وبضم اجليم) ٢(

    



٥٥١ 

 .مع متكن االعضاء أما بدونه فال مع االختيار) الثلجاختيارا( )١(يف نفس) و(
وهــي العصــا يف أســفلها حديــدة مركــوزة، أو : �لتحريــك) نــزةإال حبائــل ولــو ع(وإليهــا ولــو قــربا ) وبــني املقــابر(
 .)٢(معرتضة

 .ولو كانت القبور خلفه، أو مع أحد جانبيه فال كراهة) أو بعد عشرة أذرع(
 .سواء أكانت مشغولة �ملارة، أم فارغة إن مل يعطلها، وإال حرم) ويف الطريق(
 .)٣(وإن مل يكن البيت له) بيت فيه جموسي(يف ) و(
ويف الروايـــة كراهــة الصـــالة إىل ا�ـــرة مـــن غـــري اعتبـــار . أي موقـــدة ولـــو ســـراجا، أو قنـــديال)  �ر مضــرمةوإىل(
 االضرام

___________________________________ 
 .احرتاز عما اذاصلى على سرير، أو لوح موضوع على الثلج، أو يف مكان قريب من الثلج مثال، فان ذلك غري مكروه) ١(
ــام املصـــلي، أو موضـــوعة عـــل االرض عرضـــا امـــام  منصـــوبتان) ٢( ــى احلاليـــة مـــن العصـــا، أي حـــال كـــون العصـــا مركـــوزة يف االرض امـ علـ

 .املصلي
 .١احلديث . ١٦الباب  ٤٤٢ص ). املصدر نفسه) (٣(

 .ال تصل يف بيت فيه جموسي: قال اليك نصه عن أيب اسامة عن أيب عبدهللا 

    



٥٥٢ 

 .صنف يف غري الكتاب، وبه عرب امل)١(وهو كذلك
 .ولو يف الوسادة، وتزول الكراهة بسرتها بثوب، وحنوه) تصاوير(إىل ) أو(
التوجـه إىل   )٢(وأحلق بـه. نعم يشرتط االبصار. سواء يف ذلك القارئ وغريه) أو مصحف، أو �ب مفتوحني(

 .من نقش وكتابة وال �س به: كل شاغل
املفتـوح، وال نـص عليهمـا ظـاهرا، وقـد يعلـل حبصـول التشـاغل  يف املشـهور فيـه، ويف البـاب) أو وجه إنسـان(
 .به

___________________________________ 
 .مل تكن مضرمة. أي يكفي يف الكراهة جمرد وجود النار يف ا�مرة وإن) ١(

 .ال يصل الرجل ويف قبلته �ر، أوحديد. " قال والرواية بذلك ما عن االمام الصادق 
 .فان كان فيها �ر فال يصل حىت ينحيها عن قبلته! نعم : أله أن يصلي وبني يديه جممرة شبه؟ قال: الراوي فقال

 .٢احلديث . ٣٠الباب . ٤٥٩ص ): املصدر نفسه(
 .أي أحلق �ملصحف املفتوح، والباب املفتوح وغريمها كل مايشغل االنسان �لنظر اليه) ٢(
وذلك لفهم العرف أن املناط يف الكراهة هو اشتغال املصـلي مبايصـرف ذهنـه عـن الصـالة، وهـذا موجـود " وال �س �ذا االحلاق : " قوله

 .يف غري املذكورات أيضا

    



٥٥٣ 

 .)١(ويف إحلاق غريه من النجاسات وجه. يبال فيها، ولو نز �لغائط فأوىل) أو حائط ينز من �لوعة(
فـال �س �ـا، ) الغـنم(مـرابض ) إال(عنـد الشـرب  وهو مأواها ومقرها ولو: مجع مربض) ويف مرابض الدواب(

 .)٢(للرواية معلال ��ا سكينة وبركة
___________________________________ 

 .وذلك لفهم العرف أن نز مطلق النجاسة ينايف حرمة الصالة) ١(
 ).من أبواب مكان املصلي ١٨وأخبار نز البالو عة جتدها يف الوسائل �ب (

 .االحاديث. ١٨الباب . ٤٤٤ص ). سهالصدر نف(راجع 
 .-املواضع اليت تكره فيها الصالة  - ٢٢٠ - ٢١٩الفصل الثالث ص  ١جتد الرواية بذلك يف كتاب التاج اجلزء ) ٢(

 ".ال تصلوافيها، فا�ا من الشياطني : " عن الصالة يف مبارك االبل؟ فقال سئل النيب : قال
 .رواه عن الرتمذي وأيب داود" صلوا فيها، فا�ا بركة : " مرابض الغنم؟ فقالوسئل عن الصالة يف 

 .وأما روا�تنا فخالية عن التعليل أصال. أما التعليل ��ا سكينة وبركة فلم نعثر عليه
 .االحاديث. ١٧الباب . ٤٤٣ص ). املصدر نفسه(راجع 

    



٥٥٤ 

 .)٢(تحب رش موضع صالته منها وتركه حىت جيفنعم يس. مع عدم النجاسة) )١(وال �س �لبيعة والكنيسة(
وهــــل يشـــــرتط يف جــــواز دخوهلـــــا اذن أر��ــــا؟ احتملـــــه املصــــنف يف الـــــذكرى تبعــــا لغـــــرض الواقــــف، وعمـــــال 

 .)٤(ووجه العدم إطالق االخبار �الذن يف الصالة �ا. ، وفيه قوة)٣(�لقرينة
صـــال�ما مـــن دون حائـــل، أو بعـــد عشـــرة أذرع يف حالـــة ) ويكـــره تقـــدم املـــرأة علـــى الرجـــل، أو حماذا�ـــا لـــه(

والقـــول اآلخـــر التحـــرمي، وبطــالن صـــال�ما مطلقـــا، أو مـــع االقـــرتان، إال املتـــأخرة عـــن ). االصـــح(القـــول ) علــى(
 .تكبرية االحرام

___________________________________ 
 .معبد النصارى ومجعها كنائس: بفتح أوهلا) سةالكني(و . معبد اليهود ومجعها بيع: بكسر الباء وسكون الياء) البيعة) (١(
ن قيــد اجلفــاف، فلعلهــم ذكــروه ملناســبة اعتباريــة) ٢( ت موجــودة فهــي مظنــة ســراية النجاســة : الــروا�ت خاليــة عــ وهــي أن الرطوبــة مــا دامــ

 .احملتملة، لكنها بعد ما جفت زال احتمال سراية النجاسة
 .االحاديث. ١٣الباب . ٤٣٩ - ٤٣٨ص ) املصدر نفسه(راجع 

 .شاهد احلال، فان ظاهر حالتهم عدم الرضا بدخول من ينكر دينهم: املقصود �لقرينة هنا) ٣(

خاليــة عــن اشــرتاط الــدخول يف البيــع والكنــائس �الذن مــن ) املصــدر نفســه(فــان االخبــار املــذكورة يف ) ٤(
    .أر��ا



٥٥٥ 

 .ة الواجبة، واملندوبةوال فرق بني احملرم واالجنبية، واملقتدية، واملنفردة والصال
املـــانع مـــن نظـــر أحـــدمها اآلخـــر ولـــو ظلمـــة وفقـــد بصـــر يف قـــول، ال ) �حلائـــل(املنـــع كراهـــة وحترميـــا ) ويـــزول(

 .)١(تغميض الصحيح عينيه يف االصح
 .بني موقفهما) أو بعد عشرة أذرع(
يف مجيــع . خرهــاواملــروي يف اجلــواز كو�ــا تصــلي خلفــه، وظــاهره �). ولــو حــاذى ســجودها قدمــه فــال منــع(

 .)٢(االحوال عنه، حبيث ال حياذى جزء منه، وبه عرب بعض االصحاب، وهو أجود
أن : (وهــو القــدر املعتــرب منــه يف الســجود، ال حمــل مجيــع اجلبهــة: )٣(بفــتح اجلــيم) ويراعــي يف مســجد اجلبهــة(

 منه �لفعل، أو �لقوة القربية) يكون من االرض أو نبا�ا غري املأكول وامللبوس عادة
___________________________________ 

 .أنه أوجد حائال بينه وبني صاحبه، فان احلائل العريف هو الساتر اخلارجي بني الشيئني: أذ ال يقال ملن غمض عينه) ١(
 .االحاديث. ٨الباب . ٣٤٢ - ٣٤١ص ). املصدر نفسه(راجع 

زاء بــدن املــرأة عــن مجيــع أجــزاء بــدن كــون املــرأة خلــف الرجــل، وهــذا اليصــ: الن مفــاد الروايــة) ٢( دق صــدقا �مــا إال مــع �خــر مجيــع أجــ
 .الرجل
 .االحاديث. ٦الباب  - ٤٢٩ص ) املصدر نفسه(راجع 

 .ولعل السقوط، أنسب حيث مضى منه هذا التوضيح. ساقطة يف أكثر النسخ) بفتح اجليم: (مجلة) ٣(

    



٥٥٦ 

ث يكــون مــن جنســه ــ ــى غــزل ، فــال يقــدح يف املنــع توقــف )١(حبي املــأكول علــى طحــن وخبــز وطــبخ، وامللبــوس عل
ن اجلنســية )٢(ونســج وغــري مهــا ولــو خــرج عنــه بعــد أن كــان منــه كقشــر اللــوز ولــو اعتيــد . ارتفــع املنــع، خلروجــه عــ

 .يف بعض البالد دون بعض، فاالقوى عموم التحرمي )٣(أحدمها
 .اء من نبات ال يغلب أكلهاملتخذة للدو  )٥(والعقاقري )٤(نعم ال يقدح النادر كأكل املخمصة

___________________________________ 
أي جنس املأكول، أو امللبوس، ومقصوده أن نبات االرض إذا كان غري صـاحل لالكـل، أو اللـبس فعـال، لكنـه كـان معـدا للصـالحية ) ١(

يت ذكرهـا  إعدادا قريبا من الفعلية حبيث يعده العرف من جنس املأكول أو امللبوس، فإن ذلك أيضا مما الجيـوز السـجود عليـه، كاالمثلـة الـ
 .الشارح

 .الن اللوز أول تكوينه مكتس بقشر �عم لطيف قابل لالكل، مث خيشن شيئا حىت خيرج عن صالحية االكل) ٢(
 .أي حىت �لنسبة إىل البالد اليت مل يعتد أكله ولبسه، وذلك) ٣(
 .سنة ا�اعة": املخمصة " . لصدق املأكولية وامللبوسية عليه يف اجلملة) ٤(
 .مجع عقار، كعطاطري مجع عطار نبا�ت متخذة للدواء" العقاقري ) " ٥(

أن ما يؤكل أحيا� على خالف املعتاد كأكل أشياء غري معتادة يف سنة ا�اعة، أو اسـتعمال النبـا�ت املتخـذة للـدواء كـل : حاصل مراده
 .ذلك ال مينع من السجود عليها

    



٥٥٧ 

. )١(، خلروجهـا عـن اسـم االرض �السـتحالة، و مثلهـا الرمـاد وإن كـان منهـا)لسجود على املعـادنوال جيوز ا(
وأمـــا اخلـــزف فيبـــىن علـــى خروجـــه �الســـتحالة عنهـــا، فمـــن حكـــم بطهـــره لزمـــه القـــول �ملنـــع مـــن الســـجود عليـــه، 

كـان القـول �السـتحالة لكـن ملـا  . )٢(لالنفاق على املنع مما خـرج عنهـا �السـتحالة، وتعليـل مـن حكـم بطهـره �ـا
 .بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قو�

، وبــه خــرج عــن أصــله )٤(امجاعــا للــنص الصــحيح الــدال عليــه )٣(يف اجلملــة) علــى القرطــاس(الســجود ) وجيــوز(
: ومهـا النـورة ومـا مازجهـا: املقتضي لعدم جواز الشجود عليه، النـه مركـب مـن جـزأين ال يصـح السـجود عليهمـا

املتخـذ مـن (واملصـنف هنـا خصـه �لقرطـاس . )٥(والكتـان، وغريمهـا، فـال جمـال للتوقـف فيـه يف اجلملـة من القطـن،
 كالقطن) النبات

___________________________________ 
 .أي وإن كان الرماد حاصال من االرض كاحرتاق حجر أو تراب مثال) ١(
زف املصــنوع مــن طــني متــنجس علــل ح) ٢( كمــه �لطهــارة حبصــول االســتحالة، فالزمــه خروجــه عــن االرضــية أي مــن حكــم بطهــارة اخلــ

 .بسبب االستحالة احلاصلة من الطبخ، إذا ال جيوز السجود عليه
 .احرتاز عن بعض أقسامه مما ال جيوز السجود عليه كما سيبينه الشارح) ٣(
 .االحاديث. ٧الباب . ٦٠١ - ٦٠٠ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٤(
 .ستثينأي فيما عدا ما ا) ٥(

    



٥٥٨ 

، فلــو اختــذ مــن احلريــر مل يصــح الســجود عليــه وهــذا إمنــا يبــىن علــى القــول �شــرتاط كــون هــذه )١(والكتــان والقنــب
االشياء مما ال يلبس �لفعل حىت يكون املتخذ منها غري ممنوع، أو كونه غـري مغـزول أصـال إن جـوز�ه فيمـا دون 

 .)٢(املغزول، وكالمها ال يقول به املصنف
وهــذا الشــرط علــى تقــدير جــواز . ، النــه ال يصــح الســجود عليــه حبــال)٣(ج احلريــر فظــاهر علــى هــذاوأمــا إخــرا 

 من غري )٤(السجود على هذه االشياء ليس بواضح، النه تقييد ملطلق النص، أو ختصيص لعامه
___________________________________ 

 .اجلميلة الناعمة، ويصنع من الثاين احلبال وحنوها الكتاب والقنب من أ قسام النبات يتخذ من االول الثياب) ١(
ين علــى جــواز الســجود علــى هــذه االشــياء قبــل . أي اشــرتاط املصــنف أن يكــون القرطــاس متخــذا مــن القطــن) ٢( أو الكتــان والقنــب مبــ

. مغزوال، أم غري مغـزولإعدادها للبس، أو قبل غزها، مع أن املصنف ال يقول بذلك أي جبواز السجود على القطن مطلقا، سواء أكان 
 .وسواء أ كان معدا للبس، أم غري معد له

يت يصـنع منهـا القرطـاس ممـا جيـوز السـجود عليهـا فعـال) ٣( فحيـث ال جيـوز السـجود علـى احلريـر،  . أي على القول �شرتاط كـون املـادة الـ
 .كذلك ال جيوز السجود على القرطاس املصنوع منه

ويف بعضـــها اآلخـــر ورد لفـــظ القـــراطيس والكواغـــذ عامـــا، فـــاذا خـــص احلكـــم . القرطـــاس مطلقـــاالن بعـــض النصـــوص ورد فيهـــا لفـــظ ) ٤(
 .�ملتخذ من النبات يكون تقييدا للمطلق، أو ختصيصا للعام

    



٥٥٩ 

فائدة، الن ذلك ال يزيله عن حكم خمالفة االصل، فإن أجزاء النورة املنبثة فيه حبيث ال يتميز من جوهر اخللـيط 
 .)٢(يف املنع، فال يفيده ما خيالطها من االجزاء اليت يصح السجود عليها منفردة )١(كافية  جزء يتم عليه السجود

واسـتظهر املنـع مـن املتخـذ مـن احلريـر، وبـىن املتخـذ مـن . ويف الذكرى جوز السجود عليه إن اختذ مـن القنـب
فيهـا بكونـه ملبوسـا يف ويشـكل جتـويزه القنـب علـى أصـله، حلكمـه . القطن والكتان على جواز السـجود عليهمـا

ث . يف الــنفس مــن القرطــاس شــئ: ، وأن ذلــك يوجــب عمــوم التحــرمي، وقــال فيهــا أيضــا)٣(بعــض الــبالد ــ مــن حي
 .اشتماله على النورة املستحيلة من اسم االرض �الحراق

___________________________________ 
تقتضــي عــدم جــواز الســجود علــى القرطــاس يف مجيــع أقســامه، الن  أي لــو قطعنــا النظــر عــن الــنص وأرد� احلكــم وفــق القاعــدة فهــي) ١(

غري أن النص ورد �جلواز وهو مطلق غـري مقيـد مباقيـده بـه املصـنف . أجزاء النورة املنتشرة على وجه القرطاس كافية يف احلكم بعدم اجلواز
 .وغريه فوجب التعبد به

 .يصنع منها القرطاس فهي بعد ذلك مغمورة ومتفرقة بني أجزاء النورة الن تلك املواد على تقدير جواز السجود عليها قبل أن) ٢(
الــذي أســس عليــه حكــم  ) املصــنف(أي يشــكل جتــويز املصــنف الســجود علــى القرطــاس املتخــذ مــن القنــب، بنــاء علــي أصــل ) ٣(

 .يف بعض البالدالقرطاس من ا�طة اجلواز على القرطاس �جلواز على مادته وذلك الن القنب يكون ملبوسا 
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وهــذا االبــراد . مجــود النــورة يــرد إليهــا إســم االرض: أو نقــول )١(الغالــب جــوهر القرطــاس: إال أن نقــول: قــال
وعمل االصحاب، وما دفع به االشكال غـري واضـح، فـإن أغلبيـة  )٢(متجه لوال خروج القرطاس �لنص الصحيح

يف : يث ال يتميز وكون مجود النورة يرد إليها اسـم االرضاملسوغ ال يكفي مع امتزاجه بغريه وانبثاث أجزائهما حب
 .غاية الضعف

مل يصــح الســجود عليــه، للشــك يف  -كمــا هــو االغلــب   -لــو شــك يف جــنس املتخــذ منــه  وعلــى قولــه 
، وهـــو غـــري مســـموع يف مقابـــل الـــنص وعمـــل )٣(و�ـــذا ينســـد �ب الســـجود عليـــه غالبـــا. حصـــول شـــرط الصـــحة

 .االصحاب
ن الكتابــة) علــى املكتــوب(الســجود ) هويكــر ( . )٤(منــه مــع مالقــاة اجلبهــة ملــا يقــع عليــه اســم الســجود خاليــا مــ

 .)٥(وبعضهم مل يعترب ذلك، بناء على كون املداد عرضا ال حيول بني اجلبهة وجوهر القرطاس، وضعفه ظاهر
___________________________________ 

 .ذاته غلبت على النورةيعين أن مادة القرطاس وجوهره أي ) ١(
 .حيث ال جمال لالشكال وااليراد بعد داللة النص الصحيح على جوازه) ٢(
 .لعدم العلم �ملادة االصلية يف أغلب القراطيس املوجودة بني أيدينا) ٣(
 .الن حرب الكتابة مانع يفصل بني اجلبهة وحمل السجود) ٤(
 .رطاسلظهور أن حرب الكتابة جسم زائد على جسم الق) ٥(
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 .)١(بيان حكمهما مفصال) وقد سبق) (طهارة البدن من احلدث واخلبث -اخلامس (
ن  -علــى مــا اختــاره املصــنف واجلماعــة  -وهــو : يف أثنــاء الصــال ة) )٢(تــرك الكــالم -الســادس ( مــا تركــب مــ

 مر من االفعال، ويف حكمه احلرف الواحد املفيد كاال)٣(حرفني فصاعدا، وإن مل يكن كالما لغة، وال اصطالحا
___________________________________ 

 .٤٦٣إىل  - ٣١٧، وأحكام الطهارات الثالث من ص ٢٨٩يف أحكام النجاسات ص ) ١(
أي الكــالم املعــرب عنــه بكــالم اآلدمــي، احــرتازا عــن القــرآن والــذكر والــدعاء، فا�ــا مباحــة يف أثنــاء الصــالة وال تضــر مــا مل توجــب حمــو ) ٢(

 .ةصورة الصال
سواء أ كان حرفا واحـدا  . حكي عن جنم االئمة الرضي االسرتا�دي رضوان هللا عليه أن الكالم يف اللغة موضوع جلنس ما يتكلم به) ٣(

ــن يف العـــرف اللغـــوي مـــا تركـــب مـــن حـــرفني . كـــواو العطـــف، أم علـــى أكثـــر، مهمـــال كـــان، أم مســـتعمال، مفيـــدا كـــان، أم غـــري مفيـــد ولكـ
 .العربية ما كان مشتمال على إسناد �م خربي أو انشائي ويف اصطالح أهل. فصاعدا

ويكـون حينئـذ مسـاو� للعـرف اللغـوي املـذكور، ) مـا اشـتمل علـى حـرفني فصـاعدا(فـالكالم املبطـل شـرعا  وعلى مـا ذكـره جنـم االئمـة 
الكـالم املشـتمل علـى إسـناد (وهـو : ويكون أعم مطلقـا مـن مصـطلح العربيـة) جنس ما يتكلم به(وهو : ويكون أخص مطلقا من اللغوي

الن الكـــالم املبطـــل علـــى مـــاذكر�ه أخـــص مـــن اللغـــوي، لعـــدم " يكـــن كالمـــا لغـــة  وإن مل: " إذا ال وجـــه لقـــول الشـــارح ). �م خـــربي
 .صدق االخص بدون االعم
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من الوعاية الشـتماله علـى مقصـود الكـالم وإن أخطـأ حبـذف " ع " من الوقاية، و " ق " املعتله الطرفني، مثل 
 .الشتماله على حرفني فصاعدا )٢(وحرف املد )١(هاء السكت

، فال أقل من أن يرجع فيه إىل الكالم لغـة، أو اصـطالحا، )٣(صوص خالية عن هذا االطالقويشكل �ن الن
إن املــد  -وحــرف املــد  ث يكــون بقــدر أحــرف ال خيــرج عــن كونــه حرفــا واحــدا يف نفســه فــ  -وإن طــال مــده حبيــ

 ليس حبرف وال حركة، وإمنا هو ز�دة -على ما حققوه 
___________________________________ 

 .الن القواعد العربية تقضي بوجوب احلاق هاء السكت بفعل االمر اذا كان على حرف واحد) ١(
 .النه رمبا يطول مبقدار اداء حرفني، أو أكثر، فكأنه تكلم حبرفني فصاعدا) ٢(
 .أي الشامل ملثل املد مثال، أو لكل حرفني من دون صدق اسم الكالم عليها، ال عرفا وال لغة) ٣(
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، وتوقفـوا يف )١(والعجب أ�م جزموا �حلكم االول مطلقا. ، وذلك ال يلحقه �لكالم)١(رف والنفس بهيف مط احل
ويف اشـرتاط كـون احلـرفني . احلرف املفهم من حيـث كـون املبطـل احلـرفني فصـاعدا، مـع أنـه كـالم لغـة واصـطالحا

 .احلرفني احلادثني من التنحنح وحنوهوتظهر الفائدة يف . ، وقطع املصنف بعدم اعتباره)٣(موضوعني ملعىن وجهان
واعلـم أن يف . وقطع العالمة بكو�ما حينئذ غري مبطلني، حمتجا ��ما ليسا من جـنس الكـالم، وهـو حسـن

جعل هذه الرتوك من الشرائط جتوزا ظاهرا فإن الشرط يعتـرب كونـه متقـدما علـى املشـروط ومقـار� لـه، واالمـر هنـا 
 .)٤(ليس كذلك

___________________________________ 
 .أي يف جرالنفس بتلك احلروف) ١(
أي جزموا �ن اللفظ املركب من حرفني مبطل للصالة وإن مل يصـدق عليـه الكـالم لغـة واصـطالحا، لكـنهم تـرددوا يف إبطـال احلـرف ) ٢(

 .الواحد املشتمل على نسبة �مة مع أن ذلك كالم لغة واصطالحا
 .اط �حلرفني على االطالق، ونظرا إىل عدم صدق الكالم على املهمالتنظرا إىل أ�م جعلوا املن) ٣(
أي يعتــرب يف الشــرط أن جيمــع بــني وصــفي التقــدم واملقارنــة مــع العلــم �ن هــذه الــرتوك إمنــا تعتــرب مقارنتهــا فقــط، دون تقــدمها علـــى ) ٤(

 .الصالة
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وال عــربة �لعــدد، فقــد يكــون . عرفــا وهــو مــا خيــرج بــه فاعلــه عــن كونــه مصــليا) الفعــل الكثــري عــادة(تــرك ) و(
ريا كالوثبــة الفاحشــة )١(الكثــري فيــه ث . قلــيال كحركــة االصــابع، والقليــل فيــه كثــ ــ ويعتــرب فيــه التــوايل، فلــو تفــرق حبي

حصــــــلت الكثــــــرة يف مجيــــــع الصــــــالة ومل يتحقــــــق الوصــــــف يف ا�تمــــــع منهــــــا مل يضــــــر، ومــــــن هنــــــا كــــــان النــــــيب 
وال يقـــدح القليـــل كلـــبس . ويضـــعها كلمـــا ســـجد مث حيملهـــا إذا قـــام )٢(إبنـــة ابنتـــه زينـــبحيمـــل أمامـــة وهـــي  

 .)٣(العمامة والرداء، ومسح اجلبهة وقتل احلية والعقرب ومها منصوصتان
___________________________________ 

يت . رف ال يعـدها فعـال كثـرياالن حركة االصابع من االفعـال الـيت ميكـن صـدورها بكثـرة يف حلظـة واحـدة، مـع أن العـ) ١( خبـالف الوثبـة الـ
 .تتحق �ا الكثرة حىت مع صدورها مرة واحدة وال سيما اذا كانت بعيدة

 .وكان زوجها أ� العاص زينب بنت رسول هللا ) ٢(
 .٣ - ١احلديث . ١٩الباب . ١٢٧٠ - ١٢٦٩ص . ٤اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٣(

عن الرجل يرى احلية والعقرب وهو يصلي املكتوبة؟  سألت أ�عبدهللا : عن احلسني بن أيب العالء قال. ث الثالثاليك نص احلدي
 .بقتلهما: قال
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ت القــراء) عــادة(املخــرج عــن كونــه مصــليا ) الســكوت الطويــل(تــرك ) و( ة  ولــو خــرج بــه عــن كونــه قــار� بطلــ
 .خاصة
النــه البكــا  )١(اشــتمل منــه علــى صــوت ال جمــرد خــروج الــدمع مــع احتمالــه �ملــد، وهــو مــا) البكــاء(تــرك ) و(

وأصـــالة عـــدم املـــد معـــارض �صـــالة صـــحة . مقصـــورا، والشـــك يف كـــون الـــوارد منـــه يف الـــنص مقصـــورا أو ممـــدودا
) للـــدنيا(وإمنـــا يشـــرتك تـــرك البكـــاء . )٢(الصـــالة، فيبقـــى الشـــك يف عـــروض املبطـــل مقتضـــيا لبقـــاء حكـــم الصـــحة

واحرتز �ا عن اآلخرة، فإن البكـاء هلـا كـذ كـر . )٣(وفقد حمبوب وإن وقع على وجه قهري يف وجه كذهاب مال
ولـو خـرج منـه . مـن أفضـل اال عمـال -اجلنة والنار ودرجـات املقـربني إىل حضـرته، ودركـات املبعـدين عـن رمحتـه 

 .)٤(حينئذ حرفان فكما سلف
___________________________________ 

عليـه، ولعـل الــنص الـوارد لـذلك هــو ) مقصـورا(حتمـال أن جمـرد الــدمع موجـب لـبطالن الصـالة، وذلــك لصـدق اسـم البكــاء أي مـع ا) ١(
 .البكاء املقصور

ن املعــارض فــيحكم بصــحة الصــالة ) ٢( بعــد تعــارض أصــالة الصــحة، وأصــالة عــدم املــد وتســاقطهما يبقــى استصــحاب الصــحة ســليما عــ
 ).الستصحابا(وهو : استنادا إىل االصل احملرز

 .وهو البناء على كون املقصود هو البكاء املطلق، سواء وقع على وجه االختيار، أو ال، وذلك الطالق النص) ٣(
 .من أن املبطل من الكالم هو املركب من حرفني فصاعدا فتبطل، أو جيب أن يصدق عليه الكالم العريف فال تبطل: ٥٦١يف ص ) ٤(

    



٥٦٦ 

، وال شــدة، ويكفــي )١(املشــتمل علــى الصــوت وإن مل يكــن فيــه ترجيــع وهــي الضــحك): القهقهــة(تــرك ) و(
ولو وقعت على وجه ال ميكن دفعه ففيه وجهان، واسـتقرب املصـنف . فيها ويف البكاء مسمامها، فمن مثة أطلق

 .يف الذكرى البطالن
عنـه، واملسـتند  على االخـرى راكعـا بـني ركبتيـه، ملـا روي مـن النهـي )٢(وضع إحدى الراحتني: وهو) والتطبيق(

 .ضعيف واملنافاة به من حيث الفعل منتفية، فالقول �جلواز أقوى، وعليه املصنف يف الذكرى
 وضع إحدى اليدين على االخرى: وهو) )٣(والتكتف(

___________________________________ 
 .ترديد الصوت يف احللق: الرتجيع) ١(
ن بــدع املخــالفني وقــد ورد النهــي عــن طريــق  -الشــارح  كمــا ذكــره  -�طــن الكــف والتطبيــق : الراحــة) ٢( أيضــا كمــايف ) اخواننــا الســنة(مــ

حدثنا شعبة عن أيب يعفور قال مسعت مصعب بـن : حدثنا أبوالوليد قال): وضع االكف على الركبتني يف الركوع(صحيح البخاري �ب 
كنا نفعلـه فنهينـا عنـه، وأمـر� أن نضـع : (اين أيب وقالصليت إىل جنب أيب فطبقت بني كفي، مث وضعتهما بني فخذي فنه: سعد يقول

 ).أيدينا على الركب
 .مطبوعات دمحم علي صبيح وأوالده ١٩٠ - ١٨٩ص . ١اجلزء . راجع صحيح البخاري

ويف . شـد احـدى اليـدين �الخـرى كمـا يف القـاموس: التكتف هنا مصدر �ب التفعل فهو بفتح التـاء والكـاف وسـكون التـاء معنـاه) ٣(
 .االصطالح ما ذكره الشارح

    



٥٦٧ 

 .، الطالق النهي عن التكفري الشامل جلميع ذلك)١(حبائل وغريه فوق السرة وحتتها �لكف عليه وعلى الزند
، لكــن ال )٢(فيجــوز منــه مــا �دت بــه، بــل جيــب، وإن كــان عنــدهم ســنة، مــع ظــن الضــرر برتكهــا) إال لتقيــة(

، خبــــالف املخالفــــة يف غســــل الوضــــوء ()لنهــــي �مــــر خــــارجتبطــــل الصــــالة برتكهــــا حينئــــذ لــــو خــــالف، لتعلــــق ا
 .)٤(�ملسح

___________________________________ 
 .أي سواء وضعت الكف على الكف، أم على الزند، فكل ذلك بدعة، واطالق النص يشملهما) ١(

 .االحاديث. ١٥الباب . ١٢٦٥ - ١٢٦٤ص  ٤اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 
 .التكليف عندهم مستحبا، لكنهم ملتزمون به فلو تركها أحد ا�موه �لتشيع وأضروهأي ولو كان ) ٢(
الن اللتقية أو جبت التكفري وهو عمل خـارج عـن أجـزاء العبـادة، فلـو تركـه املصـلي مل يكـن �ركـا جلـزء مأموربـه مـن العبـادة فـال وجـه ) ٣(

 .نعم إنه فعل فعال حمرما خارجيا. لبطال�ا
عض الــرأس، وعلـى الــرجلني يف حــال التقيــة �طــل، الن املتوضـئ يف حــال التقيــة مــأمور مبسـح متــام الــرأس، وبغســل متــام فـان املســح بــب) ٤(

 ).اخواننا السنة(الرجلني على طريقة 
ؤ أمــر عبــادي  ث إن التوضــ ــ ــى طريقــة االماميــة فقــد بطــل وضــوؤه، حي فــاذا خــالف الكيفيــة املــذكورة املــأمور �ــا يف حالــة التقيــة وتوضــأ عل
دة متوقف اتيانه بداعي االمر، وبقصد القربة، فاتيانه خمالفا للتقية منهي عنه قد تعلق به النهي وهو يدل على الفساد، لتعلقه بنفس العبا

 .وهي امر داخل يف أجزاء العبادة وحقيقتها

    



٥٦٨ 

، أمــا إىل إن كــان ببدنــه أمجــع، وكــذا بوجهــه عنــد املصــنف وإن كــان الفــرض بعيــدا) ه وااللتفــات إىل مــا وراء(
 .ما دون ذلك كاليمني واليسار، فيكره �لوجه ويبطل �لبدن عمدا من حيث االحنراف عن القبلة

، أو الن تنـاول املـأكول واملشـروب )١(وإن كان قليال كاللقمة، إما ملنافا�مـا وضـع الصـالة) واالكل والشرب(
فـــاالقوى اعتبـــار . )٣(يـــل علـــى أصـــل املنافـــاةأفعـــال كثـــرية، وكالمهـــا ضـــعيف، إذ ال دل )٢(ووضـــعه يف الفـــم وازدراده

 .)٤(الكثرة فيهما عرفا، فريجعان إىل الفعل الكثري وهو اختيار املصنف يف كتبه الثالثة
إذا مل يسـتدع منافيـا غـريه، وخـاف فجـأة الصـبح قبـل ) فيشـرب(وهـو عطشـان ) إال يف الوتر ملن يريد الصـوم(

 .اجب والندببني الو  )٦(وال فرق فيه. )٥(إكمال غرضه منه
 واعلم أن هذه املذكورات أمجع إمنا تنايف الصالة مع تعمدها عند

___________________________________ 
 .إذ االكل والشرب ينافيان االشتغال �لذكر والعبادة) ١(
 .بلع الطعام: االزدراد) ٢(
 .الكثرةيعين ال دليل على أن مطلق االكل والشرب مناف للصالة مامل يبلغا حد ) ٣(
 .الدروس -البيان  -الذكرى ) ٤(
 .يعىن خياف أنه لو ترك النا فلة ليشرب مث يستأنفها أن ال يكمل غرضه من النافلة فيفوته الدعاء الوارد فيها على الكيفية املعهودة) ٥(
 .أي يف الصوم) ٦(

    



٥٦٩ 

هـا، فـإن ذلـك يقتضـي التكليـف بـه ، وإمنـا مل يقيـد هنـا اكتفـاء �شـرتاطه ترك)٢(، وبعضـها إمجاعـا)١(املصـنف مطلقـا
نعـم الفعـل الكثـري رمبـا توقـف املصـنف يف تقييـده �لعمـد . )٣(املتوقف على الذكر، الن الناسي غري مكلف ابتداء

النــه أطلقــه يف البيــان، ونســب التقييــد يف الــذكرى إىل االصــحاب ويف الــدروس إىل املشــهور، ويف الرســالة االلفيــة 
 .وال خيلوا إطالقه هنا من داللة على القيد، إحلاقا له �لباقي. )٤(جعله من قسم املنايف مطلقا

ري �ســيا إحمــاء صــورة الصــالة رأســا توجــه الــبطالن أيضــا، لكــن االصــحاب أطلقــوا  نعــم لــو اســتلزم الفعــل الكثــ
 .)٥(احلكم

___________________________________ 
 .مطلقا مبعىن أي فرد منها) ١(
 .التعمد مبطل عند املصنف، وبعضها امجاعي عند املصنف وغريهيعين أن مجيعها مع ) ٢(
 .من نفس اشرتاطها، حيث إن االشرتاط تكليف وال تكليف مع النسيان -يف مبطلية هذه االشياء  -أي يفهم قيد التعمد ) ٣(
 .يف رسالته االلفية جعل الفعل الكثري منافيا ومبطال للصالة عمدا وسهوا يعين أن املصنف ) ٤(

إال أن ذ كـره مـع سـائر الشـروط ! أما يف هذا الكتـاب جعـل الفعـل الكثـري مـبطال مـن عـري أن ينبـه علـى إطالقـه، أو تقييـده بصـورة العمـد 
 .رمبا يدل على تقييده بصورة العمد، نظرا إىل وحدة السياق

صحاب حكمـوا �ن الفعـل الكثـري مبطـل للصـالة اذا كـان عـن عمـد، دون مـا كـان عـن سـهو، واطلقـوا احلكـم يف كـل مـن أي أن اال) ٥(
 .الشقني، من غري تقييده بصورة حمو هيئة الصالة أو عدمها

    



٥٧٠ 

وإن كــان مرتــدا مليــا، أو فطــر� ) ٢(مطلقــا) مــن الكــافر(فتــدخل الصــالة  )١(مطلقــا) ويشــرتط احتــاد الصــالتني(
ت عليــهوإن ( ث زعــم أنــه غــري مكلــف �لفــروع فــال يعاقــب ) وجبــ كمــا هــو قــول االكثــر خالفــا اليب حنيفــة، حيــ

 .وحتقيق املسألة يف االصول. على تركها
ــز( ــز الشــرط مــن الفعــل، ويقصــد بســببه فعــل ) والتميي �ن تكــون لــه قــوة ميكنــه �ــا معرفــة أفعــال الصــالة ليمي
حبيث ال يفرق بني مـا هـو شـرط ): غري املميز الفعاهلا(الصيب ) عليه و فال تصح من ا�نون، واملغمى( )٣(العبادة

 .فيها وغري شرط، وما هو واجب وغري واجب، إذا نبه عليه
 ،)٤(، ويف البيان لسبع وكالمها مروي)لست(على الصالة ) وميرن الصيب(

___________________________________ 
 .سواء أ كانت صالة، أم غريها) ١(
 .داخلة يف املنت يف املوضعني يف بعض النسخ) مطلقا(وكلمة . من أي أقسام الكفار أي) ٢(
 .من قصد العبادة -بسبب متييزه وشعوره  -أي حىت يتمكن ) ٣(
  .٧ ٥ ٤٢احلديث . ٣الباب . ١٣ - ١١ص . ٣اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٤(

    



٥٧١ 

واملــراد �لتمــرين التعويـد علــى أفعــال . وب والنـدب، ويتخــري بـني نيــة الوجــ)٢(، وروي لعشــر)١(ويضـرب عليهــا لتسـع
  .)٣(املكلفني، ليعتادها قبل البلوغ فال يشق عليه بعده

 )يف كيفية الصالة - الفصل الثالث (
وإمنـــا جعلهمـــا مـــن الكيفيـــة خالفـــا للمشـــهور مـــن ) االذان واالقامـــة(قبـــل الشـــروع يف الصـــالة ) ويســـتحب(

 )٥(، لبطال�ا �لكالم وحنوه)٤(القامة هلا غالباجعلهما من املقدمات نظرا إىل مقارنة ا
___________________________________ 

 .٧احلديث . ١٣ص ) املصدر نفسه) (١(
 .مل جند نصا يدل على ضرب الطفل لعشر سنني) ٢(

 .٣احلديث  ٣الباب  ١ا�لد ) مستدرك وسائل الشيعة(نعم يف 
 ".مروا صبيانكم �لصالة إذا كانوا أبناء عشر سنني " . قال رسول هللا : قال

 .أفعال املكلفني: تذكري الضمري �عتبار رجوعه إىل فعل املكلفني املعلوم من قوله) ٣(
 .هذا توجيه ملا ذهب إليه املصنف من جعل االذان واالقامة من كيفيات الصالة) ٤(

 .إذا فصل بينها، وبني الصالة بكالم وحنوه فكأ�ا منها واجلزء املتصل �ا أن االقامة مقارنة للصالة غالبا حبيث تبطل: وتوضيحه
 .كالفعل الكثري والسكوت الطويل) ٥(

    



٥٧٢ 

ت النبــة فيهـا، مــع أ�ــا خارجــة عنهــا،   )١(بينهـا وبــني الصــالة، وكو�ــا أحـد اجلــزئني فكــا� كــاجلزء املقـارن كمــا دخلــ
 .متقدمة عليها على التحقيق

 .)٢(أوال، ال�ما عبادة فيفتقر يف الثواب عليها إىل النية، إال ما شذ) هما�ن ينوي: (وكيفيتهما
 .�لتوحيد والرسالة) ويكرب أربعا يف أول االذان، مث التشهدان(
 .، فهذه مثانية عشر فصال)الثالث، مث التكبري، مث التهليل، مثىن مثىن )٣(مث احليعالت(
ويزيــد بعــدحي علــى خــري العمــل قــد (الذان إال مــا خيرجــه وهــي فصــول ا: يف مجيــع فصــوهلا) واالقامــة مثــىن(

 واحدة، ففصوهلا سبعة عشر تنقص) ويهلل يف آخرها مرة. قامت الصالة مرتني
___________________________________ 

وتبطـل �لفصـل بينهـا  تقـديره نفـرض أن االقامـة غالبـا التكـون مقارنـة للصـالة،! هذا تتميم للتوجيه املذكور، وجواب للسؤال املقـدر ) ١(
ت أحـد اجلــزئني مـن قولنـا فـاذا اعتــربت مقارنـة أحــد ) االذان واالقامــة: (وبـني الصـالة، فمــاذا تقـول يف االذان؟ فأجــاب �ن االقامـة ملـا كانــ

 .اجلزئني فكان اجلزء اآلخر أيضا مقار�
ى النبــة إال مــا شــذ مــن ا) ٢( يت ال يتوقــف ثوا�ــا علــى النيــة كاالحســان أي أن العبــادة بصــورة مطلقــة يتوقــف الثــواب عليهــا علــ لعبــادات الــ

 .واجلود، إن صح اطالق اسم العبادة على مثل ذلك
حـي علـى الصــالة، حـي علـى الفـالح، حـي علــى خـري العمـل كمـا مــرت (احلـيعالت مجـع احليعلـة وزان الدحرجـة، اســم تـركييب جلمـل ) ٣(

 .٣اهلامش  - ٥٧٢االشارة إليها يف ص 
 ).بسم هللا الرحم الرحيم(يب أيضا من والبسملة اسم تركي

    



٥٧٣ 

 .عن االذان ثالثة ويزيد اثنني، فهذه مجلة الفصول املنقولة شرعا
ري هــذه( وأن دمحما ( لعلــي ) يف االذان واالقامــة كالتشــهد �لواليــة(الفصــول ) وال جيــوز اعتقــاد شــرعية غــ

فمـا كــل واقــع حقــا جيــوز إدخالــه يف العبــادات املوظفــة ) وإن كــان الواقــع كــذلك(أو خــري البشــر ) وآلـه خــري الربيــة
شرعا، احملدودة من هللا تعاىل فيكون إدخال ذلـك فيهـا بدعـة وتشـريعا، كمـا لـو زاد يف الصـالة ركعـة أو تشـهدا، 

 .أو حنو ذلك من العبادات، و�جلملة فذلك من أحكام االميان، ال من فصول االذان
ولـو فعـل هـذه الـز�دة، أو . )١(وهـم طائفـة مـن الغـالة: ضـع املفوضـةإن إدخال ذلك فيه مـن و : قال الصدوق

 .إحداها بنية أ�ا منه أمث يف اعتقاده وال يبطل االذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلك ال حرج
 .)٢(ويف املبسوط أطلق عدم االمث به، ومثله املصنف يف البيان

___________________________________ 
واملفوضــة طائفــة . غالــت يف النــيب، أو أحــد االئمــة صــلوات هللا وســالمه عليــه وعلــيهم، واعتقــدت فــيهم فــوق مــرتبتهمالغــالة طائفــة ) ١(

 .اعتقدوا أن اخلالق عزوجل فوض أمر العامل تكوينا، أو تشريعا إىل النيب، أو أحد االئمة صلوات هللا وسالمه علييه وعليهم
يف البيان إىل عدم االمث على فعل هذه الـز�دات مطلقـا، سـواء قصـد اجلزئيـة، ) ملصنفا(و ) املبسوط(قدس سره يف ) الشيخ(ذهب ) ٢(

ال إلـه إال : إذا قـال أحـدكم ) االمـام الصـادق(وقـد ورد يف كتـاب االحتجـاج عـن . أم ال لكن قصـد اجلزئيـة مشـكل، وبدونـه راجـح
 .٧احلديث . ١١٢اجلزء ص ). االنوارحبار (راجع . علي أمرياملؤمنني: هللا دمحم رسول هللا فليقل
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بـــل يقـــول . اليوميـــة خاصـــة، دون غريهـــا مـــن الصـــلوات وإن كانـــت واجبـــة) واســـتحبا�ما �بـــت يف اخلمـــس(
 ).أداء وقضاء، للمنفرد واجلامع. (أو رفعهما، أو �لتفريق )١(الصالة ثال� بنصب االولني: املؤذن للواجب منها

ال مبعــىن اشــرتاطهما يف الصــحة، بــل يف ثــواب ) جيبــان يف اجلماعــة: (يخانوالقائــل بــه املرتضــى والشــ) وقيــل(
 .)٣(على ما صرح به الشيخ يف املبسوط، وكذا فسره به املصنف يف الدروس عنهم مطلقا )٢(اجلماعة

___________________________________ 
ورفعهمـا . بفعـل حمـذوف تقـديره اقيمـوا الصـالة أو احضـروا الصـالةونصـبهما علـى املفعوليـة . النه يقف على الثالثة وال يظهر إعرا�ـا) ١(

ت الصــالة، الصــالة واجبــة، هــذه الصــالة رفــع االول نصــب الثــاين . علــى الفاعليــة، أو االبتدائيــة، أو اخلربيــة تقــديره حضــرت الصــالة، قامــ
 .ضرت الصالة، قامت الصالةنصب االول رفع الثاين اقيموا الصالة، ح. حضرت الصالة، قامت الصالة، أقيموا الصالة

ىن عـــدم صـــحة اجلماعـــة بـــدون االذان واالقامـــة، بـــل الوجـــوب مبعـــىن شـــرط حصـــول ) ٢( أي أن الواجـــب هنـــاليس تكليفيـــا وال شـــرطيا مبعـــ
 .الثواب أي ينتفى الثواب �نتفاء االذان واالقامة

 .الصحة، بل يف الثواب وأو جبهما مجاعة من غري تعيني لشخص خاص، ال مبعىن اشراطهما يف: حيث قال) ٣(
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، واملرتضــى فيهمــا )١(، بــل أوجبهمــا فيهمــا احلســن مطلقــا)ويتأكــدان يف اجلهريــة، وخصوصــا الغــداة واملغــرب(
، والثــاين هــي علـــى )٢(علــى الرجــال، وأضــاف إليهمـــا اجلمعــة، ومثلــه ابـــن اجلنيــد، وأضــاف االول االقامــة مطلقـــا

 .الرجال مطلقا
 .)٣(ان جهرا اذا مل يسمع االجانب من الرجال، ويعتد �ذا�ن لغريهن، وجيوز )ويستحبان للنساء سرا(
 .)٤(يف االصح) تداركهما مامل يركع(املصلي ومل يذكر حىت افتتح الصالة ) ولو نسيهما(

 .)٥(يرجع العامد دون الناسي، ويرجع أيضا لالقامة لو نسيها اللالذان وحده: وقيل
___________________________________ 

 .من غري اختصاص �لرجال) ١(
 .القول بوجوب االقامة مطلقا من غري تقييد �لغداة، أو املغرب، أو اجلمعة، وال �لرجال) احلسن بن عقيل(أى وأضاف ) ٢(
 .يعين اذا مسع أذان املرأة غريها من لنساء، أو الرجال احملارم جاز هلن االكتفاء �ذا�ا) ٣(
يب عــن أيب) ٤( ت الصــالة فنســيت أن تــؤذن وتقــيم مث ذكــرت قبــل أن تركــع فانصــرف : " قــال  عبــدهللا لصــريح روايــة احللــ إذا افنتحــ

 ".وإن كنت قد ركعت فأمت صالتك . وأذن وأقم واستفتح الصالة
 .٣احلديث . ٢٩الباب . ٦٥٧ص . ٤اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 

ين اذا كــان قــد نســي االقامــة وحــدها فيجــوز لــه اســ) ٥( أمــا اذا كــان �ســيا لــالذان وحــده فــال يشــرع لــه . تئناف الصــالة لتــدارك االقامــةيعــ
 .ابطال الصالة لتداركه

 .٥احلديث ) املصدر نفسه(راجع . ة واحلديث الوارد يف جواز تدارك االقامة مقيد مبا قبل الشروع يف القراء
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ة أخــرى قــد أذنــت وأقامــت إذا حضــرت لتصــلي يف مكــان فوجــدت مجاعــ) ويســقطان عــن اجلماعــة الثانيــة(
وإن مل  )٢(�ن يبقـى منهـا ولــو واحـد معقبـا، فلـو مل يبـق منهـا أحـد كــذلك: )١()مـا مل تتفـرق االوىل(وأمتـت الصـالة 

ولو كان السابق منفـردا مل يسـقطا . )٣(وكذا يسقطان عن املنفرد بطريق أوىل. تتفرق �البدان مل يسقطا عن الثانية
 .)٤(عن الثانية مطلقا

___________________________________ 
عــدم التفــرق املوجــب لســقوط االذان واالقامــة عــن اجلماعــة الثانيــة يصــدق �شــتغال أفــراد اجلماعــة االوىل بعــد �لصــالة، أو بتعقيبهــا ) ١(

االوليـة، لكـنهم خائضـون أمـا اذا خرجـوا عـن هـذه احلالـة �لتفـرق، أو جبلوسـهم علـى هيئـتهم . بشئ من االذكار واالوراد ولو بواحد مـنهم
 .يف أحاديث وأعمال أجنبية عن الصالة، أو ساكتون فال يسقطان عن اجلماعة الثانية

ىت قيــل بوجو�مـا فــاذا ســقطا عــن اجلماعـة الثانيــة بســبب اجلماعـة االوىل فســقوطهما عــن املنفــرد ) ٢( أي �ن مل يبـق مــن اجلماعــة آكـد حــ
 .أوىل

 .منفردا، أو مجاعة) ٤(

    



٥٧٧ 

 .)١(اد الصالتني، أو الوقت واملكان عرفاويشرتط احت
عــــدم االشــــرتاط، وهــــو الــــذي اختــــاره املصــــنف يف  )٢(ويف اشــــرتاط كونــــه مســــجدا وجهــــان، وظــــاهر االطــــالق

 .الذكرى
ويظهر من فحـوى االخبـار أن احلكمـة يف ذلـك مراعـاة جانـب االمـام السـابق يف عـدم تصـوير الثانيـة بصـورة 

 .اجلماعة ومزا�ها
___________________________________ 

احتـاد الصـالتني �ن تكـو� ظهـرين ): االول: (أنه يشرتط يف سـقوط االذان واالقامـة عـن اجلماعـة الثانيـة، أو املنفـرد أمـران مراده ) ١(
عـن اجلماعـة املريـدة لصـالة مثال، أو احتاد الوقت وإن تغاير� كمغرب وعشاء �عتبار اشرتاكهما يف الوقت وعليه فيسقط االذان واالقامـة 

يت قبلهــا املشــتغلة �ملغــرب ت احــدامها يف املســجد واالخــرى علــى ): الثــاين. (العشــاء بســبب اجلماعــة الــ ــ احتادمهــا يف املكــان عرفــا فلــو كان
ــتفاد مـــن االخبـــار، بـــل هـــو منصـــرفها، خبـــالف احتـــ ت واملكـــان يسـ ى أن احتـــاد الوقـــ ــ اد ســـطحه، أو خارجـــه مل يســـقطا عـــن الثانيـــة وال خيفـ

 .الصالتني، فانه ال دليل عليه
أو اطـالق بعـض االخبـار وهـو املوجـب لعـدم اشـرتاط املسـجد يف سـقوط اال  ميكن أن يراد من االطالق اطـالق كـالم املصـنف ) ٢(

 .وأما وجه االشرتاط فكونه موردا لكثري من االخبار. ذان واالقامة
 .االحاديث. ٢٥الباب . ٦٥٤ - ٦٥٢ص . ٤اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
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مـــع احتمـــا ل الســـقوط عـــن الثانيـــة  )١(وال يشـــرتط العلـــم �ذان االوىل وإقامتهـــا، بـــل عـــدم العلـــم �مهاهلـــا هلمـــا
 .)٣(عمال �طالق النص ومراعاة احلكمة )٢(مطلقا
فيـه  وهـي املشـعر، واحلكمـة) املزدلفـة(ليلـة ) واجلمعـة وعشـاء(ملـن كـان �ـا ) ويسقط االذان يف عصري عرفة(

واالصل يف االذان االعالم، فمن حضر االوىل صلى الثانيـة فكانتـا  . استحباب اجلمع بني الصالتني )٤(مع النص
واالذان لصــاحبة الوقــت، فــان مجــع يف . ولــو جــوازا )٥(كالصــالة الواحــدة، وكــذا يســقط يف الثانيــة عــن كــل جــامع

 وقت االوىل
___________________________________ 

 .أنه اليشرتط العلم �التيان، بل عدم العلم �المهال مراده) ١(
 .أي حىت مع العلم �مهال االوىل لالذان واالقامة يسقطان عن الثانية) ٢(
وأما مراعاة احلكمة فهي أن السقوط . حيث إن النصوص الواردة مل تقيد سقوطهما عن الثانية مبااذا كانت االوىل قد أذنت وأقامت) ٣(

 ).املصدر نفسه(راجع ) ٤(ا كان الجل احرتام االوىل وان أمهلتهماعن الثانية امن
 .١احلديث . ٣الباب . ٦٦٥ص 

أي ويســقط االذان عــن كـــل مــن مجــع بـــني الصــالتني اذا اذن وأقـــام لــالوىل، فــان الـــذان يســقط عـــن الثانيــة، ســواء أ كـــان مجعــه بـــني ) ٥(
 .الصالتني جوازا، أم عزمية
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وهــل . )١(نيــة، وإن مجــع يف وقــت الثانيــة أذن أوال بنيــة الثانيــة، مث أقــام لــالوىل مث للثانيــةأذن هلــا وأقــام مث أقــام للثا
، وال )٣(مــن أنــه عبــادة توقيفيــة: فــال يشــرع؟ وجهــان )٢(ســقوطه يف هــذه املواضــع رخصــة فيجــوز االذان، أم عزميــة

ني الظهـرين والعشـائني لغـري مـانع �ذان ، فإنـه مجـع بـنص عليه هنا خبصوصـه والعمـوم خمصـص بفعـل النـيب 
 .وإقامتني، وكذا يف تلك املواضع

 .)٤(والظاهر أنه ملكان اجلمع ال خلصوصية البقعة
___________________________________ 

الفريضــة علــى كمــا إذا مجــع بعــد الفجــر بــني صــالة الغــداة وقضــاء يوميــة فيــؤذن ويقــيم للغــداة ويــرتك االذان عــن القضــاء، ســواء قــدم ) ١(
ــؤذن بنيـــة الفريضــة مث يقــيم للقضـــاء، وبعــدها يقـــيم للفريضــة، ليكـــون االذان . القضــاء أم عكــس لكـــن لــو قـــدم القضــاء علــى االداء مـــثال ي

 .السابق للصالة الثانية اليت هي صاحبة الوقت
 .جواز الرتك: الرخصة) ٢(

 .وجوب الرتك: والعزمية
ث ال نــص اسـتدالل علــى كــون الــرتك عزميــة، الن ا) ٣( ق �ــا، وحيــ لعبــادة مبـا أ�ــا توفيقيــة جيــب ورود الــنص علــى كـل عمــل، أو ذكــر يتعلــ

 .على اجلواز فيحرم اتيان االذان
لالذان يف تلك املواضع كان الجل مجعـه بـني الصـالتني، ال خلصوصـية يف نفـس املكـان الـذي صـلى فيـه فعملـه  يعين أن تركه ) ٤(
 .يدل على لزوم الرتك يف مطلق اجلمع 

   .االحاديث. ٣٦الباب . ٦٦٥ص ). املصدر نفسه(راجع 
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ويشــكل مبنــع كونــه جبميــع فصــوله . أنــه ذكــر هللا تعــاىل فالوجــه لســقوطه أصــال، بــل ختفيفــا ورخصــة )١(ومــن
مــنهم العالمــة  ذكــرا، و�ن الكــالم يف خصوصــية العبــادة ال يف مطلــق الــذكر، وقــد صــرح مجاعــة مــن االصــحاب

 .الباقون سقوطه مع مطلق اجلمع )٣(، وأطلق)٢(بتحرميه يف الثالثة االول،
ففي الذكرى توقف يف كراهته يف الثالثـة اسـتنادا إىل عـدم وقوفـه فيـه علـى نـص،  واختلف كالم املصنف 

وال فتوى، مث حكم بنفي الكراهة وجزم �نتفاء التحرمي فيها، وببقاء االستحباب يف اجلمع بغريهـا مـؤوال السـاقط 
 .�نه أذان االعالم، وأن الباقي أذان الذكر واالعظام

 .رمبا قيل بكراهته يف الثالثة، و�لغ من قال �لتحرمي: الويف الدروس قريب من ذلك، فإنه ق
، والظـاهر التحـرمي فيمـا )٤(االقرب أن االذان يف الثالثة حرام مع اعتقاد شرعيته، وتوقف يف غريها: ويف البيان

 .)٥(ال إمجاع على استحبابه منها، ملا ذكر�ه
 وأما تقسيم االذان إىل القسمني فأضعف، النه عبادة خاصة

___________________________________ 
 .دليل لعدم سقوط االذان) ١(
 .عصرا عرفة واجلمعة، وعشاء املزدلفة: وهي) ٢(
 .من غري بيان أن السقوط عزمية، أو رخصة) ٣(
 .غري الثالثة املذكورة) ٤(
وذلــك ملاتقــدم مــن أن االذان . خــاصأي أن الظــاهر يف كــل مــورد حكمــوا بســقوط االذان هــو حرمتــه إال مــا ثبــت اســتحبابه بــدليل ) ٥(

 .عبادة توقيفية فال يشرع ما مل يرد به إذن من الشارع
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، واحلـيعالت )١(أصلها االعالم، وبعضها ذكر، وبعضها غـري ذكـر و�دى وظيفتـه �يقاعـه سـرا ينـايف اعتبـار أصـله
 .ع فيكون بدعةتنايف ذكريته، بل هو قسم �لث، وسنه متبعة، ومل يوقعها الشارع يف هذه املواض

 ، بل رمبا)٢(إن مطلق البدعة ليس مبحرم: نعم قد يقال
___________________________________ 

كمـــاأن احلـــيعالت املوجــودة فيـــه تنـــايف كــون االذان ذكـــرا، حيـــث إ�ـــا . الن أصــل االذان هـــو االعـــالم واالعــالن، وهـــذا ينـــايف الســرية) ١(
ت تســبيحا، وال غــريه مــن االذكــار ث جعــل االذان علــى قســمني. ليســ إعالمــي، وذكــري وأراد �لثــاين أذان : وهــذا رد علــى املصــنف، حيــ

 .الصالة
الن البدعة إن كانت مبعىن كل حدث جديد يف االسال فهذه ليست مبحرمة على اطالقها، إذ احلياة يف تطـور مـن حـال إىل حـال، ) ٢(

يب  وأســباب املعيشــة واســلوب االســتمتاع يف تغــري دائــم، وال دليــل ت علــى عهــد النــ يت كانــ ى وجــوب االلتــزام �لعــادات الــ وســلم  علــ
 .فحسب
ث إ�ـا افـرتاء وكـذب علـى هللا هلالج لج، كـاحلكم �سـتحباب مـا لـيس مبسـتحب، : نعم البدعة مبعىن ادخال ما ليس يف الدين حمرمة قطعـا، حيـ

ن اســتنادها إىل الــدين، أو إىل هللا تعــاىل شــأنه صــاحلة لالنقســام إىل االحكــام إذا فاملتحــد�ت االســالمية مــن دو . أو حرمــة مــاليس حبــرام
 .اخلمسة �عتبارات �نوية عارضة

مثــال ذلــك طبــع القــرآن وفــق االســاليب الفنيــة، وبنــاء املســاجد واملــآذن، والر�طــات، واحلســينيات وحنوهــا، فا�ــا قــد جتــب، وقــد حتــرم وقــد 
 .طلبات الزمان والبيئة واملالبساتتستحب، وقد تكره، وقد تباح وفق مت
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 .)١(قسمها بعضهم إىل االحكام اخلمسة، ومع ذلك ال يثبت اجلواز
 .)٣(، وكذا اخلنثى)٢(، بل ملطلق الذكر أما االنثى فتسر �ما كما تقدم)ويستحب رفع الصوت �ما للرجل(
 .ببيان حروفه، وإطالة وقوفه من غري استعجال) والرتتيل فيه(
لكراهة إعرا�ما حىت لو ترك الوقف  )٤(بتقصري الوقوف على كل فصل، ال تركه) فيها(هو االسراع ) واحلدر(

أصـــال فالتســـكني أوىل مـــن االعـــراب، فإنـــه لغـــة عربيـــة، واالعـــراب مرغـــوب عنـــه شـــرعا، ولـــو أعـــرب حينئـــذ تـــرك 
 .)٥(أما اللحن ففي بطال�ما به وجهان. االفضل ومل تبطل

___________________________________ 
 .من أنه عبادة وهي توقيفية البد يف مشروعيتها من ورود االمر �ا �خلصوص: ملا ذكره سابقا) ١(
 ".يستحبان للنساء سرا : " ٥٧٥يف قوله يف ص ) ٢(
 .لالحتياط، أو تغليب احتمال احلرمة) ٣(
 .وهو مكروه يف فصول االذان واالقامةأي ال يستحب ترك الوقف رأسا، النه لوترك الوقف رأسا يضطر إىل اعرابه ) ٤(
 .أن اللحن خروج عن مقتضى لغة العرب واالذان واالقامة إمنا شرعتا وفقا للسان العرب، فيبطالن لو خالفاه: وجه البطالن) ٥(

 .أن امللحون أيضا يعد يف نظر العامة اذا�، فتشمله االطالقات مامل تصل إىل حد تغيري املعىن: ووجه الصحة
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املشـهود بـه لغـة وإن  )١(لعـدم متاميـة اجلملـة بـه بفـوات ه الـبطالن لـو غـري املعـىن كنصـب رسـول هللا ويتج
 .قصده، إذ ال يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها

 )٢(ليكـون أبلـغ يف رفـع الصـوت، وإبالغـه املصـلني، وغـريه يقتصـر عنـه) الراتـب يقـف علـى مرتفـع(املؤذن ) و(
 .مراعاة جلانبه حىت يكره سبقه به مامل يفرط �لتأخر

يف مجيـع الفصـول خصوصـا االقامـة، ويكـره االلتفـات بـبعض فصـوله ميينـا ومشـاال وإن كـان ) واستقبال القبلة(
 .)٣(على املنارة عند�

ول ورد �جللــوس، وميكــن دخــ )٤(والــنص) أو ســجدة أو جلســة(ولــو مــن الراتبــة، ) والفصــل بينهمــا بــركعتني(
 السجدة فيه

___________________________________ 
 .وهو صحيح أيضا) لفوات: (ويف بعض النسخ) ١(
 .أي يقف املؤذن غري الراتب يف مكان أخفض من مكان املؤذن الراتب، احرتاما ملقامه) ٢(
والشــافعية اسـتحبوا االلتفـات �لـرأس إىل اليمــني . واملالكيـة علـى االطـالق. أمـا عنـد أيب حنيفـة فيسـتحب االدارة �الذان علــى املنـارة) ٣(

 .واحلنابلة استحبوا االلتفات �لصدر أيضا). حي على الفالح(، واىل اليسار عند قول )حي على الصالة: (عند قول
 .٢٣١ - ٢٣٠ص . ١اجلزء . راجع الفقه على املذاهب االربعة

 .٢ - ١احلديث . ١١الباب . ٦٣١ص . ٤اجلزء ). وسائل الشيعة) (٤(
 .١٥ - ١٤احلديث ) املصدر نفسه(لكن السجدة أيضا مروية يف 
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ومل جيــد �ــا املصــنف يف الــذكرى حــديثا، لكنهــا ) أو خطــوة(فإ�ــا جلــوس وز�دة مــع اشــتماهلا علــى مزيــة زائــدة، 
يف املغــرب خاصــة، ونســبها يف الــذكرى إىل كــالم االصــحاب مــع الســجدة  )١(وهــي مرويــة) أو ســكتة(مشــهورة، 

 .كان حسنا  )٣(، فلو ذكرها)٢(طوة، وقد ورد النص يف الفصل بتسبيحةواخل
 .، واما اخلطوة فكما تقدم)٥(أما السكتة فمروية فيه. )٤(اخلطوة والسكتة): خيتص املغرب �الخريتني(

 .، وانه إذا فعلها كان كاملتشحط بدمه يف سبيل هللا فكان ذكرها اوىل)٦(وروي فيه اجللسة
___________________________________ 

 ".بني كل أذانني قعدة إال املغرب، فان بينهما نفسا : " اشارة إىل قول االمام الصادق ) ١(
 .٧احلديث . ١١الباب . ٦٣٢ص ) املصدر نفسه(راجع 

 .٤احلديث . ٦٣١ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٢(
 .حسناأي فلو ذكر املصنف التسبيحة اليت ورد �ا النص لكان ) ٣(
 .أي اليستحب يف املغرب سوامها) ٤(
 ".إال املغرب فان بينهما نفسا : " ) الصادق(يف قول االمام ) ٥(

 .وأما اخلطوة فمستندها املشهور كماتقدم ٧احلديث . ١١الباب . ٦٣٢ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .واملتشحط هو املتلطخ. احلديث. ٦٣٢ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٦(
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 )١(خصوصـا االقامـة، وال يعيـده بـه مـامل خيـرج بـه عـن املـواالة، ويعيـدها بـه مطلقـا) ويكره الكالم يف خالهلما(
حالتهما ويف االقامة ) ويستحب الطهارة( )٢(على ما أفىت به املصنف وغريه، والنص ورد �عاد�ا �لكالم بعدها
 .)٤( املسجد �الكرب لغا، للنهي املفسد للعبادةآكد، وليست شرطا فيهما عند� من احلدثني نعم لو أوقعه يف

إذا مسع كما يقول املؤذن وان كـان يف الصـالة، إال احلـيعالت فيهـا فيبـد هلـا �حلوقلـة، ) واحلكاية لغري املؤذن(
ولو حكاها بطلت ال�ا ليست ذكرا، وكذا جيوز إبداهلا يف غريهـا، ووقـت حكايـة الفصـل بعـد فـراغ املـؤذن منـه، 

 .وليقطع الكالم إذا مسعه غري احلكاية وإن كان قرآ�، ولو دخل املسجد أخر التحية إىل الفراغ منه. أو معه
 ة، وإمنا حالة النية، والتكبري، والقراء) مث جيب القيام(

___________________________________ 
 .مل خيرجها أي يعيد االقامة �لتكلم يف أثنائها، سواء أخرجها الكالم عن املواالة أم) ١(
 ".التتكلم اذا أقمت الصالة، فانك اذا تكلمت اعدت االقامة : " ) الصادق(يف قول ) ٢(
 .٣احلديث  ١٠الباب  ٦٢٩ص ). املصدر نفسه(
 .االصغر واالكرب) ٣(
أمل، فـان االسـتدالل مبـين علـى  الن مكثه يف املسجد حرام، واملفروض أن مكثه كان الجل االذان فيحرم أيضا، الستلزامه احلرام فت) ٤(

 .كون مستلزمات احلرام حمرمة، أو على أن الكون جزء مقدم لالغتسال، وليس كذلك
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قدمـه علــى النيــة والتكبـري مــع انــه ال جيـب قبلهمــا، لكونــه شــرطا فيهمـا والشــرط مقــدم علـى املشــروط، وقــد اخــره 
ويف االلفيـــة اخـــره عـــن  )١(ا مـــن الصـــالة ءاملصـــنف عنهمـــا يف الـــذكرى والـــدروس، نظـــرا إىل ذلـــك، وليـــتمحض جـــز 

ث لــو أزيــل الســناد) مســتقال بــه(ة ليجعلــه واجبــا يف الثالثــة، ولكــل وجـه  القـراء ســقط  )٢(غــري مســتند إىل شـئ حبيــ
إن عجــز( إن عجــز(ويســتند فيمــا يعجــز عنــه، ). ففــي الــبعض(عــن االســتقالل يف اجلميــع ) مــع املكنــة، فــ ن ) فــ عــ

 .ئ مقدما على القعود فيجب حتصيل ما يعتمد عليه ولو �جرة مع االمكانعلى ش) اعتمد(االستقالل أصال 
، فـإن عجـز )٤(مستقال كما مـر) قعد(عنه ولو �العتماد، أو قدر عليه ولكن عجز عن حتصيله ) فإن عجز(
 .اعتمد
 .على جانبه االمين) فإن عجز اضطجع(
 ويفهم منه هنا )٥(ثةهذا هو االقوى وخمتاره يف كتبه الثال. فعلى االيسر) فإن عجز(

___________________________________ 
 :أخر املصنف القيام عن النية والتكبري المرين) ١(
 .العتباره حالة النية والتكبري): االول(
 .ا حمضا من الصالة وليس من مقدما�ا حيث أدخله يف عداد االجزاء البداء كونه جزء): الثاين(
 .املستند عليه: السناد) ٣(
 .أي غري مستند إىل شئ حبيث لو أزيل لسقط) ٤(
 .البيان: الذكرى، الدروس: وهي) ٥(
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 .وهو قول )١(التخيري
إن عجــز(بوجهــه،  )٢(وجيــب االســتقبال حينئــذ ــ علــى ظهــره، وجعــل �طــن قدميــه إىل ) اســتلقى( )٣(عنهمــا) ف

هـذه املراتـب حصـول مشـقة كثـرية ال واملـراد �لعجـز يف . حبيث لو جلس كان مستقبال كاحملتضـر )٤(القبلة ووجهه
 .، ال العجز الكلي)٥(تتحمل عادة، سواء نشأ منها ز�دة مرض، أو حدوثه، أو بطء برئه أو جمرد املشقة

وجيــب تقريــب اجلبهــة إىل مــا يصــح الســجود عليــه، أو . إن عجــز عنهمــا) ويــومئ للركــوع، والســجود �لــرأس(
قي املساجد معتمدا، وبدونه لـو تعـذر االعتمـاد، وهـذه االحكـام آتيـة تقريبه إليها، واالعتماد �ا عليه، ووضع �

عـن االميـاء ) فـإن عجـز(يف مجيع املراتب السابقة وحيث يومئ هلمـا برأسـه يزيـد السـجود اخنفاضـا مـع االمكـان، 
 للسجود تغميضا )٦(مزيدا) غمض عينيه هلما(به 

___________________________________ 
 ".فليصل وهو مضطجع : " بني االمين وااليسر، وهذا التخيري مستفاد من اطالق قول االمام الصادق ) ١(
 .٥احلديث . ١الباب . ٦٨٠ص ). املصدر نفسه(
 .أي حني العجز عن القيام) ٢(
 .أي عن القعود واالضطجاع على االمين أو االيسر) ٣(
 .وجعل وجهه إىل القبلة �لنصب عطفا على �طن قدميه أي) ٤(
 .أي البالغة إىل حد العجز نوعا) ٥(
ن �ب التفعيــل فيقــرأ مزيــدا وقاعلـــه املصــلي أو اســم مفعــول للمجــرد، فيكــون النائــب عــن الفاعـــل ) ٦( يف  -لــه احتمــاالن اســم فاعــل مــ

ت الصــالة الواجبــة، أو . عــن غريهــا �لصــفات املميــزة. لكــن الصــورة االوىل أوىل. هــو اجلــار وا�ــرور -الصــورة الثانيــة  خبــالف مــا إذا كانــ
هنا تعليلية أي ) حيث(وحيتمل أن يكون . املندوبة واحدة ال مشارك هلا، فا�ا تكون مميزة بنفسها ال حتتاج إىل الوصف املميز عن غريها
يابـة فالبـد مـن صـفات متيـز املقصـودة عـن مبا أن الصالة مشرتكة بني أنواع خمتلفـة مـن الواجبـة، واملندوبـة، والقضـاء، واالداء واالصـالة، والن

 .غريها
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تلــك االفعــال، وإال  )٢(، وإن مل يكــن مبصــرا مــع إمكــان الفــتح قاصــدا �البــدال)لرفعهمــا( )١(�لفــتح) وفتحهمــا(
ق البــدل حكــم  أجــرى االفعــال علــى قلبــه كــل واحــد يف حملــه، واالذكــار علــى لســانه، وإال أخطرهــا �لبــال ويلحــ

 .)٣(مطلقا: وقيل. املبدل يف الركنية، ز�دة ونقصا� مع القصد
ــيمكن توجــه وهــي القصــد إىل الصــالة املعينــة، وملــا كــان القصــد متوقفــا علــى تعيــني املقصــود بوجــه ) والنيــة( ل

 )٤(القصد إليه اعترب فيها إحضار ذات الصالة وصفا�ا املميزة هلا حيث تكون مشرتكة
___________________________________ 

 .حيث إنه مصدر مسكن العني) رفعهما(حىت يصبح فعال ال مصدرا وهذا على خالف ) فتحهما(أي بفتح عني ) ١(
يقصد بكل بدل الفعل املبدل منه، فيقصد بغمـض العـني الركـوع، وبفتهـا رفـع الـرأس مـن الركـوع،  االبدال بفتح اهلمزة مجع بدل، أي) ٢(

 .وهكذا
سواء قصد �ا البدلية، أم ال، ليكون تغميض العني مطلقا مبنزلة الركوع �لنسبة إىل العاجز عن الركوع فمىت غمـض عينـه فكأنـه ركـع ) ٣(

 .وافتبطل الصالة بز�دة ذلك ونقصانه عمدا وسه
ت املشــرتك بــني ) ٤( ت يف الوقــ ت الصــالة الواجبــة أو املندوبــة مشــرتكة بــني أفــراد كمــا إذاكانــ ين جيــب احضــار الصــفات املميــزة إذا كانــ يعــ

 .الظهر والعصر، أو املغرب والعشاء فالبد حينئذ من متييز الصالة املقصودة 

    



٥٨٩ 

 .)١(من ظهر، أو عصر، أو غريمها) ضمعينة الفر (والقصد إىل هذااملعني متقر�، ويلزم من ذلك كو�ا 
ري وقتهـــا ) أوالقضـــاء(إن كـــان فعلهـــا يف وقتهـــا، ) واالداء( والظـــاهر أن املـــراد بـــه ). والوجـــوب(إن كـــان يف غـــ

 )٣(، الن قصد الفرض يستدعي متيز الواجب، مع احتمال أن يريد به الواجب املميز)٢(ا�عول غاية
___________________________________ 

كاملغرب والعشاء والصبح، فالفرض مبعىن نـوع الصـالة الواجبـة، أو املندوبـة، ومحـل الشـارح قـدس سـره الفـرض هنـا علـى هـذا املعـىن، ) ١(
 .مع أنه ظاهر يف الوجوب، لوجود القرينة اليت هو ذكر الوجوب فيما بعدكما أشاراليه الشارح 

ت مرتتبــة عليــه، وال  ويف. املقصـود �لوجــوب مــا جيعــل غايــة للفعــل) ٢( جعــل الوجــوب غايــة لفعــل الصــالة جتــوز، الن غايــة الفعــل مــا كانــ
 .شك أن الوجوب ال يرتتب على فعل الصالة، بل االمر �لعكس، فان الصالة مرتتبة على الوجوب

ن لفــظ الوجــوب وهــو أن يكــون املقصــود �لفــرض ) ٣( ة الصــالة أي كو�ــا نوعيــ -فيمــا ســبق  -هــذا هــو االحتمــال الثــاين يف املقصــود مــ
 .أوغري يومية. من ظهر، أو عصر، أو مغرب، أو عشاء: يومية

    



٥٩٠ 

ري مصــطلح شــرعا، ولقــد كــان  ويكــون الفــرض إشــارة إىل نــوع الصــالة، الن الفــرض قــد يــراد بــه ذلــك إال أنــه غــ
 )١(مشــهورأوىل، بنــاء علــى أن الوجــوب الغــائي ال دليــل علــى وجوبــه كمــا نبــه عليــه املصــنف يف الــذكرى، ولكنــه 

 .)٢(فيجرى عليه هنا
إن كان مندو�، إما �لعارض كاملعادة، لئال ينايف الفرض االول، إذ يكفي إطالق الفـرض عليـه ) أو الندب(

�ن يـــراد �لفـــرض أوال مـــا هـــو أعـــم مـــن الواجـــب كمـــا ذكـــريف : )٣(حينئـــذ كونـــه كـــذلك �الصـــل، أو مـــا هـــو أعـــم
 االحتمال، وهذا قرينة أخرى

___________________________________ 
 .أي منسوب إىل املشهور، وليس مشهورا) ١(
مـن اعتبـار قصـد الغايـة يف : بناء على االحتمال االول من لفظ الوجوب املذكور يف كالمـه فيكـون كالمـه جـار� علـى املنـىب املشـهور) ٢(

 .العبادات
ــو داخــــل حتــــت : مقصــــوده أن املــــراد �لنــــدب) ٣( ث إن املنــــدوب �لعــــارض يف كــــالم املصــــنف ) الفــــرض(النــــدب العــــارض فهــ ــ ، حيــ
املـذكور أوال، ) الفـرض(فرض �الصل وإن كان املراد الندب مطلقا سواء أكان �لعارض، أم �الصل فحينئذ ال يـدخل حتـت ) كاملعادة(

 .�لنوعية فيعم الواجب والندب) الفرض(إال اذا فسر� 

    



٥٩١ 

فعل املنوي، الأجزاء للنية ال�اأمر واحد بسـيط وهـو القصـد، وإمنـا الرتكيـب وهذه االمور كلها مميزات لل. )١(عليه
 .وهوالصالة الواجبة، أو املندوبة املؤداة، أو املقضاة: يف متعلقه ومعروضه

ويكـــون قصـــده لوجوبـــه إشـــارة إىل مايقولـــه  )٢(وعلـــى اعتبـــار الوجـــوب املعلـــل يكـــون آخـــر املميـــزات الوجـــوب
الواجــب لوجوبــه، أو ندبــه، أو لوجههمــا مــن الشــكر، أو اللطــف أو االمــر، أو  مــن أنــه جيــب فعــل: املتكلمــون

 ذلك أمر مرغوب عنه، )٣(املركب منها، أومن بعضها على اختالف اآلراء ووجوب
___________________________________ 

لـى أن املقصـود �لوجـوب يف كالمـه هـو أي اذا كان املقصود �لندب هو االعم من الندب �لعارض أو �الصل فهي قرينة اخـرى ع) ١(
 .مبعىن النوع) الفرض(و ) الواجب املميز(
ث إن العلــة الغائيــة أثــر مرتتــب علــى العمــل) ٢( وأمــا املميــزات فهــي . أي اذا فســر� الوجــوب �لعلــة الغائيــة كــان خارجــا عــن املميــزات حيــ

الوجـــوب، أو : االداء أو القضـــاء أي مقابـــل قولـــه: إىل قولـــه إذا تنتهـــي املميـــزات يف كـــالم املصـــنف . مســـات داخلـــة يف كيـــان العمـــل
 .الندب

 -لوكان  -واضح غري حمتاج إىل التحقيق كي يستلزم كونه وجوب قصده مرغو� عنه واحملتاج إىل التحقيق ) لوجوبه، أوندبه(مفهوم ) ٣(
 .إمنا هو لوجههما ومل يتعرض الفقهاء لوجوب قصده يف النية

 .االصل عدم وجوب قصد الوجوب حىت حيتاج إىل اقامة دليل على هذا الوجوبهذا لكن 

    



٥٩٢ 

وهـو قـرب الشـرف : وهـي غايـة الفعـل املتعبـد بـه): والقربـة(فكيـف يكلـف بـه غـريهم؟  )١(إذ مل حيققه احملققون
 .� تعاىل كفى، لورودها كثريا يف الكتاب والسنة ولو جعلها )٢(وآثرها. ال الزمان واملكان، لتنزهه تعاىل عنهما

أن املعترب يف النية أن حيضر بباله مثال صالة الظهر الواجبة املـؤادة، ويقصـد فعلهـا � : وقد تلخص من ذلك
تعـــاىل، وهـــذا أمـــر ســـهل، وتكليـــف يســـري قـــل أن ينفـــك عـــن ذهـــن املكلـــف عـــن إرادتـــه الصـــالة، وكـــذا غريهـــا 

 .اذة منه والبعد عنهز�دة على ذلك وسواس شيطاين قد أمر� �الستع )٣(وجتشمها
 نسبت إليه، الن �ا حيصل الدخول) وتكبرية االحرام(

___________________________________ 
ن الغايــة وقــد اختلــف يف ذلــك احملققــون اخلــواص، فكيــف يكلــف بــذلك العــوام -حلــد اآلن  -أي مل يعلــم ) ١( مــع العلــم أنــه . املقصــود مــ

 .جيب فهم التكليف حىت ميكن أداؤه
 .دون غريها من االلفاظ املرادفة هلا، لورودها كثريا يف السنة) القربة(أي إمنا اختار لفظة  )٢(

 .٢اليك نص احلديث . االخبار. ١٢الباب . ٣٠ص . ٣اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 
 .الصالة قر�ن كل تقي: يف حديث قال عن زاررة عن الصادق 

 .والدخول فيه مبشقةالتكلف يف الشئ، : التجشم) ٣(

    



٥٩٣ 

، �سـيا )�لعربيـة(وجيـب الـتلفظ �ـا �للفـظ املشـهور . يف الصالة وحيرم ما كان حملال قبلها من الكـالم وغـريه
سـائر (كـذا تعتـرب العربيـة يف ) و( )١(بصاحب الشرع عليه الصالة والسالم، حيث فعل كذلك وأمـر� �لتأسـي بـه

أمــا مــع العجــز، . يف أشــهر القــولني هــذا مــع القــدرة عليهــا )٢(�ــا، وبغريهــاأمــا املندوبــة فيصــح ). االذكــار الواجبــة
وضــيق الوقــت عــن الــتعلم فيــأيت �ــا حســب مــا يعرفــه مــن اللغــات، فــان تعــدد ختــري مراعيــا مــا اشــتملت عليــه مــن 

 .)٣(املعىن ومنه االفضلية
ث يكــرب عنــد حضــور القصــد املــذكور �لبــال مــن غــري أ) وجتــب املقارنــة للنيــة( ن يتخلــل بينهمــا زمــان وإن حبيــ

 .)٤(قل، على املشهور
___________________________________ 

 .٢١اآلية : االحزاب. ) ل�م � رسول اهللا اسوة حسنة(يف قوله تعاىل ) ١(
ة،  و أصل الرباءوه) أي أصل عدم اشرتاطها �لعربية(يعين أن االذكار املندوبة يف الصالة جيوز أداؤها �ي لغة كانت وذلك لالصل ) ٢(

 .أو استصحا�ا
ن ) ٣( ىن(أي ومــ ى صــيغة التفضــيل فالبــد مــن مراعا�ــا ): االفضــلية(الــذي جيــب مراعاتــه ) املعــ ين إذا كانــت اجلملــة العربيــة مشــتملة علــ يعــ

 .أيضا يف اللغة املرتمجة
لكن احلكم . اء أكان الفصل كثريا، أم قلياليعين إذا نوى مث ذهل عن النية وكرب فحصل فصل بني النية والتكبري فصالته �طلة، سو ) ٤(

 .أما بناء على كفاية االرتكاز فال وجه للحكم �لبطالن. مبين على القول بوجوب استحضار النية

    



٥٩٤ 

واملعترب حصول القصد عند أول جـزء مـن التكبـري، وهـو املفهـوم مـن املقارنـة بينهمـا يف عبـارة املصـنف، لكنـه 
 .)٢(إال مع العسر، واالول أقوى )١(خرهيف غريه اعترب استمراره إىل آ

مـن الصـالة، ) إىل الفـراغ(مبعىن أن ال حيـدث نيـة تنافيهـا، ولـو يف بعـض مميـزات املنـوي ): واستدامة حكمها(
أو الر�ء ولو ببعض االفعـال،  )٥(بعض املنافيات كذلك )٤(أو فعل )٣(فلو نوى اخلروج منها ولو يف �ين احلال قبله

 .بطلت )٦(وحنو ذلك
كضـــيق وقـــت، وحاجـــة يضـــر فو�ـــا، ) إال مـــع الضـــرورة( )٧(يف أشـــهر القـــولني) ة احلمـــد، وســـورة كاملـــة وقـــراء(

سـواء مل ) االوليـني(الـركعتني ) يف(هـذا . )٨(وجهالة هلا مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غري تعويض عنهـا
 .يكن غريمها كالثنائية أم كان كغريها

___________________________________ 
 .أي آخر التكبري) ١(
 .لعدم دليل على وجوب االستمرار حىت آخر التكبرية) ٢(
 .أي قبل الفراغ من الصالة، �ن قصد اخلروج من احلالة التالية حلالة القصد، ال يف حالة القصد) ٣(
 .أي نوى فعل بعض املنافيات) ٤(
 .الة نية ذلك الفعل املنايفأي ولو يف حالة �لية حل) ٥(
 .كقصد تعليم الغري، والتنزه من فعل العبادة، أو بعضها) ٦(
 .أي يف وجوب السورة الكاملة) ٧(
 .خبالف احلمد فلها عوض عند تعذرها كما �يت قريبا) ٨(

    



٥٩٥ 

أو ( )١(يقوهلــا مــرة�ن ): أربعــا(احلمــد وحــدها، أوالتســبيح �أربــع املشــهورة (مــن الركعــات ) وجيــزي يف غريمهــا(
 .)٢(�سقاط التكبري من الثالث على ما دلت عليه رواية حريز) تسعا
ووجـــه االجتـــزاء �جلميـــع ورود الـــنص . بتكريـــر االربـــع ثـــال�) أو اثـــىن عشـــر(يف االخـــرية  )٣(�ثباتـــه) أو عشـــرا(

 .)٥(دةولقيام غريه مقامه، وز� )٤(وال يقدح إسقاط التكبري يف الثاين، لذلك. الصحيح �ا
___________________________________ 

 ".سبحان هللا، واحلمد�، وال إال هللا، وهللا أكرب " وهي : أي �يت �لتسبيحات االربع مرة واحدة) ١(
ت إمامـــا، أو وحـــدك فقـــل: " قـــال علـــى وزن أمـــري، والروايـــة عـــن االمـــام البـــاقر ) ٢(  إلـــه إال هللا ســـبحان هللا واحلمـــد � وال: إذا كنـــ

 ".ثالث مرات تكمله تسع تسبيحات، مث تكرب وتركع 
 .١احلديث . ٥١الباب . ٧٩١ص . ٤اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 

 .أي �ثبات التكبري يف الستبيحة االخرية) ٣(
 ).١(وهو مارويناه عن حريز يف التعليقة رقم: أى لورود النص الصحيح �سقاط التكبري) ٤(
ين أن مــ) ٥( ن يســقط التكبــري مـــن التســبيحات ال جيــوز لــه االكتفـــاء �ملــرة الواحــدة، عمــال بروايــة حريـــز املتقدمــة، فتكــون املــرة الثانيـــة يعــ

كما أنـه لـو أسـقط التكبـرية فالبـد أن �يت بتسـع . والثالثة بدال عن إسقاط التكبرية، ففي االكتفاء �ملرة البد من ذكر التسبيحات االربع
 .على االربعتسبيحات فهي ز�دة 

    



٥٩٦ 

وحيث يؤدي الواجب �الربـع جـاز تـرك الزائـد فيحتمـل كونـه مسـتحبا، نظـرا إىل ذلـك، وواجبـا خمـريا، إلتفـا� 
، واالربـــع يف )٣(ه كـــالركعتني وهـــو االربـــع وإن كـــان جـــزء: إىل بـــدل )٢(وجـــواز تركـــه )١(إىل أنـــه أحـــد أفـــراد الواجـــب

 .مواضع التخيري
فلـو . ه صرح املصنف يف الذكرى، وهو ظاهر العبارة هنا، وعليـه الفتـوىالوجوب، وب: وظاهر النص والفتوى

 شرع يف الزائد عن مرتبة فهل جيب عليه البلوغ إىل أخرى؟
___________________________________ 

مــوع أحــد أفــراد وحيتمــل أن يكــون واجبــا لــو أتــى بــه، نظــرا إىل كــون ا�. أي حيتمــل أن يكــون الزائــد مســتحبا، نظــرا إىل جــواز تركــه) ١(
 .فالتارك للزائد �رك للفرد االكرب، وآت �لفرد االصغر ال أنه أتى �لقدر الواجب، وترك املستحب. الواجب املخري

 .أي وجواز ترك الزائد وهو اثنتا عشرة تسبيحة) ٢(
حة الواحـدة املشـتملة علـى فصـول أربعـة أنه كيف جيوز ترك اثنيت عشرة تسبيحة وتبديلها إىل االربع وهـو التسـبي: حاصل الوهم: دفع وهم
 .مع أن االربع جزء من اثنيت عشرة تسبيحة. سبحان هللا واحلمد � وال إله إال هللا وهللا أكرب: وهي

 .من أنه كيف يعقل التخيري بني االقل واالكثر مع أنه موجود يف ضمن االكثر؟: وهذا هو االشكال املعروف
 .هذا جواب عن الوهم املذكور) ٣(

يب، ! أن اجلزئية ال تقدح �لواجب، الن هذه التسبيحة كالركعتني واالربع يف مواضع التخيري وهـي : خالصته املسـجد احلـرام، ومسـجد النـ
ومسجد الكوفة، واحلائر احلسيين على مشرفه آالف التحية والثناء، حيث إن املسـافر خمـري يف هـذه املواضـع بـني القصـر والتمـام وإن كـان 

ــار ركعتـــني مـــن �ب أ�مـــا واجبتـــان . والتمـــام أفضـــلالقصـــر أحـــوط  فـــرتك االربـــع وتبـــديلها إىل ركعتـــني مـــع أ�مـــا حتـــت االكثـــر عنـــد اختيـ
 .�لوجوب التخيريي، فانه إماأن �يت املسافر �ثنتني، أو �ربع ركعات
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ت قبـل الشـروع فيوقعـه ع. ، وإن جـاز تركـه قبـل الشـروع)١(حيتمله، قضية للوجـوب لـى وجهـه، أو والتخيـري �بـ
 .يرتكه حذرا من تغيري اهليئة الواجبة

 .)٢(أصالة عدم وجوب االكمال، فينصرف إىل كونه ذكر هللا تعاىل، إن مل يبلغ فردا آخر: ووجه العدم
___________________________________ 

فـاذا كـان الواجـب . إىل الفـرد الكبـري لـو تـرك الصـغرييعين لو قلنا �لوجوب التخيريي بني أفراد خمتلفة يف الصـغر والكـرب جيـب البلـوغ ) ١(
مل جيزلـه أن يتجـاوز املـرة وال يصـل إىل الـثالث، النـه حينئــذ مل  -وهـو الفـرد الكبـري  -: وهـو الفـرد الصـغري والـثالث مـرات: مـرددا بـني املـرة

 .يكن آتيا ال �لفرد الصغري وال �لفرد الكبري
ين إذا بلــغ املرتبــة كــان ا�مــو ) ٢( ت املرتبــة املتجــاوز عنهــا هــي مقــدار الواجــب. ع واجبــا واحــدايعــ وأمــا مــا زاد عنهــا . وأمــا إذا مل يبلــغ كانــ

 .فينصرف إىل ذكر هللا املستحب يف الصالة مطلقا

    



٥٩٨ 

 .)١(من التسبيح مطلقا لرواية دمحم بن حكيم عن أيب احلسن ) أوىل(يف غري االوليني ) واحلمد(
اختلفـــت االقـــوال واختلـــف اختيـــار  )٣(وحبســـبها. ، ولغـــري االمـــام وتســـاويهما)٢(التســـبيح مطلقـــاوروي أفضـــلية 

 .ة مطلقا املصنف، فهنا رجح القراء
وتردد يف الذكرى، واجلمع بـني االخبـار . ويف البيان جعلهما له سواء. ويف الدروس لالمام، والتسبيح للمنفرد

 .)٤(هنا ال خيلو من تعسف
___________________________________ 

 .١٠احلديث . ٥١الباب . ٧٩٤ص ). املصدر نفسه(راجع ) ١(
 .٣احلديث . ٥الباب . ٧٩٢ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٢(
ت االقــوال) ٣( أمــا االخبــار فمنهــا مــا دل علــى أفضــلية احلمــد مــن غــري فــرق بــني االمــام واملــأموم  . أي وحبســب اخــتالف االخبــار اختلفــ

 .٢ما دل على أفضلية التسبيح من غري فرق أيضا كما يف اهلامش ): ومنها( ١حكيم املشار اليها يف اهلامش  كمايف رواية دمحم بن
 .ما دل على أفضلية التسبيح لغرياالمام، وأما لالمام فاالفضل احلمد): ومنها(

 .١٢احلديث . ٥١الباب . ٧٩٤ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .يحما دل على تساوي احلمد والتسب): ومنها(

 .االحاديث. ٤٢الباب . ٧٨١ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .امليل عن الطريق املستقيم، واالعراض عنه، الن اجلمع هنا بصورة يتقبلها العقل والعرف غري ممكنة: التعسف) ٤(

    



٥٩٩ 

واحلـق . )١(للرجـل) يف الصـبح وأوليـي العشـائني، واالخفـات يف البـواقي(ة على املشهور  �لقراء) وجيب اجلهر(
 .)٢(أن اجلهر واالخفات كيفيتان متضاد�ن مطلقا ال جيتمعان يف مادة

___________________________________ 
 .٢إليك نص احلديث . االحاديث ٢٥الباب . ٧٦٥إىل  - ٧٦٣ص ). املصدر نفسه(راجع ) ١(

صـالة اجلمعـة، وصـالة املغـرب، وصـالة العشـاء اآلخـرة،  الي علـة جيهـر يف: فقـال أنه سأل أ� عبدهللا ) محران(عن دمحم بن عمران 
يب : وصــالة الغــداة، وســاير الصــلوات مثــل الظهــر والعصــر ال جيهــر فيهمــا؟ فقــال ملــا أســري بــه إىل الســماء كــان أول صــالة  الن النــ

 .ة ليتبني هلم فضله أن جيهر �لقراء نبيه  فرض هللا عليه الظهر يوم اجلمعة فاضاف هللا عزوجل إليه املالئكة فصلى خلفه وأمر
مث فـرض عليـه املغـرب وأضــاف . ه أحـد ة، النـه مل يكـن وراء مث فـرض عليـه العصـر ومل يضـف إليـه أحـدا مـن املالئكـة وأمـره أن خيفـي القـراء

فــرض هللا عليــه الفجــر فــأمره �الجهــار ليبــني للنــاس فلمــا كــان قــرب الفجــر نــزل ف. وكــذلك العشــاء اآلخــرة. إليــه املالئكــة فــأمره �الجهــار
 .فضله كما بني للمالئكة فلهذه العلة جيهر فيها

 .وهذا على خالف من ذهب إىل أن أقل اجلهر جيتمع مع أكثر االخفات فجاز اجتماعهما، وال تكون بينهما مضادة حينئذ) ٢(

    



٦٠٠ 

. ى الصــوت املوجــب لتســميته جهــرا عرفــاأن يســمعه مــن قــرب منــه صــحيحا، مــع اشــتماهلا علــ: فأقــل اجلهــر
 .وأكثره أن ال يبلغ العلو املفرط

 .أن ال يبلغ أقل اجلهر: أن يسمع نفسه خاصة صحيحا، أو تقديرا وأكثره: وأقل السر
وجــــو�، بــــل تتخــــري بينــــه وبــــني الســــر يف مواضــــعه إذا مل يســــمعها مــــن حيــــرم اســــتماع ) وال جهــــر علــــى املــــرأة(
 .)٢(ا مطلقا، والسر أفضل هل)١(صو�ا
ورمبــا قيــل بوجــوب . )٣(يف موضــع اجلهــر إن مل يســمعها االجنــيب وإال تعــني االخفــات) ويتخــري اخلنثــى بينهمــا(

 .)٤(اجلهر عليها، مراعية عدم مساع االجنيب مع االمكان، وإال وجب االخفات، وهو أحوط
 :وهو لغة: ة للقراء) مث الرتتيل(

___________________________________ 
فحكــم الشــارح �لتحــرمي . ال دليـل علــى حرمــة اســتماع صـوت النســاء االجنبيــات إذا مل تكــن هنـاك ريبــة، أو خــوف الوقــوع يف الفتنـة) ١(

 .مطلقا ال وجه له
 .سواء أكان هناك من يسمع صو�ا، أم ال) ٢(
 .من �ب االحتياط، لدوران أمرها بني التعيني والتخيري) ٣(
ة عنــد االمـن مــن مسـاع االجانــب صـو�ا، ال�ــا حينئـذ يــدور أمرهـا بــني كو�ـا امــرأة  نثــى هـو أن جتهــر �لقـراءأي االحتيـاط يف حـق اخل) ٤(

فتتخـري بــني اجلهــر واالخفـات، وكو�ــا رجــال فيتعـني عليهــا اجلهــر، واالحتيـاط عنــد دوران االمــر بـني التعيــني والتخيــري هـو التعيــني وهــو هنــا 
فيجـب االخفـاف، الحتمـال كو�ـا انثـى فيحـرم . أمرهـا بـني احلرمـة والوجـوب فيقـدم جانـب احلرمـة وأما عند وجود االجنـيب فيـدور. اجلهر

 .عليها إمساع صو�ا لالجانب

    



٦٠١ 

 .فيها والتبيني بغري بغي )١(الرتسل
هو حفظ الوقوف، وأداء احلروف وهو املروي عن ابن عباس، وقريب منـه عـن علـي : وشرعا قال يف الذكرى

 .)٢(وبيان احلروف، بدل أدائها: قال إال أنه 
 .وهي مامت لفظه ومعناه أو أحدمها: على مواضعه )٣()والوقوف(

___________________________________ 
أي بـال إدراج احلـروف بعضـها يف بعـض، بــل ) التبيـني(االسرتسـال، أي أداء الكلمـات واحـدة تلـو أخـرى بـال فصــل، مـع ): الرتسـل) (١(

أي بغري ظلم وجتاوز للحدود املتعارفة الشرعية،الن االسرتسال والتبيني قد يلحقان �لغناء املطرب ) بغري بغي(حلروف جبالء بصورة تتبني ا
 .وهو بغي وخروج عن احلدود

 .�ب وصف الصالة ١٨٨ص . ٨٤اجلزء ). حبار االنوار) (٢(
 .١٨وتفسري الصايف املقدمة احلادية عشرة ص 

 .) ورتل القرآن ترتيال (:بن عباس مذكور يف جممع البيان يف ذيل قوله تعاىلواحلديث املروي هنا عن ا
 .٣٢اآلية : واآلية يف سورة الفرقان ١٦٧ص . ٧اجلزء . طبع صيدا. راجع جممع البيان

) بيت النبوة أهل(الكرمي، وال يعقل اخلطاب إال من خوطب به وهم . �لرفع عطفا على الرتتيل، أي مث الوقوف على مواضع الرتتيل) ٣(
 .ال من كان أجنبيا عن القرآن وحقائقه ورموزه وعمن نزل عليه القرآن). صاحب البيت أدرى مبا فيه(و . صلوات هللا عليهم أمجعني

    



٦٠٢ 

 .)١(التام، مث احلسن، مث الكايف على ما هو مقرر يف حمله: واالفضل
___________________________________ 

 .وإليك تفسريهذه االصطالحات. إىل التام واحلسن والقبيح والكايف: علماء التجويد تقسيمهم الوقوفومما ابتدعه القراء و ) ١(
 .هو الوقوف على ما ال تعلق له مبا بعده اللفظا وال معىن كما يف أكثر الفواصل، ورؤوس االي الشريفة: التام

ىن كاحل: احلسن : مـد �، فـان املعـىن �م، لكنـه موقـوف علـى ذكـر الصـفة وهـيهوالوقوف على مايتعلق مبابعده من حيث اللفـظ دون املعـ
 ).رب العاملني(

 .هو الوقوف على ما ال يفيد معىن مستقال كالوقف على املبتدأ، أو املضاف: القبيح
وقد عرفت أن هذه االصطالحات ). ال ريب فيه: (هو الوقوف على ما يتعلق مبا بعده من حيث املعىن دون اللفظ كقوله تعاىل: الكايف

. ممـا اختلفـه علمــاء التجويـد والقــراء لغـا�ت ال يناســب ذكرهـا املقــام فهـي �العــراض عنهـا أجــدر ولعـل القــارئ النبيـه عثــر، أو يعثـر عليهــا
سوى ما روي  ) أهل البيت(ليل على وجوب رعاية هذا الوقف وفق هذه االصطالحات من االخبار املروية عن وكيف كان فال د

 .عليه الصالة والسالم وهي غري �بتة عند�، بل خمدوشة) االمام أمرياملؤمنني(عن 
ع كثــرة اختالفــا�م، وختطئــة بعضــهم لــبعض الن وعلـى فــرض ثبو�ــا فلــيس املقصــود منهــا الوقــف املصــطلح عنــد القــراء حســب مافســروه، مــ

 .تشخيص تلك املواقف موقوف على إدراك حقائق مقاصد القرآن
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 .)١(ولقد كان يغين عنه ذكر الرتتيل على ما فسره به املصنف فاجلمع بينهما �كيد
 .يف املعترب واملنتهى�نه تبيني احلروف من غري مبالغة كما فسره به : نعم حيسن اجلمع بينهما لو فسر الرتتيل

 .أو بيان احلروف وإظهارها من غريمد يشبه الغناء كما فسره به يف النهاية وهو املوافق لتعريف أهل اللغة
ــث ال ينــدمج بعضــها يف بعــض إىل حــد ال : إمــا �ظهــار حركاتــه وبيا�ــا بيــا� شــافيا) االعــراب )٢(وتعمــد( حبي

 .)٤(وجب للسكون خصوصا يف املوضع املرجوح، ومثله حركة البناءأو �ن ال يكثر الوقوف امل. )٣(يبلغ حد املنع
 )مستحب(عند آيتيهما ) وسؤال الرمحة والتعوذ من النقمة(

___________________________________ 
 .الن الرتتيل املفسر حبفظ الوقوف، وأداء احلروف يغين عن ذكر الوقوف �نيا فيكون ذكره �كيدا) ١(
 .على الرتتيل أي مث تعمد االعراب �لرفع عطفا) ٢(
 .املبالغة يف إظهار احلركات بصورة تفكك احلروف والكمات حىت كأ�ا متجزأة كل إىل طرف: حد املنع) ٣(
 ).حيث وهؤالء وأين(أي يف صورة مطلوبية اظهار احلركة على القدر املتعارف ال يفرق بني االعرابية والبنائية أمثال حركة ) ٤(
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 .بثم الدال على الرتاخي ملا بني الواجب والندب من التغاير )٣(وعطفها. )٢(، وما عطف عليه)١(يلخرب الرتت
 .كهل أتى وعم، ال مطلق التطويل) تطويل السورة يف الصبح(يستحب ) وكذا(
 .)٥(كهل أتيك واالعلى كذلك) يف الظهر والعشاء )٤(وتوسطها(
 ا أطلق ومل خيص التفصيل بسور املفصل، لعدم النصوإمن. مبا دون ذلك) وقصرها يف العصر واملغرب(

___________________________________ 
 .مث الرتتيل أي الرتتيل مستحب: ٦٠٠أي الرتتيل الواقع يف قوله يف ص ) ١(
هـي كلمـة  أي على الرتتيل يعين أن كلمة مستحب خرب أيضا للمبتدأ الذي عطف علـى كلمـة مث الرتتيـل والـذي عطـف علـى الرتتيـل) ٢(

والوقوف، وتعمد االعراب، وسؤال الرمحة، والتعوذ من النقمـة يف قـول املصـنف أي الوقـوف أيضـا مسـتحب، وتعمـد االعـراب مسـتحب، 
 .وسؤال الرمحة مستحب، والتعوذ مستحب

جلهر يف حق الرجال وهو ا: مث الرتتيل الجل أن يتبني الفرق بني الواجب ٦٠٠أي عطف كلمة الرتتيل بثم يف قول املصنف يف ص ) ٣(
 .وهو الرتتيل: يف صالة الصبح واملغرب والعشاء، واالخفات يف الظهر والعصر وبني الندب

 .أي توسط السورة �ن يقرأ سورة وسطا بني سورة طويلة وسورة قصرية) ٤(
 .أي ال مطلق التوسط) ٥(
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وأمثاهلا، لكن املصنف وغريه قيـدوا االقسـام على تعيينه خبصوصه عند�، وإمنا الوارد يف نصوصنا هذه السور 
 .�ملفصل، واملراد به ما بعد دمحم، أو الفتح، أو احلجرات، أو الصف، أو الصافات إىل آخر القرآن

أشهرها االول، مسي مفصـال لكثـرة فواصـله �لبسـملة �الضـافة إىل �قـي القـرآن، أو  )١(ويف مبتدئه أقوال أخر
 .لعدم املنسوخ منهملا فيه من احلكم املفصل، 

واختيـــار هـــل أتـــى وهـــل أتيـــك يف صـــبح (، بـــل قـــد جيـــب )وكـــذا يســـتحب قصـــر الســـورة مـــع خـــوف الضـــيق(
 ، وصبح)االثنني

___________________________________ 
 ).سبح(ومن ) االنسان(ومن ) الرمحن(ومن ) تبارك(ومن ) اجلائبة(ومن ) الضحى(ومن ) ق(من : وهي) ١(

 .مثان وستني سورة) وفضلت �ملفصل( ا ما يرشد إىل ذلك سوى ما روي عن النيب وليس يف روا�تن
 .كتاب فضل القرآن. ٢اجلزء ). أصول الكايف(راجع 

 .وسلم وهو االشهر ) دمحم(واحلديث يدل على أن أوالها سورة 
مـع أنــه مل يــرد . حمتمــل أن يكـون ســهوامن قلمــه الشـريف أو مــن النســاخ ) دمحم(�ن أوالهــا مــا بعـد ســورة ) (فمـا أفــاده الشـارح 

 .نص �ستحباب الطوال والقصار واملتوسطة من املفصل، بل ورد استحباب سور هي من املفصل

. ٧٠البــــــــاب . ٨١٥وص . ٢احلــــــــديث . ٢٨البــــــــاب . ٧٨٧ص . ٣اجلــــــــزء ). وســــــــائل الشــــــــيعة(راجــــــــع 
     .االحاديث
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 .)١(فمن قرأمها يف اليومني وقاه هللا شرمها) اخلميس(
ـــافقني يف ظهريهـــا ومجعتهـــا(ســـورة ) و( ـــق االســـتخدام) اجلمعـــة واملن ، وروي أن مـــن تركهمـــا فيهـــا )٢(علـــى طري

ــــل بوجــــود قراء د �مــــا يف اجلمعــــة وظهرهــــا، لــــذلك، ومحلــــت الروايــــة علــــى �كــــ متعمــــدا فــــال صــــالة لــــه حــــىت قي
 ).واجلمعة والتوحيد يف صبحها(، )٣(االستحباب مجعا

 .)٤(اجلمعة واملنافقني، وهو مروي أيضا: وقيل
 .املغرب والعشاء): يها واجلمعة واالعلى يف عشاء(

 .)٦(، وال مشاحة يف ذلك، النه مقام استحباب)٥(اجلمعة والتوحيد: وروي يف املغرب
___________________________________ 

 .وهذا هونصف احلديث املروي عن الرضا ) ١(
 .١احلديث . ٥٠الباب . ٧٩١ص . ٤اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 

فـاختلف املقصـود مـن ) سـورة اجلمعـة(واملراد �جلمعة اليت هـي مرجـع الضـمريبن ) يوم اجلمعة(الن املراد �لضمري يف ظهريها ومجعتها ) ٢(
 .هذا هو االستخدام يف علم البديعالضمري عن املقصود من مرجعه، و 

 .�ما متعمدا أي مجعا بينها وبني مادل على جواز قراء) ٣(
 .٣احلديث  ٧الباب  ٨١٥ص  ٤اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 

 .٣احلديث  ٤٩الباب . ٧٨٩ص . ٤اجلزء ). املصدر نفسه(راجع ) ٤(
 .٤احلديث ). املصدر نفسه(راجع ) ٥(
ــة بــــني ) ٦( ــام االلزاميــــةأي ال معارضــ ــع مســــتحب �لتنــــاوب واملعارضــــة خاصــــة ببــــاب االحكــ الوجــــوب : (االخبــــار هنــــا، حيــــث إن اجلمــ

 ).واحلرمة
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، ولـو شـرع )١(على أشهر القولني فتبطـل مبجـرد الشـروع فيهـا عمـدا، للنهـي) العزمية يف الفريضة(ة  قراء) وحترم(
الســـجود، ومعـــه ففـــي العـــدول، أو إكماهلـــا فيهـــا ســـاهيا عـــدل عنهـــا وإن جتـــاوز نصـــفها، مـــا مل يتجـــاوز موضـــع 

ومـــال املصـــنف يف الـــذكرى إىل . )٣(يف الثـــاين منهمـــا قـــوة. )٢(واالجتـــزاء �ـــا، مـــع قضـــاء الســـجود بعـــدها وجهـــان
�ا فيها، ويسجد هلا يف حمله، وكذا لو استمع فيها إىل قارئ، أو  واحرتز �لفريضة عن النافلة فيجوز قراء. االول

 وحيرم استماعها يف الفريضة فان فعل، أو مسع إتفاقا وقلنا. )٤(نيمسع على أجود القول
___________________________________ 

 .١احلديث . ٤٠الباب . ٧٧٩ص ). املصدر نفسه(راجع ) ١(
املكتوبـة كمـا أشـري ووجه االكتفاء أن النهي إمنا هو لـز�دة السـجدة يف . وجه العدول إطالق النهي الشامل ملا بقي منها بعد التذكر) ٢(

 .اليه يف بعض االخبار فبعدما جتاوز موضع السجود ال فائدة يف العدول
 .موجود يف بعض النسخ املخطوطة) يف الثاين منهما قوة) (٣(
 .ومجاعة، بل يف احلدائق أنه مذهب االكثر) (عند الشارح ) ٤(

 .سماعأن املشهور عدم وجوب السجود �ل: ولكن عن كشف االلتباس
 .وظاهر اخلالف والتذكرة االمجاع على عدم وجوبه، ومنشأ اخلالف اختالف االخبار

 .االحاديث. ٣٧الباب . ٧٧٧ص ). املصدر نفسه(راجع 
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ولـو صـلى مـع خمـالف تقيـة فقرأهـا �بعـه يف السـجود ومل يعتـد �ـا علـى . بوجوبه له أومأ هلا وقضاها بعـد الصـالة
فـال منـع مـن االقتـداء بـه مـن هـذه اجلهـة، بـل  )٢(منا ال يقـول �لسـجود هلـا يف الصـالةوالقائل جبوازها . )١(االقوى

 .من حيث فعله ما يعتقد املأموم االبطال به
 ).النهار(نوافل ) ة يف نوافل الليل، والسر يف ويستحب اجلهر �لقراء(
يف نظريهـا �ـارا كالكسـوفني، مبعىن اسـتحباب اجلهـر �لليليـة منهـا، والسـر : وكذا قيل يف غريها من الفرائض(

واالقــوى يف الكســوفني ذلــك، لعــدم اختصــاص . كاجلمعــة والعيــدين، والزلزلــة  )٣(أمــا مــا ال نظــري لــه فــاجلهر مطلقــا
 .اخلسوف �لليل

___________________________________ 
 .ملكتوبةأي مل يعتد �ذه الصالة فتجب إعاد�ا، ال طالق ما دل على أن السجود ز�دة يف ا) ١(

 .١احلديث . ٤٠الباب . ٧٧٩ص ). املصدر نفسه(راجع 
واالقتـداء مبـن يـرى . ة العزائم يف الصالة لكنه يوجب �خري السجود هلا إىل مـا بعـد الصـالة كابن اجلنيد من االمامية قائل جيواز قراء) ٢(

جهة اخرى وهي أن املـأموم يـرى أن االمـام قـد قـرأ مـا هذا الرأي وإن كان جائزا من جهة عدم ز�دته سجدة يف الصالة، لكنه ممنوع من 
 .فصالة االمام �طلة يف نظر املأموم فال جيوز له االقتداء به. ته يف الصالة ال جتوز قراء

 .سواء صالها �لليل أم �لنهار) ٣(
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 .الوقت )١(مع امكانه، وسعة) وجاهل احلمد جيب عليه التعلم(
قـــرآ�، فـــان مل يســـم، لقلتـــه فهـــو   )٢(هـــذا إذا مســـي. أي مـــن احلمـــد) منهـــافـــان ضـــاق الوقـــت قـــرأ مـــا حيســـن (

ويف الـــدروس . )٦(، أو يعـــوض عـــن الفائـــت؟ ظـــاهر العبـــارة االول)٥(وهـــل يقتصـــر عليـــه. )٤(أمجـــع )٣(كاجلاهـــل �ـــا
ويض مث إن مل يعلــم غريهــا مــن القــرآن كــرر مــا يعلمــه بقــدر الفائــت وإن علــم ففــي التعــ. )٨(، وهــو االشــهر)٧(الثــاين
 :، أو منه قوالن)٩(منها

___________________________________ 
 .الواو هنا مبعىن مع أي ومع سعة الوقت للتعلم) ١(
 .أي مسي ما حيسنه من احلمد قرآ�) ٢(
 .دأي هذا الذي يعرف شيئا قليال من احلمد حبيث ال يسمى هذا املقدار قرآ� فهو كاجلاهل �حلمد جيب عليه تعلم احلم) ٣(
 .وسيأيت حكمه يف كالم املصنف) ٤(
 .�ن يكتفي املصلي من احلمد على هذا املقدار: ة احلمد أي على ما حيسن من قراء) ٥(
 .فان ضاق قرأ ما حيسن منها: ة احلمد، لداللة عبارة املصنف على ذلك يف قوله أي يقتصر املصلي على ما حيسنه من قراء) ٦(
 .وهو التعويض عن الفائت) ٧(
 .مث إن مل يعلم غريها إىل آخر ما ذكره: أي الثاين هو االشهر بني الفقهاء، ولذا فرع الشارح عليه بقوله) ٨(
ن اجلــزء الفائــت مــن احلمــد مبــا يعلمــه مــن نفــس الفاحتــة) ٩( ن غــري الفاحتــة . أي ففــي التعــويض عــ أو التعــويض عــن الفائــت مبــا يعلمــه مــ

 .�لتعويض من غري الفاحتة) قولو . (�لتعويض من نفس الفاحتة) قول: (قوالن
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 )٣(وعلـــى التقـــديرين. الشـــئ الواحـــد ال يكـــون أصـــال وبـــدال )٢(وأن. االبعـــاض أقـــرب إليهـــا )١(كـــون: مأخـــذمها
 .يف احلروف )٤(فيجب املساواة له

أخـر البـدل،  )٦(وجيب مراعاة الرتتيب بني البدل واملبـدل، فـان علـم االول. ، واالول أشهر)٥(يف اآل�ت: وقيل
 وسطه )٨(قدمه، أو الطرفني )٧(أو اآلخر

___________________________________ 
 .هذا دليل التعويض من نفس الفاحتة أي مبا أن أبعاض الفاحتة أقرب إىل الفاحتة فالتعويض �ا عن الفائت متعني) ١(
ت، فالواجـب االتيـان عـن هذا دليل التعويض من غري الفاحتة أي كيف ميكن أن يكـون الشـئ الواحـد بتكـرره ) ٢( أصـال وبـدال عـن الفائـ

 .والشارح اختار القول الثاين. الفائت مبا يعلمه من غري الفاحتة
 .أو التعويض عنه من غري الفاحتة. التعويض عن الفائت من نفس الفاحتة: ومها) ٣(
 .أى للفائت) ٤(
 .أي وقيل جيب املساواة للفائت يف اآل�ت) ٥(
 .أي أول احلمد) ٦(
 .أي إن علم املصلي آخر احلمد قدم البدل ال حمالة )٧(
مــا بــني قصــاص الشــعر إىل طــرف االنــف مســجد فمــا أصــاب االرض منــه " أي إن علــم املصــلي أول احلمــد وآخــره قــرأ أول احلمــد ) ٨(

 ".أجزأك 
 .٤احلديث . ٩الباب . ٩٦٣ص . ٤اجلزء ). املصدر نفسه(راجع 

 .تدل على اعتبار مقدار الدرهم، أو االمنلة لكن هناك رواية عن االمام الباقر 
 .٥احلديث ). املصدر نفسه(راجع 
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أو  )١(ولــو أمكنــه االئتمــام قــدم مــع ذلــك مــن االخننــاء إىل مــا يســاوي موقفــه )٢(حفــه بــه، وهكــذا )١(أو الوســط
ســـبحان ريب االعلـــى : قـــائال فيهمـــا(يزيـــد عليـــه، أويـــنقص عنـــه مبـــا ال يزيـــد عـــن مقـــدار أربـــع أصـــابع مضـــمومة 

 .من الثالثة الصغرى اختيارا أو مطلق الذكر إضطرارا، أو مطلقا على املختار) وحبمده، أو مامر
 .حال الرفع مبسماه) نامطمئ(حبيث يصري جالسا، ال مطلق رفعه ) مث رفع رأسه(اختيارا ) مطمئنا بقدره(
وهـــي املســـماة جبلســـة االســـرتاحة اســـتحبا� ) الثانيـــة(الســـجدة ) عقيـــب(بضـــم الطـــاء ) ويســـتحب الطمأنينـــة(

 .مؤكدا، بل قيل بوجو�ا
 .غريه )٢(بعدد وتر، ودونه) الواجب(الذكر ) والز�دة على(
 .)٣(أمام الذكر للهم لك سجدت إىل آخره) والدعاء(
 .للسجدتني )والتكبريات االربع(

___________________________________ 
 .أي يستوي موضع جبهته مع موقفه) ١(
 .أي ودون العدد الوتر يف الفضل العدد الزوج، فانه أقل فضال من الوتر) ٢(
 .١احلديث . ٢الباب . ٩٥١ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٣(

    



٦١٢ 

 .بعد رفعه من الركوع مطمئنا فيه): إحدامها(
 .بعد رفعه من السجدة االوىل جالسا مطمئنا ):و�نيتها(
 .قبل اهلوي إىل الثانية كذلك): و�لثتها(
 .بعد رفعه منه معتدال): ورابعتها(
�ن يســبق بيديــه، مث يهـوي بركبتيــه، ملــا روي أن عليــا : بــل مطلـق الــذكر إمــا يف اهلــوي إليـه) والتخويـة للرجــل(
: أو مبعـىن جتـايف االعضـاء حالـة السـجود )١(يعـين بروكـه: عـري الضـامركان إذا سجد يتخوى كما يتخوى الب  

 )٢(ويسـمى هـذا ختويـة، النـه إلقـاء اخلـوي. �ن جينح مبرفقيه ويرفعهما عن االرض، وال يفرتشهما كـافرتاش االسـد
ش وكالمهـــا مســـتحب للرجـــل، دون املـــرأة، بـــل تســـبق يف هويهـــا بركبتيهـــا، وتبـــدأ �لقعـــود، وتفـــرت . بـــني االعضـــاء

 .)٣(ذراعيها حالته النه أسرت، وكذا اخلنثى النه أحوط، ويف الذكرى مساها ختوية كما ذكر�ه
�ن جيلس على وركـه االيسـر وخيـرج رجليـه مجيعـا مـن حتتـه، جـاعال رجلـه اليسـرى ): والتورك بني السجدتني(

 .على االرض وظاهر قدمه اليمىن على �طن اليسرى ويفضي مبقعدته إىل االرض
___________________________________ 

 .هو وقوع البعري الضامر وسقوطه على االرض: الربوك كقعود) ١(
 .١احلديث . ٣الباب . ٩٥٣ص ). املصدر نفسه(راجع 

 .واملناسبة هنا وجود الفراغ بني االعضاء. الوطاء بني جبلني: اخلوي) ٢(
 .اخلوي بني االعضاءويسمى هذا ختوية، النه القاء : يف قوله قدس سره) ٣(

    



٦١٣ 

 .هذا يف الذكر، أما االنثى فرتفع ركبتيها، وتضع �طن كفيها على فخذيها مضموميت االصابع
آخــــر (جيـــب ) وكــــذا(الــــيت متامهـــا القيـــام مــــن الســـجدة الثانيـــة، ) الثانيـــة(الركعـــة ) عقــــب: مث جيـــب التشـــهد(
هللا وحــده ال شــريك لــه وأشــهد أن دمحما عبــده  وهــو أشــهد أن ال إلــه إال: (إذا كانــت ثالثيــة، أو ر�عيــة) الصــالة

وإطـالق التشـهد علـى مـا يشـمل الصـالة علـى دمحم وآلـه إمـا تغليـب أو ). ورسـوله اللهـم صـلى علـى دمحم وآل دمحم
اكملها، وهـي جمزيـة �المجـاع إالأنـه غـري متعـني عنـد املصـنف، بـل جيـوز  )١(وما اختاره من صيغته. حقيقة شرعية

وعلـى هـذا فمـا ذكـر . ، أو مع إضافة الرسول إىل املظهـر)٢(شريك له، ولفظة عبده مطلقاعنده حذف وحده ال 
 .)٤(وميكن أن يريد احنصاره فيه، لداللة النص الصحيح عليه. جيب ختيريا كز�دة التسبيح )٣(هنا

 .ويف البيان تردد يف وجوب ما حذفناه، مث اختار وجوبه ختيريا
 )، ويستحب التوركجالسا مطمئنا بقدره(وجيب التشهد 

___________________________________ 
 .أي مااختاره املصنف من صيغة التشهد فهو أكمل الصيغ) ١(
 .أي سواء أضيف الرسول إىل املظهر أم إىل املضمر) ٢(
 ).ههنا(يف بعض النسخ ) ٣(
 .١احلديث  ٣الباب . ٩٨٩ص . ٤اجلزء ). املصدر نفسه(راجع ) ٤(

    



٦١٤ 

 .)١(قبله، ويف أثنائه وبعده �ملنقول) والز�دة يف الثناء والدعاء(حالته كما مر 
 .)٢(على أجود القولني عنده، وأحوطهما عند�) مث جيب التسليم(
 .خمريا فيهما) السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته )٣(و. السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني: وله عبار�ن(
 ).واستحب اآلخر(رج به من الصالة وخ) و�يهما بدأ كان هو الواجب(

وأمـا الثانيـة فمخرجـة . )٤(أما العبارة االوىل فعلى االجتزاء �ـا، واخلـروج �ـا مـن الصـالة دلـت االخبـار الكثـرية
 .)٥(�المجاع، نقله املصنف وغريه

رى واخلــــروج �لثــــاين، وعليــــه املصــــنف يف الــــذك. )٦(ويف بعــــض االخبــــار تقــــدمي االول مــــع التســــليم املســــتحب
 .والبيان

___________________________________ 
 .١احلديث . ٣الباب . ٩٨٩ص ) املصدر نفسه(راجع ) ١(
 .االحاديث. ١الباب  ١٠٠٥ص ). املصدر نفسه(راجع . استنادا إىل ما دل على الوجوب من االخبار) ٢(

 .٦احلديث . ٣الباب  ١٠١٢ص ). املصدر نفسه(راجع . واستند القائل بعدم الوجوب إىل احلديث الرابع
 ).أو(يف بعض النسخ ) ٣(
 .٨ - ٤ - ١احلديث . ١٠٠٧ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٤(
 .ينسب نقل االمجاع إىل ظاهر الذكرى واىل احملقق يف بعض كتبه) ٥(
 ".السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته : " وهو) ٦(

 .٢ احلديث. ٣الباب . ٩٩٠ص ). املصدر نفسه(راجع 

    



٦١٥ 

 .فليس عليه دليل واضح )١(وأما جعل الثاين مستحبا كيف كان كما اختاره املصنف هنا
، ويف )٢(وقد اختلف فيه كالم املصنف فاختاره هنا وهو من آخر ما صنفه ويف الرسالة االلفية وهـي مـن أولـه

ث عــن الصــيغة االوىل املتــأخرين، وخــري بينهــا، وبــني وأوجبهــا بعــض : البيــان أنكــره غايــة االنكــار فقــال بعــد البحــ
السالم عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة، وارتكب جـواز السـالم علينـا وعلـى عبـادهللا الصـاحلني بعـد السـالم 

 .)٣(عليكم، ومل يذكر ذلك يف خرب، وال مصنف بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه جيعلو�ا مقدمة عليه
إنـه قـوي متـني، إال أنـه ال قائـل بـه مـن : ريا عـن بعـض املتـأخرين وقـالويف الذكرى نقـل وجـوب الصـيغتني ختيـ

 .وكيف خيفى عليهم مثله لو كان حقا؟. القدماء
رب : مث قال إن االحتياط للدين االتيان �لصيغتني مجيعا �د� �لسالم علينـا، ال �لعكـس، فإنـه مل �ت بـه خـ

ويعتقـــد ندبيـــة الســـالم علينـــا ووجـــوب الصـــيغة منقـــول، وال مصـــنف مشـــهور ســـوى مـــا يف بعـــض كتـــب احملقـــق، 
 ، وماجعله احتياطاقد أبطله يف الرسالة)٤(االخرى

___________________________________ 
 ).السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني(أن الثاين مستحب ولو كان : فان ظاهر كالم املصنف هنا) ١(
 .أي من أول ماصنفه املصنف) ٢(
 ).السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته(متقدمة عليه أي على ) السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني(ن الصيغة االوىل وهي أي جيعلو ) ٣(
السـالم علينـا (يف الـذكرى أي يلـزم أن يعتقـد املصـلي ندبيـة صـيغة  مـن تتمـة كـالم املصـنف ) االخـرى: (إىل قولـه) ويعتقـد(مجلـة ) ٤(

 ).السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته(ووجوب صيغة ) احلنيوعلى عبادهللا الص

    



٦١٦ 

 .إن من الواجب جعل املخرج مايقدمه من إحدى العبارتني فلو جعله الثانية مل جتز: االلفية فقال فيها
وبعــد ذلــك كلــه فــاالقوى االجتــزاء يف اخلــروج بكــل واحــدة منهمــا واملشــهور يف االخبــار تقــدمي الســالم علينــا 

ت مــن حكمــه وعلــى عبــاد هللا  مــع التســليم املســتحب، إال أنــه لــيس احتياطــا كمــا ذكــره يف الــذكرى، ملــا قــد عرفــ
 .)١(خبالفه فضال عن غريه

 .كمامر) ويستحب فيه التورك(
 ).)٢(إىل القبلة مث يومئ مبؤخر عينه عن ميينه(�لتسليم ) وإمياء املنفرد(

على كونه إىل القبلـة بغـري إميـاء، ويف الـذكرى إدعـى  والفتوي )٣(أما االول فلم نقف على مستنده، وإمنا النص
 .االمجاع على نفي االمياء إىل القبلة �لصيغتني وقد أثبته هنا ويف الرسالة النفلية

 وأما الثاين فذكره الشيخ وتبعه عليه اجلماعة واستدلوا عليه مبا
___________________________________ 

ــه خــــالف ) ١( ىت يف االلفيــــة، ويف هــــذا الكتــــاب بوجــــوب الصــــيغة يعــــين أن املصــــنف بنفســ ث أفــــ ــاط الــــذي ذكــــره يف الــــذكرى، حيــــ االحتيــ
 .وكذلك غري املصنف فال وجه هلذا االحتياط. املتقدمة، واستحباب املتأخرة

 .طرف العني مما يلي الصدغ) املؤمن(املؤخر على وزن ) ٢(
 .ثاالحادي ٢الباب . ١إىل  - ١٠٠٧ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٣(

    



٦١٧ 

 .)١(ال يفيده
 .مبعىن أنه يبتدئ به إىل القبلة مث يشري بباقيه إىل اليمني بوجهه): بصفحة وجهه ميينا(يومئ ) واالمام(
ن علــى ) واملــأموم كــذلك( أي يــومئ إىل ميينــه بصــفحة وجهــه كاالمــام مقتصــرا علــى تســليمة واحــدة إن مل يكــ

 .يساره أحد
وجعــل . أيضــا) إىل يســاره(بوجهــه ) مؤميــا(السـالم علــيكم  بصــيغة) وإن كـان علــي يســاره أحــد ســلم أخــرى(

والكــالم فيــه ويف االميــاء �لصــفحة كاالميــاء مبــؤخر . إبنــا �بويــه احلــائط كافيــا يف اســتحباب التســليمتني للمــأموم
 .من عدم الداللة عليه ظاهرا لكنه مشهور بني االصحاب ال راد له: العني
مـــن االنـــس : واملســـلمني االنبيـــاء واملالئكـــة واالئمـــة (يمه بصـــيغة اخلطـــاب يف تســـل) وليقصـــد املصـــلي(
 .�ن حيضرهم بباله، وخياطبهم به، وإال كان تسليمه بصيغة اخلطاب لغوا وإن كان خمرجا عن العهدة): واجلن
، النـــه داخـــل فـــيمن حيـــاه، بـــل يســـتحب لالمـــام قصـــد )الـــرد علـــى االمـــام(مـــع مـــاذكر ) ويقصـــد املـــأموم بـــه(
ت وظيفــة املــأموم التســليم مــرتني فليقصــد �الوىل الــرد املــأم ــ ومني بــه علــى اخلصــوص مضــافا إىل غــريهم، ولــو كان

 .)٢(على االمام، و�لثانية مقصده
___________________________________ 

 .خرب املفضل بن عمرو " إذاكنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن ميينك : " وهو خرب أيب بصري عن االمام الصادق ) ١(
 .١٥ - ١٢احلديث . ٢الباب . ١٠٠٩). املصدر نفسه(راجع 

 .أي املقصود االصلي �لسالم وهم االنبياء واملالئكة) ٢(

    



٦١٨ 

قبل الواجب وهو السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم على أنبيـاء ) ويستحب السالم املشهور(
ميكائيــل واملالئكــة املقــربني، الســالم علــى دمحم ابــن عبــدهللا خــامت النبيــني ال نــيب هللا ورســله الســالم علــى جربائيــل و 

  .بعده

 )يف �قي مستحبا�ا - الفصل الرابع (
 .وقبلها مجلة منها، وبقي مجلة أخرى )١(قد ذكر يف تضاعيفها

كمـا (شـحميت أذنيـه إىل حذاء ) ورفع اليدين به(بتبيني حروفه، وإظهارها إظهارا شافيا ) وهي ترتيل التكبري(
 .)٣(ولقد كان بيانه يف تكبري االحرام أوىل منه فيه، النه اوهلا والقول بوجوبه فيه ز�دة. )٢(يف تكبري الركوع) مر

___________________________________ 
 .أي أثنائها، والتضاعيف مفرد بصيغة اجلمع، حيث ال مفرد هلا) ١(
 .إىل حذاء شحميت أذنيه رافعا يديه: عند قوله ٦١٩يف ص ) ٢(
 :عند تكبرية االحرام لوجهني" رفع اليدين �لتكبرية " أنه كان ينبغي أن يذكر : خالصة هذا الكالم) ٣(
 .أ�ا أوىل التكبريات): االول(
 .وجود القول �ن رفع اليدين واجب يف تكبرية االحرام): الثاين(

 .منصوبة على احلالية" ز�دة " وكلمة .  الدليلفالوجه االول عمدة الدليل، والوجه الثاين ز�دة يف
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علــى أشــهر القــولني، ) جمموعــة االصــا بــع مبســوطة اال�ــامني(حالــة الرفــع، ) مســتقبل القبلــة ببطــون اليــدين(
 .)٢(إليها، مبتد� به عند ابتداء الرفع، و�لوضع عند انتهائه على أصح االقوال )١(يضمهما: وقيل
اول الصـــالة قبـــل تكبـــرية االحـــرام وهـــو االفضـــل، أو بعـــدها، أو �لتفريـــق يف كـــل ) والتوجـــه بســـت تكبـــريات(
 .)٣(فرض ونفل على االقوى، سرا مطلقا: صالة
 .)٤(إىل آخره" اللهم انت امللك احلق ال اله إال أنت : " بقوله) ويدعو(منها ) يكرب ثال�(
 .)٥(إىل آخره" لبيك وسعديك " بقوله ) واثنتني ويدعو(
 "� حمسن قد ا�ك املسئ : " بقوله) و يدعووواحدة (

___________________________________ 
 .أي يضم اال�امني إىل االصابع) ١(
ــري عنــد الشــروع يف وضــع اليــدين: حاصــل القــول االصــح) ٢( ن التكب والقــول . (الشــروع يف التكبــري عنــد اتبــداء رفــع اليــد يــن واالنتهــاء مــ

الشروع يف التكبري �لشروع يف رفع ): والقول الثالث. (ند انتهاء رفع اليدين واخلتم �لتكبري عند وضع اليدينالشروع يف التكبري ع): الثين
 .اليدين، واالنتهاء من التكبري عند االنتهاء من وضع اليدين

 .يضة والنافلةيف مجيع الست، متقدمة على تكبرية االحرام ومتأخرة أو �لتفريق لالمام واملأموم واملنفرد يف الفر ) ٢(
  ١احلديث . ٨الباب . ٧٢٤ - ٧٢٣ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٥(و) ٤(
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، وال يدعو بعد السادسة، وعليه املصـنف يف الـذكرى، )٢(وروى أنه جيعل هذا الدعاء قبل التكبريات. )١(إىل آخره
، )٣(مـن غـري دعـاء بينهـا وروي جعلهـا والء. مع نقله ما هنا والدروس والنفلية، ويف البيان كماهنا، والكل حسـن

 .)٤(واالقتصار على مخس، وثالث
بعـد ( )٥(إىل آخـره" وجهت وجهي للذي فطر السموات واالرض " وهو : أي يدعو بدعاء التوجه) ويتوجه(
 .حيث ما فعلها) التحرمية

لــس وينصــب ســاقيه ووركيــه، كمــا جت )٦(لعجــز، أو لكو�ــا �فلــة �ن جيلــس علــى ألييــه) وتربــع املصــلي قاعــدا(
 �ن ميدمها): رجليه حال ركوعه جالسا )٧(ته، ويثين حال قراء(املرأة متشهدة 

___________________________________ 
 .٦احلديث . ٦الباب . ٢٧١ص . ١ا�لد ). مستدرك وسائل الشيعة(راجع ) ١(
 .٣احلديث . ٩الباب . ٢٦٨ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٢(
 .٢احلد يث  ٧الباب . ٧٢١ص . ٤جلزء ا). وسائل الشيعة(راجع ) ٣(
 .٣احلديث ). املصدر نفسه(راجع ) ٤(
 .١احلديث  ٨الباب . ٧٢٤ - ٧٢٣ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٥(
 .وفق القاعدة" إليتيه : " حبذف التاء على خالف القاعدة، ويف بعض النسخ" ألية " مثىن : بفتح االول والثالث) ٦(
 .أي طواه وضم بعضه إىل بعض: مصدر ثىن الشئ يثنيه :بفتح االول وسكون الثاين) ٧(
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فخذيــه عــن طيــة ركبتيــه، منحنيــا قــدر مــا حيــاذي وجهــه مــا  )١(وخيرجهمــا مــن ورائــه، رافعــا إلييــه عــن عقبيــه، جمافيــا
 .قدام ركبتيه

 .�ن جيلس على وركه االيسر كما تقدم، فإنه مشرتك بني املصلي قائما وجالسا): وتوركه حال تشهده(
 .، بل خاشعا به)٢(بغري حتديق) والنظر قائما إىل مسجده(
ري  )٣(، كــل ذلــك مــروي)أنفــه ومتشــهدا إىل حجــره(طــرف ) وراكعــا إىل مــا بــني رجليــه وســاجدا إىل( إال االخــ

 .نعم هو مانع من النظر إىل ما يشغل القلب ففيه مناسبة كغريه. )٤(فذكره االصحاب ومل نقف على مستنده
 .ومنها اال�ام) ما على فخذيه حبذاء ركبتيه، مضمومة االصابعووضع اليدين قائ(
�كيـد لبسـط اال�ـام واالصـابع وهـي مؤنثـة ) مجع(هنا ) وراكعا على عيين ركبتيه االصا بع واال�ام مبسوطة(

 .مساعية فلذلك أكدها مبا يؤكد به مجع املؤنث
___________________________________ 

 .ابتعاد الفخذين ورفعها عن طية الركبتني: واملقصود" افيا ج: " يف بعض النسخ) ١(
 .أي حتديق النظر) ٢(
 .من حديث فقه الرضا  ٣احلديث . ١الباب . ٦٧٧ - ٦٧٥ص . ٤اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٣(
الصــالة والســالم كمــا ذكــر� يف وكــذلك ال مســتند الســتحباب النظــرإىل طــرف االنــف حالــة الســجود ســوى مــا يف فقــه الرضــا عليــه ) ٤(

 .وعليه فهو دال على احلكم االخري أيضا) ٣(التعليقية السابقة رقم
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 .وهو ختصيص بعد التعميم، ال�ا إحدى االصابع )١(وذكر اال�ام لرفع االيهام
ــى فخذيــه كهيئــة القيــام(لغــريه ) وســاجدا حبــذاء أذنيــه، ومتشــهدا وجالســا( يف كو�ــا مضــمومة االصــابع ) عل

 .حبذاء الركبتني
، ويف )٣(يف اليوميـــة مطلقـــا) ة الثانيـــة عقيـــب قـــراء( )٢(اســـتحبا� مؤكـــدا، بـــل قيـــل بوجوبـــه) ويســـتحب القنـــوت(

ففيهـا قنـو�ن  )٤(والـوتر. أحـدمها يف االوىل قبـل الركـوع، واالآخـر يف الثانيـة بعـده: غريها عدا اجلمعة ففيها قنـو�ن
ومحلـه علـى التقيــة . )٥(وت مطلقـا قبـل الركـوع وبعــده، وهـو حسـن للخــربوقيــل جيـوز فعـل القنــ. قبـل الركـوع وبعـده

 .ضعيف، الن العامة ال يقولون �لتخيري
___________________________________ 

 .�ملوحدة، واملقصود واحد" لرفع اال�ام " ويف بعض النسخ . أي لرفع توهم أن احلكم خمتص �الصابع دون اال�ام) ١(
 .من ترك القنوت رغبة عنه فال صالة له: بن �بويه مستندا إىل ما روي عن االمام الصادق كما عن ا) ٢(

 .١١احلديث . ١الباب . ٨٩٧ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .أي جهرية كانت، أو إخفاتية، خالفا ملا نسب البن أيب عقيل حيث أوجب القنوت يف اجلهرية فقط) ٣(
 .عدا اجلمعة أي عدا الوتر: ة يف قوله�جلر عطفا على اجلمع) ٤(
 .٥ - ٤احلد يث . ٣الباب . ٩٠١ - ٩٠٠ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٥(
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 .)٢(على االفضل، وجيوز بغريه) )١(�ملرسوم(وليكن القنوت 
اللهم أغفر لنا وارمحنا وعافنا واعف عنا يف الـدنيا واآلخـرة إنـك علـى كـل " وبعدها ) وأفضله كلمات الفرج(
ويســحب رفــع اليــدين بــه مــواز� لوجهــه بطو�مــا إىل الســماء ). وأقلــه ســبحان هللا ثــال�، أو مخســا" (قــدير شــئ 

ويفعلـه الناسـي قبـل الركـوع بعــده، . مضـموميت االصـابع، إال اال�ـامني، واجلهـر بـه لالمـام واملنفــرد والسـر للمـأموم
 .عد الصالة جالسا، مث يف الطريق مستقبالوإن قلنا بتعينه قبله اختيارا فان مل يذكره حىت جتاوز قضاه ب

 .وإن كان مسبوقا) ويتابع املأموم إمامه فيه(
 .)٣(واملراد به هنا مطلق اجلائز وهو غري احلرام). وليدع فيه ويف أحوال الصالة لدينه ودنياه من املباح(
 .البطالنعن علمه بتحرميه، وإن جهل احلكم الوضعي وهو ) لو سأل احملرم(الصالة ) وتبطل(

___________________________________ 
 .أي ما رمسه الشارع وبينه) ١(
 .ملا يف اخلرب عن الصادق عليه الصالة والسالم سئل عن القنوت؟) ٢(

 ".ما قضى هللا على لسانك، وال اعلم فيه شيئا مؤقنا " قال 
 .١احلديث . ٩الباب . ٩٠٧ص ) املصدر نفسه(راجع 

 .اجبا، أم مندو�، أم مباحا مبعناه االخص أم مكروهاا أ كان و  سواء) ٣(
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 .أجودمها العدم، صرح به يف الذكرى، وهو ظاهر االطالق هنا )١(أما جاهل حترميه ففي عذره وجهان
وهو االشـتغال عقيـب الصـالة بـدعاء، أو ذكـر وهـو غـري منحصـر، لكثـرة مـا ورد منـه عـن أهـل ): والتعقيب(

، رافعا �ا يديـه إىل حـذاء أذنيـه واضـعا هلمـا علـى ركبتيـه أو قريبـا منهمـا ))٣(فضله التكبري ثال�وأ( )٢(البيت 
 .مستقبال بباطنهما القبلة

 .)٤(إىل آخره" ال اله إال هللا اهلا واحدا وحنن له مسملمون " وهو ): مث التهليل �ملرسوم(
الرتبـة، ال الفضـيلة، وإال فهـي أفضـله مطلقـا، بـل ، وتعقيبهـا بـثم مـن حيـث )مث تسبيح الزهراء عليهـا السـالم(

 .)٥(روي أ�ا أفضل من ألف ركعة ال تسبيح عقبها
 وحيمد ثال� وثالثني(مرة ) وكيفيتها أن يكربأربعا وثالثني(

___________________________________ 
 ".الناس يف سعة ما مل يعلموا : " عموم ماورد: وجه االعذار) ١(

 .م إعذار اجلاهل املقصر فيما يرجع إىل االحكام واختصاص العفو �لقاصرعد: ووجه عدمه
 .االحاديث. ٣٠إىل  - ٢٩الباب  ١٠٥٦ - ١٠٣٩من ص . ٤اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٢(
أفضل التعقيب من  :فاملقصود قد ورد أن أفضل التعقيب هو تسبيح الزهراء صلوات هللا وسالمه عليها كما سينبه عليه الشارح ) ٣(

 .حيث التقدمي، ال مطلقا
 .٥٤احلديث . ٤٣ص . ٨٢اجلزء ). حبار االنوار(بقيته يف ) ٤(
 .االحاديث ١١ - ٧ - ١٠٢١ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٥(
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 .مث مبا سنح، مث سجد� الشكر. ()١(بعدها �ملنقول) ويسبح ثال� وثالثني مث الدعاء
االمين منهما مث االيسـر مفرتشـا ذراعيـه وصـدره وبطنـه، واضـعا جبهتـه مكا�ـا جبيينيه وخديه ) ويعفر بينهما(

احلمد � شكرا شكرا مائة مرة، ويف كل عاشرة شكرا للمجيب، ودونـه شـكرا مائـة، " حال الصالة قائال فيهما 
 .وأقله شكرا ثال�

  ).)٢(�ملرسوم(فيهما وبعدمها ) ويدعو(

 ))٣(يف الرتوك - الفصل اخلامس (
وأن يريـد �ـا مـا يطلـب . )٤(أن يريد �ا ما جيب تركه، فيكـون االلتفـات إىل آخـر الفصـل مـذكورا �لتبـع ميكن

 .يف الشرط السادس) وهي ما سلف(تركه أعم من كون الطلب مانعا من النقيض 
___________________________________ 

 .ثاالحادي ٨ - ٧الباب . ١٠٢٢ - ١٠٢١ص ). املصدر نفسه(راجع ) ١(
 .١احلديث . ٦الباب . ١٠٧٦ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٢(

 .ويف خصوص الدعاء الوارد بعد السجدتني راجع
 .٤احلديث . ٤الباب . ٣٥٥ص . ١ا�لد ). مستدرك وسائل الشيعة(
 .الذي هو ضدهملا كان الرتك أمرا عدميا ال ميكن التكليف به كما قيل لذا كان النهي املتعلق به مبعىن االمر �لفعل ) ٣(
 .ال�ا ليست مما جيب تركها) ٤(
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فيجـــوز حينئـــذ، بـــل قـــد ) إال لتقيـــة(يف مجيـــع أحـــوال الصـــالة، وإن كـــان عقيـــب احلمـــد أو دعـــاء ) والتـــأمني(
 .جيب
" للفسـاد يف العبـادة، وال تبطـل بقولـه  )٣(يف االخبـار املقتضـي )٢(، للنهـي عنـه)لغريها )١(وتبطل الصالة بفعله(

 من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمني )٥(و�لغ. مبعناه )٤(وإن كان" اللهم استجب 
___________________________________ 

 .أي بفعل التأمني يف غري مورد التقية) ١(
ق النهــي بــه حمرمــا فتبطــل الصــالة بــه، لــز�دة الكــال) ٢( م احملــرم يف أي عــن هــذا التــأمني يف غــري مــورد التقيــة فيكــون هــذا الكــالم بعــد تعليــ

 .٣اليك نص احلديث . راجع حول االخبار الناهية عن التأمني يف الصالة يف غري مورد التقية. ثنا�ها
 .ال: آمني؟ قال: إذا فرغت من فاحتة الكتاب: أقول سألت أ� عبدهللا : عن احلليب قال

 .يهاأي هذا النهي الوارد مقتض لفساد الصالة، لتعلقه بشئ داخل ف) ٣(
 .اللهم استجب مبعىن التأمني، لكن مع ذلك جيوز التكلم �ا يف الصالة الواجبة: أي وإن كانت مجلة) ٤(
 .اللهم استجب: أي كما �لغ من أفىت من فقهائنا االمامية ببطالن الصالة من يقول يف الصالة) ٥(
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 الن قصد، )٢(ال. على أنه دعاء �ستجابة ما يدعو به، وأن الفاحتة تشتمل على الدعاء )١(بناء
___________________________________ 

 .تعليل من الشهيد الثاين للقائل بكراهة التأمني يف الصالة وأنه ليس حمرما) ١(
ىن اســتج: وخالصــته فالقائــل �ــا يطلــب اجابــة مــا دعــاه وطلبــه مــن البــاري . بأن كلمــة آمــني مشــتملة علــى الــدعاء، ال�ــا اســم فعــل مبعــ

فكلمـة آمـني يقصـد �ـا اسـتجابة مـا دعــاه ال . عزوجـل يف سـورة الفاحتـة املشـتملة علـى الـدعاء مـن اهـد� الصـراط املسـتقيم إىل آخرالسـورة
 .غري فال تكون حمرمة حىت توجب بطالن الصالة �ا

أن قصـد : وخالصـة مـا أفـاده الـزاعم يف وجـه الضـعف. ن وجـه ضـعف كراهـة التـأمني مـايليإنكار من الشـهيد الثـاين علـى مـن زعـم أ) ٢(
الــدعاء، والقــرآن، الن مجلــة اهــد� الصــراط املســتقيم إىل : ومهــا. وهــو ألفــاظ الفاحتــة يف معنييــه: الــدعاء �لفاحتــة يوجــب اســتعمال املشــرتك

ته بعنوان أنـه كـالم القـارئ يكـون منشـئا لـه فيقصـد بـه  وميكن قراء. به القرآن ته بعنوان أنه كالم هللا عزوجل فيقصد آخر السورة ميكن قراء
 .الدعاء، بناء على قصد الدعاء من القرآن

وهــو عــدم قصــد الــدعاء مــن القــرآن الــذي هــو ســورة احلمــد : إمــا عــدم فائــدة التــأمني إذا انتفــى االول: فيلــزم حينئــذ أحــد االمــرين ال حمالــة
ت فتكــون كلمــة آمــني لغــوا حينئــذ، وموجبـا لــبطالن الصــالةاملشـتملة علــى الــدعاء كمــا  وهــو : وإمــا بطــالن الصــالة عنــد انتفــاء الثــاين. عرفــ

 .مبعىن أنه أتى �لقرآن وقصد به الدعاء فلم يقرأ القرآن: القرآن إذا مل يقصد النه إذا حمض القرآن للدعاء فقد انتفى القرآن من الصالة
هـذه . وهـو قصـد القـرآن انتفـى القـرآن مـن الصـالة: وإذا انتفـى الثـاين. هـو الـدعاء فـال فائـدة يف التـأمنيو : أنـه إذا انتفـى االول: فاخلالصـة

 .خالصة ما أفاده

    



٦٢٨ 

على تقـدير قصـد الـدعاء �لقـرآن، وعـدم فائـدة التـأمني مـع  )٣(يف معنييه )٢(يوجب استعمال املشرتك )١(الدعاء �ا
 قصد الدعاء �ملنزل منه )٦(، الن)٥(الثاينوانتفاء القرآن مع انتفاء  )٤(إنتفاء االول

___________________________________ 
 .أي �لفاحتة كما عرفت) ١(
 .وهو ألفاظ الفاحتة كما عرفت) ٢(
 .القرآن، والدعاء كما عرفت: ومها) ٣(
 .وهو الدعاء) ٤(
 .وهو قصد القرآن) ٥(
 .زعما منه تفسريه بذلك ٦٣٧ص  ٤ذكر�ه يف اهلامش رد من الشهيد الثاين على من ذكر وجه الضعف مبا ) ٦(

أوال عــدم املنافــاة بــني قصــد الــدعاء، والقرآنيــة جلــواز قصــد الــدعاء مــن القــرآن، الن عبــارة عــن االلفــاظ اخلاصــة املشــتملة علــى : وخالصــته
 .املعاين الوضعية، فالقارئ يقرأها بعنوان أ�ا منزلة من هللا تعاىل

 .معانيها يقصد يف قرارة نفسه الطلب والدعاء بتلك املعاينلكنه حيث يلتفت إىل 
ى االطــالق لكــل دعــاء دعــا بــه فيمــا . عــدم احنصــار فائــدة التــأمني يف طلــب االجابــة للــدعاء احلاضــر): و�نيــا( بــل هــو لطلــب االجابــة علــ

 .سبق أو يدعو به فيما �يت

    



٦٢٩ 

على طلب االستجابة ملا يدعو به أعم من  )٢(شتماله، وال يوجب االشرتاك الحتاد املعىن، وال)١(قرآ� ال ينافيه
 . *الوجه النهي )٣(وإمنا. احلاضر

___________________________________ 
 .أوال: وخالصته: ٦٣٨أي ال ينايف قصد الدعاء القرآن هذااشارة إىل اجلواب االول الذي ذكر�ه آنفا بقولنا يف ص ) ١(
 .و�نيا عدم احنصار: إىل اجلواب الثاين الذي ذكر�ه عند قولنا آنفاأي والشتمال الدعاء هذا أشار ) ٢(
 .هذا جواب من شيخنا الشهيد الثاين عن ضعف قول القائل بكراهة التأمني يف الصالة) ٣(

موجبـا  أن وجه الضعف هـو النهـي الـوارد عـن قـول التـأمني يف الصـالة، والنهـي قـد تعلـق بكـالم آدمـي يف ثنـا� الصـالة فيكـون: وخالصته
 .وليس وجه الضعف ما ذكره الزاعم. لبطال�ا، لز�دته

 .٦٣٧من ص  ٢راجع حول النهي الوارد اهلامش 

    



٦٣٠ 

 يف الفعل مع كونه كذلك، )٣(واالبطال. خارج عنها )٢(برتكه يف موضع التقية، النه )١(وال تبطل
___________________________________ 

 .مني يف موضع التقية هذا دفع وهمأي وال تبطل الصالة برتك التأ) ١(
أنـه كيـف تقولـون بـبطالن صـالة مـن أمـن يف الصـالة يف غـري مقـام التقيـة، وال تقولـون ببطال�ـا لـو تـرك املصـلي التــأمني يف : حاصـل الـوهم
 .مقام التقية؟

ام غــري التقيــة، ومقــام التقيـــة، مقــ: أنــه فــرق بــني املقــامني: أي التــأمني خــارج عــن الصــالة هــذا جــواب عــن الــوهم املــذكور وخالصــته) ٢(
ــق بكــالم آدمــي ثنــا� الصــالة وهــو زائــد فيكــون موجبــا لــبطالن الصــالة فــالنهي قــد تعلــق بشــئ داخــل يف  إذالنهــي الــوارد يف االول قــد تعل

 .خبالف الثاين، فان النهي فيه قد تعلق �مر خارج عن حقيقة الصالة فال يكون موجبا لبطال�ا. الصالة
ومـن املعلـوم أن النهـي املتعلـق �مـر خـارج عـن . أن التأمني يف الصالة كالم خارج عن حقيقة الصالة أيضـا: صل الوهمدفع وهم حا) ٣(

. فكما أن ترك التأمني يف مقام التقية مع وجوبه غـري مبطـل للصـالة لتعلـق النهـي �مـر خـارج عـن الصـالة. العبادات غري مبطل للعبادات
. فــاملالك واملنــاط متحــد يف حــال التقيــة، وغــري التقيــة. مبطــل هلــا، لتعلــق النهــي �مــر خــارج عــن العبــادة فلــيكن االتيــان بــه يف الصــالة غــري

 فكيف حتكمون ببطالن الصالة لو أمن فيها؟

    



٦٣١ 

 .على الكالم املنهي عنه )١(الشتماله
ل الضــد الــذي هـو فعــ -ويف إطــالق الــرتك علـى تــرك الـرتك . ركنـا كــان أم غـريه) تــرك الواجـب عمــدا )٢(وكـذا(

 .)٣(من التجوز -وهو الواجب نوع 
 ).وهي النية والقيام، والتحرمية والركوع، والسجد�ن معا: أحد االركان اخلمسة ولو سهوا(ترك ) أو(

 .يستدعى فواته بفوا�ا )٤(أما إحدامها فليست ركنا على املشهور، مع أن الركن �ما يكون مركبا، وهو
___________________________________ 

 .هذا جواب عن الوهم املذكور) ١(
أن إبطال التأمني يف صورة االتيان به الجل اشتماله على كالم آدمي منهي عنـه، والضـابط يف الكـالم هـو بطـالن الصـالة بـه : وخالصته

 .واالبطال: اذا كان خارجا عنها، ومجلة الشتماله مرفوعة حمال خرب للمبتدأ وهو قوله
�ن ال ينوي ترك الواجب من واجبات الصالة، : والتأمني أي وكذا جيب على املصلي ترك الواجب: ٦٣٦عطف على قوله يف ص ) ٢(

 .بل الواجب عليه اتيانه
 .فذكر الالزم وأراد امللزوم) برتك الرتك(حيث عرب عن االتيان ) ٣(
مـن السـجدتني معـا فينبغـي بطـالن الصـالة أي املركب يقتضي فوات الركن بفوات احدى السجدتني النه الـركن اذا كـان هـو املركـب ) ٤(

 .بفوات سجدة واحدة، حيث ان املركب ينتفي �نتفاء جزئه

    



٦٣٢ 

 )٢(�ن الركن مسمى السجود وال يتحقق االخالل بـه إال برتكهمـا معـا خـروج: املصنف يف الذكرى )١(واعتذار
ات �حـدامها فكيـف يـدعي أنـه مسـماه، يسـتلزم الفـو  )٤(على كو�ما معا هو الركن وهو )٣(عن املتنازع فيه ملوافقته

 يستلزم بطال�ا بز�دة )٥(ومع ذلك
___________________________________ 

�ن : أن املصــنف قــد اعتــذر يف الــذكرى عــن كــون الركنيــة يف الســجود حتصــل �لســجدتني معــا، ال �حــدامها: خالصــة هــذا الكــالم) ١(
إذا ال يتحقق االخالل �لسجود لو ترك املصلي احدى السجدتني وال تبطل . السجد�ن معاالركن يف السجود هو مسمى السجود، ال 

 .الصالة إال برتك السجدتني
واعتـــذار املصــنف أي هــذا االعتـــذار خــروج عــن املفـــروض، إذ املفــروض أن الــركن هـــو املركــب مـــن : وهــو قولــه: خــرب للمبتــدأ املتقـــدم) ٢(

 .السجدتني معا، ال مسمى السجود
إن اعتذار املصنف مبا ذكره خروج عن املتنازع فيه لكونه : تعليل لكون اعتذار املصنف مبا ذكر�ه خروج عن املفروض أي إمنا نقول) ٣(

 فكيف يدعي أن الركن هو مسمى السجود؟. موافقا على أن السجدتني معا ركن، وهذه املوافقة تستلزم فوات السجود بفوات أحدمها
 .ا عرفت آنفاأي موافقة املصنف كم) ٤(
وخالصـته أنـه لوتنازلنـا . من أن الركن يف السجود حيصـل �لسـجدتني، ال �حـدمها معـا ركـن: هذا تنازل من الشهيد الثاين عما أفاده) ٥(

من أن الركن يف السـجود هـو مسـمى السـجود للـزم بطـالن الصـالة أيضـا بـز�دة سـجدة واحـدة، لتحقـق : عن مقالتنا وقلنا مبقالة املصنف
 .مى �ذه الز�دة على مذهب املصنفاملس

    



٦٣٣ 

ري مــؤثر مطلقــا، وإال )٢(و�ن. ال قائــل بــه )١(واحــدة، لتحقــق املســمى، و لكــان االخــالل  )٣(انتفــاء املاهيــة هنــا غــ
بني االعضاء غري اجلبهة،  )٦(والفرق. ما مر )٥(وفيه. رأسا )٤(بعضو من أعضاء السجود مبطال، بل املؤثر إنتفاؤها

 :وبينها
___________________________________ 

 .الواو حالية أي واحلال أنه ال قائل ببطالن الصالة بز�دة سجدة واحدة) ١(
 .هذا اعتذار �ن من املفنف يف الذكرى) ٢(

 .بل املؤثر هو انتفاء املاهية راسا. أن انتفاء ماهية السجود ولو حبصة منها ال يؤثر يف بطالن الصالة: حاصله
انتفاء املاهية مؤثرا يف بطالن الصالة ولو حبصة منهـا لكـان االخـالل بعضـو مـن أعضـاء السـجود كالـذكر مـثال مـبطال مـع  أي لوكان) ٣(

 .أنه مل يقل أحد من الفقهاء بذلك
 .ذالن ال يؤتى �لسجود أصال: أي انتفاء ماهية السجود من اساسها) ٤(
ولو حبصة منهـا ال يـؤثر يف بطـالن الصـالة، بـل املـؤثر هـو انتفـاء املاهيـة رأسـا  من أن انتفاء ماهية السجود: أي وفيما أفاده املصنف) ٥(

 .خروج عن املتنازع فيه: ٦٤٢وقد عرفت وجه االشكال من الشارح عند قوله يف ص . نظر وإشكال
الصـالة عنـد  أنه إذا مل يكن االخالل بعضـو مـن أعضـاء السـجود مـبطال للسـجود فكيـف حتكـون بـبطالن: حاصل الوهم: دفع وهم) ٦(

 عدم وضع اجلبهة على االرض؟

    



٦٣٤ 

ومل يــذكر املصــنف حكــم ز�دة الــركن، مــع كــون . واجبــات خارجــة عــن حقيقتــه كالــذكر والطمأنينــة دو�ــا )١(��ــا
 يف مواضع كثرية، )٤(تنبيها على فساد الكلية يف طرف الز�دة، لتخلفه )٢(املشهور أن ز�دته على حد نقيصته

___________________________________ 
 .جواب عن الوهم املذكور) ١(

ت الصــالة: حاصــله ــ ث لــو أخــل بــه بعــدم اتيانــه بطل خبــالف بقيــة . أن وضــع اجلبهــة علــى االرض داخــل يف حقيقــة الســجود وماهيتــه حبيــ
داخـال يف املاهيـة، وخارجـا ففـرق بـني مـا كـان . االعضاء كالذكر والطمأنينة، فا�ا خارجة عن ماهيـة السـجود فـال تبطـل الصـالة �خالهلـا

 .عنها
كذلك الز�دة موجبـة للـبطالن علـى القـول . فكما أن النقيصة موجبة للبطالن. أي حكم ز�دة الركن يف الصالة حكم نقصانه فيها) ٢(

 .املشهور
الـز�دة فاسـدة ال مفهـوم هلـا  تعليل لرتك املصنف ز�دة الركن يف الصالة أي إمنا تـرك املصـنف الـز�دة ليشـري إىل أن الكليـة يف جانـب) ٣(

 .يف اخلارج
 .تعليل لفساد الكلية املذكورة) ٤(

ت هـذه الكليـة، فا�ـا يـزود ركـن : وخالصته أنه نرى �لعيان ختلف هذه الكليـة يف مـوارد كثـرية يف �ب الصـالة، خلـروج أفـراد كثـرية عـن حتـ
مجيــع النسـخ لتخلفـه، مـع أن املرجـع ز�دة الـركن فكـان الوااجـب اتيــان  مث يف. إذا فالكليـة فاسـدة. وال حيكـم بـبطالن الصـالة �ـذه الـز�دة

 .الضمري مؤنثا ال مذكرا

    



٦٣٥ 

، فإن ز�د�ا مؤكذة لنيابة االستدامة احلكمية عنهـا ختفيفـا فـإذا حصـلت  )٣(سهوا، كالنية )٢(بز�دته )١(ال تبطل
 .)٥(مع التكبري فيما لو تبني للمحتاط احلاجة إليه )٤(كان أوىل، وهي

___________________________________ 
 .أي الصالة كما عرفت) ١(
 .أي بز�دة الركن يف الصالة) ٢(
أحـد تلـك املـوارد النيـة، : من هنا أخذ الشهيد الثاين قـدس سـره يف عـد تلـك املـوارد الـيت يـزود الـركن فيهـا وال تبطـل الصـالة �ـا فقـال) ٣(

الجل نيابة االستدامة احلكمية عن النية حـىت ال حنتـاج إىل تكـرار النيـة، فاسـتدامتها ختفـف تكـرار  فا�ا تزود �كيدا الصل النية، وز�د�ا
 .النية وال يقول الفقهاء ببطالن الصالة بز�دة الركن

ايف صــالة هــذا مــورد �ن الخنــرام الكليــة املــذكورة وفســادها أي ز�دة النيــة مــع التكبــرية ال تكــون موجبــة لــبطالن الصــالة لــو أتــى �مــ) ٤(
االحتياط فيما إذا شك بني الثالث واالربع ويبين على االربع فأتى بركعـة مـن قيـام، أو بـركعتني مـن جلـوس، فـان الواجـب عليـه هـو اتيـان 
ركعة واحدة جمردة عن النية والتكبرية وقد أتى املصلي بركعة فيهـا نيـة وتكبـرية زائـدة علـى نفـس الركعـة، وقـد حكـم الفقهـاء بصـحة صـالته 

 .هذه الز�دة وأن الركعة املأيت �ا جزء مكمل للصالة املرددة بني الثالث واالربع وأ�ا الرابعة مع
الظاهرأن مرجع الضمري الركعة أي الركعة املأيت �ا كانت حمل احلاجـة ملـن صـلى صـالة االحتيـاط، حيـث تبـني بعـد الفـراغ أن صـالته  ) ٥(

ض االعـالم الضـمري إىل كانت ثالث ركعات فلماذا أتى شيخنا الشهيد ال ثاين بضمري املذكر، مع أن الواجب اتيانـه مؤنثـا؟ وقـد أرجـع بعـ
 .االحتياط، لكنه الينسجم لو �مل القارئ دقيقا وأنصفنا

    



٦٣٦ 

 .على نقص، وشرع يف صالة أخرى قبل فعل املنايف مطلقا )١(أو سلم
 .إ ن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه )٢(والقيام
 سبق به املأموم إمامه سهوا مث عادفيما لو  )٣(والركوع

___________________________________ 
 .هذا مورد �لث الخنرام الكلية املذكورة، ولز�دة الركن بال خرج) ١(

نـاء أن املصلي إذا سلم على ركعتني مثال يف صالة ر�عية وقام وشرع يف صالة أخـرى قبـل اتيـان املنـايف، مث تبـني لـه وهـو يف اث: بيان ذلك
وإن  الثانية نقصان صالته اال وىل، فانه يعدل عمـا صـاله للثانيـة إىل االوىل إن أمكـن اكمـال االوىل مبـا أ�ه للثانيـة وال خـري يف ذلـك أبـدا 

 .كان قد زاد تكبرية ونية
الخنرام الكلية املـذكورة أي كالنية أي وكالقيام الزائدة فهو مورد رابع : ٦٤٥يف قوله يف ص ) الكاف اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٢(

ن، بنــاء علــى كونــه بنفســه ركنــا، ال مــع اقرتانــه �لركــوع كمــا إذا قــام للركعــة  وكــذلك القيــام الزائــد ال يكــون مضــرا لــبطالن الصــالة مــع أنــه ركــ
 .تضر �لصالة الثالثة مث تذكر أنه مل يتشهد فريجع ويتشهد مث يقوم، فهنا قد زاد املصلي قياما مع العلم �ن هذه الز�دة ال

كالنية أي وكالر كوع الزائد فهو مورد خامس الخنرام الكلية املذكورة : ٦٤٥يف قوله يف ص ) الكاف اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٣(
 .فيما لوسبق به املأموم امامه: أي وكذلك الركوع الزائد ال يكون موجبا لبطالن الصالة، مع أنه ركن وقد مثل الشارح له بقوله

    



٦٣٧ 

والتحـر ميـة . مجلـة االركـان غـري النيـة )٢(فيما لو زاد واحدة إن جعلنا الركن مسـماه وز�دة )١(والسجود. إىل املتابعة
 .، أو أمت املسافر �سيا إىل أن خرج الوقت)٣(فيما إذا زاد ركعة آخر الصالة وقد جلس بقدر واجب التشهد

___________________________________ 
كالنية أي وكالسجود الزائد فهو مورد سادس الخنرام الكلية املذكورة : ٦٤٥يف قوله يف ص ) الكاف اجلارة(على جمرور  �جلر عطفا) ١(

 .أي وكذلك السجود الزائد ال يكون موجبا لبطالن الصالة لو أتى به املصلي مع أنه ركن، بناء على جعل الركن مسمى السجود
كالنيـة أي وكـز�دة مجلـة مـن االركـان فهـو مـورد سـابع الخنـرام الكليـة : ٦٤٥يف قوله يف ص ) رةالكاف اجلا(�جلر عطفا على جمرور ) ٢(

 .املذكورة أي وكذلك مجلة من االركان ال تكون موجبة لبطالن الصالة مع أ�ا أركان
كالنيـة، وللثانيـة : بقولـه ٦٤٥وىل يف ص وإمنا قال غري النية والتحرميية، النـه مثـل لـال. القيام، والركوع، والسجود: واملراد من مجلة االركان

 .وهي مع التكبري: ٦٤٥بقوله يف ص 
 .بناء على صحة صالبه يف هذه الصورة كما سيأيت القول �ا عن بعض االصحاب) ٣(

    



٦٣٨ 

 .، وإن كان التحقيق يقتضي كو�ا �لشرط أشبه)١(واعلم أن احلكم بركنية النية هو أحد االقوال فيها
المكـن القـدح يف ركنيتـه، الن ز�دتـه  )٣(إمجاعا على مـا نقلـه العالمـة ولـواله )٢(ن يف اجلملةوأما القيام فهو رك

 .ونقصانه ال يبطالن إال مع اقرتانه �لركوع، ومعه يستغىن عن القيام، الن الركوع كاف يف البطالن
 فالركن منه، )٥(وحينئذ

___________________________________ 
 :ثالثة االقوال يف النية) ١(
 .ة يف كو�ا جزء واجبا، لكنها غري ركين كو�ا جزء غري ركين فهي كاالذكار الواجبة والقراء): االول(
 .كو�ا جزء ركنيا على القول املشهور): الثاين(
ث( ن أجــزاء الصــالة وقــد رجــح ) الثالــ يقتضــي كو�ــا  وإن كــان التحقيــق: االخــري بقولــه ) الشــارح(كو�ــا شــرطا يف الصــالة وليســت مــ

 .�لشرط أشبه، نظرا إىل أن النية جيب أن تكون غري املنوي
 .فاملصلي إذا نوى الصالة فالالزم أن تكون الصالة أمرا معقوال قبل أن تتعلق �ا النية

 .، حيث وقع فيه اخلالف كما سيأيت)القيام الركين(يف اجلملة، لالختالف يف تعيني مصداق : إمنا قال الشارح) ٢(
 .أي ولو ال االمجاع الذي ادعاه العالمة )٣(
 .أي ومع اقرتان القيام �لركوع الحنتاج إىل ذكر القيام) ٤(
يت : أي وحــني أن قلنــا) ٥( إن اقــرتان القيــام �لركــوع هــو الــركن ال ا�ــرد عــن الركــوع فيكــون الــركن حينئــذ يف القيــام أحــد الوجــوه الثالثــة الــ

 .ها اخلاصيذكرها الشارح ونشري إليها عند رقم

    



٦٣٩ 

. ركنـا كيـف اتفـق )٣(بسبب كونه أحـد املعـرفني لـه، أو جيعـل )٢(ما اتصل �لركوع ويكون إسناد االبطال إليه )١(إما
 ويف موضع

___________________________________ 
 .هذا هو الوجه االول) ١(
 .هذا يف الواقع دفع وهم. القيام ا�رد عن الركوع أي إىل القيام، مع أن الركن إمناحيصل �لقيام املتصل �لركوع، ال بشخص) ٢(

القيـام ركـن؟ فأجـاب عنـه �ن : أنه لو كان الركن يف القيام هو الركن املتصـل �لركـوع فكيـف يسـند الـركن إىل القيـام ويقـال: خالصة الوهم
ب الشــرعية معروفــات فــال ضــري يف اســتناد االســناد املــذكور الجــل أن القيــام أحــد الســببني لــبطالن الصــالة، بنــاء علــى أن العلــل واالســبا

إذا فالقيـام املتصـل . فكل واحدة من الز�دتني معرفـة ودالـة علـى الـبطالن. البطالن إىل ز�دة الركوع، وإىل ز�دة القيام املتصل �لركوع معا
 .�لركوع ركن �عتبار أنه أحد املعرفني لبطالن الصالة، واملعرف الثاين هو الركوع بنفسه

ذا هـو الوجــه الثـاين يف إســناد الركنيـة إىل القيــام، مـع أن الــركن يف القيـام هــو القيـام املتصــل �لركـوع، أي الســبب يف ذلـك أن القيــام هـ) ٣(
ويف موضـع ال تبطــل الصـالة بـز�دة القيــام ونقصـانه يكــون . جيعـل ركنـا يف الصــالة كيـف اتفـق، ســواء أ كـان متصــال �لركـوع، أم جمـردا عنــه

 .تثىن من املواضع اليت تبطل الصالة فيهاهذا املوضع مس

    



٦٤٠ 

 .ال تبطل بز�دته ونقصانه يكون مستثىن كغريه
ة،  لـو نسـي القـراء )٣(االمـر الكلـي منـه، ومـن مث )٢(ليس جمموع القيـام املتصـل �لركـوع ركنـا، بـل )١(وعلى االول

رميــة، وجيعــل مــن قبيــل املعرفــات الــركن منــه مــا اشــتمل علــى ركــن كالتح )٤(أو أبعاضــها مل تبطــل الصــالة، أو جيعــل
 .السابقة

وأمـــا التحرميـــة فهـــي التكبـــري املنـــوي بـــه الـــدخول يف الصـــالة فمرجـــع ركنيتهـــا إىل القصـــد ال�ـــا ذكـــر ال تبطـــل 
مــن الطمأنينــة، والــذكر، : وأمــا الركــوع فــال إشــكال يف ركنيتــه، ويتحقــق �الحننــاء إىل حــده ومــازاد عليــه. مبجــرده

 .حبث )٥(وفيه. ة عليه ويتفرع عليه بطال�ا بز�دته كذلك وإن مل يصحبه غريهوالرفع منه واجبات زائد
___________________________________ 

 .وهو جعل الركن يف القيام هو القيام املتصل �لركوع) ١(
 .أي بل الركن هو االمر الكلي من القيام الذي هو اجلزء االخري املتصل �لركوع مباشرة) ٢(
 .ن أجل أن الركن على القول االول هو االمر الكلي املنتزع من القيامأي وم) ٣(
 .هذا هو الوجه الثالث) ٤(

أن إسـتناد الــركن إىل القيـام مـع أن الــركن فيـه هــو القيـام املتصـل �لركــوع الجـل أن الــركن يف القيـام هوالقيـام املشــتمل علـى ركــن : وخالصـته
 .الحرام مثالآخر كالتحرمية كما يف القيام حال تكبرية ا

ى كونـــه أحـــد  ــ والبـــد حينئـــذ مـــن جعـــل القيـــام مـــن فبيـــل املعـــر فـــات، لعـــدم إمكـــان اســـتناد الـــبطالن إىل القيـــام علـــى هـــذا الفـــرض إال علـ
 .أي ويف حتقق الركوع بنفس االحنناء نظر وإشكال) ٥(املعرفني

ســهوا يف رفــع رأسـه عــن الركــوع، فانـه جيــوز للمــأموم  حيتمـل أن يكــون وجــه النظـر خمالفــة مــا ذكـر مــع بعــض املقامـات كســبق املــأموم االمـام
ت صـالته �طلـة بـنفس . متابعة االمام يف الرجوع إىل الركوع، وال تكون صالته �طلة فلو كان الركوع يتحقق بنفس االحنناء املـذكور لكانـ

 .مصحوب �لنيةفتبني أن النية دخيلة يف عنوان حتقق الركوع، وال تبطل الصالة بز�دة ركوع غري . االحنناء

    



٦٤١ 

 .)١(وأما السجود ففي حتقق ركنيته ما عرفته
ــيت جيــب اجتنا�ــا) كــذا احلــدث(و  وال فــرق يف بطــالن الصــالة بــه بــني . املبطــل للطهــارة مــن مجلــة الــرتوك ال

، للنهي عـن إبطـال )اختيارا(أي قطع الصالة الواجبة ) وحيرم قطعها(على أشهر القولني  )٢(وقوعه عمدا، وسهوا
 .إال ما أخرجه الدليل )٣(املقتضي له العمل

مــن تلــف، أو ضــرر، وقتــل حيــة : واحــرتز �الختيــار عــن قطعهــا لضــرورة كقــبض غــرمي، وحفــظ نفــس حمرتمــة
 خياف ضرر )٤(خيافها على نفس حمرتمة، وإحراز مال خياف ضياعه، أو حلدث

___________________________________ 
ن الركن هل هو مطلق السجدة، أو املركب من السجدتني، أو التفصيل بني الز�دة والنقصان يف أ: ٦٤٢مضى البحث عنه يف ص ) ١(

 .ففي االول هو املطلق، ويف الثاين هو املركب
 ".أو سهوا " يف بعض النسخ ) ٢(
 .أي املقتضي للتحرمي) ٣(
 .مع أن احلدث أحد أفراد الضرورة" لضرورة " عطف على ) ٤(

    



٦٤٢ 

النجاســــة إىل ثوبــــه أو بدنــــه، فيجــــوز القطــــع يف مجيــــع ذلــــك وقــــد جيــــب لكثــــري مــــن هــــذه إمســـاكه ولــــو بســــر�ن 
الحـراز  )١(ويكـره. ويباح لبعضها كحفظ املال اليسري الذي يضر فوته وقتل احليـة الـيت ال خيـاف أذاهـا. االسباب

يف ظهريهـــا،  )٣(نية اجلمعتـــ الســـتدارك االذان املنســـي، وقـــراء )٢(وقـــد يســـتحب. يســـري املـــال الـــذي ال يبـــايل بفواتـــه
 .ينقسم �نقسام االحكام اخلمسة )٥(فهو )٤(وحنومها
 .)٦(والعقرب يف أثناء الصالة من غري إبطال إذا مل يستلزم فعال كثريا، لالذن فيه نصا) وجيوز قتل احلية(
 .وشبهها، خصوصا لكثري السهو) الركعات �حلصى )٧(وعد(

___________________________________ 
 .أي قطع الصالة الجل إحراز مال يسري) ١(
 .أي قطع الصالة) ٢(
 .احلسنان: أي سورة اجلمعة واملنافقني، تغليبا لسورة اجلمعة على املنافقني كما يقال) ٣(
 .كما يف االقامة املنسية) ٤(
ب واال�حـة كمـا عرفـت كـل أي قطع الصالة حبسـب انقسـام االحكـام اخلمسسـة ينقسـم إىل الوجـوب واحلرمـة، والكراهـة واالسـتحبا) ٥(

 .وقد جيب، ويباح ويكره وقد يستحب: وحيرم قطعها وبقول الشارح هنا: ٦٥١هذه اخلمسة بقول املصنف يف ص 
 .١احلديث  ١٩الباب . ١٢٦٢ص . ٤اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٦(
 .أي وجيوز عد الركعات) ٧(

    



٦٤٣ 

 .وهو ما ال صوت فيه من الضحك على كراهية: )١(والتبسم(
 .�لبصر أو الوجه) ويكره االلتفات ميينا ومشاال(

 .)٣(، ومحل على نفي الكمال مجعا)٢(أنه ال صالة للمتفت: ففي اخلرب
أمـا خيـاف الـذي حيـول وجهـه يف الصـالة أن حيـول هللا وجهـه : ويف خرب آخـر عنـه صـلي هللا عليـه وآلـه وسـلم

ى االمــور العلويــة، وعــدم إكرامــه  واملــراد حتويــل وجــه قلبــه كوجــه قلــب احلمــار. )٤(وجــه محــار يف عــدم اطالعــه علــ
 .�لكماالت العلية

 .تثاوبت قاله احلوهري: بت وال يقال �هلمز، يقال تثاء) )٥(والتثاؤب(
 .وهو مد اليدين): )٦(والتمطي(

___________________________________ 
 .أي وجيوز التبسم) ١(
 .٥٣ص . ٣اجلزء . روته العامة كما يف عمدة القاري) ٢(
 .مجعا بني هذا اخلرب العامي، وبني ما دل من أحاديثنا على عدم البطالن �اللتفات) ٣(

 .٤احلديث . ٣الباب  ١٢٤٨ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .كتاب الصالة، �ب آداب الصالة  ٥٨احلديث . ١٦الباب . ٢٦٠ - ٢٥٩ص . ٨٤اجلزء ). حبار االنوار) (٤(
وهـــو حالـــة تعـــرتي االنســـان علـــى أثـــر االســـرتخاء احلاصـــل يف : وهـــو مصـــدر �ب التفعـــل: وهـــو مهمـــوز العـــني أي ويكـــره التثـــاؤب،) ٥(

 .االعضاء فيؤثر فتح الفم بسعة من غري اختيار فينبغي التحرز عن موجباته
 .أي ويكره للمصلي) ٦(

    



٦٤٤ 

 .)١(أ�ما من الشيطان فعن الصادق 
ـــث( ـــث يف الصـــالة  افاتـــه اخلشـــوع املأموربـــه وقـــد رأى النـــيب بشـــئ مـــن أعضـــائه، ملن): )٢(والعب رجـــال يعب
 ". )٣(لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه: " فقال
 .، ومثله البصاق وخصوصا إىل القبلة، واليمني وبني يديه))٤(والتنخم(
 .�الصابع) )٥(والفرقعة(
واملراد هنا النطق به على وجه ال يظهـر . عند الشكاية والتوجع" أوه " ، وأصله قول )حبرف واحد )٦(والتأوه(

 .)٧(منه حرفان
___________________________________ 

 .٣احلديث . ١١الباب . ١٢٥٩ص ) املصدر نفسه(راجع ) ١(
 .أي ويكره العبث) ٢(
 .٣احلديث . ١١الباب  ٤٠٤ ص. ا�لد االول) مستدرك وسائل الشيعة(راجع ) ٣(
 .٥٤٥من ص  ٤أي ويكره التنخم، وقد تقدم تفسري التنخم والبصاق يف اهلامش ) ٤(
معنــاه فــرك االصــابع بعضــها بــبعض ليحــدث : أي ويكــره الفرقعــة �الصــابع، والفرقعــة بفــتح الفــاء وســكون الــراء وفــتح القــاف والعــني) ٥(

 .صو�
 .أي ويكره التأوه) ٦(
من أن الكالم املبطل هو ماتركب من حرفني، سواء أكان هلما  ٥٦١ولد من التأوه حرفان بطلت الصالة، كما مر يف ص النه إذا ت) ٧(

 .معىن موضوع، أم ال

    



٦٤٥ 

 .أي �حلرف الواحد، وهو مثل التأوة وقد خيص االنني �ملريض) به )١(واالنني(
سـلب اخلشـوع واالقبـال �لقلـب الـذي هـو روح  ملافيـه مـن) )٣(والـريح(البـول والغـائط ): االخبثني )٢(ومدافعة(

وإمنـا يكــره إذا وقـع ذلــك قبــل التلـبس �ــا مـع ســعة الوقـت وإال حــرم القطــع، إال أن . العبـادة، وكــذا مدافعـة النــوم
 .خياف ضررا

ويف نفـي الكراهـة �حتياجـه إىل التـيمم . فضيلة االثتمام، أو شرف البقعـة )٤(وال جيربه: قال املصنف يف البيان
 .)٥(ظرن

___________________________________ 
 .أي ويكره االنني �حلرف) ١(
 .أي ويكره مدافعة االخبثني) ٢(
 .�جلر عطفا على املضاف إليه وهي كلمة االخبثني أي ويكره مدافعة الريح) ٣(
: على مزية كوقوعها مجاعة، أو يف مسجدأي ال جيرب النقص احلاصل يف الصالة على أثر مدافعة الريح كون الصالة حينئذ مشتملة ) ٤(

 .هذا بناء على عدم ضرر يف املدافعة، وإال حرمت. حبيث لو ذهب لتجديد الوضوء فاتته تلك املزية
أنـــه هــل ترتفـــع كراهـــة مدافعـــة االخبثــني �لـــتحفظ علـــى الطهـــارة املائيــة؟ وذلـــك فيمـــا لـــو داراالمــر بـــني البقـــاء علـــى : خالصــة الكـــالم) ٥(

ال شـك . ئية اليت يصحبها مدافعـة االخبثـني، وبـني رفـع هـذه املدافعـة �بطـال الطهـارة املائيـة واتيـان الصـالة مـع الطهـارة الرتابيـةالطهارة املا
يف إبطاهلـا  أنه لو مل تكن املدافعـة مضـرة كـان االحـوط هـو الـتحفظ علـى الطهـارة املائيـة، واتيـان الصـالة �ـا، ولـذا استشـكل الشـارح 

 .لكن القول �لكراهية مطلقا أقوى، نظرا إىل إطالق االدلة الواردة يف ذلك". نظر  : "بقوله
 .االحاديث. ٨الباب  ١٢٥٥إىل  - ١٢٥٣من ص . ٤اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 

    



٦٤٦ 

حـرة كانـت ام أمـة ) يسـتحب للمـرأة(املرأة كالرجل يف مجيع ما سلف، إال ما استثين وختتص عنه أنـه ) تتمة(
 .)٢(، ودونه قدر ثالث أصابع منفرجات)١(ني قدميها يف القيام، والرجل يفرق بينهما بشرب إىل فرتأن جتمع ب(

ظــاهره أ�ــا تنحــين قــدر احننــاء ). يــديها فــوق ركبتيهــا راكعــة )٤(وتضــع(بيــديها ) ثــديها إىل صــدرها )٣(وتضــم(
كفاهـا مـا فـوق ركبتيهـا، النـه عللـه فيهـا وظاهر الرواية أنه جيزيها من االحنناء أن تبلغ  . الرجل، وختالفه يف الوضع

 ". )٥(لئال تطأطأ كثريا فرتتفع عجيز�ا: " بقوله
___________________________________ 

 .مابني اال�ام والسبابة ممدودتني، وكالمها بكسر االول وسكون الثاين: ما بني اال�ام والبنصر ممدوتني، والفرت: الشرب) ١(
 .٢ - ١احلديث . ١٧. ٧١٠ص ) املصدر نفسه(راجع . ) االمام الصادق(ن كما يف احلديث ع) ٢(
 .أى ويستحب للمرأة أن تضم) ٣(
 .أي ويستحب للمرأة أن تضع) ٤(
 .١احلديث . ١٨الباب  ٩٤١ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٥(

    



٦٤٧ 

 .وذلك ال خيتلف �ختالف وضعهما، بل �ختالف االحنناء
�ليائني مـن دون �ء بينهمـا علـى غـري قيـاس، تثنيـة أليـة بفـتح ) على إلييها(تشهدها وغريه حال ) )١(وجتلس(

 .اهلمزة فيهما والتاء يف الواحدة
فــإذا تشــهدت ضــمت فخــديها، ورفعــت (، مث تســجد )قبــل الســجود(علــى تلــك احلالــة ) �لقعــود )٢(وتبــدأ(

. بيهـــا بيـــديها، مـــن غـــري أن ترفـــع عجيز�ـــاإنســـالال معتمـــدة علـــى جن) ركبتيهـــا مـــن االرض وإذا �ضـــت انســـلت
  .احلنثى بني هيئة الرجل واملرأة )٣(ويتخري

 )يف بقية الصلوات -الفصل السادس (
فــال جيمــع بينهمــا، ) فمنهــا اجلمعــة، وهــي ركعتــان كالصــبح عــوض الظهــر: (الواجبــة، ومــا خيتــاره مــن املندوبــة

أن : كمـه بكو�ـا عوضـها مـع عـدم تعرضـه لوقتهـاورمبـا اسـتفيد مـن ح. فحيث تقع اجلمعة صـحيحة جتـزي عنهـا
 .)٤(وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء، وبه قطع يف الدروس والبيان وظاهر النصوص يدل عليه

___________________________________ 
 .أي ويستحب للمرأة أن جتلس) ١(
 .أي ويستحب للمرأة أن تبدأ) ٢(
 ).وتتخري(ويف كثري من النسخ ) ٣(
 ".ال تفوت صالة النهار حىت تغرب الشمس : " كما يف احلديث) ٤(

 .٣احلديث . ٤الباب . ٩١ص  ٣اجلزء ). املصدر نفسه(راجع 
 .ومادل على أن اجلمعة هي الظهر غري أن اخلطبتني عوض عن الركعتني املزيدتني يف الظهر

 .١احلديث . ٦الباب . ١٤ص . ٥اجلزء ). املصدر نفسه(راجع 
إن مـن االشـياء موسـعة، : " قـال: عليـه الصـالة والسـالم) االمـام البـاقر(تضييق وقـت اجلمعـة كثـري كمـا يف احلـديث عـن  لكن ما دل على

 .ومضيقة، فالصالة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، واجلمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم اجلمعة ساعة نزول الشمس
 .١احلديث . ٨الباب . ١٧ص ). املصدر نفسه(راجع . إىل آخر احلديث" 

    



٦٤٨ 

إال أن يقـال  )١(وذهب مجاعة إىل امتداد وقتها إىل املثل خاصة، ومال إليه املصنف يف االلفية، وال شـاهد لـه
 .�نه وقت للظهر أيضا

 .مبا سنح) عليه )٢(والثناء" (احلمد � " بصيغة ) وجيب فيها تقدمي اخلطبتني املشتملتني على محد هللا تعاىل(
 .الثناء ز�دة على احلمد نظر، وعبارة كثري ومنهم املصنف يف الذكرى خالية عنه ويف وجوب

 نعم هو موجود يف اخلطب املنقولة عن النيب وآله عليه و
___________________________________ 

طلــق التضــييق كثــري كمــا أشــر� يف التعليقــة لعــل مقصــوده عــدم وجــود شــاهد علــى التقــدير �ــذا املقــدار احملــدود، وإال فالشــاهد علــى م) ١(
 .٦٥٧ص ). ٤(السابقة رقم

 .�جلر عطفا على محد هللا أي وجيب فيها تقدمي اخلطبتني املشتملتني على ثناء هللا) ٢(

    



٦٤٩ 

 .، إال أ�ا تشتمل على ز�دة على أقل الواجب)١(السالم
مــن الوصــية ): )٤(والــوعظ( )٣(شــاء مــن النســببلفــظ الصــالة أيضــا، ويقر�ــا مبــا ) علــى النــيب وآلــه )٢(والصــالة(

 .بتقوى هللا واحلث على الطاعة، والتحذير من املعصية، واالغرتار �لدنيا وما شا كل ذلك
 .وحنوه )٦(لفظ، وجيزي مسماه فيكفي أطيعوا هللا أو اتقوا هللا )٥(وال يتعني له

___________________________________ 
 .االحاديث ٢٥الباب . ٤٠إىل  - ٣٨ص  ).املصدر نفسه(راجع ) ١(

 .نعم ورد االمر �لشاء أيضا كما يف حلديث املروي عن االمام الصادق 
 .خيطب االمام وهو قائم حبمد هللا ويثين عليه مث يوصي بتقوى هللا: قال

 .٢احلديث . ٣٨ص ). نفس املصدر والباب(راجع 
 .فيها تقدمي اخلطبتني املشتملتني على محد هللا وعلى الصالة�جلر عطفا على محد هللا أي وجيب ) ٢(
 .أي من النعوت واالوصاف اليت يذكر فيها للصالة على النيب وآله عليهم الصالة والسالم) ٣(
 .�جلر عطفا على محد هللا أي وجيب فيها تقدمي اخلطبتني املشتملتني على محد هللا، وعلى الصالة، وعلى الوعظ) ٤(
 . يتعني للوعظ لفظ خاص، فللخطيب أن يعظ املصلني ��ت قرآنية كرمية، وأحاديث شريفةأي ال) ٥(
 .يف بعض النسخ واتقوا هللا �لواو) ٦(

    



٦٥٠ 

 .)١(وحيتمل وجوب احلث على الطاعة، والزجر عن املعصية للتأسي
، أو )٣(مـــن وعـــد: ه�ن جتمـــع معـــىن مســـتقال يعتـــد بـــ: قصـــرية، أو آيـــة �مـــة الفائـــدة) ســـورة خفيفـــة )٢(ة وقـــراء
أل� ا�سـحرة  (، و " )٥()مدهامتان (أو حكم، أو قصة تدخل يف مقتضى احلال، فال جيزي مثـل  )٤(وعيد

، واملـواالة، وقيـام اخلطيـب مـع )٨(النيـة والعربيـة، والرتتيـب بـني االجـزاء كمـا ذكـر )٧(وجيـب فيهمـا"  )٦()ساجدين
 ، والطهارة من احلدث، واخلبث يف أصح)١٠(وإمساع العدد املعترب )٩(القدرة، واجللوس بينهما

___________________________________ 
 .فانه كان حيث الناس على الطاعة، ويزجرهم عن املعصية أي الجل التأسي �لرسول االعظم ) ١(
 .ة سورة خفيفة �لرفع أي وجيب قراء) ٢(
 .١٠٨اآلية : الكهف. نزال) وعملوا ا�صا�ات �نت �م جنات الفردوسإن ا�ين آمنوا  (:كقوله تعاىل) ٣(
 .٣٦اآلية : فاطر. )إن ا�ين �فروا �م نار جهنم ال يق� عليهم فيموتوا وال �فف عنهم من عذابها(: كقوله تعاىل) ٤(
 .٦٣اآلية : الرمحن) ٥(
 .٤٦اآلية : الشعراء) ٦(
 .أي يف اخلطبتني) ٧(
 .وجيب فيها تقدمي اخلطبتني املشتملتني إىل آخره: تعاىل، مث يثين عليه، مث يصلي على النيب وآله كما قال املصنف�ن حبمد هللا ) ٨(
 .أي بني اخلطبتني) ٩(
 .وهم سبعة، أومخسة: أي املعترب وجودهم يف صحة صالة اجلمعة) ١٠(

    



٦٥١ 

 .)٢(ني، وترك الكالم مطلقا، والسرت، كل ذلك لالتباع وإصغاء من ميكن مساعه من املأموم)١(القولني
مبعىن مجعـه بـني الفصـاحة الـيت هـي ملكـة يقتـدر �ـا علـى التعبـري عـن مقصـوده ): ويستحب بالغة اخلطيب(

وبـــني . بلفـــظ فصـــيح، أي خـــال عـــن ضـــعف التـــأليف، وتنـــافر الكلمـــات، والتعقيـــد، وعـــن كو�ـــا غريبـــة وحشـــية
ـــيت هـــي ملكـــة يقتـــدر �ـــا علـــى التعبـــري عـــن الكـــال م الفصـــيح املطـــابق ملقتضـــى احلـــال حبســـب الزمـــان، البالغـــة ال

 .واملكان، والسامع واحلال
حبيـث يكـون مـؤمترا مبـا �مـر بـه، منزجـرا عمـا ينهـى عنـه، : )٣(عن الرذائل اخللقيـة، والـذنوب الشـرعية) ونزاهته(

اللسـان لتقع موعظته يف القلوب، فان املوعظة إذا خرجت من القلب دخلت يف القلب، وإذا خرجت مـن جمـرد 
 .مل تتجاوز اآلذان

___________________________________ 
. مـن الطهـارة وغريهـا: للتأسي، واالحتياط، نظـرا إىل أن كـون اخلطبتـني بـدال عـن ركعتـني ظـاهر يف اعتبـار مـا يعتـرب يف الصـالة فيهمـا) ١(

 ".صالة حىت ينزل االمام ) أي اخلطبة(هي " بل يف بعض الروا�ت 
 .٤احلديث . ٦الباب . ١٠ص ). نفسه املصدر(راجع 

 .أي سواء يف ذلك املأموم الذي يسمع اخلطبة، والذي ال يسمعها) ٢(
 .هذا إذا كان ااخلطيب غري االمام، وإال كان تنزهه عن الذنوب الشرعية واجبا ال مندو�) ٣(

    



٦٥٢ 

 .، ليكون أوفق لقبول موعظته)وحمافظته على أوائل االوقات(
 .فا للتأ سي مضيفا إليها احلنك والرداء، ولبس أفضل الثياب، والتطيبشتاء وصي) والتعمم(
 .)٢(من سيف، أو قوس أو عصا لالتباع: حال اخلطبة) واالعتماد على شئ(
النائــــب ) ولــــو كــــان( )٤(، أو عمومــــا)٣(خصوصـــا) أو �ئبــــه( العــــادل ) إال �المــــام(اجلمعــــة ) وال تنعقـــد(

هـذا قيـد يف االجتـزاء �لفقيـه حـال الغيبـة، النـه ) مع إمكـان االجتمـاع يف الغيبـة(جامعا لشرائط الفتوى ) فقيها(
 .)٦(، وغريه)٥(إىل آخره" انظروا إىل رجل قد روى حديثنا : " عموما بقوله منصوب من االمام 

___________________________________ 
 ".وليلبس الربد والعمامة : " قال بل ورد االمر بذكب يف احلديث عن االمام الصادق ) ١(

 .٥احلديث ). املصدر نفسه(راجع 
 .أي التباع النيب واالئمة عليهم الصالة والسالم، وقد ورد االمربه يف احلديث) ٢(

 .٢احلديث . ٢٤الباب . ٣٨ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .ذا النائب قد عني لصالة اجلمعة فقطأي كان ه) ٣(
 .العم من صالة اجلمعة وغريها أي كان هذا النائب قد عني من قبل االمام ) ٤(
 .١احلديث  ١١الباب  ٩٩ص  ١٨اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٥(
 .أي غري هذا احلديث) ٦(

 .٩احلديث . ١٠١ص ). املصدر نفسه(راجع 
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ال تنعقـد اجلمعـة إال بـه، أو بنائبـه اخلـاص وهـو املنصـوب للجمعـة، أو  االمـام  واحلاصل أنه مـع حضـور
 .تسقط، وهو موضع وفاق )١(ملا هو أعم منها، وبدونه
فاملصــنف هنــا : فقــد اختلــف االصــحاب يف وجــوب اجلمعــة وحترميهــا -كهــذا الزمــان   -وأمــا يف حــال الغيبــة 

ق ال و�ــذا القــول  )٢(شـرط وهــو إذن االمــام الـذي هــو شـرط يف اجلملــة امجاعـاأوجبهـا مــع كـون االمــام فقيهـا لتحقــ
 .صرح يف الدروس أيضا

 .)٣(ورمبا قيل بوجو�ا حينئذ وإن مل جيمعها فقيه، عمال �طالق االدلة
يبقـى عمــوم  )٤(، أو نصـبه إن سـلم فهـو خمـتص حبالــة احلضـور، أو �مكانـه، فمـع عدمـهواشـرتاط االمـام 

إ�م يكتفــون : االدلــة مــن الكتــاب والســنة خاليــا عــن املعــارض، وهــو ظــاهر االكثــر ومــنهم املصــنف يف البيــان، فــ
 .)٥(�مكان االجتماع مع �قي الشرائط

ورمبا عربوا عن حكمها حال الغيبة �جلواز �رة، و�الستحباب أخرى، نظرا إىل إمجـاعهم علـى عـدم وجو�ـا 
 جتب حينئذ عينا، وإمنا

___________________________________ 
 .أي بدون النائب اخلاص) ١(
 .وإمنا االختالف يف أن االذن جيب أن يكون خاصا أو يكفي عموما) ٢(
 .٦٦٥ - ٦٦٤هلذه االدلة املطلقة يف ص  يف وجوب صالة اجلمعة، وسيتعرض الشارح ) ٣(
 .أي عدم احلضور، أو عدم االمكان) ٤(
 .اخلطبة وعدالة االمامك) ٥(
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على تقديره ختيريا بينها، وبني الظهر، لكنها عندهم أفضل مـن الظهـر وهـو معـىن االسـتحباب، مبعـىن أ�ـا واجبـة 
ختيريا، مستحبة عينا كما يف مجيع أفراد الواجب املخري إذا كان بعضها راجحا علـى البـاقي وعلـى هـذا ينـوي �ـا 

حيــث يشــرتطون االمــام، أو  )١(ا حيصــل االلتبــاس يف كالمهــم بســبب ذلــكوكثــريا مــ. الوجــوب وجتــزي عــن الظهــر
�ئبه يف الوجوب إمجاعا، مث يذكرون حال الغيبـة، وخيتلفـون يف حكمهـا فيهـا فيـوهم أن االمجـاع املـذكور يقتضـي 
ين عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه، واحلال أ�ا يف حـال الغيبـة ال جتـب عنـدهم عينـا، وذلـك شـرط الواجـب العيـ

 .خاصة
ويضـعف مبنــع . ذهـب مجاعــة مـن االصـحاب إىل عـدم جوازهــا حـال الغيبـة لفقـد الشــرط املـذكور )٢(ومـن هنـا

عــدم حصــول الشــرط أوال المكانــه حبضــور الفقيــه، ومنــع إشــرتاطه �نيــا لعــدم الــدليل عليــه مــن جهــة الــنص فيمــا 
 .وما يظهر من جعل مستنده االمجاع فامنا هو على تقدير احلضور. علمناه

 بة فهو حمل النزاع فال جيعل دليال فيه معالغي. أما يف حال
___________________________________ 

حيث يعتربون �الستحباب فيتوهم أ�م قائلون �سـتحباب أصـل هـذه الصـالة، مـع أن مقصـودهم اسـتحباب اختيـار هـذا الفـرد مـن ) ١(
 .الواجب املخري

أن االمجــاع منعقــد علــى أن وجــوده شــرط يف : ام مطلقــا، مــع أن مــرادهمأي مــن تــوهم أن االمجــاع منعقــد علــى اشــرتاط وجــود االمــ) ٢(
 .وجو�ا العيين ال التخيريي

    



٦٥٥ 

�حلـــث العظـــيم املؤكـــد بوجـــوه كثـــرية مضـــافا إىل النصـــوص املتضـــافرة علـــى وجو�ـــا بغـــري  )١(إطـــالق القـــرآن الكـــرمي
 .)٣(، بل يف بعضها ما يدل على عدمه)٢(الشرط املذكور

 .قي الشرائط ومنه الصالة على االئمة ولو إمجاال وال ينافيه ذكر غريهمنعم يعترب إجتماع �
ولو ال دعواهم االمجاع على عدم الوجوب العيـين لكـان القـول بـه يف غايـة القـوة، فـال أقـل مـن التخيـريي مـع 

 يتفـق الن ذلـك مل )٤(رجحان اجلمعة، وتعبري املصنف وغريه �مكان االجتماع يريد به االجتماع على إمـام عـدل
 يف زمن ظهور االئمة غالبا، وهوالسر يف عدم

___________________________________ 
 ).إذا نودي �لصالة من يوم ا�معة فاسعوا إ� ذكر اهللا وذروا ا�يع (يف قوله تعاىل) ١(

 .حالة الغيبة، فان اآلية الكرمية هذه مطلقة تصريح بوجوب صالة اجلمعة مطلقا، حالة احلضور و ٩اآلية : اجلمعة
 .االحاديث. ١الباب . ٧إىل  - ٢من ص  ٥اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٢(
فهـو ظـاهر يف " جيمع القوم يوم اجلمعة إذا كانوا مخسة فمـا زادوا : " كما يف احلديث عن االمام الصادق عليه الصالة والسالم قال) ٣(

 .عدم اشرتاط االمام أو �ئبه
 ".اجتمع سبعة ومل خيافوا أمهم بعضهم وخطبهم فاذا : " واحلديث اآلخر

 .٤ - ٧احلديث . ٢الباب . ٨ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .أعم من أن يكون هو االمام االصل عليه الصالة والسالم أو �ئبه اخلاص، أو العام) ٤(
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 .)١(اجتزائهم �ا عن الظهر مع ما نقل من متام حمافظتهم عليها، ومن ذلك سرى الوهم
 :يف االصح، وهذا يشمل شرطني) مخسة فصاعدا أحدهم االمام )٢(تماعواج(
ويشـــرتط كـــو�م ذكـــورا . ســـبعة: وقيـــل. )٣(العـــدد وهـــو اخلمســـة يف أصـــح القـــولني لصـــحة مســـتنده): أحـــدمها(

 .)٤(أحرارا مكلفني مقيمني ساملني عن املرض والبعد املسقطني، وسيأيت ما يدل عليه
ا �مــام مــنهم، فــال تصــح فــرادى وإمنــا يشــرتطان يف االبتــداء ال يف االســتدامة، اجلماعــة �ن �متــو ): و�نيهمــا(

ن ينعقــد بــه اجلماعــة )٥(فلــو انفــض ، وقبلــه )٦(العــدد بعــد حتــرمي االمــام أمت البــاقون ولــو فــرادى، مــع عــدم حضــور مــ
 .تسقط

 .ومع العود يف أثناء اخلطبة يعاد ما فات من أركا�ا
___________________________________ 

سـرى الـوهم  -أي من عدم اجتزاء االصـحاب �جلمعـة يف زمـن االئمـة علـيهم الصـالة والسـالم، النتفـاء الشـرائط عمـن كـان يقيمهـا ) ١(
 .فيما بعد إىل أذهان الناس �ن اجلمعة غري كافية مطلقا

 .�جتماع مخسة أشخاصوال تنعقد إال �المام العادل أي وال تنعقد إال : �٦٦٢جلر عطفا على قوله يف ص ) ٢(
 .االحاديث. ٢الباب . ٩إىل  - ٧من ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٣(
 .يف كالم املصنف) ٤(
 .أي تفرق بعضهم) ٥(
 .وهواالمام العادل) ٦(

    



٦٥٧ 

 .واخلنثى، للشك يف ذكوريته اليت هي شرط الوجوب) عن املرأة(اجلمعة ) وتسقط(
ــــؤد مجيــــع مــــال الكتابــــة،  )٢(مهــــا�وإن كــــان مبعضــــا واتفقــــت يف نوبتــــه ) )١(والعبــــد( أم مــــدبرا، أم مكاتبــــا مل ي

 .)٦(، و�وي إقامة عشرة كاملقيم)٥(، وكثريه)٤(الذي يلزمه القصره، يف سفره، فالعاصي به) )٣(واملسافر(
___________________________________ 

 .اجلمعة عن العبد أيضا عن املرأة أي وتسقط صالة: يف قوله) عن اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ١(
ق علـى شــئ بـني شخصــني وهـي مشــتقة مـن هــا� يهـا� مهــا�ة، وهـي العبــد املكاتـب: املهـا�ة) ٢( تبعــيض أوقاتـه حســبما : التسـامل والتوافــ

ن تقســيطها، ليرتتــب علــى ذلــك تقســيط املنــافع بينهمــا حبســب االوقــات وقتــه إذا فالعبــد املهــا� وإن كــان حــرايف . يتفــق عليــه مــع مــواله مــ
 .املختص به تسقط عنه اجلمعة

 .أيضاأي وتسقط صالة اجلمعة عن املسافر أيضا) عن اجلارة(�جلر عطفا على جمرور ) ٣(
 .�ن كان سفره سفر معصية فهذا ال تسقط اجلمعة عنه: أي �لسفر) ٤(
 .مرجع الضمري السفر، أي ال تسقط اجلمعة عن كثري السفر) ٥(
 . تسقط عنه يف السفر إذا نوى اقامة عشرة أ�م يف البلد الذي حل فيهأي يف أن صالة اجلمعة ال) ٦(
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 .وهو الشيخ الكبري الذي يعجز عن حضورها أو يشق عليه مشقة ال تتحمل عادة) )١(واهلم(
 .وإن وجد قائدا، أو كان قريبا من املسجد) )٢(واالعمى(
 .ضور كاهلمالبالغ عرجه حد االقعاد، أو املوجب ملشقة احل) )٣(واالعرج(
واحلــال وأنــه يتعــذر عليــه ) �زيــد مــن فرســخني(عــن موضــع تقــام فيــه اجلمعــة كاملســجد ) بعــد منزلــه )٤(ومــن(

 .)٥(إقامتها عنده، أوفيما دون فرسخ
___________________________________ 

 .عن املرأة أي وتسقط صالة اجلمعة عن اهلم: يف قوله) عن(�جلر عطفا على جمرور ) ١(
 )عن اجلارة(يف كونه معطوفا على مدخول : هذا كصاحبه) ٢(
 ).عن اجلارة(يف كونه معطوفا على مدخول : هذا كصاحبه) ٣(
 .أي وتسقط صالة اجلمعة عن مكلف بعدت داره �زيد من فرسخني) عن اجلارة(هذا عطف على مدخول ) ٤(
وأما سقوطها عنه . �زيد من فرسخني تسقط عنه يف ذلك املكان فقط إن بعد عن املكان الذي تقام فيه اجلمعة: ظاهر مراده ) ٥(

حبالة تعذر اقامتها عنده وتعذر اقامتهـا فيمـا دون فرسـخ إذ مـع إمكـان اقامتهـا  -�الضافة إىل بعده �زيد من فرسخني  -مطلقا فمنوط 
مـن فرسـخني وتعـذرت اقامـة مجعـة أخـرى عنـده، أو إذا تسقط مطلقا فيما لـو بعـد عـن مجعـة أزيـد . عنده، أو فيما دون فرسخ جتب عليه

خني، مــع أن ). فيمـا دون فرسـخ( ومقتضـى القيــد االخـري سـقوطها فيهــا إذا أمكنـت اقامتهـا علـى رأس فرســخ، أو أزيـد منـه وأقــل مـن فرسـ
ــى مجعــة واحــدة ولــذا اضــطرب كــالم الشــراح هلــذ: الشــارح نفســه قــال ه العبــارة ممــا بــل جيــب علــى مــن يشــتمل عليــه الفرســخ االجتمــاع عل
 .يدعوإىل التأمل فيها
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بل جيب على من يشـتمل عليـه الفرسـخ االجتمـاع علـى مجعـة واحـدة  ) وال ينعقد مجعتان يف أقل من فرسخ(
وحمصــل هــذا الشــرط . ، فمــىت أخلــوا بــه أمثــوا مجيعــا)١(وال خيــتص احلضــور بقــوم إال أن يكــون االمــام فــيهم. كفايــة

رسخ يتعني عليـه احلضـور، ومـن زاد عنـه إىل فرسـخني يتخـري بينـه وبـني إقامتهـا وما قبله أن من بعد عنها بدون ف
ولــو صــلوا أزيــد . عنــده، ومــن زاد عنهمــا جيــب إقامتهــا عنــده، أو فيمــا دون الفرســخ مــع االمكــان، وإال ســقطت

 ، وكـــذا املشـــتبه مـــع العلـــم بـــه يف)٢(مـــن مجعـــة فيمـــا دون الفرســـخ صـــحت الســـابقة خاصـــة، ويعيـــد الالحقـــة ظهـــرا
 .)٣(اجلملة

أما لو اشتبه السبق واالقرتان وجب إعـادة اجلمعـة مـع بقـاء وقتهـا خاصـة علـى االصـح جمتمعـني، أو متفـرقني 
 .)٤(�ملعترب، والظهر مع خروجه

وإن  )٥(اختيـارا لتفويتـه الواجـب) بعد الزوال على املكلـف �ـا(إىل مسافة، أو املوجب تقويتها ) وحيرم السفر(
 أمكنه إقامتها

___________________________________ 
 .مقصوده من االمام هنا من تصح امامته لصالة اجلماعة) ١(
 .لفوات وقت اجلمعة) ٢(
 .يعين أن العلم �لسبق حمقق، ولكن يدور بني سبق هؤالء وهؤالء) ٣(
 .مرجع الضمري الوقت، أي مع خروج وقت اجلمعة) ٤(
 .من حترمي السفر عدم حترميه وما يلزم من وجوده عدمه �طلوهو أنه يلزم : هنا إشكال مشهور) ٥(

ىت وجــب : بيــان املالزمــة ىت حــرم ســفره وجــب عليــه االمتــام يف صــالته، ومــ أن منشــئ الســفر يــوم اجلمعــة مفــوت لصــال�ا فســفره حــرام، ومــ
 .ال وجه لتحرمي سفرهإذامل تفته اجلمعة، وحيث مل تفته اجلمعة . االمتام مل تسقط اجلمعة وميكنه حضورها يف السفر

    



٦٦٠ 

 .)١(يف طريفه، الن جتويزه على تقديره دوري
. ، لعـدم الفـوات)٢(نعم يكفي ذلك يف سفر قصري ال يقصر فيه، مع احتمال اجلـواز فيمـا ال قصـر فيـه مطلقـا
 .حينئذاملسافة  )٣(وعلى تقدير املنع يف السفر الطويل يكون عاصيا به إىل حمل ال ميكنه فيه العود إليها، فتعترب

ث يفــوت الرفقــة أو اجلهــاد حيــث ال حيتمــل احلــال �خــريه، أو عقــال �داء  )٤(ولواضــطر إليــه شــرعا كــاحلج حيــ
 .التخلف إىل فوات غرض يضر به فواته مل حيرم، والتحرمي على تقديره مؤكد

___________________________________ 
حــا وجــائزا وعنــد ذلــك جيــب القصــر، فــاذا وجــب القصــر ســقطت اجلمعــة وإذا النــه مــع جوازإقامــة اجلمعــة يف الســفر يصــري ســفره مبا) ١(

 .سقطت اجلمعة حرم السفر
ئ علــى نفســه بواســطة أوبغــري : مــن قبيــل مــا يلــزم مــن وجــوده عدمــه ولــيس دورا اصــطالحيا: وهــذا يف اصــطالحهم وهــو توقــف وجــود الشــ

 .واسطة
 .من موجبات االمتام سواء أكان لقصر سفره، لكونه سفرا كثريا، أم لغري ذلك) ٢(
 .�لياء" يعترب " يف بعض النسخ ) ٣(
 .اجلماعة املرافقني يف السفر وغريه: بضم الراء، أو بكسرها) ٤(
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ري أن يـــروا  )٣(وآخـــرون اضـــطرم علـــيهم خبـــاؤهم. )٢(فخســـف �ـــم )١(وقـــد روي أن قومـــا ســـافروا كـــذلك مـــن غـــ
 .)٤(�را

مضـافة إىل �فلـة الظهـرين يصـري اجلميـع عشـرين كلهـا ) ع ركعـاتأربـ(عن غريها من اال�م ) ويزاد يف �فلتها(
 .)٥(للجمعة فيها

وهــي انبســاط ): يف االوقــات الثالثــة املعهــودة(مفرقــة ســتا ســتا  )٦(ســداس(أي العشــرين ) واالفضــل جعلهــا(
 .الشمس مبقدار ما يذهب شعاعها وارتفاعها وقيامها وسط النهار قبل الزوال

علـى االفضـل، أو قبلـه  )٧(بعـده) عند الزوال(ن من العشرين عن االوقات الثالثة تفعل ومها الباقيتا) وركعتان(
 ، ودون بسطها كذلك جعل ست االنبساط بني الفريضتني)٨(بيسري على رواية

___________________________________ 
 .أي عند الزوال) ١(
 .الشقاق يف االرض فتبتلع من عليها: اخلسف) ٢(
 .اخليمة تصنع من وبر، أو صوف أو شعر مجعه أخبية: سر اخلاءاخلباء بك) ٣(
 .٤٩الباب  ٢١٤ص . ٨٩اجلزء ). حبار االنوار(الروايتان مرسلتان جتدمها يف ) ٤(
 .أي تصري اجلميع �فلة للجمعة، وتبقى صالة العصر بال �فلة يف يوم اجلمعة) ٥(
ن قــوهلم -النحــويني يف اصــطالح  -بضــم الســني كلمــة معدولــة : ســداس) ٦( جــاؤوا سداســا، أي متفــرقني ســتة : يقــال" ســتة ســتة : " عــ
 .ستة

 .مبا أن آن الزوال ال يسع شيئا، لتصرمه فورا فلذا فسر الزوال مبا بعده) ٧(
 .٨ - ٢احلديث . ١١الباب  ٢٤ - ٢٢ص . ٥اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٨(
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 .ودونه فعلها أمجع يوم اجلمعة كيف اتفق
ولـو بعـد الركـوع، ) ويلتحق(بعد قيامهم عنه، ) يسجد(يف الركعة االوىل ) عن السجود(يف اجلمعة ) زاحموامل(

، النـه )االوىل(الركعـة ) سجد مع �نيـة االمـام نـوى �مـا(إىل أن سجد االمام يف الثانية، و ) فان مل يتمكن منه(
 .مل يسجد هلا بعد، أو يطلق فتنصرفان إىل ما يف ذمته

وكذا لو زوحم عـن ركـوع االوىل، وسـجودها، . �ما الثانية بطلت الصالة، لز�دة الركن يف غري حملهولو نوى 
فــان مل يــدركهما مــع �نيــة االمــام فاتــت اجلمعــة، الشــرتاط إدراك ركعــة منهــا معــه واســتأنف الظهــر مــع احتمــال 

 .العدول النعقادها صحيحة، والنهي عن قطعها مع إمكان صحتها
هللا تعـاىل فيـه علـى عبـاده، وعـود  )٢(واحدمها عيد مشتق من العود لكثـرة عوائـد -) ة العيدينصال: )١(ومنها(

السرور والرمحة بعوده، و�ؤه منقلبة عـن واو، ومجعـه علـى أعيـاد غـري قيـاس، الن اجلمـع يـرد إىل االصـل، والتزمـوه  
 .)٣(كذلك، للزوم الياء يف مفرده ومتيزه عن مجع العود

العينيـــة، أمـــا التخيرييـــة فكـــاختالل الشـــرائط، لعـــدم ) بشـــروط اجلمعـــة(ين وجـــو� عينيـــا صـــالة العيـــد) وجتـــب(
 .إمكان التخيري هنا

___________________________________ 
 .صالة العيدين ٦٥٧أي ومن بقية الصلوات الواجبة اليت قاهلا املصنف يف ص ) ١(
 .وهي العطية واالنفاع: مجع عائدة) ٢(
 .عواد، فلو مجع العيد على أعواد اشتبهااال: الن مجعه) ٣(
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ركعتـان   )٢(وهو مـا بـني طلـوع الشـمس والـزوال، وهـي: ، ومل يذكر وقتها)١(، خبالف اجلمعة)واخلطبتان بعدها(
 .كاجلمعة

 .من تكبرية االحرام وتكبري الركوع والسجود) وجيب فيها التكبري زائداعن املعتاد(
 .)٣(ة فيهما يف املشهور بعد القراء) يف الثانية االوىل، وأربعا(الركعة ) مخسا يف(
، وإال فهـــو بعـــد كـــل تكبـــرية، وهـــذا التكبـــري والقنـــوت جـــزآن منهـــا، )٤(علـــى وجـــه التجـــوز) والقنـــوت بينهمـــا(
 .)٨(�الخالل �ما عمدا على التقديرين )٧(حيث تسن، فتبطل )٦(حيث جتب ويسن )٥(فيجب
 م أهلألله: " وهو) �ملرسوم(القنوت ) ويستحب(

___________________________________ 
 .٦٥٨فان اخلطبتني قبل صالة اجلمعة كما عرفت يف ص ) ١(
 .أي صالة العيد) ٢(
 .مقابل املشهور قول ابن اجلنيد، وقول الشيخ) ٣(

 ".ة، ويف الثانية بعدها  التكبري االوىل قبل القراء: " قال االول
 ".مل يكن آئما، إال أنه �رك للسنة، ومهمل للفضل من أخل �لتكبريات : " وقال الثاين

 .تسامح يف التعبري" القنوت بني التكبريات : " الن يف قوله) ٤(
 .أي القنوت جيب حيث جتب صالة العيد) ٥(
 .أي القنوت يستحب حيث تستحب صالة العيد) ٦(
 .�لواو" وتبطل : " يف أكثر النسخ) ٧(
 .تحب أيضا يبطل �الخالل �جزائه الركنيةالوجوب واالستحباب، الن املس) ٨(
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 .، وجيوز بغريه، ومبا سنح)١(إىل آخره" الكرب�ء والعظمة 
 .وال يعترب حينئذ تباعد العيدين بفرسخ) تصلى مجاعة وفرادى مستحبا(املوجبة ) ومع اختالل الشروط(

يف وقتهـا، لعـذر وغـريه ) اتـتولـو ف. (تصلى فرادى خاصة، وتسقط اخلطبـة يف الفـرادى: وقيل مع استحبا�ا
موصـولة وهـو : وقيـل. )٣(أربعـا مفصـولة: وقيـل. تقضـى كمـا فاتـت: وقيـل. )٢(يف أشهر القولني، للـنص) مل تقض(

 .)٤(ضعيف املأخذ
___________________________________ 

 .٣ - ٢احلديث . ٢٦الباب . ١٣١ص ). املصدر نفسه(راجع ) ١(
 .٣احلديث . ٢الباب . ٩٦ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٢(

 ".من مل يصل مع االمام يف مجاعة يوم العيد فال صالة له وال قضاء عليه : " قال االمام 
 .أي كل ركعتني على حدمها) ٣(
 .وهي روا�ت ضعيفات االسناد والداللة) ٤(

 .إليك نص احلديث. ٢احلديث . ٥الباب . ١٠٠ص ). املصدر نفسه(راجع 
وبعـض محـل احلـديث علـى أربـع ركعـات . هذا دليـل مـن قـال �ربـع ركعـات موصـولة. من فاتته صالة العيد فليصل أربعا: عن علي 
 .مفصولة
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 .فمسجدها أفضل) إال مبكة )٢(�ا مع االختيار، لالتباع )١(ويستحب االصحار(
) يف(بكســرها كعلــم أي �كــل بفــتح حــرف املضــارعة فســكون الطــاء ففــتح العــني مضــارع طعــم ) وأن يطعــم(
 .إىل الصالة) الفطر قبل خروجه(عيد 
ولـيكن الفطـر  )٤(، والفـرق الئـح)٣(بضـم اهلمـزة وتشـديد اليـاء، لالتبـاع) ويف االضحى بعد عوده من أضـحيته(

 .)٦(على احللو، لالتباع )٥(يف الفطر
___________________________________ 

 .الداء هذه الصالةأي الذهاب إىل الصحراء ) ١(
 .يف أضحيته بتشديد التاء، من �ب االفتعال، أي التأسي برسول هللا ) ٢(

 .١٠ - ٧ - ٦ - ١احلديث  ١٧الباب . ١١٩إىل  - ١١٧من ص ) املصدر نفسه(راجع 
 .٢احلديث . ١٢الباب . ١١٣ص  )املصدر نفسه(كما ورد عن أمري املؤمنني وسائر االئمة عليهم الصالة والسالم راجع ) ٣(
عيد (وهو أن اخلروج إىل صالة عيد الفطر يستلزم االفطار قبل ذلك، ليتحقق عنوان  -�الضافة إىل النص  -أي الفرق االعتباري ) ٤(

 .الكلعلى تناول ا -�لنسبة إىل املصلي  -خبالف عيد االضحى، حيث اليتوقف حتقق العنوان . أوال مث خيرج إىل صالته) الفطر
 .اسم للعيد: الفطر االول مفتوح الفساء مصدر مبعىن تناول الفطور والفطر الثاين مكسور الفاء) ٥(
 .أي للتأسي �لنيب ) ٦(

 .االحاديث. ٩الباب . ٤٢٩ص . ا�لد االول). وسائل الشيعة(راجع مستدرك 
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 .)١(مول على العلة مجعاوما روي شاذا من االفطار فيه على الرتبة املشرفة حم
إال مبســجد النــيب (إىل الــزوال خبصوصــه لالمــام واالمــوم ) ويعــدها(، )٢(خبصــوص القبليــة) ويكــره التنفــل قبلهــا(
 .)٣(فانه يستحب أن يقصده اخلارج إليها ويصلي به ركعتني قبل خروجه، لالتباع) 

صـــالة التحيـــة للـــداخل، وإن كـــان مســـبوقا واالمـــام  نعـــم لـــو صـــليت يف املســـاجد لعـــذر، أو غـــريه اســـتحب
 .)٥(للمتابعة )٤(خيطب، لفوات الصالة املسقط

___________________________________ 
 -املــرض، فمــا دل علــى التمــر، أو الزبيــب خيــتص �لســليم، ومــا دل علــى الرتبــة خيــتص �ملــريض، وهــذه طريقــة اجلمــع التربعــي : العلــة) ١(

 .-حسب االصطالح 
 .١احلديث . ١٣الباب . ١٤ص ). املصدر نفسه(راجع . والرواية يف الرتبة الشريفة

 .أي قبلية صالة العيد وبعديتها خصوصية موجبة لكراهة التنفل ال ربط هلا �سباب أخر) ٢(
 .صلى مبسجد املدينة ركعتني قبل أن خيرج إىل الصحراء لصالة العيد الن رسول هللا ) ٣(

 .١٠احلديث . ٧الباب . ١٠٣ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .�جلر صفه للفوات، أي فوات الصالة مسقط ملتابعة االمام) ٤(
حيـــث إن اخلطبـــة تقـــع بعـــد الصـــالة فعنـــد ذلـــك الموجـــب لـــرتك صـــالة التحيـــة بعـــد مـــا فاتتـــه صـــالة العيـــد، الن تـــرك التحيـــة يتوجـــه ) ٥(

، فعند ذلك ال مانع له مـن )لزوم متابعة االمام(إذا فقوت صالة العيد أسقط عنه . ا فال متابعة لهإذاأمكنته املتابعة لصالة االمام، أم هذ
 .اشتغاله بصالة التحية
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 .يف املشهور) ويستحب التكبري(
أوهلــا املغــرب ليلتــه، ويف االضــحى عقيــب مخــس (صــلوات ) يف الفطــر عقيــب أربــع( )١(جيــب، لالمــر بــه: وقيــل
ريه )عشــر بغريهــا(عقيــب ) ىن، ومبــ(صــالة للناســك ) عشــرة وآخرهــا صــبح ) أوهلــا ظهــر يــوم النحــر(، أو و�ــا لغــ

ولــو فــات بعــض هــذه الصــلوات كــرب مــع قضــائها، ولــو نســى التكبــري خاصــة أتــى بــه . )٢(آخــر التشــريق، أو �نيــه
 ").� هللا أكرب، هللا أكرب، ال إله إال هللا، وهللا أكرب، هللا أكرب على ما هدا: " وصورته(حيث ذكر 

 ).هللا أكرب على ما رزقنا من �مية االنعام(على ذلك ) االضحى(تكبري ) ويزيد يف(
___________________________________ 

 .) فاذكروا اهللا � اهللا � أيام معدودات (: يف قوله تعاىل) ١(
 .٢٠٣اآلية : البقرة

 .وقد فسر الذكر يف احلديث �لتكبري كما عن االمام الصادق 
 .١احلديث . ٢١الباب . ١٢٣ص ). املصدر نفسه(راجع 

 .�ين أ�م التشريق ملن كان بغري مين، أو�ا، ولكن غري �سك: يعين) ٢(
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 .)١(وروي فيهما غري ذلك بز�دة ونقصان
ولـه الشـكر علـى  ثال�، ال إله إال هللا وهللا أكرب احلمد � علـى مـا هـدا�،" هللا أكرب : " ويف الدروس اختار

 .والكل جائز، وذكر هللا حسن على كل حال". ما أوال� 
ق عيــد ومجعــة ختــري القــروي( بعــد حضــور (الــذي حضــرها يف البلــد مــن قريــة قريبــة كانــت، أم بعيــدة، ) ولــو اتفــ

 .)٢(فيصليها واجبا وعدمه، فتسقط ويصلي الظهر، فيكون وجو�ا عليه ختيري�) العيد يف حضور اجلمعة
ريواالقــ ريه )٣(وى عمــوم التخيــ أمــا هــو فيجــب عليــه احلضــور، . لغــري االمــام، وهــو الــذي اختــاره املصــنف يف غــ

 .فان متت الشرائط صالها وإال سقطت عنه، ويستحب له إعالم الناس بذلك يف خطبة العيد
ى وهـــي العالمـــة، مسيـــت بـــذلك االســـباب املـــذكورة ال�ـــا عالمـــات علـــ: مجـــع آيـــة) صـــالة اآل�ت: )٤(ومنهـــا(

 أهوال الساعة، وأخاويفها، وزالزهلا، وتكوير
___________________________________ 

 .٤احلديث . ١٢٤ص ). املصدر نفسه(راجع ) ١(
ىن التخيــري يف اختيـــار الســبب فلـــه أن حيضــر فيصــلي اجلمعـــة واجبــا، ولـــه أن يبقــى يف القريــة، ليصـــلي العيــد فتســـقط عنــه اجلمعـــة ) ٢( مبعــ

 .فيصلي الظهار فقط
 .للقروي واحلضري) ٣(

   .٦٥٧أي ومن بقية الصلوات الواجبة اليت قاهلا املصنف يف ص ) ٤(
    



٦٦٩ 

 .الشمس، والقمر
ـــيت جتـــب هلـــا الصـــالة ) و( كســـوف الشـــمس، وخســـوف القمـــر، ثنامهـــا �ســـم ): هـــي الكســـوفان(اآل�ت ال

أيضــا، والــالم للعهــد أحــدمها تغليبــا، أو الطــالق الكســوف عليهمــا حقيقــة، كمــايطلق اخلســوف علــى الشــمس 
 .)١(الذهين وهو الشائع من كسوف النريين، دون �قي الكواكب وانكساف الشمس �ا

 .وهي رجفة االرض): والزلزلة(
 ).والريح السوداء، أو الصفراء(
كالظلمــة الســوداء أو الصــفراء املنفكــة عــن الــريح، والــريح العاصــفة ز�دة علــى املعهــود ) وكــل خمــوف مســاوي(

 .أو اتصفت بلون �لث )٢(عن اللوننيوإن انفكت 
ما أخاف معظم الناس، ونسبة االخاويف إىل السماء �عتبار كون بعضها فيهـا، أو أراد �لسـماء : وضابطه

 .)٤(الطالق نسبته إىل هللا تعاىل كثريا )٣(مطلق العلو، أو املنسوبة إىل خالق السماء وحنوه
يضـــعف قـــول مـــن خصـــها  )٦(املفيـــدة للكـــل، و�ـــا )٥(ووجـــه وجو�ـــا للجميـــع صـــحيحة زرارة عـــن البـــاقر 

 �لكسوفني
___________________________________ 

 .يعين أن انكساف الكواكب، وكذا انكساف الشمس �لكواكب ال يوجب صالة اآل�ت) ١(
 .أي الريح السوداء، أو الصفراء) ٢(
 .كفاطر السماء، أو املقدر يف السماء) ٣(
 .�عتبار نسبة خالق السماء" السماوي " تعليل لصحة إطالق  هذا) ٤(
 .١احلديث . ٢الباب . ١٤٤ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٥(
 .أي وبصحيحة زرارة) ٦(

    



٦٧٠ 

 .)١(أو أضاف إليهما شيئا خمصوصا كاملصنف يف االلفية
 .ات وهذه الصالة ركعتان يف كل ركعة سجد�ن، ومخسة ركوعات وقيامات، وقراء

رأســــه منــــه إىل أن يصــــري قائمــــا ) ة احلمــــد، وســــورة مث الركــــوع، مث يرفــــع فيهــــا النيــــة، والتحرميــــة، وقــــراءوجيــــب (
 .مطمئنا

 ).إىل الثانية ويصنع كما صنع أوال(، مث يقوم )مخسا مث يسجد سجدتني(هكذا ) ويقرأمها(
 .هذا هو االفضل

الفاحتــة إال يف (ة  قــراء) وال حيتــاج إىل لكــل ركــوع،(ولوآيــة ) ة بعــض الســورة قــراء(لــه االقتصــار علــى ) وجيــوز(
 ).القيام االول

احلمـد وآيـة،  )٢(�ن يقـرأ يف االول): فيجـب إكمـال سـورة يف كـل ركعـة مـع احلمـد مـرة(ومىت اختار التبعـيض 
 .مث يفرق اآل�ت على �قي القيامات حبيث يكملها يف آخرها

) االخـرى(الركعـة ) وبعض يف(ها احلمد وسورة �مة أي قرأ يف كل قيام من) ولو أمت مع احلمد يف ركعة سورة(
 ).جاز، بل لو أمت السورة يف بعض الركوعات، وبعض يف آخر جاز(كما ذكر 
أنه مىت ركع عن سورة �مة وجب يف القيام عنه احلمد ويتخري بني إكمال سورة معها وتبعيضـها، : والضابط

 ة من موضع القطع ومن غريه اءومىت ركع عن بعض سورة ختري يف القيام بعده بني القر 
___________________________________ 

 ".وأما اآل�ت فهي الكسوفان، والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء، أو خموفة : " حيث قال فيها) ١(
 ".�قي القيامات : " أي القيام االول بقرينة قوله فيما بعد) ٢(

    



٦٧١ 

مـع احتمـال عـدم الوجــوب يف  )١(إعـادة احلمـد فيمـا عـدا االول مـن السـورة متقـدما ومتـأخرا، ومـن غريهـا، وجتـب
وجيب مراعاة سورة فصاعدا يف اخلمس ومىت سجد وجب إعادة احلمد سـواء أكـان سـجوده عـن سـورة . اجلميع

يف الركعــة، مث لـــه أن يبــين علـــى مــا مضـــى أو يشـــرع يف  )٢(�مــة أم بعـــض ســورة كمـــا لــو كـــان قــد أمت ســـورة قبلهـــا
 .عليها وجبت سورة غريها كاملة يف مجلة اخلمسغريها، فان بىن 

مـــن القيامـــات، تنـــزيال هلـــا منزلـــة الركعـــات، فيقنـــت قبـــل الركـــوع الثـــاين ) ويســـتحب القنـــوت عقيـــب كـــل زوج(
 .والرابع، وهكذا

ـــري للرفـــع مـــن الركـــوع( ، وهـــو قرينـــة كو�ـــا غـــري )٣(يف اجلميـــع عـــدا اخلـــامس والعاشـــر مـــن غـــري تســـميع) والتكب
 .)٤(ركعات
 .تنزيال للصالة منزلة ركعتني) يف اخلامس والعاشر خاصة" (مسع هللا ملن محده " هو قول ): والتسميع(

 مبا يوجب اشتباه حاهلا، ومن مث حصل )٥(هكذا ورد النص
___________________________________ 

 .وهو ما إذا قرأ من موضع القطع) ١(
ن نفــس الســورة متقــدما علــى موضــع القطــع، أو متــأخرا عنــه، أو قــرأ مــن غــري فهــي مــا إذا قــرأ مــن غــري : أمـا الصــور الباقيــة موضــع القطــع مــ
 .تلك السورة

 .أي قبل السورة اليت بعضها يف تلك الركعة) ٢(
 ".مسع هللا ملن محده : " أي من غري قول) ٣(
 .أي عدم التسميع إال يف اخلامس والعاشر قرينة على أن الركوعات ال تعد ركعات) ٤(
 .٦احلديث . ١٥٠وص  ١احلديث . ٧الباب . ١٤٩ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٥(

�لنظـر إىل القنـو�ت، أو ركعتـان �لنظــر إىل  -مقصـوده أن ورود الـنص خبمـس قنـو�ت وتسـميعني أوجـب االشـتباه يف أ�ـا عشـر ركعـات 
 .التسميعني
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أ�ــا يف ذلــك ثنائيــة، وأن الركوعــات أفعــال، واالقــوى . االشــتباه لــو شــك يف عــددها، نظــرا إىل أ�ــا ثنائيــة أو أزيــد
 .فالشك فيها يف حملها يوجب فعلها، ويف عددها يوجب البناء على االقل ويف عدد الركعات مبطل

من يفيـد قولـه  )٢(�الرصاد، وإخبار )١(ويعلم ذلك) مع السعة(كاالنبياء، والكهف ) الطوال(السور ) ة وقراء(
فــالتخفيف أوىل، حــذرا مــن خــروج الوقــت خصوصــا علــى القــول  )٤(، وإال)٣(الظــن الغالــب مــن أهلــه، او العــدلني

 .االخذ يف االجنالء )٥(�نه
___________________________________ 

ىن لـزم احلســاب وأحصـاه: منهـا االرصــاد: أي ويعلـم ســعة الوقـت �ســباب) ١( أو بفــتح اهلمــزة . وهـي إمــا بكســر اهلمـزة مصــدر أرصـد مبعــ
 .مجع رصد
 .آلة تستعلم �ا حركات الكواكب: دوالرص

 .�جلر عطفا على االرصاد أي ومن أسباب معرفة سعة الوقت) ٢(
 .يعين ولو كا� من غري أهل اخلربة) ٣(
 .ة السورة أوىل أي وإن مل يعلم سعة الوقت ال �الرصاد، وال �خبار من يفيد قوله الظن، وال إخبار عدلني فالتخفيف يف قراء) ٤(
 .الضمري الوقت، أي والسيما على القول �ن وقت صالة اآل�ت هو الشروع يف االجنالء واالنكشافمرجع ) ٥(

    



٦٧٣ 

 .)١(نعم لو جعلناه إىل متامه إجته التطويل، نظرا إىل احملسوس
 .)٢(وإن كانت �ارية على االصح) واجلهر فيها(
 .إستحبا� إمجاعا) وكذا جيهر يف اجلمعة والعيدين(
ولــو تضــيقت (منهمــا، مــع ســعة وقتهمــا، ) قــدم مــا شــاء(اليوميــة ) احلاضــرة(ة اآل�ت صــال) ولــو جامعــت(

مقدمـة، الن الوقـت هلـا ) فاحلاضـرة(معـا ) ولـو تضـيقتا(أي املضيقة، مجعا بني احلقـني ) قدمها(خاصة ) إحدامها
وإال فـاالقوى  �الصالة، مث إن بقي وقت اآل�ت صالها أداء، وإال سقطت إن مل يكن فرط يف �خري إحدامها،

 .)٣(وجوب القضاء
يشــق معهمــا  )٥(كمــرض، وزمــن) إال لعــذر( )٤(وإن كانــت معقولــة) علــى الراحلــة(هــذه الصــالة ) وال تصــلى(

 ).كغريها من الفرائض(النزول مشقة ال تتحمل عادة فتصلى على الراحلة حينئذ 
___________________________________ 

 .ل اخلربةمن غري حاجة إىل مراجعة أه) ١(
 .القول �جلهر يف اخلسوف، واالخفاف يف الكسوف: ومقابل االصح) ٢(
وذهب بعضهم إىل عـدم وجـوب القضـاء، نظـرا إىل احتيـاج القضـاء إىل أمـر جديـد، وال دليـل هنـا . حيث أمكنه االداء وفرط وقصر) ٣(

 .�خلصوص
 .أي مشدودة �لعقال) ٤(
 .ء يف أعضاء االنسان حبيث ال يتمكن به من القياماسرتخا: بفتح الزاي وكسر امليم: زمن) ٥(

    



٦٧٤ 

أو مــع (، )١(العلــم �لســبب مطلقــا) مــع الفــوات وجــو� مــع تعمــد الــرتك أو نســيانه(هــذه الصــالة ) وتقضــى(
أمـا لـو مل يعلـم بـه، وال . سـواء علـم بـه، أم مل يعلـم حـىت خـرج الوقـت) مطلقـا(للقـرص أمجـع ) إستيعاب االحرتاق
 .فال قضاء وإن ثبت بعد ذلك وقوعه �لبينة، أو التواتر يف املشهوراستوعب االحرتاق 

 .جيب القضاء مطلقا: وقيل
 .وإن تعمد مامل يستوعب )٢(وقيل ال جيب مطلقا

 .ال يقضي الناسي ما مل يستوعب: وقيل
يف  )٣(ولـــــو قيـــــل �لوجـــــوب مطلقـــــا يف غـــــري الكســـــوفني، وفيهمـــــا مـــــع االســـــتيعاب كـــــان قـــــو� عمـــــال �لـــــنص

 .)٤(ني، و�لعمومات يف غريمهاالكسوف
 .بوجوبه: بل قيل. وإن تركها جهال) مع التعمد واالستيعاب(للقضاء ) ويستحب الغسل(
ووقتـه مـا بـني طلـوع الفجـر . استطرد هنا ذكر االغسال املسـنونة ملناسـبة مـا) وكذا يستحب الغسل للجمعة(

 يومها إىل الزوال، وأفضله ماقرب
___________________________________ 

 .سواء استوعب القرص أم ال) ١(
 .سواء استوعب االحرتاق القرص، أو ال: هذا االطاق وما قبله مبعىن) ٢(
 .١احلديث  ١٠الباب . ١٥٥ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٣(
 .يعين عمومات قضاء ما فات من الصلوات الواردة يف غري الكسوفني) ٤(

 .١احلديث  - ١١الباب . ٣٤٨ص ). املصدر نفسه(راجع 

    



٦٧٥ 

 .من اخلميس )١(إىل اآلخر، ويقضي بعده إىل آخر السبت كما يعجله خائف عدم التمكن منه يف وقته
 .)٣(اخلمس عشرة، وهي العدد الفرد من أوله إىل آخره) العيدين، وليايل فرادى شهر رمضان( )٢(يومي) و(
 .)٦(يف االول واملروي يف الثاينعلى املشهور ) نصف رجب، وشعبان )٥(وليليت(أوهلا ) وليلة الفطر(

___________________________________ 
 ".يعجله "   متعلقة ب" من اخلميس " ظرف لعدم التمكن منه، ومجلة ) ١(
 .أي ويستحب الغسل ليومي العيدين) ٢(
ة، واخلامسـة عشـرة، والسـابعة عشـرة والتاسـعة وهي الليلة االوىل، والثالثة، واخلامسة، والسابعة، والتاسعة واحلادية عشـرة والثانيـة عشـر ) ٣(

 .عشرة، واحلادية والعشرون، والثالثة والعشرون، واخلامسة والعشرون، والسابعة والعشرون، والتا سعة والعشرون
 .أي ويستحب الغسل يف ليلة الفطر) ٤(
 .أي ويستحب الغسل يف ليليت) ٥(
 .واستحبابه يف ليلة نصف شعبان مروي، حباب الغسل يف ليلة نصف رجب مشهور،! يعين است ) ٦(

يب  ن النــ ث قــالولعــل املشــهور اســتندوا يف ذلــك إىل مــا ورد عــ ومــن أدرك شــهر رجــب فاغتســل يف أولــه، ووســطه، وآخــره : " ، حيــ
 ".خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

 .١احلديث . ٢٢الباب . ٩٥٩ص ). املصدر نفسه(راجع 
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 .)٢(وهو السابع والعشرين من رجب على املشهور): املبعث )١(ويوم(
 .وهو الثامن عشر من ذي احلجة) )٣(والغدير(
 .)٥(اخلامس والعشرون: وقيل. ، وهو الرابع والعشرون من ذي احلجة على االصح)املباهلة( )٤(يوم) و(
 .وإن مل يكن �ا) عرفة( )٦(يوم) و(
 .)٨(واملشهور اآلن أنه يوم نزول الشمس يف احلمل وهو االعتدال الربيعي). الفرس )٧(ونريوز(
 .للحج، أو العمرة) )٩(واالحرام(

___________________________________ 
 .أي وحيتسب الغسل ليوم) ١(
 .االستناد إىل املشهور، لعدم نص على ذلك يف املسانيد) ٢(
 .أي ويستحب الغسل ليوم) ٣(
 .ويستحب الغسل ليوم أي) ٤(
 ".اخلامس عشر : الرابع عشر من ذي احلجة على االصح، وقبل: " يف بعض النسخ املخطوطة) ٥(
 .أي ويستحب الغسل ليوم) ٦(
 .أي ويستحب الغسل ليوم نريوز الفرس) ٧(
 ).أ�ر الرومي(عاشر : وقيل) ٨(

 .القدمي) فروردين(أول : وقيل
 .أي ويستحب الغسل لالحرام) ٩(

    



٦٧٧ 

 .ند� )٢(واجبا كان، أم) )١(والطواف(
 ).املعصومني(أحد ) )٣(وز�رة(

إىل رؤيـة املصـلوب  )٥(وللسـعي( )٤(ولو اجتمعوا يف مكـان واحـد تـداخل كمـا يتـداخل �جتمـاع أسـبابه مطلقـا
 ، بـل)عـن فسـق، أو كفـر )٦(والتوبـة(أ�م من صلبه مع الرؤية، سواء يف ذلـك مصـلوب الشـرع، وغـريه ) بعد ثالثة

 .)٧(عن مطلق الذنب وإن مل يوجب الفسق كالصغرية النادرة
ال ) )١٠(االسـتخارة(صـالة ) احلاجـة، و )٩(وصـالة( )٨(ونبه �لتسوية على خـالف املفيـد حيـث خصـه �لكبـائر

 مطلقهما بل يف موارد خمصوصة من أصنافهما، فإن منهما ما يفعل بغسل
___________________________________ 

 .ستحب الغسل للطوافأي ي) ١(
 .وما أثبتناه أصح) أو(يف بعض النسخ ) ٢(
 .أي ويسحب الغسل لز�رة) ٣(
 .سواء أكانت من االسباب املوجبة، أم املرجحة أم �لتفريق) ٤(
 .أي ويستحب الغسل للسعي) ٥(
 .أي ويستحب الغسل للتوبة) ٦(
 .أي من غري إصرار عليها) ٧(
 .الذنوب الصغائر والكبائرحيث إن التوبة تكون من ) ٨(
 .أي ويستحب الغسل لصالة) ٩(
 .أي ويستحب الغسل لصالة) ١٠(

    



٦٧٨ 

) مكـة واملدينــة(لــدخول  )٤()و(، )٣(مبكـة مطلقـا) احلــرم )٢(ودخـول(، )١(ومـا يفعـل بغــريه علـى مـا فصــل يف حملـه
 .شرفهما هللا تعاىل )٥(مطلقا

) الكعبـة(لـدخول ) وكذا(احلرمني، ) املسجدين(دخول  )٦()و(وقيد املفيد دخول املدينة �داء فرض، أو نفل 
 .خبصوص دخوهلا )٧(ا من املسجد إال أنه يستحب أعزها هللا تعاىل وإن كانت جزء

وتظهر الفائدة فيما لومل ينـو دخوهلـا عنـد الغسـل السـابق، فإنـه ال يـدخل فيـه، كمـا ال يـدخل غسـل املسـجد 
 .ولو مجع املقاصد تداخلت )٨(يف غسل دخول مكة إال بنيته عنده، وهكذا

___________________________________ 
 .٩١اجلزء ). حبار االنوار(راجع ) ١(

 .االحاديث ٢٢٥ص . ، وصالة االستخارة٣٧٧إىل  - ٦٤١صالة احلاجة من ص : كتاب الصالة
 .أي ويستحب الغسل لدخول) ٢(
 .من غري فرق بني احلاج وغريه، ومريد الز�رة وغريه) ٣(
 .أي ويستحب الغسل لدخول) ٤(
 .سواء قصد دخول مكة أم ال، وسواء أكان حمرما أم حمال، حاجا أم معتمرا) ٥(
 .أي ويستحب الغسل لدخول) ٦(
 .بصيغة اسم املعفول" مستحب " يف أغلب النسخ ) ٧(
 .ال يدخل غسل دخول مكة يف غسل دخول احلرم إال بنيته حني الغسل) ٨(

    



٦٧٩ 

 .من املعاهد، واحمللوف عليه) ة املنذورة وشبههاالصال -: )١(ومنها(
 .فمىت نذر هيئة مشروعة يف وقت إيقاعها، أو عددا مشروعا العقدت) وهي �بعة للنذر املشروع وشبهه(

زجـرا، أو ركعتـني بركـوع  )٢(واحرتز �ملشروع عما لـو نـذرها عنـد تـرك واجـب، أو فعـل حمـرم شـكرا، أو عكسـه
 .)٥(وحنوها )٤(نذر صالة العيد يف غريه )٣(ومنه واحد أو سجدتني وحنو ذلك،

ري  )٦(وضابط املشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر يف ذلك الوقت فلو نذر ركعتني جالسا، أو ماشـيا، أو بغـ
 ، أو راكبا، وحنو)٧(سورة، أو إىل غري القبلة ماشيا

___________________________________ 
 .٦٥٧اجبة اليت قاهلا املصنف يف ص أي ومن بقية الصلوات الو ) ١(
 .�ن نذرها عند فعل واجب، أو ترك حمرم نذرا زجر�) ٢(
 .إىل آخره" واحرتز �ملشروع عما لو نذرها : " مرجع الضمري غري املشروع املستفاد من قول الشارح ) ٣(
 .أي يف غري يوم العيد، فان النذر ال ينعقد حينئذ، النه غري مشروع) ٤(
 .كنذر إقامة صالة اجلمعة يف غري يوم اجلمعة) ٥(
 .أي ذلك الوقت الذي نذر إيقاعها فيه) ٦(
الن الصالة إىل غري القبلة يف غري حالة املشي، أو الركوب غري مشروعة، فيجـب أن يكـون نـذره الصـالة إىل غـري القبلـة مقيـدا حبالـة ) ٧(

 .املشي، أو الركوب

    



٦٨٠ 

 .)٢(العقد، ولو أطلق فشرطها شرط الواجبة يف أجود القولني )١(ذلك
ت تربعــا، أو بوصــيته النافــذة، ) صــالة النيابــة �جــارة -: )٣(ومنهــا( ن امليــ الــويل وهــو أكــرب : مــن) أو حتمــل(عــ

 .وسيأيت حتريره. )٤(ملا فاته من الصالة يف مرضه، أو سهوا، أو مطلقا) عن االب(الولد الذكور 
 .كيفية وكمية) لتزم بهوهي حبسب ما ي(
ـــواع أد�ه الـــدعاء بـــال صـــالة، وال خلـــف ) صـــالة االستســـقاء: ومـــن املنـــدو�ت( وهـــو طلـــب الســـقيا وهـــو أن

 .صالة، وأوسطه الدعاء خلف الصالة، وأفضله االستسقاء بركعتني وخطبتني
 يف الوقت، والتكبريات الزائدة يف الركعتني) وهي كالعيدين(

___________________________________ 
 .كنذر القرآن بني السورتني يف النافلة، فانه جائز) ١(
 .حيث إ�ا بعد تعلق النذر �ا تندرج يف الصلوات الواجبة) ٢(
 .٦٥٧أي ومن بقية الصلوات الواجبة اليت قاهلا املصنف يف ص ) ٣(
 .غري مقيد �ملرض، أو السهو) ٤(

    



٦٨١ 

 .غري ذلك، إال أن القنوت هنا بطلب الغيث، وتوفري املياه، والرمحةة، واخلروج إىل الصحراء، و  واجلهر، والقراء
بعـد الفـراغ مـن الصـالة فيجعـل ميينـه يسـاره، و�لعكـس، لالتبـاع، ) الـرداء ميينـا ويسـارا(االمام وغـريه ) وحيول(

 .)٣(ويرتك حموال حىت ينزع )٢(ولو جعل مع ذلك أعاله أسفله، وظاهره �طنه كان حسنا )١(والتفاؤل
آخرهـــا (أ�م، أطلـــق بعـــديتها عليهـــا تغليبـــا، ال�ـــا تكـــون يف أول الثالـــث ) لـــتكن الصـــالة بعـــد صـــوم ثالثـــةو (
أن العبــد ليســـأل  )٥(، ال�ـــا وقــت الجابــة الــدعاء حــىت روي)أو اجلمعــة(فلــذا قدمــه،  )٤(وهــو منصــوص) االثنــني

 .احلاجة فيؤخر قضاؤها إىل اجلمعة
ري االخــالق مــن الرذائــل، إىل هللا تعــاىل مــن ا) التوبــة(بعــد ) و( ، الن ذلــك أرجــى )ورد املظــامل(لــذنوب، وتطهــ
 لالجابة

___________________________________ 
 .االتباع �لنيب ) ١(

 .١احلديث . ٦الباب . ١٦٢ص . ٥اجلزء ). املصدر نفسه(راجع 
 .الرداءرجاء حتويل احلال من جدب إىل خصب كما حتولت : والتفاؤل

 .هذان التحويالن ال جيتمعان مع التحويل االول إال �لقاء الرداء على الصدر بدال عن الظهر) ٢(
 .مبين للمفعول، أي ينزع الرداء بال تسبيب من املالبس) ٣(
 .٢احلديث . ٢الباب . ١٦٤ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٤(
 .١احلديث . ١٤الباب . ٢٩ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٥(

    



٦٨٢ 

، وخصـها )٢(ا، أوشـرطا ، واخلـروج مـن املظـامل مـن مجلـة التوبـة جـزء)١(قد يكون القحط بسبب هـذه كمـا رويو 
 .إهتماما بشأ�ا

وختشع وخيرجـون الصـبيان، والشـيوخ، والبهـائم، ال�ـم مظنـة  )٣(وليخرجوا حفاة ونعاهلم �يديهم يف ثياب بذلة
ري قنــوطالرمحــة علــى املــذنبني، فــان ســقوا، وإال عــادوا �نيــا  ن غــ �نــني علــى الصــوم االول إن مل يفطــروا  )٤(و�لثــا مــ

 .بعده، وإال فبصوم مستأنف
___________________________________ 

 .١٦اآلية : نوح ) وأن �و استقا�وا � الطر�قية السقيناهم ماء غدقا (: وكما دل عليه قوله تعاىل) ١(
 .١احلديث . ٧الباب  ١٦٨ص ) املصدر نفسه(وأما الرواية فراجع 

 .اذا فشت أربعة ظهرت أربعة: قال اليك نصه عن عبدالرمحان بن كثري عن الصادق 
 .اذا فشا الز� كثرت الزالزل

 .وإذا أمسكت الزكاة هلكت املاشية
 .واذا جار احلكام يف القضاء أمسك القطر من السماء

 .واذا خفرت الذمة نصر املشركون على املسلمني
ريه مــن ســائر الواجبــات، فهــي أجــزاء ) ٢( ن النــدم وغــ ت مركبــة مــ ت نفــس النــدم كــان اخلــروج مــن املظــامل شــرطا وإن كانــ الن التوبــة إن كانــ

 .للتوبة
 .أي يف ثيابه املتعارفة اليت يلبسها كل يوم، ويعترب عنها �ملتبذلة) ٣(
 .�لضم معناها اليأس) ٤(
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) غـري الرواتـب يف(موزعة علـى الشـهر ) ألف ركعة(أشهر الروا�ت يف ) وهي) (�فلة شهر رمضان: )١(ومنها(
 )٤(، وجيــوز العكــس)عشــرة بعــد العشــاء )٣(مثــان بعــد املغــرب واثنتــا )٢(عشــرون كــل ليلــة(االول ) العشــرين(الليــايل 

رية ثالثــون(كــل ليلــة مــن ) ويف( اثنتــا وجيــوز . مثــان منهــا بعــد املغــرب، والبــاقي بعــد العشــاء: )٥(ركعــة) العشــر االخــ
 .)٦(عشرة بعد املغرب، والباقي بعد العشاء

___________________________________ 
 .أي ومن املندو�ت) ١(
 .٤٠٠=  ٢٠*  ٢٠: فيضرب العشرون يف عشرين يوما ينتج أربعمائة هكذا) ٢(
 .واثنيت عشرة وهو خطأ من النساخ إذ ال وجه للنصب: يف بعض النسخ) ٣(
 .ركعة بعد املغرب ومثان ركعات بعد العشاءأي اثنتا عشرة ) ٤(
، مث يضــاف هــذا العــدد إىل العــدد الســابق وهــو ٣٠٠=  ١٠*  ٣٠: فيضـرب الثالثــون يف العشــرة االخــرية ينــتج ثالمثائــة ركعــة هكـذا) ٥(

 .االربعمائة فيصري ا�موع سبعمائة ركعة
 .ةساقط" العشاء : " إىل قوله" وجيوز : " يف بعض النسخ من قوله) ٦(
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) )٢(كــل ليلــة مائــة(وهــي التاســعة عشــرة واحلاديــة والعشــرون والثالثــة والعشــرون : الــثالث) )١(ويف ليــايل االفــراد(
 .)٥(ومخسمائة يف العشر )٤(مخسمائة يف العشرين: إىل ما عني هلا سابقا، وذلك متام االلف )٣(مضافة
ون يف التاســـعة عشـــر، والســـتون يف الليلتـــني وهـــي العشـــر : املتخلفـــة) وجيـــوز االقتصـــار عليهـــا فيفـــرق الثمـــانني(

ولو اتفـق فيـه . فيصلي يف يوم كل مجعة عشرا بصالة علي، وفاطمة، وجعفر . االربع) على اجلمع(بعدها 
 .قسطا يتخري يف كميته )٦(وجيوز أن جيعل هلا. خامسة ختري يف الساقطة

 .ويف ليلة آخر مجعة عشرون بصالة علي 
 .ويف ليلة آخر سبت عشرون بصالة فاطمة عليها السالم

 وأطلق تفريق الثمانني على اجلمع مع وقوع عشرين منها ليلة
___________________________________ 

 .فرد مبعىن ال نظري له، فان هذه الليايل الثالث ال مثيل هلا طول السنة، أو يف ذلك الشهر: مجع) ١(
 .ائة ركعةفيصري ا�موع ثالمث) ٢(
 .�لنصب حال لعدد الثالمثائة أي حال كون الثالمثائة تضاف إىل جمموع االعداد السابقة وهي السبعمائة فيصري ا�موع الف ركعة) ٣(
 .أي يف العشرين االول من الشهر) ٤(
 .أي يف العشر االخري من الشهر) ٥(
 .معة حظا وقسطا من هذه الصالة خمريا يف كميتهمرجع الضمري اجلمعة اخلامسة، أي جيوز أن جيعل هلذه اجل) ٦(
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ولـو . ولـو نقـص الشـهر سـقطت وظيفـة ليلـة الثالثـني. السبت تغليبا، وال�ا عشـية مجعـة تنسـب إليهـا يف اجلملـة
 .)١(واالفضل قبل خروجه. فات شئ منها استحب قضاؤه ولو �ارا ويف غريه

وأقلهـا ركعتـان �ـدى للمـزور ووقتهـا بعـد الـدخول والسـالم، . لالنبيـاء واالئمـة ) �فلـة الـز�رة: )٢(ومنها(
 .ومكا�ا مشهده وما قاربه، وأفضله عند الرأس حبيث جيعل القرب على يساره، وال يستقبل شيئامنه

 .�لرقاع الست، وغريها) االستخارة(صالة  )٣()و(
 .يف كتب مطولة، أوخمتصة بهعند جتدد نعمة، أو دفع نقمة على ما رسم ) الشكر(صالة  )٤()و(
يــــوم اجلمعــــة، وعلــــي وفاطمــــة وجعفــــر، وغــــريهم  مــــن الصــــلوات املســــنونة كصــــالة النــــيب ) وغــــري ذلــــك(
)٥(. 

___________________________________ 
 .أي قبل خروج شهر رمضان) ١(
 .أي ومن املندو�ت) ٢(
 .أي ومن املندو�ت) ٣(
 .ومن املندو�ت أي) ٤(
 .االحاديث ١٠الباب  ٢٤٣وص . ١احلديث  ٢الباب . ٢٢٣ص . ٥اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٥(

 .االحاديث، فانك جتد هناك كيفية هذه الصلوات مفصلة - ١الباب  ١٩٤وص . ٢احلديث . ١٣الباب . ٢٤٥وص 
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موضـــوع فمـــن شـــاء اســـتقل، ومـــن شـــاء فا�ـــا قـــر�ن كـــل تقـــي وخـــري ) وأمـــا النوافـــل املطلقـــة فـــال حصـــر هلـــا(
 )الواجبة) يف الصالة(الواقع ) اخللل(بيان أحكام ) يف( -الفصل السابع (.)١(استكثر

 .وقصد إىل اخللل، سواء أكان عاملا حبكمه، أم ال) عن عمد(أن يكون صادرا ) إما(أي اخللل ) وهو(
 .املعىن عن الذهن حىت حصل بسببه إمهال بعض االفعال )٢(بعزوب) أو سهو(
ث ال رجحــان الحــدمها علــى اآلخــر): أو شــك( واملــراد �خللــل . وهــو تــردد الــذهن بــني طــريف النقــيض، حيــ

 ، ال أنه)٣(الواقع عن عمد وسهو ترك شئ من أفعاهلا و�لواقع عن شك النقص احلاصل للصالة بنفس الشك
___________________________________ 

 .فراجع ٤٧٠مرت االشارة إىل مصدر هذا احلديث يف ص ) ١(
 .وكالمها مبعىن واحد، أي ذهاب املعىن عن الذهن" بغروب " يف بعض النسخ ) ٢(
 .الن الشك نقص يف الصالة، لعدم إحراز متاميتها) ٣(

    



٦٨٧ 

 .)١(كان سببا للرتك كقسيميه
وإن مل ) أو اجلـزء(كالطهـارة والسـرت، ) الخـالل �لشـرطأي بسـبب ا) لالخـالل(الصـالة ) ففي العمد تبطل(

 .ومن اجلزء الكيفية، ال�ا جزء صوري. ة، وأجزائها حىت احلرف الواحد يكن ركنا كالقراء
يف ) إال اجلهــر واالخفـــات(�حلكــم الشــرعي كــالوجوب أو الوضـــعي كــالبطالن ) جـــاهال(املخــل ) ولــو كــان(

 .)٢(علم به يف حمله، كمالو ذكر الناسيمواضعهما فيعذر اجلاهل حبكمهما، وإن 
 .)٣(من السهو عن أحد االركان اخلمسة إذا مل يذكره حىت جتاوز حمله) ويف السهو يبطل ما سلف(

___________________________________ 
 -عم حكم الشك ن. أم الشك فهو بنفسه ال يوجب ذلك. فان قسيمي الشك أي العمد والسهو يوجبان ترك بعض أفعال الصالة) ١(

 .أي البناء على االكثر قد يوجب ترك ركعة من الصالة
 .أي الناسي للجهر، أو االخفات وتذكر حال بقاء الوقت فانه ال جيب عليه االعادة) ٢(
الفعـل أي حمله الذكري، أي احملل الذي ميكنه إدراك اجلزء الفائت، وهـو قبـل أن يـدخل يف ركـن آخـر وإن كـان قـد جتـاوز حمـل نفـس ) ٣(

 .الفائت

    



٦٨٨ 

واملـراد بتجـاوز حمـل اجلـزء املشـكوك فيـه االنتقـال ). ال يلتفـت اذا جتـاوز حملـه(يف شئ من ذلك ) ويف الشك(
رب، أو يف التكبــري بعــد أن قــرأ أو شــرع فيهمــا: إىل جــزء آخــر بعــده ة  ، أو يف القــراء)١(�ن شــك يف النيــة بعــد أن كــ

ولو كـان الشـك يف السـجود بعـد . أو فيه، أو يف التشهد بعد القياموأبعاضها بعد الركوع، أو فيه بعد السجود، 
أمــا مقــدمات اجلــزء كــاهلوي، واالخــذ يف . أجودمهــا العــدم: التشــهد، أو يف أثنائــه وملــا يقــم ففــي العــود إليــه قــوالن

 .القيام قبل االكمال فال يعد انتقاال إىل جزء، وكذا الفعل املندوب كالقنوت
سـابقا بعـد أن فعلـه �نيـا ) فلـو ذكـر فعلـه(الصالة عـدم فعلـه، ) أتى به(ي يف حمله أ) فيه(الشك ) ولو كان(

ما لو شك يف الركوع وهـو  )٢(، لتحقق ز�دة الركن املبطلة، وإن كان سهوا، ومنه)إن كان ركنا(الصالة ) بطلت(
ر زائــد عليــه كــز�دة قــائم فركــع، مث ذكــر فعلــه قبــل رفعــه يف أصــح القــولني، الن ذلــك هــو الركــوع، والرفــع منــه أمــ

 .الذكر والطمأنينة
 .)٣(إبطال، لوقوع الز�دة سهوا) فال(ركنا ) وإال يكن(

___________________________________ 
 .ة أي كان الشك يف النية بعد الشروع يف التكبري أو القراء) ١(
 .أي ومن الشك يف احملل الشك يف الركوع وهو قائم) ٢(
 .نعم لوال السهو أوال مل تقع هذه الز�دة. وإال فما أتى به �نيا ز�دة وهي مل تقع عن سهو: ت بسبب السهوأي أن الز�دة حصل) ٣(

    



٦٨٩ 

مبعـــىن أن الصـــالة ال تبطـــل ): فـــال التفـــات(مـــن االفعـــال ومل يـــذكر حـــىت جتـــاوز حملـــه ) ولـــو نســـي غـــري الـــركن(
 ).ولو مل يتجاوز حمله أتى به(يت من سجود، أو قضاء، أومها كما سيأ: بذلك، ولكن قد جيب له شئ آخر

يســــتلزم العـــود إىل املنســــي ز�دة ركـــن، فمحــــل  )١(واملـــراد مبحـــل املنســــي مـــا بينــــه وبـــني أن يصــــري يف ركـــن، أو
السجود والتشهد املنسـيني مـامل يركـع يف الركعـة الالحقـة لـه وإن قـام، الن القيـام ال يـتمحض للركنيـة إىل أن يركـع  

وأمـا ذكـر السـجود وواجباتـه غـري وضـع اجلبهـة فـال يعـود . عاضـها وصـفا�ا بطريـق أوىلة وأب كما مـر، وكـذا القـراء
، وإن )٢(وواجبات الركوع كذلك، الن العود إليها يسـتلزم ز�دة الـركن. إليها مىت رفع رأسه، وان مل يدخل يف ركن

 .مل يدخل يف ركن
، وإىل السـجود )٣(ركـوع مـامل يصـر سـاجدااملنسـي �يت بـه مـامل يـدخل يف ركـن آخـر فريجـع إىل ال) وكذا الركن(

 .مامل يبلغ حد الركوع
___________________________________ 

 .أوهنا مبعىن حىت أي حىت يستلزم العود إىل املنسي ز�دة ركن) ١(
 .الن االحنناء بقصد الركوع ركوع، وهو ركن من غري اعتبار دخالة الذكر وسائر واجباته يف الركنية) ٢(
اء علــى القــول �ن مســمى الســجدة ركــن، وإال فعلــى القــول �ن الســجدتني معــا ركــن فهــو مل يــدخل بعــد يف الــركن، فالبــد لــه مــن بنــ) ٣(

 .الرجوع

    



٦٩٠ 

ة فإنــه وإن كــان مــبطال مــع أنــه مل يــدخل يف ركــن إال أن الــبطالن  وأمــا نســيان التحرميــة إىل أن شــرع يف القــراء
ت املقارنة بينها وبني النية، ومن مث جعل بعـض االصـحاب املقارنـة مستند إىل عدم انعقاد الصالة من حيث فوا

 .ركنا فال حيتاج إىل االحرتاز عنه، الن الكالم يف الصالة الصحيحة
 .الواحدة) الصالة السجدة(إكمال ) بعد(من االجزاء املنسية اليت فات حملها ) وتقضى(
 .أمجع، ومنه الصالة على دمحم وآله) والتشهد(
لــو نســيها منفــردة، ومثلــه مــالو نســي أحــد التشــهدين فانــه أوىل �طــالق التشــهد ) علــى النــيب وآلــهوالصــالة (
 .عليه

أما لو نسي الصالة على النيب خاصة، أو على آله خاصة فاالجود أنه ال يقضى، كما ال يقضى غريها مـن 
لعـدم الـنص ورده املصـنف . ، بل أنكر بعضهم قضاء الصـالة علـى النـيب وآلـه)١(أجزاء التشهد على أصح القولني

 .�ن التشهد يقضى �لنص فكذا أبعاضه، تسوية بينهما: يف الذكرى
 .، وبدو�ا ال يفيد)٢(ملنع كلية الكربى: وفيه نظر

___________________________________ 
 .إن نسيها ومقابله القول بوجوب قضاء أجزاء الشهادتني، وأجزاء الصالة على النيب ) ١(
 .صورة القياس هكذا) ٢(

 .التشهد مما يقضى كله: الصغرى
 .وكل ما يقضى كله تقضى أجزاؤه: الكربى
 .فالتشهد تقضى أجزاؤه: النتيجة

وهـي بعـض مايقضـى كلـه ال تقضـى اجـزاؤه، كمـا يف الصـالة : لكن كلية هذه الكربى املوجبة كاذبة، لصدق نقيضها وهي السـالبة اجلزئيـة
ن بعــض اجزائهــا كــالقراء فــان الصــالة إذا ال تكــون الكــربى كليــة، وبــدو�ا ال ينــتج، إذ مــن شــرائط . ة مــثال ال تقضــى بنفســها تقضــى، لكــ

 .الشكل االول كلية الكربى

    



٦٩١ 

وســند املنــع أن الصــالة ممــا تقضــى، وال يقضــى أكثــر أجزائهــا وغــري الصــالة مــن اجــزاء التشــهد ال يقــول هــو 
إال . ا ال لكونه جـزء )٢(نعم قضاء احد التشهدين قوي، لصدق اسم التشهد عليه .، مع ورود دليله فيه)١(بقضائه

" فـاذا قضـيت الصـالة " أن حيمل التشهد على املعهود، واملراد بقضاء هذه االجزاء االتيـان �ـا بعـدها مـن �ب 
 ، إال مع خروج)٣(ال القضاء املعهود

___________________________________ 
، مع أن دليله عام يشمل غري الصالة على النيب نف ال يقول بقضاء أي جزء من التشهد غري الصالة على النيب أي أن املص) ١(
 .أيضا 

 .أي ان قضاء إحدى الشهادتني يكون بعنوان قضاء نفس الشهادة، ال بعنوان قضاء جزء الشهادة) ٢(
 .ع الشهادتني كان قضاء احدى الشهادتني قضاء جلزء التشهدنعم لو محل التشهد على جممو 

 .هو االتيان �لفعل بعد فوات وقته: الن القضاء املعهود) ٣(

    



٦٩٢ 

 .)١(الوقت قبله
كــذا يف النســخ بتثنيــة الضــمري، جعــال للتشــهد والصــالة مبنزلــة واحــد، ال�ــا جــزؤه ولــو مجعــه  ) ويســجد هلمــا(

تقـــدمي االجـــزاء علـــى الســـجود هلـــا كتقـــدميها عليـــه بســـبب غريهـــا وإن  واالوىل). ســـجديت الســـهو( )٢(كـــان أجـــود
 .)٣(تقدم، وتقدمي سجودها على غريه وإن تقدم سببه أيضا

___________________________________ 
 .لو خرج الوقت قبل االتيان �ذا اجلزء املقضي كان اطالق اسم القضاء عليه على وفق املعهود: يعين) ١(
 .منفردة عن التشهد، فيكون ا�موع ثالثة، فاالجود أن يقول ويسجد هلا صنف ذكر الصالة على النيب حيث إن امل) ٢(
 .فتحتاج إىل الشرح ١٣هذه العبارة غامضة ومعقدة جدا كما أشر� اليها يف مقدمتنا يف ص ) ٣(

ت يف ص . اليــك توضــيحها ت  -وإحــدى الســجدتني تقضــى بعــد الصــالة  أن بعــض أجــزاء الصــالة كالتشــهد، ٧٠٠قــد علمــ . -لــو فاتــ
 .وجوب سجديت السهو الجل ذلك الفوات ولغريه من الز�دة، أو النقصان غري املبطلني ٧٠٠كما تقدم يف ص 

على سجود السـهو أن االوىل تقدمي قضاء االجزاء املنسية : يبينها مبا حاصله بقي بيان كيفية االتيان �ذه االمور بعد الصالة فأخذ 
وسـواء أكـان سـبب سـجود السـهو حاصـال . سواء أكان ذلك السجود بسـبب فـوات هـذه االجـزاء، أم بسـبب آخـر كـالكالم الزائـد مـثال

 ).قبل فوات االجزاء أم بعد
 .وأما وجه االولوية فالن االجزاء املنسية داخلة يف ماهية الصالة وحقيقتها، وما كان كذلك جيب تقدميه

تقـدمي سـجودات الســهو نفسـها فيقـدم السـجود الواجــب بسـبب االجـزاء املنسـية علـى الســجود الواجـب بسـبب آخـر، وذلــك  وأمـا كيفيـة
 .النه �بع لالجزاء، ومتقدم بتقدمها

زاء املنسـية علــى ســجديت الســهو التـني لــنفس االجــزاء لـدخالتها يف ماهيــة الصــالة كــذلك تقـدم ســجديت الســهو اللتــان . فكمـا تقــدم االجــ
�ما لالجزاء الواجبة املنسية على سجديت السهو اللتني يؤتى �ما بسبب آخر، لعني املالك املوجودة يف تقدم االجزاء املنسية على يؤتى 

 .نفس سجديت السهو الواجبتني سواء أكانتا هلذه االجزاء املنسية أم لغريها

    



٦٩٣ 

 .ا �اوأوجب املصنف ذلك كله يف الذكرى، الرتباط االجزاء �لصالة، وسجوده
، بــل للتســليم يف غــري حملــه )للــتكلم �ســيا، وللتســليم يف االوليــني �ســيا(مضــافا إىل مــا ذكــر ) وجيبــان أيضــا(
 للصالة) )٢(للز�دة، أو النقيصة غري املبطلة(الضابط وجو�ما ) و(، )١(مطلقا

___________________________________ 
 .أم يف الثالثة. سواء أ كان يف االوليني) ١(
 .ة عمدا تفسد الصالة رأسا الن الز�دة املبطلة كالتكلم عمدا، والنقيصة املبطلة كرتك القراء) ٢(

    



٦٩٤ 

ويتنـاول ذلـك ز�دة املنـدوب �سـيا، ونقصـانه حيـث يكـون . )١(لرواية سـفيان بـن السـمط عـن الصـادق 
ويف دخــول االول نظــر، الن . ا�واالجــود خــروج الثــاين إذ ال يســمى ذلــك نقصــ. قــد عــزم علــى فعلــه كــالقنوت
 .السهو ال يزيد على العمد

، وهـو )٢(ويف الدروس أن القول بوجو�ما لكل ز�دة، ونقصان مل نظفر بقائله وال مبأخذه، واملأخذ ما ذكـر�ه
 .، وقبله الفاضل، وقبلهما الصدوق)٣(من جلمة القائلني به

ني يف الز�دة والنقصان، وإمنا خصـهما �كيـدا، النـه �سيا، وقد كا� دخل) وللقيام يف موضع قعود وعكسه(
 .)٤(قد قال بوجوبه هلما من مل يقل بوجوبه هلما مطلقا

 .)٥(حيث تصح مع الصالة) وللشك بني االربع واخلمس(
 .املشتملة على قصدمها، وتعيني السبب إن تعدد، وإال فال) وجتب فيهما النية(

___________________________________ 
 .٣احلديث  ٣٢الباب . ٣٤٦ص . ٥اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ١(
 .١عليه الصالة والسالم املشار إليها يف اهلامش ) الصادق(وهو رواية سفيان بن السمط عن ) ٢(
 .والز�دة والنقيصة: كما يف هذا الكتاب، حيث قال) ٣(
سـواء أ   -بوجـوب سـجود السـهو للـز�دة والنقصـان علـى االطـالق  أي قال بوجوب سجود السهو للقيـام والقعـود �سـيا مـن مل يقـل) ٤(

 .كانت نسيا�، أم غريه
 .وذلك فيما اذا كان بعد إكمال السجدتني كما �يت) ٥(
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ويف غريها عدمه مطلقا، واختلف أيضا اختيـاره يف اعتبـار نيـة  )١(واستقرب املصنف يف الذكرى اعتباره مطلقا
والنيــة مقارنــة لوضــع اجلبهــة علــى مــا يصــح الســجود . ، واعتبارمهــا أوىل)٣(ويف الوجــه ،)٢(االداء، او القضــاء فيهمــا

 .عليه، أو بعد الوضع على االقوى
من الطهارة وغريها من الشرائط ووضع اجلبهـة علـى مـا يصـح السـجود عليـه، ): وما جيب يف سجو الصالة(

هنـــا خمصـــوص مبـــا رواه احللـــيب عـــن  )٤(أنـــه والســـجود علـــى االعضـــاء الســـبعة وغريمهـــا مـــن الواجبـــات، والـــذكر، إال
 .)٥(الصادق 

 ").بسم هللا و�� وصلى هللا على دمحم وآل دمحم "  )٦(وذكرمها(
___________________________________ 

 .سواء تعدد السبب أم ال: أي) ١(
 .أي يف كتاب الذكرى وغريه، وحيتمل رجوع الضمري إىل السجدتني) ٢(
 .يف اعتبار نية الوجه واالداء اختلف اختيار املصنف : يعين) ٣(
أي إال أن الذكر يف سجديت السهو خمصوص مبا ورد يف الرواية وهذا هو الفارق بـني مـا يقـال يف مطلـق السـجود، وبـني مـا يقـال يف ) ٤(

 .١احلديث  ٢٠الباب . ٣٣٤ص . ٥اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٥(سجديت السهو
 .أي وذكر سجديت السهو) ٦(

    



٦٩٦ 

 ".وعلى آل دمحم " ويف بعض النسخ، 
بســـم هللا و�� والســـالم عليـــك ايهـــا النـــيب ورمحـــة هللا " أو " (اللهـــم صـــل علـــى دمحم وآل دمحم " ويف الـــدروس 

بعـــد رفـــع رأســـه معتـــدال ) مث يتشـــهد. (جمـــزئ )١(، أو حبـــذف واو العطـــف مـــن الســـالم واجلميـــع مـــروي")وبركاتـــه 
 ).ويسلم(

 .وفيه أقوال أخر ضعيفة املستند. )٢(هذا هو املشهور بني االصحاب، والرواية الصحيحة دالة عليه
�ن مل يـدر كــم ): والشـاك يف عــدد الثنائيـة، أو الثالثيــة، أو يف االوليـني مــن الر�عيـة أو يف عــدد غـري حمصــور(

وإن أدخـل ) فيمـا يتعلـق �الوليـني(ة الثانيـة املتحقق �متام ذكر السجد) أو قبل إكمال السجدتني(صلى ركعة؟ 
 .الصالة) يعيد(معهما غريمها، وبه ميتاز عن الثالث 

___________________________________ 
ين علـــى املشـــهور وهـــو وجـــوب ) ٢(وال خيفـــى أن مجلـــة وعلـــى آل دمحم وواو العاطفـــة ال توجـــد يف املصـــدر) املصـــدر نفســـه(راجـــع ) ١( ــ يعـ

ة، وتشـــهد فيهمـــا  واســـجد ســجدتني بغـــري ركـــوع، وال قــراء: " ويـــدل علــى اعتبـــار االول صـــحيح احللــيب يف قولـــه  التشــهد والتســـليم،
 ".تشهدا خفيفا 

 .٢احلديث . ٢٠الباب . ٣٣٤ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .وهناك يف نفس االبواب أحاديث أخر تدل على سائر االقوال

  ٣ - ١احلديث . ١٤الباب . ٣٢٦ص ). املصدر نفسه(راجع 
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بل بعد استقراره �لرتوي عند عروضه ومل حيصل ظـن بطـرف مـن متعلقـه، وإال بـىن عليـه يف . ال مبجرد الشك
مبا ذكر�ه من ذكر الثانيـة، وإن مل يرفـع ) االوليني(الركعتني ) وإن أكمل(اجلميع، وكذا يف غريه من أقسام الشك 

 .بعد الرتوي) وشك يف الزائد(رأسه منها 
يف  )٢(وإال فصــور الشــك أزيــد مــن ذلــك كمــا حــرره )١(تعــم �ــا البلــوى أو أ�ــا منصوصــة) فهنــا صــور مخــس(

 .وسيأيت أن االوىل غري منصوصة. رسالة الصالة
 .بعد االكمال) الشك بني االثنتني والثالث(
ركعتني جالسـا، أو بـ(بعد التسليم ) ويبين على االكثر فيهما مث حيتاط(مطلقا، ) والشك بني الثالث واالربع(

 ).ركعة قائما
والشـــك بـــني االثنتـــني والـــثالث واالربـــع يبـــىن علـــى االربـــع، وحيتـــاط بـــركعتني قائمـــا مث بـــركعتني جالســـا علـــى (
 ، عاطفا لركعيت اجللوس بثم كما ذكر�)٣(ورواه ابن أيب عمري عن الصادق ) املشهور

___________________________________ 
النص عليهـا يف ): الثاين. (كو�ا عامة البلوى): االول: ( اقتصار املصنف على ذكر هذه اخلمسة لسببني على سبيل منع اخللويعين) ١(

 .الروا�ت
 .االحاديث ١٤ -الباب  ٣٢٧ - ٣٢٦االحاديث وص  ٩الباب . ٣٢٠ - ٣١٩ص ). املصدر نفسه(راجع 

 .ة �حكام الصالةأي املصنف حرر صور الشك احملتملة يف رسالة خاص) ٢(
 .٤احلديث . ١٣الباب . ٣٢٦ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٣(

    



٦٩٨ 

 .ويف الدروس جعله أوىل. هنا، فيجب الرتتيب بينهما
 .)١(جيوز إبدال الركعتني جالسا بركعة قائما، ال�ا أقرب إىل احملتمل فواته، وهو حسن: وقيل

مـن ) وهو قريب(وأبوه وابن اجلنيد ) ابن �بويه(الصدوق ) ذكره( )٢()يصلي ركعة قائما وركني جالسا: وقيل(
ـــزي �حـــدامها حيـــث تكـــون ثـــال�، إال أن  ـــار، ال�مـــا ينضـــمان حيـــث تكـــون الصـــالة إثنتـــني، وجيت حيـــث االعتب

 .االخبار تدفعه
فيهـــدم الركعـــة ويتشـــهد ) والشـــك بـــني االربـــع واخلمـــس، وحكمـــه قبـــل الركـــوع كالشـــك بـــني الـــثالث واالربـــع(

يسلم ويصري بذلك شاكا بني الـثالث واالربـع فيلزمـه حكمـه، ويزيـد عنـه سـجديت السـهو ملـا هدمـه مـن القيـام، و 
 .وصاحبه من الذكر

�ن مـن مل : " الطـالق الـنص) جيـب سـجد� السـهو(أي بعـد الركـوع سـواء أكـان قـد سـجد، أم ال ) وبعده(
 .)٣("يدر أربعا صلى، أم مخسا يتشهد ويسلم ويسجد سجديت السهو 

، خلروجـه عـن املنصـوص، فإنـه مل يكمـل )تبطل الصالة لو شك وملا يكمل السجود إذا كان قـد ركـع: وقيل(
 الركعة حىت يصدق

___________________________________ 
 .لالعتبار املذكور وإال فالنص عليه) ١(
 .وهو يفيد الرتتيب" مث ركعتني جالسا " يف بعض النسخ ) ٢(
 .واحلديث هنا منقول �ملعىن ١٤احلديث . ١٤الباب . ٣٢٧ص ). نفسه املصدر(راجع ) ٣(

    



٦٩٩ 

 .االكمال املعرض للز�دة، واهلدم املعرض للنقصان: بني احملذورين )١(عليه أنه شك بينهما، وتردده
 )٣(ةوالصــال )٢(مـا أعــاد الصــالة ففيـه حيتــال فيهــا ويـدبرها، حــىت ال يعيــدها: ، لقــوهلم )واالصـح الصــحة(

 .لو أثر الثر يف مجيع صورها، واحملذور إمنا هو ز�دة الركن، ال الركن احملتمل ز�دته )٤(واحتماهلا. عدم الز�دة
 )مسائل سبع(
أي على الطـرف الـذي ) أحد طريف ما شك فيه أو أطرافه، بىن عليه(بعدالرتوي ) االوىل لو غلب على ظنه(

 �نيا، بعد أن شك فيه أوال، الن الشك ال جيامع غلب عليه ظنه، واملراد أنه غلب ظنه عليه
___________________________________ 

 .، وهو دليل �ن للقيل"خلروجه " �جلر عطفا على ) ١(
 .١احلديث  ٢٩الباب . ٣٤٤ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٢(
 .على القول بصحة الصالة دليل �ن للشارح ) ٣(
 .أن الز�دة مؤثرة يف الصالة ومبطلة هلا: مدفع وهم حاصل الوه) ٤(

ز�دة لــو أثــر يف بطــالن الصــالة ملــا اخــتص �ــذا فقــط، بــل يعــم مجيــع صــور احتمــال الــز�دة: وحاصــل الــدفع ــ مــع أن . أن �ثــري احتمــال ال
 .احملذور إمنا يكون يف ز�دة الركن يقينا، ال يف احتمال ز�دة
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ت مـن اقتضـاء الشـك  وال فـرق يف البنـاء علـى . تسـاوي الطـرفني، والظـن رجحـان أحـدمهاغلبة الظن، ملا عرفـ
فرضه واقعا، والتزام حكمـه مـن  )١(الطرف الراجح بني االوليني وغريمها وال بني الر�عية وغريها، ومعىن البناء عليه

إن كان فعله  )٣(يف االفعال وغلب الفعل بىن على وقوعه، أو عدمه )٢(فإن كان. صحة وبطالن، وز�دة ونقصان
ري احتيــاط )٤(ويف عــدد. يف حملــه إن غلــب االقــل بــىن عليــه وأكمــل. الركعــات جيعــل الواقــع مــا ظنــه مــن غــ وإن . فــ

ظنــه علــى  )٥(وإن كــان ز�دة كمــا لــو غلــب. غلــب االكثــر مــن غــري ز�دة يف عــدد الصــالة كــاالربع تشــهد وســلم
 .الرابعة بقدر التشهد وهكذااخلمس صار كأنه زاد ركعة آخر الصالة فتبطل إن مل يكن جلس عقيب 

 اليت) ولو أحدث قبل االحتياط، أو االجزاء املنسية(
___________________________________ 

 .أي على الطرف الراجع) ١(
 .أي ماشك فيه كان) ٢(
 .�لرفع عطفا على فاعل غلب، أي لو غلب عدم الفعل على ظنه فعله وأتى به) ٣(
 .عدد الركعاتأي لو كان ما شك فيه ) ٤(
 .والصحيح ماأثبتناه) لو كان غلب(يف بعض النسخ املطبوعة ) ٥(

    



٧٠١ 

صـالة منفـردة، ومـن مث  )٢(ال�ـا). على االقـوى(من غري أن تبطل الصالة ) تطهر وأتى �ا(بعد الصالة  )١(تتالىف
قصــه مــن الفريضــة ومــن مث جــربا ملــا حيتمــل ن )٣(وكو�ــا )٣(وجــب فيهــا النيــة والتحرميــة والفاحتــة، وال صــالة إال �ــا

 وجبت
___________________________________ 

 .حبذف احدى التائني وهو جائز) تالىف(يف بعض النسخ املطبوعة ) ١(
 .أي الن صالة االحتياط اليت �تيها الشاك) ٢(
لكن هل أن كل صالة اشتملت . املذكوراتالشك أن كل صالة البد هلا من االشتمال على هذه . أي إال �لنية والتحرمية والفاحتة) ٣(

ت هــي الكليــة االوىل ومــن مث وجــب فيهــا النيــة : أمــا الثانيــة فــال، مــع أن اســتدالل الشــارح بقولــه. علــى هــذه املــذكورات تعــد صــالة؟ الثابــ
 .موقوف على الكلية الثانية: والتحرمية والفاحتة، وال صالة إال �ا

ت أن صــالة االح: دفــع وهــم حاصــل الــوهم) ٤( ــ تيــاط إمنــا شــرعت لكو�ــا جــربا� ملــا حيتمــل مــن وقــوع الــنقص يف الصــالة، ولــذلك وجب
فعلـى اجلزئيـة : املطابقة بينها وبني أصل الصالة الواجبة، فاجلرب ان هذا يقتضي كون صالة االحتياط جـزء للصـالة الواجبـة، ال بـدال عنهـا

 .ث مث تطهر بطلت الصالةال جيوز الفصل بينها، وبني صالة االحتياط، فاذا فصل �حلدي
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ال يقتضــي املســاواة مــن كــل وجــه،  )٣(، والبدليــة إذ)٢(اجلزئيــة، بــل حيتمــل ذلــك )١(ال يقتضــي: املطابقــة بينهمــا
 .املصنف يف خمتصراته )٥(الصحة وعليه )٤(والصالة

___________________________________ 
 .جواب عن الدهم الذكور) ١(

االحتياط جربا� ملا حيتمل من النقيصة ال يقتضي جزئيتها الصل الصالة حىت ال جيوز الفصل بينها، وبـني  أن جمرد كون صالة: خالصته
 .ومجلة ال يقتضي مرفوعة حمال خرب للمبتدأ املتقدم. أصل الصالة �لطهارة لو أحدث قبل اتيان صالة االحتياط

 .أي اجلزئية) ٢(
ىت بعـدم الفصـلتعليل الحتمال البدلية، حيث الجتب مطابق) ٣( كمـا لوشـك بـني الـثالث . ة البدل مع املبدل منه من مجيـع اجلهـات حـ

 .فهنا ماطبق بني البدل واملبدل منه. واالربع فيبين على االربع مث �يت بركعتني من جلوس بصالة االحتياط
واملراد من االصالة . بصالة االحتياطهذ دليل �ن لعدم بطالن أصل الصالة لو احدث املصلي قبل صالة االحتياط فتطهر مث أتى ) ٤(

أنه قبل وقوع احلدث كانت الصالة صحيحة، وبعد الشك فيها بوقوع احلدث قبل اتيان صـالة االحتيـاط : وخالصته. هو االستصحاب
 .نشك يف صحتها فنستصحب الصحة

 .أي وعلى أصالة الصحة املصنف يف الدروس وااللفية والبيان) ٥(
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بنـاء علـى أن شـرعيته ليكـون اسـتدراكا للفائـت منهـا، فهـو علـى تقـدير وجوبـه جـزء، واستضعفه يف الذكرى، 
داللـة البدليـة، واالخبـار إمنـا دلـت  )٢(وقـد عرفـت. )١(فيكون احلدث واقعا يف الصالة ولداللة ظاهر االخبار عليـه

أم  -تضـى كـل واجـب كمـا هـو مق  -على الفورية وال نزاع فيها، وإمنا الكـالم يف أنـه مبخالفتهـا هـل �مث خاصـة 
ولـو بقيـت . ؟ وأما االجـزاء املنسـية فقـد خرجـت عـن كو�ـا جـزء حمضـا وتالفيهـا بعـد الصـالة فعـل آخـر)٣(يبطلها

 .على حمض اجلزئية كما كانت لبطلت بتخلل االركان بني حملها وتالفيها
اج إىل إكماهلـا حبيـث حيتـ: أي ذكـر نقصـان الصـالة) ولو ذكر ما فعل فال إعادة، إال أن يكون قد أحـدث(

ري، : مبثــل مــا فعــل صــحت الصــالة وكــان االحتيــاط متممــا هلــا وإن اشــتمل علــى ز�دة االركــان ــ مــن النيــة، والتكب
 )٥(لالمتثال )٤(ونقصان بعض كالقيام لو احتاط جالسا، وز�دة الركوع، والسجود يف الركعات املتعددة

___________________________________ 
 .٤ - ٣احلديث . ٨الباب . ٣١٨ص . ٥اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع . ا جزء أي على كو�ا) ١(
 .شروع يف رد أدلة القائل �جلزئية) ٢(
 .أي يبطل الصالة ويفسدها مبخالفة الفورية) ٣(
 .فانه يزيد يف السجدات والركوعات ضعف الالزم: كما لو أتى �الحتياط من جلوس) ٤(
 .هذا تعليل لصحة الصالة) ٥(

    



٧٠٤ 

ولو اعتربت املطابقة حمضا مل يسلم احتياط ذكر فاعله احلاجة إليه، لتحقيـق الـز�دة وإن مل . ملقتضي لالجزاءا
أ�ـا  )٢(ويشمل ذلك ما لو أوجـب الشـك إحتيـاطني، وهـو ظـاهر مـع املطابقـة، كمـا لـو تـذكر. )١(حتصل املخالفة

. )٣(كـــذلك، وهـــو ظـــاهر الفتـــوى ملـــا ذكـــر  إثنتـــان بعـــد أن قـــدم ركعـــيت القيـــام ولـــو ذكـــر أ�ـــا ثـــالث أحتمـــل كونـــه
بعـد تقـدمي صـالة اجللـوس، أو الركعـة قائمـا  )٦(وكـذا لـو ظهـر االول. )٥(مبن زاد ركعة آخر الصـالة سـهوا )٤(وإحلاقه

 .السر يف تقدمي ركعيت القيام )٧(ولعله. إن جوز�ه
___________________________________ 

 .صلة على كل حال، وإن مل حتصل املخالفة يف عدد الركعات والركوع والسجودأي أن ز�دة النية والتكبري حا) ١(
 .ومرجع الضمري يف أ�ا الصالة املشكوكة الفائتة أي لو كانت الفائتة يف الواقع ركعتني. واملعىن واحد" لو ذكر " يف بعض النسخ ) ٢(
 .لالمتثال املقتضي لالجراء: ٧١٣يف قوله يف ص ) ٣(
 .، أي احتمل احلاقه مبن زاد"كونه " على كلمة  �لرفع عطفا) ٤(
 .أي أن صالته تكون صحيحة على فرض جلوسه قبلها بقدر التشهد، بناء على القول �لصحة حينئذ) ٥(
 ... ".ما لو تذكرأ�ا اثنتان" املراد �الول ) ٦(
خبـالف تقـدمي الـركعتني مـن جلـوس أو الركعـة الواحـدة  .أي أن السر يف تقدمي الركعتني من قيام حصول املطابقـة أو ز�دة ركعـة سـهوا) ٧(

 .فال حتصل �ما مطابقة للواقع غالبا

    



٧٠٥ 

، وأمـــره ســـهل مـــع إطـــالق الـــنص، )١(وعلـــى مـــا اخـــرت�ه ال تظهـــر املخالفـــة إال يف الفـــرض االول مـــن فروضـــها
ق االمتثــال املوجــب لالجــزاء ة مــن قيــام إذا وكيــف كــان فهــو أســهل مــن قيــام ركعتــني مــن جلــوس مقــام ركعــ. وحتقــ
أو مل  )٣(هذا إذا ذكر بعد متامه، ولـو كـان يف أثنائـه فكـذلك مـع املطـا بقـة. )٢(ظهرت احلاجة إليه يف مجيع الصور
إذا كان قد ركـع لـالوىل،  )٤(-خصوصا مع اجللوس  -ويشكل مع املخالفة . يتجاوز القدر املطابق فليسلم عليه

 ةالختالل نظم الصالة، أما قبله فيكمل الركع
___________________________________ 

وحينئــذ ال تظهـر املخالفــة إال يف الفــرض . وقيـل جيــوز إبــدال الـركعتني جالســا بركعـة قائمــا: بقولــه ٧٠٨وهـو مــا اختـاره ســابقا يف ص ) ١(
 ).ظهور أن الفائت اثنان(وهو : االول

 .أي صور املخالفة) ٢(
 .الثناء أن الفائت ركعتانكما لوقدم الركعتني من قيام وتذكر يف ا) ٣(
 .لعدم امكان التطبيق، خبالف ما إذا تلبس بركعة من قيام، فانه يتمكن من إحلاق ركعة أخرى عند ما تظهر احلاجة إليها) ٤(

    



٧٠٦ 

، أمــا لــو كــان قــد )٢(وظــاهر الفتــوى اغتفــار اجلميــع. )١(والتحرميــة كالســابق: قائمــا، ويغتفــر مــا زاده مــن النيــة
ولو ذكر بعد الفراغ متام الصالة فـأوىل �لصـحة، . )٣(يف أثناء الصالة، مع احتمال الصحة أحدث أعاد، لظهوره

ولكــن العبــارة ال تتناولــه، وإن دخــل يف ذكــر مــا فعــل، إال أن اســتثناء احلــدث ينافيــه إذ ال فــرق يف الصــحة بــني 
 .ولو ذكر التمام يف االثناء ختري بني قطعه وإمتامه، وهو االفضل. )٤(احلالني
الشـك بـني (صـورة ) يف(أي بطـالن الصـالة ) دمحم بـن �بويـه �لـبطالن(ابـوجعفر ) حكـم الصـدوق: )٥(الثانية(

 )االثنتني واالربع
___________________________________ 

 .أي كما لو تذكر بعد الفراغ من صالة االحتياط) ١(
 .عده، أم قبلهأي يف مجيع صور املخالفة، سواء أكان يف أثناء االحتاط أم ب) ٢(
 .وذلك الحتمال كون االحتياط بدال عن الفائت، الجزء وال يضر وقوع احلدث بني البدل منه، وإمنا يضر لو ختلل االجزاء) ٣(
اذا فاالســـتثناء لصـــورة احلــدث يـــدل علـــى . الن الصــالة بعـــد كماهلــا ال يضـــرها احلـــدث بعــدها، فحالـــة احلـــدث وعدمــه بعـــدها ســيان) ٤(

 .ام مبن تذكر نقصان صالتهاختصاص هذه االحك
 .مسائل سبع: ٧٠٩أي املسألة الثانية من املسائل السبع اليت قاهلا املصنف يف ص ) ٥(

    



٧٠٧ 

 .استنادا إىل مقطوعة دمحم بن مسلم
 .)١(يعيد الصالة: سألته عن الرجل ال يدري أصلى ركعتني أم أربعا؟ قال: قال

، مـــع معارضــتها بصـــحيحة دمحم بــن مســـلم عــن الصـــادق فيحتمـــل كونــه غـــري إمــام) والروايــة جمهولـــة املســئول(
يسـلم ويصـلى ركعتـني بفاحتـة الكتـاب، ويتشـهد وينصـرف، : فيمن ال يدري أركعتان صالته، أم أربع؟ قـال 

علـــى مـــن شـــك قبـــل إكمـــال الســـجود أو علـــى الشـــك يف غـــري  )٣(وميكـــن محـــل املقطوعـــة. )٢(ويف معناهـــا غريهـــا
 .الر�عية

أيضـــا االحتيـــاط بـــركعتني جالســـا لـــو شـــك يف املغـــرب بـــني االثنتـــني والـــثالث، (الصـــدوق ) أوجـــب )٤(الثالثـــة(
 .)٦()السا�طي عن الصادق (بن موسى ) ، عمال برواية عمار)٥(إىل الثالثة(أي ظنه ) وذهب ومهه

___________________________________ 
 .٧حلديث ا. ١١الباب . ٣٢٤ص ) املصدر نفسه(راجع ) ١(
 .احلديث هنا منقول �ملعىن، وغريه مذكور يف الوسائل) ٢(

 .٩ - ٨ - ٦احلديث  - ١١الباب . ٣٢٣ص ). املصدر نفسه(راجع 
 .أي محلت مقطوعة دمحم بن مسلم املشار اليها يف هذه الصفحة) ٣(
 .مسائل سبع ٧٠٩أي املسألة الثالثة من املسائل السبع اليت قاهلا املصنف يف ص ) ٤(
 .واملعىن واحد" إىل الثالثة " يف بعض النسخ ) ٥(
 .١٢ - ١١احلديث . ٢الباب . ٣٠٥ص ): املصدر نفسه(راجع ) ٦(

ــى قيــد ومحلهــا  وإمنــا هــو احتمــال احتملــه الشــيخ ) وذهــب ومهــه إىل الثالثــة: (لكــن الروايــة ال تشــتمل عل
    .اآلخرون على التقية



٧٠٨ 

نســوب إىل الفطحيــة وهــم القــائلون �مامــة عبــدهللا بــن جعفــر االفطــح املــذهب امل) فطحــي(أي عمــار ) وهــو(
مـن أنـه مـع ظـن أحـد الطـرفني يبـين عليـه : فال يعتـد بروايتـه، مـع كو�ـا شـاذة، والقـول �ـا �در، واحلكـم مـا تقـدم

 .)١(من غري أن يلزمه شئ
، وإمنا احلق فيه )مرتوك(قول ) بني االربع واخلمس، وهو )٢(أيضا ركعتني جلوسا للشاك(الصدوق ) وأوجب(

ورمبـا محـل . )٣(ماسبق من التفصيل من غري إحتياط، والن االحتيـاط جـرب ملـا حيتمـل نقصـه وهـو هنـا منفـي قطعـا
 .على الشك فيهما قبل الركوع، فانه يوجب االحتياط �ما كما مر

الـــثالث واالربـــع بـــني البنـــاء علـــى االقـــل وال إحتيـــاط، أو علـــى  الشـــاك بـــني (خـــري إبـــن اجلنيـــد  )٤(الرابعـــة(
 )االكثر وحيتاط بركعة

___________________________________ 
 .من االحتياط والسهو وغري ذلك) ١(
 .وهو أحسن" للشك : " يف بعض النسخ) ٢(
ىت تتــدارك بصــ) ٣( الة االحتيــاط، النــه إمــا صــلى أربعــا أو مخســا يف الن املصــلي هنــا شــاك بــني االربــع واخلمــس فــال نقيصــة يف البــني حــ

 .الواقع
 مسائل سبع، : ٧٠٩أي املسألة الرابعة من املسائل السبع اليت قاهلا املصنف يف ص ) ٤(

    



٧٠٩ 

رية الصـدوق(جالسا ) أو ركعتني(قائما  ابـن �بويـه مجعـا بـني االخبـار لدالـة علـى االحتيـاط املـذكور ) وهـو خـ
ري  )١("يبـين علــى يقينـه، ويسـجد للســهو : " أنــه قـال رضـا وروايـة سـهل بـن اليســع عـن ال حبملهـا علـى التخيــ

 .ولتساويهما يف حتصيل الغرض من فعل ما حيتمل فواته، والصالة عدم فعله، فيتخري بني فعله وبدله
عمـار عـن أيب  الدالـة علـى البنـاء علـى االكثـر، إمـا مطلقـا كروايـة) الروا�ت املشهورة(أي هذا القول ) وترده(

ت: " قــال عبــدهللا  . إذا ســهوت فــابن علــى االكثــر، فــاذا فرغــت وســلمت فقــم فصــل مــا ظننــت أنــك نقصــ
ـــت أمتمـــت مل يكـــن عليـــك شـــئ ت نقصـــت كـــان مـــا صـــليت متـــام مـــا نقصـــت . فـــان كن ـــ " وإن ذكـــرت أنـــك كن

 .)٢(وغريها
إذا مل تــدر ثــال� صــليت، أو : " عنــه وإمــا خبصــوص املســألة كروايــة عبــدالرمحن بــن ســيابة، وأيب العبــاس 

 .أربعا، ووقع رأيك على الثالث فابن على الثالث وإن وقع رأيك على االربع فسلم وانصرف
___________________________________ 

 .٢احلديث . ١٣الباب . ٣٢٥ص ). املصدر نفسه(راجع ) ١(
  ٣يث احلد. ٨الباب . ٣١٨ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٢(

    



٧١٠ 

هـو �خليـار إن شـاء : " ويف خـرب آخـر عنـه ". وإن اعتدل ومهك فانصرف وصل ركعتني وأنت جـالس 
أو حممولـة علـى  )٣(مطرحة، ملوافقتها ملذهب العامـة )٢(ورواية ابن اليسع. )١("صلى ركعة قائما، أو ركعتني جالسا 

 .غلبة الظن �لنقيصة
إىل (وهـــو الظـــن ) إن ذهـــب الـــوهم: يف الشـــك بـــني االثنتـــني والـــثالث ه قـــال علـــي بـــن �بويـــ )٤(اخلامســـة(

أي ) وإن ذهب الوهم إىل االثنتني بىن عليه وتشهد يف كل ركعـة تبقـى عليـه(، )الثالثة أمتها رابعة مث احتاط بركعة
ه عنــد شــكه ثــال�، أمــا علــى الثانيــة فظــاهر، وأمــا علــى الثالثــة فلجــواز أن تكــون رابعــة �ن تكــون صــالت. بعــدها

وبـني : وسجد للسهو، وإن اعتدل الوهم ختري بني البنـاء علـى االقـل والتشـهد يف كـل ركعـة(وعلى الرابعة ظاهر، 
 ).البناء على االكثر واالحتياط

___________________________________ 
 .٢ - ١احلديث . ١٠الباب . ٣١٠ص ). املصدر نفسه(راجع ) ١(
 .ورواية سهل بن اليسع: بقوله ٧١٦اليت نقلها الشارح يف ص  وهي رواية سهل بن اليسع عن االمام الرضا ) ٢(
 .يف فصل أسباب سجود السهو السبب الثاين ٣٤٥ص  ١اجلزء ). الفقه على املذاهب االربعة(راجع ) ٣(
 .مسائل سبع: ٧٠٩ف يف ص أي املسألة اخلامسة من املسائل السبع اليت قاهلا املصن) ٤(

    



٧١١ 

 .وهذا القول مع ندوره مل نقف على مستنده
بني االصحاب يف أن حكم هـذا الشـاك مـع اعتـدال ومهـه البنـاء علـى االكثـر، واالحتيـاط املـذكور ) والشهرة(

والعموم يدل على املشهور، والشك بـني الـثالث . على اخلصوص )١(والتحقيق أنه ال نص من اجلانبني). تدفعه(
واعلــم أن هـذه املسـائل مــع السـابعة خارجــة عـن موضـوع الكتــاب اللتزامـه فيــه . )٢(االربـع منصـوص وهــو يناسـبهو 

 .أن ال يذكر إال املشهور بني االصحاب، ال�ا من شواذ االقوال، ولكنه أعلم مبا قال
 ، للنص الصحيح)ال حكم للسهو مع الكثرة )٣(السادسة(

___________________________________ 
 .قول علي بن �بويه القمي وقول املشهور بني االصحاب: ومها) ١(
ن �بويــه، أو املشــهور، لكــن العمــوم الــوارد يف البنــاء ) ٢( ص خــاص بصــورة الشــك بــني االثنتــني والــثالث ليكــون مســتندا البــ ين مل يــرد نــ يعــ

وعلى أن النص الوارد يف صورة الشك بني الثالث واالربع يؤيـد مـذهب املشـهور يف هـذه . على االكثر مطلقا يدل على مذهب املشهور
 .وجتد االخبار العامة يف الوسائل. الصورة أيضا

 .االحاديث. ٨الباب . ٣١٩ - ٣١٧ص  ٥اجلزء ) املصدر نفسه(راجع 
 .أما النص الوارد يف خصوص الثالث واالربع

 .االحاديث. ١٠باب ال. ٣٢١ - ٣٢٠ص ) املصدر نفسه(فراجع 
 .مسائل سبع ٣٠٩أي املسألة السادسة من املسائل السبع اليت قاهلا املصنف يف ص ) ٣(

    



٧١٢ 

واملرجـع يف الكثـرة إىل . )١(الدال عليه معلال �نه إذا مل يلتفت تركه الشيطان فامنا يريد أن يطاع فاذا عصي مل يعد
واملراد �لسهو ما يشمل الشك، فـان كـال منهمـا يطلـق . )٢(العرف وهي حتصل �لتوايل ثال� وإن كان يف فرائض
ومعىن عـدم احلكـم معهـا عـدم االلتفـات إىل مـا شـك . )٣(على اآلخر إستعماال شرعيا، أو جتوزا، لتقارب املعنيني

نعـم لـو كـان املـرتوك ركنـا مل . من فعل، أو ركعة، بل يبين على وقوعه وإن كان يف حمله حىت لـو فعلـه بطلـت: فيه
 )٤(الكثرة يف عدم البطالنتؤثر 

___________________________________ 
 .واحلديث منقول هنا �ملعىن ٢احلديث . ١٦الباب : ٣٢٩ص ) املصدر نفسه(راجع ) ١(
 .أي فرائض متعاقبة عرفا كالظهر، مث العصر، مث املغرب مثال) ٢(
أمـا . هـو الـرتدد، فالشـك مسـتلزم اللتفـات الـذهن، ولكـن مـع الـرتددأمـا الشـك ف. الن السهو يـرادف النسـيان، وهـو الـذهول والغفلـة) ٣(

 .لكنهما من حيث اشرتاكهما بعدم العلم �لواقع صح استعمال أحدمها يف اآلخر هلذه العالقة. السهو فهو عدم االلتفات
إمنـا هـو يف غـري االركـان أمـا فيهـا : أي أن القول بعدم بطالن الصالة لكثرة الشك، سواء أكانت الكثـرة يف االفعـال، أم يف الركعـات) ٤(

فلـو شـك كثـري الشـك يف االتيـان �لركـوع مـثال وىب علـى االتيـان مث تبـني بعـد فـوات حمـل . فكثرة الشك ال تنفع بل تبطل الصالة ال حمالـة
 .التدارك أنه مل �ت به واقعا فصالته �طلة

    



٧١٣ 

ثر يف الركعات مامل يستلزم الز�دة علـى املطلـوب استدركه ويبين على االك )١(كماأنه لوذكر ترك الفعل يف حمله
منها فيبين على املصحح وسقوط سجود السهو لو فعل ما يوجبه بعدها، أو ترك وإن وجـب تـاليف املـرتوك بعـد 

، ال �لســـهو عـــن أفعـــال )٢(ويتحقـــق الكثـــرة يف الصـــالة الواحـــدة بتخلـــل الـــذكر. الصـــالة تالفيـــا مـــن غـــري ســـجود
ـــثالث ســـقط احلكـــم يف الرابـــع، ويســـتمر إىل أن ختلـــو مـــن الســـهو . فلـــةمتعـــددة مـــع اســـتمرار الغ ت �ل ـــ ومـــىت ثبت

 .)٣(والشك فرائض يتحقق فيها الوصف، فيتعلق به حكم السهو الطارى ء، وهكذا
. ة، فانــه ال ســجود عليــه مــن صــالة، وســجود كنســيان ذكــر، أو قــراء: أي يف موجبــه) وال للســهو يف الســهو(

 .الفاه من غري سجودنعم لو كان مما يتالىف ت
___________________________________ 

 .أي كان تذكره يف حال امكان تداركه) ١(
يعين ينبغي أن يصدق التعدد على شكه، كما إذا شك يف فعل ومل يشك فيما يليه، مث شك يف الفعل الثالث ومل يشك مبـا بعـده مث ) ٢(

 .بة شكا مستمرا فهو شك واحدأما لو شك يف أفعال متعاق. شك يف اخلامس، وهكذا
 .أي كلما حتققت الكثرة يرتفع عنه حكم الشك، وكلما ارتفعت الكثرة تعني عليه احلكم) ٣(

    



٧١٤ 

وميكــن أن يريــد �لســهو يف كــل منهمــا الشــك، أو مــا يشــمله علــى وجــه االشــرتاك، ولــو بــني حقيقــة الشــئ 
فــاملراد بــه الشــك يف موجــب الســهو، مــن فعــل، أو  )١(وجمــازه، فــان حكمــه هنــا صــحيح، فــان اســتعمل يف االول

عــدد، كـــركعيت االحتيــاط فانـــه يبــين علـــى وقوعــه إال أن يســـتلزم الــز�دة كمـــا مــر، أو يف الثـــاين فــاملراد بـــه موجـــب 
الشك كمامر، وإن اسـتعمل فيهمـا فـاملراد بـه الشـك يف موجـب الشـك وقـد ذكـر أيضـا، أو الشـك يف حصـوله، 

 .)٢(إن كان إطالق اللفظ على مجيع ذلك حيتاج إىل تكلفوعلى كل حال ال إلتفات و 
، فـان الشـاك مـن كـل ))٤(مـع حفـظ املـأموم، و�لعكـس( )٣(أي شكه، وهـو قرينـة ملـا تقـدم) وال لسهو االمام(
 منهما

___________________________________ 
أي ال حكم للشك يف موجب السـهو، والسـهو " السهو ال شك يف موجب : " واملعىن" للسهو : " هو قوله: أي يف السهو االول) ١(

وإن اسـتعمل لفـظ السـهو يف املوضـعني يف معـىن الشـك  ". ال حكـم للسـهو يف موجـب الشـك : " واملعىن" يف السهو : " هو قوله: الثاين
 ".ال حكم للشك يف حصول الشك " أو " ال حكم الشك يف موجب الشك : " كان املعىن

املعاين ليس محال على ظاهر اللفظ بـل هـو حمتـاج إىل تكلـف التقـدير، الن اللفـظ �سـتعمال واحـد اليسـتعمل أي احلمل على هذه ) ٢(
 .إال يف أحد الوجوه

 ).وال للسهو يف السهو: (٧٢٣يعين هذه قرينة على أن املراد �لسهو يف قول املصنف يف ص ) ٣(
 .وهو حفظ االمام) ٤(

    



٧١٥ 

ــى الظــن واختلــف حملــه تعــني . يرجــع الظــان إىل املتــيقن يرجــع إىل حفــظ اآلخــر ولــو �لظــن، وكــذا ولــو اتفقــا عل
إىل غـريه وإن كـان  )٢(وال تشـرتط عدالـة املـأموم، وال يتعـدى. تنبيهه بتسبيح، وحنوه )١(ويكفي يف رجوعه. االنفراد
لزمهمـا حكمـه، يف الشـك واحتـد  )٥(ولـو اشـرتكا. ، ال لكونه خمـربا)٤(لو أفاده الظن رجع إليه، لذلك )٣(نعم. عدال

 ، وتركا ما انفرد كل به، فان مل جتمعهما)٦(وإن اختلفا رجعا إىل ما اتفقا عليه
___________________________________ 

 .أي ويكفي يف رجوع االمام بتنبيه املأموم االمام بتسبيح) ١(
 .دالأي وال يتعدى تنبيه املأموم االمام إىل غري املأموم وإن كان هذا الغري عا) ٢(
 .من عدم تعدي التنبيه من املأموم إىل غري املأموم: استدراك عما أفاده) ٣(

 .أنه لو أفاد تنبيه غري املأموم الظن لالمام رجع االمام إىل تنبيهه، إذا أفاد تنبيهه الظن: خالصته
 .قوله مفيد للظن، ال الجل أن املنبه خمرب تعليل لرجوع االمام إىل ظن املنبه اذا كان املنبه غري املأموم أي رجوعه اليه الجل أن) ٤(
 .أي االمام واملأموم) ٥(
كمـا إذا شــك االمـام بــني الـثالث واالربــع وشـك املــأموم بـني االثنــني والـثالث فــالثالث هـو القــدر املتـيقن عليــه فيأخـذان �ــا ويرتكــان ) ٦(

 .احتمال االثنني واالربع

    



٧١٦ 

ـــ)١(رابطـــة تعـــني االنفـــراد ولـــو تعـــدد . ني االثنـــني والـــثالث واآلخـــر بـــني االربـــع واخلمـــس، كمـــا لـــو شـــك أحـــدمها ب
بـني  )٣(ولو اشـرتك. فاحلكم كاالول يف رجوع اجلميع إىل الرابطة، واالنفراد بدو�ا )٢(املأمومون واختلفوا مع االمام

ولــو اســتعمل . )٥(املــأمومني إىل االمــام )٤(االمــام وبعــض املــأمومني رجــع االمــام إىل الــذاكر مــنهم وان احتــد، و�قــي
 .بناء على ما اختاره مجاعة منهم املصنف يف الذكرى )٧(أمكن يف العكس، الالطرد )٦(السهو يف معناه

___________________________________ 
 .ولزم كال منهما حكم شكه) ١(
 .�ن كان اختالفهم مع االمام فقط، من دون أن يكون بينهم اختالف) ٢(
 .أي الشك) ٣(
 .عطفا على فاعل رجع وهو االمام اي ورجع �قي املأمومني إىل االمام�لرفع ) ٤(
لئال يكون إتباع سائر املأمومني لذلك املأموم، حيث ال وجه هلذا االتباع فوجب أن يتبع املأموم االمام، واالمام قد تبع ذلك املأموم ) ٥(

 .ىل االماماملتذكر الن رجوع االمام إىل املأموم جائز، وكذا رجوع املأمومني إ
 .إىل هنا كان السهو مبعىن الشك وأما لو استعمل يف معناه وهي الغفلة) ٦(
وهـو أنـه ال حكـم لسـهو املـأموم : أنه ال حكم لسهو االمام مع حفظ املأموم وال شك أنه لـيس بصـحيح، أمـا العكـس: املراد �لطرد) ٧(

 .مع حفظ االمام فصحيح

    



٧١٧ 

االمام عنه فال جيب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لـو كـان  من أنه ال حكم لسهو املأموم مع سالمة
 .منفردا

ولـو كـان السـاهي االمـام فـال ريـب يف الوجـوب  )١(نعم لو ترك ما يـتالىف مـع السـجود سـقط السـجود خاصـة
 .)٢(عليه إمنا اخلالف يف وجوب متابعة املأموم له وإن كان أحوط

رمحهمــا هللا، ســجديت الســهو علــى مــن شــك بــني (علــي وابنــه دمحم الصــدوقان ) أوجــب ابنــا �بويــه )٣(الســابعة(
وال نـــص عليهمـــا يف هـــذا الشـــك خبصوصـــه، وأخبـــار االحتيـــاط خاليـــة منهمـــا، ). الـــثالث واالربـــع وظـــن االكثـــر

 .واالصل يقتضي العدم
إىل التمــام أبــدا يف كــل صــالة فاســجد إذا ذهــب ومهــك : " ويف روايــة اســحاق بــن عمــارعن الصــادق (

 .)٥(فتصلح دليال هلما، لتضمنها مطلو�ما )٤()سجديت السهو
___________________________________ 

الن السجود من آ�ر السهو وأحكامه املنفيني عن املأموم مع حفظ االمام، وأما نفس املنسـي فامنـا يـتالىف الصـل وجوبـه ال للسـهو ) ١(
 .عنه

 .�ن يتابعونه يف االتيان �جلزء املنسي، وإن كانوا مل ينسوه: وإن كان متابعة املأمومني االمام أحوط أي) ٢(
 .مسائل سبع: ٧٠٩أي املسألة السابعة من املسائل السبع اليت قاهلا املصنف يف ص ) ٣(
 .٢احلديث . ٧الباب . ٣١٧ص . ٥اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٤(
 .والتضمن امنا هو �الطالقأي ابنا �بويه، ) ٥(

    



٧١٨ 

نظــر، الن االمــر حقيقــة يف الوجــوب، وغريهــا مــن االخبــار مل  )١(وفيــه). علــى النــدب(الروايــة ) ومحلــت هــذه(
أ�ا غري منافية جلرب الصالة، الحتمال  )٣(إذا اشتملت على ز�دة، مع )٢(يتعرض لنفي السجود فال منافاة بينهما

نعـم ميكـن ردهـا . خبـالف ظـن النقصـان، فـان احلكـم �الكمـال جـائز. الـنقص النقص فان الظـن �لتمـام ال مينـع
 .)٤(من حيث السند

___________________________________ 
 .أي ويف محل الرواية على الندب إشكال) ١(
 .وديعين ال منافاة بني هذه الرواية، وسائر االخبار، حيث إ�ا ساكتة عن ذكر السجود، الأ�ا �فية للسج) ٢(
فأجـاب �ن احتمـال الـنقص موجـود، حيـث إن . دفع ملا يتوهم من أن سجود السهو جـربان، الحتمـال الـنقص وهـذا ظـان �لتمـام؟) ٣(

 .الظن ال ينفي احتمال النقص
 .الن اسحاق بن عمار فطحي املذهب و هو ضعيف ودمحم بن حيىي ضعيف أيضا، فال تصلح الرواية دليال للوجوب) ٤(

  



٧١٩ 

 )يف القضاء -الثامن الفصل (
احلــيض، والنفــاس، والكفـــر ) ١(جيــب قضــاء الفــرائض اليوميــة مــع الفــوات حـــال البلــوغ والعقــل واخللــو عــن(

وخرج �لعقل ا�نون فال قضاء عليـه، اال . احرتز به عن العارضي �الرتداد فانه ال يسقطه كما سيأيت) االصلي
املغمــى عليــه، فــان ) ٢(ورمبــا دخــل فيــه. ار، وعــدم احلاجــةأن يكــون ســببه بفعلــه كالســكران مــع القصــد واالختيــ

االشهر عدم القضاء عليه وان كان بتناول الغذاء املؤدي اليه، مع اجلهل حباله، أو االكـراه عليـه، أو احلاجـة اليـه  
خبالف احلائض، والنفسـاء، فا�مـا ال تقضـيان مطلقـا، وإن كـان السـبب . املصنف يف الذكرى) ٣(كما قيده به

 .أنه فيهما عزمية، ويف غريمها رخصة، وهي التناط �ملعصية) ٤(والفرق. بلهمامن ق
___________________________________ 

 .واملعىن واحد" واخللوص من " ويف بعضها اآلخر ". واخللو من " يف بعض النسخ اخلطية ) ١(
 .أي يف ا�نون) ٢(
مــن اجلهــل حبــال الغــذاء املــؤدي إىل االغمــاء : غمــى عليــه �حــد القيــود املــذكورةأي قيــد املصــنف يف الــذكرى ســقوط القضــاء عــن امل) ٣(

 .أواالكراه على اكل الغذاء املؤدي إىل االغماء، أو احلاجة إىل اكل هذا الغذاء املؤدي إىل االغماء
لنفساء التقضيان صال�ما بعد النقاء يف أن احلائض وا: السكران واملغمى عليه: أي الفرق بني احلائض، والنفساء، وبني غريمها ومها) ٤(

وأن السكران واملغمى عليه يقضيان صال�ما بعد . �ن شربتا دواء أوجبت العادة، أو الوالدة: وان كانتا مها السبب يف التحيض والنفاس
 .هو النص الوارد يف املقام: االقاقة وإن كا� مها السبب يف السكر واالغماء

نــه كيــف حتكمــون بوجــوب قضــاء الصــالة الفائتــة عــن الســكران واملغمــى عليــه حــال الســكر واالغمــاء بعــد أ: هــذا دفــع وهــم حاصــل الــوهم
ن احلــائض والنفســاء أ�م احلــيض  االفاقــة إن كــا� مهاالســبب يف الســكر واالغمــاء؟ وكيــف حتكمــون بعــدم وجــوب قضــاء الصــالة الفائتــة عــ

وهــو تســبيب كــل مــن احلــائض : والنفــاس، مــع أن املــالك يف املقــامني واحــد والنفــاس بعــد القــاء والغســل وان كانتامهــا الســبب يف التحــيض
 .وهي احليض والنفاس، والسكر واالغماء: والنفساء، والسكران واملغمى عليه يف اجياد تلك احلالة

ن قضـــاء احلـــائض والنفســـا: فأجـــاب الشـــهيد الثـــاين عـــن الـــوهم مـــا حاصـــله ث ورد الـــنص وهـــو النهـــي عـــ ء عـــن أن الفـــارق هـــو الـــنص، حيـــ
صال�ما الفائتة أ�م احليض والنفاس مطلقا، سواء أكانتا مها السبب للحيض والنفاس أم مل تكو�، الن سقوط الصـالة عنهمـا عزميـة فـال 
ت عمليــة اجيــاد احلــيض والنفــاس يف حــد ذا�ــا معصــية وحمرمــة الســتلزامها تــرك الصــالة والصــوم، وتــرك مــا يرتتــب  جيــوز اتيا�ــا هلمــا وان كانــ

يض والنفــاس مــن اآل�ر املــذكورة يف �ب احلــيض والنفــاس لكنهــا ال تكــون موجبــة التيا�مــا الصــالة الفائتــة يف تلــك احلالــة لعــدم علــى احلــ
ما دامت املرأة هي السبب لتحيضها ونفاسها فال تسـقط الصـالة عنهمـا فيجـب عليهمـا قضـاؤها عنـد : �ن يقال: إ�طة النهي �ملعصية

 .صتا �جيادمها العملية املذكورةالنقاء والغسل، ال�ما ع
لعـدم ورود �ـي : خبالف السكران واملغمى عليه، فا�ما يقضيان صال�ما الفائتة يف تلك احلالة وان كا� مها السبب يف السكر واالغمـاء

إن القضـاء : البـل سـقوط الصـالة عنهمـا رخصـة، والرخصـة ال تتعلـق �ملعصـية حـىت يقـ. يف حقهما عن القضـاء حـىت يكـون النهـي غزميـة
 .الجل كو�ما السبب للسكر واالغماء

اذا كان ترك الصالة يف حق احلائض والنفساء الجل النهي الوارد والنهي عزمية فلماذا جيب عليهما قضـاء الصـوم أ�م النقـاء، ): ال يقال(
 .وبعد الغسل؟

لكـــان تركــه رخصـــة ال تنـــاط �ملعصـــية ولـــذا ال  وجـــوب قضـــاء الصــوم عليهمـــا الجـــل ورود دليـــل خـــاص علــى ذلـــك، ولـــواله): فانــه يقـــال(
 .يرخص للعاصي بسفره قصر الصالة، واالفطار اذا كان السفر يف رمضان، أو كان عليه صوم يوم معني وقد سافر فيه
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٧٢١ 

فاملســـلم يقضـــي مـــا تركـــه وإن حكـــم بكفـــره   )١(واملـــراد �لكفـــر االصـــلي هنـــا مـــا خـــرج عـــن فـــرق املســـلمني منـــه
 .)٢(وكذا ما صاله فاسدا عنده. كالناصيب وإن استبصر

___________________________________ 
 .أي من الكفر) ١(
أي ولــو كــان مــا أتــى بــه صــحيحا عنــد�، لكنــه علــى غــري مذهبــه، فانــه جتــب عليــه االعــادة أيضــا، النــه خــالف وظيفتــه �عتقــاده فلــم ) ٢(
 .صل منه قصد القربةحي

. ٣البـاب . ١٤٨ص . ٦اجلـزء ). وسـائل الشـيعة(وقد دلت علـى عـدم قضـاء مـاأتى بـه صـحيحا عـدة أخبـار كثـرية راجـع حـول االخبـار 
 .٢احلديث 

ن أيب جعفـــر وأيب عبـــدهللا عليهمـــا الســـالم أ�مـــا قـــاال يف الرجـــل يكـــون يف بعـــض هـــذه : اليـــك نصـــه عـــن دمحم بـــن مســـلم وبريـــد العجلـــي عـــ
أيعيد كل صـالة صـالها، أو صـوم، أو زكـاة أو . احلرورية، واملرجئة، والعثمانية، والقدرية، مث يتوب ويعرف هذا االمر وحيسن رأيه: هواءاال

لــيس عليـه اعـادة شـئ مـن ذلــك غـري الزكـاة، والبـد أن يؤديهــا، النـه وضـع الزكـاة يف غــري : حـج؟ أو لـيس عليـه اعـادة شــئ مـن ذلـك؟ قـال
 .ها أهل الواليةموضعها وإمنا موضع

 .١احلديث . ٢٣الباب  ٤٢ص . ٨، اجلزء )املصدر نفسه(وراجع 
ن هللا عليـه مبعرفتــه  سـألت أ� عبــدهللا : اليـك نصـه عــن بريـد بــن معاويـة العجلـي قــال عـن رجـل حــج وهـو ال يعــرف هـذا االمـر مث مــ

 .والدينونة به
 .قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إىلقد : أعليه حجة االسالم، أو قد قضى فريضته؟ فقال

 .١احلديث . ٣١الباب . ٩٧ص . ١اجلزء ). املصدر نفسه(وراجع 
 .يف حديث: اليك نصه عن بريد بن معاوية العجلي عن أيب عبدهللا 

اة فانـه يعيـدها النـه وضـعها يف كل عمل عمله وهو يف حال نصبه وضاللته، مث من هللا عليه وعرفه الوالية فانه يـؤجر عليـه، إال الزكـ: قال
 .وأما الصالة واحلج والصيام فليس عليه قضاء. غري موضعها، ال�ا الهل الوالية

    



٧٢٢ 

هـــذا يف . ، فـــاالول مـــع العلـــم)١(فيقـــدم االول منـــه) الرتتيـــب حبســـب الفـــوات(أي يف القضـــاء ) ويراعـــى فيـــه(
. ومـــال يف الـــذكرى إىل الرتتيـــب. عليـــه قـــوالن وهـــي )٣(يف نفســـه وعلـــى اليوميـــة )٢(اليوميـــة، أمـــا غريهـــا ففـــي ترتبـــه

فيجــوز تقــدميها عليــه مــع ســعة ) وال جيــب الرتتيــب بينــه، وبــني احلاضــرة(واســتقرب يف البيــان عدمــه، وهــو أقــرب 
 .)٣(وقتها وإن كان الفائت متحدا، أو ليوميه على االقوى

___________________________________ 
 .أي من الفائت) ١(
 .تبار الرتتيب بني غري اليومية، وكذايف اعتبار الرتتيب بني اليومية وغريها مع تقدمي اليومية على غريها و�لعكس قوالنأي يف اع) ٢(
 .خالفا ملن قال بعدم جواز تقدمي احلاضرة على الفائتة يف صورة احتاد الفائتة، أو كانت الفائتة يومية) ٣(

    



٧٢٣ 

اســـعا، مجعـــا بـــني االخبـــار الـــيت دل بعضـــها علـــى املضـــايقة، ترتيبهـــا عليـــه مـــا دام وقتهـــا و ) -نعـــم يســـتحب (
ت . حبمـل االوىل علـى االسـتحباب: )١(وبعضها على غريها ومـىت تضـيق وقـت احلاضـرة قـدمت إمجاعـا والن الوقـ

، والسـتلزام فعلـه بتكريـر )٢(يف االجـود، الن النـاس يف سـعة ممـا مل يعلمـوا) ولو جهـل الرتتيـب سـقط(هلا �الصالة 
 لى وجه حيصلهالفرائض ع

___________________________________ 
واالحاديـث هـذه . ٩ - ٨ - ٧احلـديث  ١الباب  ٣٤٩وص . ٥احلديث  ١الباب . ٣٤٨ص . ٥اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ١(

ث تــدل علــى ٤ - ٣ - ٢ - ١احلــديث . ١البــاب  ٣٤٨وص . ٣احلــديث  ٦البــاب  ٣٥٠وص . تــدل علــى املضــايقة  وهــذه االحاديــ
 .٩احلديث : ٢الباب  ٣٥١وص . ١احلديث  ٥٧الباب  ٣٥٨وص . املواسعة

" تنوين ): االول: (ته وجهني قدس سره يف قراء) االنصاري(وأفاد الشيخ " الناس يف سعة ماال يعلمون " ة احلديث  املعروف يف قراء) ٢(
جعلهــا موصــولة، وحــذف التنــوين فتكــون عبــارة الشــهيد  بعــد) مــا(إىل لفــظ " ســعة " اضــافة ): الثــاين. (وجعــل مــا مصــدرية زمانيــة" ســعة 
 .ة الثانية مبضمون احلديث على القراء الثاين 

 .شرحا وافيا حول احلديث فراجع، لتستفيد منه فوائد مجة ٢٥٨ص  ٧من طبعتنا احلديثة اجلزء ) املكاسب(وحنن ذكر� يف 

    



٧٢٤ 

 .)١(وسهولته يف بعض يستلزم إجيابه فيه إحداث قول �لثاحلرج والعسر املنفيني يف كثري من موارده، 
 .اختاره يف الذكرى )٢(وهو تقدمي ماظن سبقه، مث السقوط: وللمصنف قول �ن

 .، فان انتفيا سقط، اختاره يف الدروس)٤(وهو العمل �لظن، أو الوهم: )٣(و�لث
مـن فاتـه الظهـران مـن يـومني  )٦(يوهو وجوب تكرير الفرائض حىت حيصله، فيصل: )٥(ولبعض االصحاب رابع

 ظهرا بني العصرين
___________________________________ 

يت التوجــب حرجــا، وبعــدم وجوبــه يف مــوارد احلــرج) ١( : أي التكــرار موجــب للحــرج يف االغلــب ال� لوقلنــا بوجــوب التكــرار يف املــوارد الــ
 .ركبكان ذلك قوال �لثا يف املسألة وكان على خالف االمجاع امل

 .يعين إذا مل يكن ظن �لسبق فالرتتيب ساقط) ٢(
 .أي وللمصنف قول �لث يف مسألة اجلهل �لرتتيب) ٣(
آخم �لعـم، ال الـوهم الـذي هـو الطـرف املرجـوح املقابـل املطلـق الظـن، ) ٤( املراد �لوهم هنا هو الظن الضعيف يف مقابل الظن القوي املتـ

 .و�خري املظنون سبقهإذ ال معىن لتقدمي املوهوم سبقه 
 .أي ولبعض االصحاب قول رابع يف مسألة اجلهل �لرتتيب) ٥(
مـن ) الظهـر والعصـر: (من هنا أخذ الشهيد الثاين يف شرح القول الرابـع أي فيصـلي مـن فاتـه الظهـران. الفاء تفريع على القول الرابع) ٦(

 .يصلي عصرا، مث ظهرا مث عصرا حىت حيصل الرتتيب �ن: ظهرا بني العصرين: يومني ومل يدر التقدم والتأخر منهما

    



٧٢٥ 

ث  )٢(ولــو جامعهمــا. ، حلصــول الرتتيــب بينهمــا علــى تقــدير ســبق كــل واحــدة)١(أو �لعكــس مغــرب مــن �لـــ
معهـا فعـل اخلمــس  )٤(أو صـبح. معهـا فعـل السـبع قبلهــا وبعـدها )٣(أو عشـاء. صـلى الـثالث قبـل املغـرب وبعــدها

 عشرة قبلها وبعدها
___________________________________ 

�ن يصـلي ظهـرا، مث : عصـرا بـني الظهـرين: من يومني ومل يدر التقدم والتـأخر منهمـا) العصر والظهر: (أي فيصلي من فاته العصران) ١(
 .عصرا، مث ظهرا، ليحصل الرتتيب

ث فطريـق حصـول الرتتيـب هكـذا) ٢( صـلي ظهـرا وعصـرا وظهـرا ومغـر�، مث ي: أي ولو جامعـت الظهـر والعصـر صـالة مغـرب مـن يـوم �لـ
 .يصلي ظهرا وعصرا وظهرا فصار ا�موع سبع صلوات

يصلي السبعة قبل : أي ولو جامعت صالة عشاء فائتة من يوم رابع مع صالة الظهر والعصر واملغرب فطريق حتصيل الرتتيب هكذا) ٣(
ومغر� وظهرا وعصرا وظهرا مث يصلي العشاء الفائتة، مث يصـلي  �ن يصلي ظهرا وعصرا وظهرا: العشاء فيصري ا�موع مخسة عشرة صالة

 .ظهرا وعصرا وظهرا ومغر� وظهرا وعصرا وظهرا فصار ا�موع مخسة عشر صالة
يصـلي : أي ولو جامعت صالة صبح فائتة من يوم خامس مع صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء فطريق حتصيل الرتتيب هكـذا) ٤(

�ن يصــلي ظهــرا وعصــرا وظهــرا ومغــر� وظهــرا : بــل الصــبح، ومخســة عشــرة بعــدها يصــري ا�مــوع أحــد وثالثــني صــالةمخســة عشــرة صــالة ق
ا، مث يصلي ظهرا وعصرا وظهرا ومغر� وظهرا، وعصرا وظهرا مث يصلي صالة الصـبح، مث ظهـرا وعصـرا وظهـرا ومغـر�  وعصرا وظهرا وعشاء

 .وظهرا ومغر�، مث ظهرا وعصرا وظهراا مث ظهرا وعصرا  وظهرا وعصرا وظهرا وعشاء
 .فصار ا�موع أحد وثالثني صالة

    



٧٢٦ 

 تكريرها على وجه حيصل الرتتيب على مجيع )٢(والضابط. )١(وهكذا
___________________________________ 

آخـر مـع هـذه  �ن فانـت صـالة ظهـر: أي ولو اجتمعت صالة فائتة أخرى من يوم سادس مع ظهر وعصـر ومغـرب وعشـاء وصـبح) ١(
ت، مث يصـلي االحــد والثالثـني بعــد  ت مــن يـوم ســادس مث يصـلي الظهـر الفائــ الصـلوات فيصـلي أحــد وثالثـني صــالة قبـل هـذا الظهــر الفائـ

 .الظهر فيصري ا�موع ثالث وستني ركعة فيحصل الرتتيب
 يصـلي العصـر، مث يصـلي الـثالث والسـتني وكذا لو فاتته صـالة عصـر مـن يـوم سـابع فيصـلي الـثالث والسـتني ركعـة قبـل العصـر الفائـت مث

 .بعد العصر فيصري ا�موع مائة وسبعة وعشرين ركعة فيحصل الرتتيب
ت، مث يصــلي املائــة  ن يــوم �مــن فيصــلي املائــة وســبعة وعشــرين قبــل املغــرب، مث يصــلي املغــرب الفائــ وكــذا لــو فاتتــه صــالة مغــرب أخــرى مــ

 .ئتني ومخسة ومخسني ركعة فيحصل الرتتيبوسبعة وعشرين بعد املغرب فيصري ا�موع ما
ىت حيصــل الرتتيــب ) ٢( أي القاعــدة الكليــة يف حتصــيل الرتتيــب يف الصــلوات الفائتــة هــو تكريــر الصــلوات الفائتــة حســب مــاذكر�ه لــك حــ

 .٧٣٦ص  ٤ ٣ ٢على مجيع االحتماالت املذكورة يف اهلامش 

    



٧٢٧ 

ث، ومائــة وعشــرون يف  )٣(ثــاين، وأربعــةيف ال )٢(إثنــان يف االول، وســتة )١(االحتمــاالت، وهــي وعشــرون يف الثالــ
 .من ضرب ما اجتمع سابقا يف عدد الفرائض املطلوبة )٥(حاصلة )٤(الرابع

___________________________________ 
 .٧٣٦ص  ١اهلامش وهو املذكور يف : وهي اثنان يف الفرض االول: من هنا أخذ الشهيد الثاين يف بيان تلك االحتماالت فقال) ١(
 .٧٣٦ص  ٢وهو املذكور يف اهلامش : أي االحتماالت ستة على الفرض الثاين) ٢(
ث هــو املــذكور يف اهلــامش ) ٣( ث، ال خيفــى عليــك أن الفــرض الثالــ  ٧٣٦مــن ص  ٣أي االحتمــاالت أربعــة وعشــرون علــى الفــرض الثالــ

 .فهناك تكون االحتماالت مخسة عشر صالة، ال أر بعة وعشرين
وال خيفـــى عليـــك أن . ١٢٠=  ٥*  ٢٤احلاصــل هـــذا العـــدد مــن ضـــرب . أي االحتمــاالت تكـــون مائـــة وعشــرين يف الفـــرض الرابـــع) ٤(

فمـراد شـيخنا الشـهيد . ص الـذين كانـت االحتمـاالت فيـه أحـد وثالثـني صـالة، ال مائـة وعشـرين ٤الفرض الرابع هو املـذكور يف اهلـامش 
 .دة الثانية اليت نذكرها لك يف اجلدول اآليتالثاين قدس سره من هذا العدد هي القاع

 .كما عرفت  ١٢٠=  ٥*  ٢٤أي عدد املائة والعشرين حاصل من ضرب ) ٥(

    



٧٢٨ 

علـــى االول مـــن ثـــالث  )٢(وصـــحته. سادســـة صـــارت االحتمـــاالت ســـبعمائة وعشـــرين )١(ولـــو أضـــيفت إليهـــا
ع كيـــف شـــاء مكـــررة عـــددا �ن يصـــلي الفـــرائض مجـــ: وميكـــن صـــحتها مـــن دون ذلـــك. وهكـــذا )٣(وســـتني فريضـــة

 ، مث خيتمه مبا)٤(ينقص عنها بواحد
___________________________________ 

أي لو أضيت صالة سادسة إىل صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح الفائتة صـالرت االحتمـاالت سـبعمائة وعشـرين مـن ) ١(
 .ها يف اجلدولهذا على القاعدة الثانية اليت نذكر . ٧٢٠=  ٦*  ١٢٠ضرب 

وهو الفرض اخلامس الذي اضيفت إليه صالة سادسة إىل صالة الظهر والعصـر واملغـرب والعشـاء والصـبح : أي وصحة هذا الفرض) ٢(
ــى الفـــرض االول يت ذكــــر� صـــورها كلهــــا يف اهلـــامش : الفائتـــة علــ ــ ــامش ٧٣٦ص  ٤٣٢وهــــي القاعـــدة االوىل الــ وإمنــــا . ٧٣٧ص  ١، واهلــ

 .وميكن صحتها من دون ذلك: ا أول �لنسبة إىل ما �يت من قول الشارح يف هذه الصفحةعربعنها �الول، ال�
 ١كما عرفت يف اهلامش ) ٦٣(واحدة وثالثون قبل الصالة السادسة، وواحدة وثالثون بعدها، فيصري ا�موع مع الصالة السادسة) ٣(

 .٧٣٧ص 
اصـل " رقـم الفـرض : ربعا، وإن كانت سـتا كررهـا مخسـا، واليـك صـور املسـألةفان كانت أربعا كررها ثال�، وإن كانت مخسا كررها أ) ٤(

=  ١+  ٤*  ٥ ٤ ١٣=  ١+  ١*  ٤ ٣جموع ماصاله " يساوي " مضاف اليها ما بدأ به " مضروبة فيماقل عنها بواحدة " الفرائض 
٤٣=  ١+  ٦*  ٧ ٦ ٣١=  ١+  ٥*  ٦ ٥ ٢١ 

    



٧٢٩ 

ثالث عشره يف الثالث وإحدى وعشـرين يف الرابـع، وإحـدى وثالثـني  من )١(بدأ به منها فيصح فيما عدا االولني
 خبمسة أ�م والء، واخلتم �لفريضة )٢(وميكن فيه. يف اخلامس

___________________________________ 
ث التكــرار مــع نقــص الواحــد: لعــدم إمكــان إجــراء القاعــدة علــى الفــرض االول) ١( ت اثنــني، حيــ لــى الفــرض وأمــا ع. وهــو مــا كــان الفائــ

، حيث إن عدد الفرائض الفائتة ثالث، فاذا تكررت مرتني وأضاف اليهاما )االوىل والثانية: (الثاين فالن النتيجة ال ختلف على الطريقتني
 .بدأ به صارت سبعة، وهي نفس النتيجة على الطريقية االوىل كما اتضح يف اجلدول

يت يصـليها علـى الطريقـة االوىل ثـال� وسـتني  وهو مالو اضيفت اليهـا صـال: أي يف الفرض االخري) ٢( ت الصـالة الـ ة سادسـة، حيـث كانـ
ت وعشـرين صـالة، هكـذا، اال�م الفـرائض مـا بـدأ بـه . ٧٣٧ص  ١كما عرفتها يف اهلامش  +  ٥*  ٥أما على هذه الطريقة فيكفـي بسـ

٢٦=  ١  

    



٧٣٠ 

 .)١(الزائدة
 .ننيمعي) صلى صبحا، ومغر�(من اخلمس ) ولو جهل عني الفائتة(
ويف تقـدمي مـا شـاء مـن الـثالث، . بني الر�عيات الثالث، ويتخري فيهـا بـني اجلهـر واالخفـات) وأربعا مطلقة(

 .)٢(ولو كان يف وقت العشاء ردد بني االداء والقضاء
كمـا سـبق، ولـو اشـتبه فيهـا القصـر والتمـام   )٣(بني الثنائيات االربع خمريا) واملسافر يصلي مغر� وثنائية مطلقة(
 .و ثنائية مطلقة ر�عيا )٤(ر�عية مطلقة ثالثياف

___________________________________ 
 .أي السادسة) ١(
ت صـالة العشـاء، وتـردد �ن ماعليـه مـن الواجـب هـل هـو قضـاء الظهـر، أوالعصـر، أم نفـس صـالة ) ٢( أي لو عرضـه الشـك وهـو يف وقـ

 .مة مرددة بني االداء والقضاء فتفرغ ذمته على كل تقديرفحينئذ �يت بصالة ر�عية، بنية مايف الذ. العشاء؟
 .وكذا بني االداء والقضاء إذا كان الرتديد يف وقت االخرية. أي بني اجلهر واالخفات التأخري) ٣(

الظهـــر والعصـــر، والعشـــاء الحتمـــال كونـــه حاضـــرا، : أي صـــالة ر�عيـــة مـــرددة بـــني ثـــالث احتمـــاالت) ٤(
  .الصبح والظهر، والعصر والعشاء، الحتمال كونه مسافراً : أربع احتماالتوصالة ثنائية مردد ة بني 

    



٧٣١ 

 .)١(ومغرب حيصل الرتتيب عليهما
الكـــافر  )٣(خـــرج عنـــه )٢(لالمـــر بقضـــاء الفائـــت) زمـــان ردتـــه(فطـــر� كـــان أو مليـــا إذا أســـلم ) ويقضـــي املرتـــد(

لي قضى، وإن مل تقبل ظاهرا كـالفطري علـى مث إن قبلت توبته كاملرأة وامل. االصلي، وما يف حكمه فيبقى الباقي
 .)٥(واالقوى قبول توبته مطلقا. بقي يف ذمته )٤(املشهور فإن أمهل مبا ميكنه القضاء قبل قتله قضى وإال

 ولرواية زرارة )٦(ملا مر) على االقوى(من ماء وتراب عند التمكن ): الطهور(جنس ) فاقد(يقضي ) وكذا(
___________________________________ 

 .أي على احتمال السفر واحلضر) ١(
 .يقضي ما فاته كما فاته: كما يف صحيحة زرارة قال ) ٢(

 .١احلديث . ٦الباب . ٣٥٦ص . ٥اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 
ا�نون والصغري، حيث ال قضـاء علـيهم أ�م كفـرهم أي خرج عن قضاء الصوات الكافر االصلي، ومن كان حبكم الكافر االصلي ك) ٣(

 .وجنو�م، وصغرهم
 .أي وإن مل ميهل) ٤(
 .مليا كان أو فطر�، ظاهرا، أو �طنا) ٥(
 .واملفروض فوات الصالة، لعدم كونه متطرا. يف عموم دليل القضاء على من فاتته صالة) ٦(

    



٧٣٢ 

يصــليها إذا ذكرهــا يف أي : " صــلوات أو �م عنهــا؟ قــالفــيمن صــلى بغــري طهــور، أو نسـي  عـن البــاقر 
وقيـل ال جيـب، لعـدم وجـوب االداء، . )٢(، وغريها من االخبـار الدالـة عليـه صـرحيا)١("ساعة ذكرها، ليال أو �ارا 

 كل منهما عن اآلخر  )٦(االول واضح، النفكاك )٥(ودفع. القضاء على أمر جديد )٤(ة وتوقف الرباء )٣(وأصالة
___________________________________ 

 .٤ ١احلديث . ١الباب . ٣٤٨ص ). املصدر نفسه(راجع ) ١(
 ).راجع املصدر نفسه) (٢(
ن يفقــد جـــنس الطهــورين لعـــدم أي والصــالة الـــرباء: يف قولــه) الــالم اجلـــارة(�جلــر عطفـــا علــى جمـــرور ) ٣( فهـــو دليــل �ن لعـــدم . ة علــى مـــ

 .وجوب القضاء
فهــو دليــل . لعــدم أي ولتوقــف القضــاء علــى أمــر جديــد وهــو غــري موجــود يف املقــام: يف قولــه) الــالم اجلــارة(جمــرور �جلــر عطفــا علــى ) ٤(

 .�لث لعدم وجوب القضاء على فاقد جنس الطهورين
ن مــن هنـا يــروم الشــهيد الثــاين قـدس ســره أن يــرد علــى مـا أفــاده القائــل بعــدم وجـوب القضــاء علــى مــن كــا. وهـو عــدم وجــوب االداء) ٥(

 .ة، وتوقف القضاء على أمر جديد عدم وجوب االداء، وأصالة الرباء: فاقدا جلنس الطهورين واستدل على ذلك �دلة ثالثة
أمـا . أن بني االداء والقضاء عموما وخصوصا من وجه هلما مادة اجتمـاع، ومـاد� افـرتاق: هذا هو الرد على الدليل االول وخالصته) ٦(

 .لصالة متعمدا فقبل خروج الوقت جيب عليه االداء، وبعد خروجه جيب عليه القضاءمادة االجتماع فكمن ترك ا
�ن يكون االداء موجودا والقضاء ليس مبوجود كالكافر االصلي عند ما يسلم بعد دخول الوقـت : وأما مادة االفرتاق من جانب القضاء

 .اء، الن االسالم جيب ما قبلهالنه مكلف �لصالة عند دخول الوقت، لكنه بعد اسالمه يسقط عنه القض
ت : وأمـا مــادة االفــرتاق مــن جانــب االداء �ن يكــون القضــاء موجــودا وال يكــون االداء موجــودا كمــا يف النــائم، فانــه ملــا اســتوعب نومــه وقــ

 .العبادة وخرج الوقت فقد وجب عليه القضاء

    



٧٣٣ 

 .مبا ذكر )١(وجودا وعدما واآلخرين
 )العاري إذا صلى كذلكوأوجب ابن اجلنيد االعادة على (

___________________________________ 
من هنا يروم الشهيد الثاين قدس سره أن يرد على الدليل الثاين والثالث من مل . ة، وتوقف القضاء على أمر جديد أصالة الرباء: ومها) ١(

أن االخبـار الـواردة يف : وخالصـة الـرد: حـد مهـامـن مـاء وتـراب عنـد الـتمكن مـن أ: جيب قضاء الصـالة الواجبـة علـى فاقـد جـنس الطهـور
واملراد من االخبار هي رواية زرارة عـن االمـام البـاقر . وجوب القضاء على فاقد جنس الطهور ترد مقالة القائل بعدم وجوب القضاء عليه

 .٧٤٣ص  ٢واالخبار املشار إليها يف اهلامش : ٧٤٣عليه الصالة والسالم املشار إليها يف ص 

    



٧٣٤ 

 )٢(وهـو السـرت فتجـب: ال يف خارجه، حمتجـا بفـوات شـرط الصـالة )١(مث وجد الساتر يف الوقت(الساتر  لعدم
، لوقــوع الصــالة جمزيــة �متثــال االمــر، فــال يســتعقب القضــاء، والســرت شــرط مــع )وهــو بعيــد( )٣(االعــادة كــاملتيمم
ن أيب عبــدهللا . القــدرة، ال بــدو�ا ــ نعــم روى عمــار عــ يس عليــه إال ثــوب، وال حتــل الصــالة فيــه، يف رجــل ل

وهو مع ضـعف . يتيمم ويصلي، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصالة: وليس جيد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال
 .)٥(سنده ال يدل على مطلوبه، جلواز استناد احلكم إىل التيمم
___________________________________ 

ىن علـى االول. االعـادة  أو ب) وجد(  الظرف متعلق ب) ١( ت: واملعـ وعلـى الثـاين جتـب االعـادة . أنـه جتـب االعـادة إن وجـد السـاتر يف الوقـ
 .وكالمها مبعىن واحد، الستلزام أحدمها اآلخرتقريبا. يف الوقت إن وجد الساتر

 .يف بعض النسخ بدون الفاء) ٢(
ت فـاق وجبـت عليـه االعـادةفانه إذا تيمم وصلى يف أول الووقت لظن استمرار العذر مث وجد ) ٣( ت . املاء والوقـ أمـا لـو وجـد بعـده الوقـ

 .فال قضاء
 .١احلديث  ٣٠الباب . ١٠٠، ص ٢اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٤(
 .الن املتيمم يعيد صالته إذا وجد املاء يف الوقت) ٥(

    



٧٣٥ 

اغال �لــدنيا لقــي هللا وقــد روي أن مــن يرتكــه تشــ. اليوميــة اســتحبا� مؤكــدا) ويســتحب قضــاء النوافــل الراتبــة(
 .)١(مستخفا متهاو� مضيعا لسنة رسول هللا 

عن كل ركعتني مبد، فإن عجـز فعـن كـل أربـع، فـإن عجـز فعـن صـالة الليـل ) فان عجز عن القضاء تصدق(
 .)٢(والقضاء أفضل من الصدقة. مبد وعن صالة النهار مبد، فإن عجز فعن كل يوم مبد

مـن الصـالة ) قضاء مافـات أ�ه( )٣(كل وارث مع فقده: وقيل. وهو الولد الذكر االكرب): ويلوجيب على ال(
. ويف الـدروس قطـع بقضـاء مطلـق مـا فاتـه). مطلقـا وهـو أحـوط(مـا فاتـه ): وقيـل. (الـذي مـات فيـه) يف مرضه(

ه عمـدا مـع قدرتـه ويف الذكرى نقل عن احملقق وجوب قضاء مافاتـه لعـذر كـاملرض، والسـفر، واحلـيض، ال مـا تركـ
 .عليه ونفى عنه البأس

___________________________________ 
 .٦احلديث . ١٨الباب . ٥٧ص . ٣اجلزء ) املصد رنفسه(راجع ) ١(
 .أي على كل حال) ٢(
تـأخرين إىل وذهـب بعـض امل. ذهب إىل هذا القـول مجاعـة مـن القـدماء واختـاره الشـهيد يف الـدروس. أي مع فقد الولد الذكر االكرب) ٣(

وجوب القضاء عنـد عـدم الولـد الـذكر علـى كـل وارث حـىت املعتـق وضـامن اجلريـرة، والـزوج والزوجـة ويقـدم االكـرب مـن الـذكور، مث اال�ث  
 .كذلك فهو أحوط

    



٧٣٦ 

والـروا�ت تـدل �طالقهـا . )٢(فصار للمصنف يف املسـألة ثالثـة أقـوال. نصرته )١(ونقل عن شيخه عميد الدين
وفعـــل الصـــالة علـــى غريالوجـــه ا�ـــزي شـــرعا كرتكهـــا عمـــدا . مـــا اختـــاره هنـــا )٤(واملوافـــق لالصـــل. )٣(علـــى الوســـط
واحـــرتز املصـــنف �الب عـــن االم وحنوهـــا مـــن االقـــارب، فـــال جيـــب القضـــاء عـــنهم علـــى الـــوارث يف . )٥(للتفـــريط
 .والروا�ت خمتلفة. املشهور

___________________________________ 
 .املطلب بن أيب الفوارس، دمحم بن علي احلسيين ابن اخت العالمة قدس هللا نفسهماهو السيد عبد) ١(
وقـول يف الـدروس وهـو وجـوب قضـاء مطلـق مـا فـات . وهو وجـوب مافـات مـن االب علـى الـويل وهـو الولـد الـذكر االكـرب: قول هنا) ٢(

ت يف ص  قضــاء مافــات االب لعــذر كــاملرض والســفر كمــا  وقــول يف الــذكرى وهــو وجــوب. ٧٤٦االب علــى الولــد الــذكر االكــرب كماعرفــ
 .٧٤٦عرفت يف ص 

 .وهو قضاء مافاته مطلقا ولو من غري عذر) ٣(
 .٦احلديث . ١٢الباب . ٣٦٦ص . ٥اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 

 .ة ذمة الويل، إال ما ثبت بدليل أي أصالة براء) ٤(
 .فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء) ٥(

    



٧٣٧ 

ـــت. ا ذكـــر الرجـــلففـــي بعضـــه ـــى املقيـــد خصوصـــا يف املخـــالف  )٢(وميكـــن محـــل املطلـــق. )١(ويف بعـــض املي عل
، )٤(ونقــل يف الــذكرى عــن احملقــق وجــوب القضــاء عــن املــرأة ونفــى عنــه البــأس، أخــذا بظــاهر الــروا�ت. )٣(لالصــل

 .)٧(ى االقوىبني احلر والعبد عل )٦(على القولني -وال فرق . )٥(على التمثيل" الرجل " ومحال للفظ 
 )٨(واستقرب يف الذكرى اشرتاطه، لرفع القلم عن الصيب وا�نون: وهل يشرتط كمال الويل عند موته؟ قوالن

___________________________________ 
 .٦االحاديث . ١٢الباب  ٣٦٩ص ) املصدر نفسه(راجع ) ١(
 .وهو محل امليت على خصوص املقيد وهو الذكر) ٢(
 .ة ذمة الويل إال ماثبت بدليل براءأي أصالة ) ٣(
 .االحاديث. ١٢الباب  ٣٦٩ص . ٥اجلزء ) وسائل الشيعة) (٤(
 .فال خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال، وذكر الحد املصاديق، وعليه فال حيمل املطلق على املقيد) ٥(
 .لى كل وارثالقول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر اكرب والقول بوجوب القضاء ع: ومها) ٦(
 .أخذا �طالق الروا�ت) ٧(
 .كما يف احلديث عن االمام أمري املؤمنني علي ) ٨(

 .١١احلديث . ٤الباب . ٣٢ص  ١اجلزء ). وسائل الشيعة(راجع 

    



٧٣٨ 

وال يشــرتط  )٢(وكونــه يف مقابلــة احلبــوة )١(ووجــه الوجــوب عنــد بلوغــه إطــالق الــنص. ة بعــد ذلــك وأصــالة الــرباء
اختـار يف : )٣(وهـل جيـب تقـدمي مـا سـبق سـببه؟ وجهـان. مته من صالة واجبة، لتغاير السبب فيلزمان معـاخلو ذ

وهـل لـه اسـتئجار غــريه؟ حيتملـه، الن املطلـوب القضـاء، وهـو ممــا يقبـل النيابـة بعـد املـوت ومــن . الـذكرى الرتتيـب
 .حبي، واستنابته ممتنعة )٤(تعلقها

___________________________________ 
 .١٨ - ٦احلديث . ١٢الباب . ٣٦٨ - ٣٦٦ص . ٥اجلزء ). املصدر نفسه(راجع ) ١(
ث ال يشــرتط يف احلبــاء بلــوغ الولــد الــذكر عنــد مــوت مورثــه) ٢( ث إن . كــذلك اليشــرتط البلــوغ يف وجــوب القضــاء عليــه. وحيــ لكــن حيــ

ت مـال أصـال، فمـع وجـوب القضـاء علـى كمـا إ. ذلك تعليل مل يرد به نص على الظاهر فال ميكـن إ�طـة احلكـم بـه شـرعا ذا مل يكـن للميـ
 .الولد الذكر االكرب ال حبوة أصال

 .مبنيان على وجوب الرتتيب، وعدم وجوبه) ٣(
 .أي ومن تعلق الصالة حبي واالستنابة يف الصالة عن حي ممنوع هذا دليل لعدم جواز استئجار الولد غريه للصالة الفائتة عن أبيه) ٤(

    



٧٣٩ 

واالقــــرب اختصــــاص . )١(الــــذكرى املنــــع، ويف صــــوم الــــدروس اجلــــواز، وعليــــه يتفــــرع تــــربع غــــريه بــــهواختــــار يف 
ولــو أوصــى امليـت بقضــائها علــى وجــه تنفــذ . وإن حتمــل مــا فاتــه عـن نفســه )٣(�لــويل فــال يتحملهــا وليـه )٢(احلكـم

 .سقطت عن الويل و�لبعض وجب الباقي
ويبـىن علـى (أي اجتهد يف حتصيل ظـن بقـدر ) حترى(كثرته ل) مامل حيصه( )٤(من الصالة) ولو فات املكلف(
ولــو . وقضــى ذلــك القــدر ســواء أكــان الفائــت متعــددا كــأ�م كثــرية، أم متحــدا كفريضــة خمصوصــة متعــددة) ظنــه

وفيــه وجــه . ة كالشــك بــني عشــر وعشــرين اشــتبه الفائــت يف عــدد منحصــر عــادة وجــب قضــاء مــا تــيقن بــه الــرباء
 .و ضعيفوه )٥(�لبناء على االقل

�ن ال يزيــد عـدد مـا فعــل : �سـيا مـع إمكانـه) الالحقــة(قضـاء ) السـابقة لــو شـرع يف(الفريضـة ) ويعـدل إىل(
 عن عدد السابقة

___________________________________ 
 .فلو جوز� االستيجار فاتربع جائز، وإال فال) ١(
 .وهو وجوب قضاء مافات أ�ه) ٢(
 .أي ويل الويل) ٣(
 ".الصلوات " بعض النسخ يف ) ٤(
ة على االصح عنـد املتـأخرين، نظـري مـا إذا شـك يف مقـدار ديـن عليـه هـل  الن مرجع الشك بني االقل واالكثر غري االرتباطيني الرباء) ٥(

 ة؟  هو عشرون أم ثالثون فالزائد على العشرين مورد الرباء

    



٧٤٠ 

واملـراد �لعــدول أن ينـوي بقلبـه حتويـل هـذه الصــالة . نأو جتـاوزه وملـا يركـع يف الزائـدة، مراعــاة للرتتيـب حيـث ميكـ
 .وحيتمل عدم اعتبار �قي املميزات، بل يف بعض االخبار داللة عليه. إىل السابقة إىل آخر مميزا�ا متقر�

، الغتفــار )أمتهــا مث تــدارك الســابقة ال غــري(�ن ركــع يف زائــدة عــن عــدد الســابقة ): ولــو جتــاوز حمــل العــدول(
وكــذا لــو شــرع يف الالحقــة مث علــم أن عليــه فائتــة، ولــو عــدل إىل الســابقة مث ذكــر ســابقة . ع النســيانالرتتيــب مــ

ن املعــدول إليهــا عــدل إىل الالحقــة املنويــة أوال، أو  ولــو ذكــر بعــد العــدول براء. أخــرى عــدل إليهــا، وهكــذا تــه مــ
 .ودوره )٢(فيما بعده، فعلى هذا ميكن ترامي العدول

___________________________________ 
 .وظاهره عدم اعتبار نية غري ذلك من سائر املميزات. فانو ها االوىل، أو فانو العشاء وأمثاهلما: لقوله ) ١(

 .٢ - ١احلديث . ٦٣الباب . ٢١١ص . ٥اجلزء ) الصدر نفسه(راجع 
 .وهكذا: من أمر إىل أمر آخر، ومنه إىل آخرالرتامي مأخوذ من الرمي وهو القذف واحلذف، كان التذكر يرمي صاحبه ) ٢(

كما لونوى العشاء فتذكرأنه مل يصل للعصر عدل اليها، مث تذكر يف نفس احلال أنه يصل الظهر عدل اليها، ويف االثناء تذكر أنه مل �ت 
 .الصبح عدل اليها، وهكذا

ة منها رجع يف نيته إىل الظهر، مث بعد  إىل الصبح تبني براء مث بعد العدول. كل ذلك يف صالة واحدة، ونعرب عنه هنا �لرتامي الصعودي
تـه  ته منها رجع يف نيته إىل العشاء مث بعد العدول اليهـا ظهـر براء ته منها رجع يف نيته إىل العصر مث بعد العدول تبني براء العدول تبني براء

 ).نزويلالرتامي ال(  منها رجع إىل املغرب، وهذا هو الدوري ونعرب عنه هنا ب

    



٧٤١ 

وكما يعدل من فائتـة إىل مثلهـا فكـذا مـن حاضـرة إىل مثلهـا كـالظهرين ملـن شـرع يف الثانيـة �سـيا، وإىل فائتـة 
تـه منهمـا، ومنهمـا إىل  أو وجو� على القول اآلخر، ومن الفائتة إىل االداء لو ذكر براء )١(استحبا� على ما تقدم

 .)٢(ال إىل فريضة: النافلة يف موارد، ومن النافلة إىل مثلها
___________________________________ 

 ".والجيب الرتتيب بينها وبني احلاضرة : " ٧٢٣يف قوله يف ص ) ١(
مستند ذلك كله ورود االحاديث يف العدول من الفريضة إىل النافلة الدراك صالة اجلماعة كمـا يف صـحيحة سـليمان بـن خالـد عـن ) ٢(

ن رجــل دخــل املســـجد فــافتتح الصــالة فينمــا هــو قــائم يصـــلي إذ أذن املــؤذن وأقــام الصــالة؟ قــال. أيب عبــدهللا  فليصـــل : " ســئل عــ
 .ومثلها موثقة مساعة وغريها". ركعتني، يستأنف الصالة مع االمام، ولتكن الركعتان تطوعا 

  ٢١احلديث  ٥٦الباب . ٤٥٨ص ). املصدر نفسه(راجع 

    



٧٤٢ 

نفـل، وفـرض، أداء، : اصلة من ضرب صور املعدول عنه، وإليه وهي أربـعوهي احل: ومجلة صوره ست عشرة
  .)١(وقضاء يف اآلخر

 )يف صالة اخلوف -الفصل التاسع ( 
حيـث  )٤(وحجـة مشـرتط السـفر بظـاهر اآليـة. )٣(على االصـح للـنص) وحضرا(إمجاعا، ) وهي مقصورة سفرا(

 اقتضت اجلمع
___________________________________ 

يت يـدل بعضـها علـى . ٧٦٣ص  ٧ومحل هذا النهـي املشـار إليـه يف اهلـامش  أي) ١( علـى الكراهـة طريـق اجلمـع بـني االخبـار املتضـاربة الـ
 .اجلواز وبعضها على النهي

 وعدم كراهتها اذا كانت ذات أسباب. حيث فصل مجاعة من فقهاء الطائفة فقالوا بكراهة النوافل ملن عليه فريضة إذا كانت مبتدأة) ٢(
 .وان كانت عليه فريضة

 .١احلديث  ١الباب . ٤٧٨ص . ٥اجلزء ). املصدر نفسه(راجع ) ٣(
خالصة هذا الكالم أن من اشرتط السفر يف قصر صالة اخلوف، وقيد القصر �لسفر فقد استدل على ذلك �آلية الكرمية يف قوله ) ٤(

اآليـة : النسـاء. )صالة إن خفـتم أن يفتـن�م ا�يـن �فـرواو�ذا ��تم � االرض فل�س علي�م جناح أن تق�وا من ا� (:تعـاىل
١٠٠. 

�الضافة إىل أن التقييـد املـذكور هـو مقتضـى . حيث إن اآلية قيد القصر يف صالة اخلوف بكونه يف السفر ال مطلقا وإن كان يف احلضر
 .مقتضامها هو التقييد املذكوراجلمع بني السفر والقصر يف اآلية الكرمية، فان الضرب والتقصري قد اجتمعا يف اآلية ف

    



٧٤٣ 

 .إمجاعا) مجاعة(حمكم فيهما  )٢(�لقصر للسفر ا�رد عن اخلوف، والنص )١(مندفعة
 هلا مشرتطها إىل فعل النيب  )٤(واستناد. )٣(على االشهر، الطالق النص) وفرادى(

___________________________________ 
وحجــة أي وحجــة هــذا القائــل �لتقييــد واالشــرتاط مندفعــة ومــردودة �لقصــر يف صــالة املســافر ا�ــرد : املتقــدم وهــو قولــهخــرب للمبتــدأ ) ١(

 .سفره عن اخلوف، المجاع الطائفة على قصر صالة املسافر سواء أكان هناك خوف أم ال
 .هذا رد من الشارح على من اشرتط السفر يف قصر صالة اخلوف) ٢(

 .الوارد يف اخلوف ويف السفر هو املرجع واحملكم فيهما كال على حده ٧٦٤ص  ٣نص املشار اليه يف اهلامش أن ال: وخالصته
 .٧٦٤ص  ٣وهو املشار اليه يف اهلامش ) ٣(
ى أن اجلماعــ أي ومــدرك مــن يشــرتط اجلماعــة يف صــالة اخلــوف بفعــل الرســول االعظــم ) ٤( ة يف صــالة اخلــوف مجاعــة اليــدل علــ

ــن ذلـــك . ٢البـــاب . ٤٧٩ص ). املصـــدر نفســـه(فراجـــع  وأمـــا فعـــل الرســـول االعظـــم . شـــرط يف صـــالة اخلـــوف، الن فعلـــه أعـــم مـ
 .١احلديث 

    



٧٤٤ 

ــى االطــالق ســاملا )١(مجاعــة ال يــدل أشــهرها  )٢(وهــي أنــواع كثــرية تبلــغ العشــرة. علــى الشــرطية، فيبقــى مــا دل عل
لكثـرة ) ومـع إمكـان االفـرتاق فـرقتني: (شـروط أشـار إليهـا بقولـه )٤(وهلا. مل يذكر غريها، فلذا )٣(صالة ذات الرقاع
 .حبيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال االخرى �لصالة، وإن مل يتساو� عددا: املسلمني، أو قو�م

ــث ال ميكــنه: إمــا يف دبرهــا أو عــن أحــد جانبيهــا) القبلــة(جهــة ) العــدو يف خــالف(كــون ) و( م القتــال حبي
واشـرتط �لـث وهـو كـون العـدو ذا . مصلني إال �الحنـراف عنهـا، أو يف جهتهـا مـع وجـود حائـل مينـع مـن قتـاهلم

، وتركـه اختصـارا، وإشـعارا بـه مـن )٥(فلو أمن صـلوا بغـري تغيـري يـذكر هنـا: قوة خياف هجومه عليهم حال الصالة
 .اخلوف

، الختصــاص هــذه الكيفيــة �دراك كــل فرقــة ركعــة، وميكــن ورابــع وهــو عــدم االحتيــاج إىل الــز�دة علــى فــرقتني
 .)٦(الغنا عنه يف املغرب

___________________________________ 
 ).واستناد: (خرب لقوله) اليدل(مجلة ) ١(
 .٤٥٢ص ) املصدر نفسه(راجع . من أبواب صالة اخلوف ٦ ٤ ٣ذكر بعضها صاحب الوسائل يف االبواب ) ٢(
 .�لضم، كبقعة وبقاع" رقعة  مجع: " �لكسر) ٣(
 .أي ولصالة اخلوف) ٤(
 .وأما تغيري الكمية من حيث التقصري فهو �بت يف املقام) ٥(
ض النسـخ لفـظ ) ٦( �اللـف " الغنـاء " ال�ا ثالث ركعات، فيمكن افرتاقهم ثالث فرق كـل فرقـة تصـلي مـع االمـام ركعـة واحـدة، ويف بعـ

 .املقصورة

    



٧٤٥ 

 )١(مسيــت بــذلك الن القتــال كــان يف ســفح جبــل فيــه جــدد). لون صــالة ذات الرقــاعيصــ(ومــع إجتمــاع الشــروط 
 .محر، وصفر، وسود كالرقاع

 .أو الن الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود وخرق، لشدة احلر
 .أو الن الرقاع كانت يف ألويتهم

 .رقأو ملرور قوم به حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون عليها اخل
 .)٢(أو ال�ا اسم شجرة كانت يف موضع الغزوة، وهي على ثالثة أميال من املدينة عند بئر اروما

يف مكــان ال يــبلغهم ســهام ) �ن يصــلي االمــام بفرقــة ركعــة( )٣(وهــي أرض غطفــان: موضــع مــن جنــد: وقيــل
 ركعة أخرى) مث يتمون(العدو، مث ينفردون بعد قيامه 

___________________________________ 
 .مجع جدة بضم اجليم أيضا مبعىن العالمة والطريقة واملناسب هنا املعىن االول: اجلدد كفرق) ١(
 ".رومة : " بفتح اهلمزة وضم الراء مقصور اآلخر، وضبطها بعض اللغويني) ٢(
 .أبوقبيلة، وهو غطفان بن سعد بن قيس، واملراد هنا آل غطفان) ٣(

    



٧٤٦ 

 .ويسلمون و�خذون موقف الفرقة املقاتلة )١(خمففة
إىل أن يرفعـــوا مــــن ســــجود الثانيــــة ) فيصــــلي �ــــم ركعــــة(ة الثانيـــة  واالمــــام يف قــــراء) االخــــرى(الفرقـــة ) مث �يت(

وإمنا حكمنا �نفـرادهم مـع أن العبـارة ال ) حىت يتموا ويسلم �م(االمام ) مث ينتظرهم(فينفردون ويتمون صال�م، 
وظــاهر . ا دل ســالمه �ــم علــى بقــاء القــدوة، تبعــا للمصــنف حيــث ذهــب يف كتبــه إىل انفــرادهمتقتضــيه، بــل رمبــ

، ومـا اختـاره )٢(ويتفـرع عليـه حتمـل االمـام أوهـامهم علـى القـول بـه. االصحاب، وبه صرح كثري منهم بقاء القدوة
 .ال خيلو من قوة )٣(املصنف

ريا يف ذلــكو�الخــرى ركعــة ) ويف املغــرب يصــلي �حــدامها ركعتــني( ختصــيص االوىل �الوىل،  )٤(واالفضــل. خمــ
 )٥(ليلة اهلرير والثانية �لباقي، �سيا بعلي 

___________________________________ 
 .�سراع غري خمل �لطمأنينة، كرتك املستحبات، وترك السورة مثال) ١(
 .كما ورد به اخلربأي بناء على القول بتحمل االمام الوهام املأمومني  ) ٢(

 .٢احلديث . ٢٤الباب . ٥اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
 .يف كتبه من القول �النفراد) ٣(
 .أي االفضل ختصيص الفرقة االوىل �لركعة االوىل وختصيص الفرقة الثانية �لركعة الثانية والثالثة) ٤(
ت بــني  .اهلريــر وزان أمــري صــوت الكلــب دون نباحــه، فزعــا مــن شــدة الــربد) ٥( عليــه الصــالة والســالم ) أمرياملــؤمنني(وليلــة اهلريــر وقعــة كانــ

خر بــن حــرب  ن صــ ن مخســمائة ). بصــفني(ومعاويــة بــ ن أبطــاهلم أكثــر مــ وعنــد اشــتداد احلــرب علــى جنــد الشــام يف تلــك الليلــة وقــد قتــل مــ
 .رجل جعل اجليش يهرون كما �ر الكالب

    



٧٤٧ 

 )١(وليتقار� يف إدراك االركان
___________________________________ 

هــذا تعليــل لتخصــيص الركعــة االوىل �لفرقــة االوىل، والركعــة الثانيــة والثالثــة �لفرقــة الثانيــة، . أي ولتتقــارب الفرقتــان يف ادراك االركــان) ١(
 .عليه الصالة والسالم ودليل �ن الختصاص الركعة الثانية والثالثة �لفرقة الثانية إذ دليله االول هو التأسي بعلي أمري املؤمنني

ن الركعــات الــثالث ثالثــة أركــان: وخالصــته القيــام، والركــوع، والســجود �ضــافة النيــة والتكبــرية يف الركعــة االوىل فيصــري : أن يف كــل ركعــة مــ
 .جمموع االركان أحد عشر ركنا يف الركعات الثالث

وإذا . النيـة، والتكبـرية، والقيـام، والركـوع، والسـجود: من االركان مخسـة فاذا خصصنا الفرقة االوىل �لركعة االوىل فقد أدركت الفرقة االوىل
انيـة، وكـذا خصصنا الفرقة الثانية �لركعة الثانية والثالثة فقد أدركت الفرقة الثانية من االركان ستة، القيام، والركوع، والسجود مـن الركعـة الث

 .فحينئذ تتقارب الفرقتان يف االركان. من الركعة الثالثة
وأما إذا خالفنا وخصصنا الركعة االوىل والثانية �لفرقة االوىل . اذ نصيب االوىل منها مخسة والثانية ستة، واخلمسة والستة متقاربتان تقريبا

لنيــة، ا: وخصصــنا الركعــة الثالثــة �لفرقــة الثانيــة فقــد اختلــف التــوازن وارتفــع التقــارب، الن نصــيب الفرقــة االوىل مــن االركــان حينئــذ مثانيــة
ــن الركعـــة االوىل . والقيـــام، والركـــوع، والســـجود مـــن الركعـــة الثانيـــة، فصـــار ا�مـــوع مثانيـــة أركـــان. والتكبـــرية، والقيـــام، والركـــوع، والســـجود مـ

ت الفرقـة الثانيـة مـن االركـان ثالثـة فقـ: وتصيب الفرقة الثانية من االركان ثالثة اذا مل : طالقيام، والركوع، والسجود مـن الركعـة الثالثـة فأدركـ
 .حيصل التقارب بني الفرقتني يف نصيبهما من االركان الن لالوىل مثانية أركان، وللثانية ثالثة أركان، فبينهما بون بعيد

الركعـة االوىل �لفرقـة االوىل والثانيـة والثالثـة �لفرقـة الثانيـة أم قلنـا �ختصـاص االوىل والثانيـة . وأما تفويت الوقت فال فرق بـني أن ختصـص
لفرقة الثانيـة، �الوىل، والثالثة �لفرقة الثانية، الننا إذا خصصنا االوىل والثانية �الوىل، والثالثة �لثانية يلزم تفويت مقدار من الوقت على ا
الثانيـة فتلتحـق  الن الفرقة الثانية تقتـدي �المـام �لركعـة الثالثـة فاالمـام جيلـس للتشـهد االخـري وال يتشـهد حـىت تكمـل الفرقـة الثانيـة الركعـة

فانتظــار االمــام للفرقــة الثانيــة . �المــام لتــدرك التشــهد االول مــع االمــام فعنــد االلتحــاق يتشــهد االمــام مث تقــوم الفرقــة الثانيــة للركعــة الثالثــة
 .مقدار أدائهم للركعة الثانية والتحاقهم �المام الداء التشهد معه

    



٧٤٨ 

 �جللوس للتشهد االول مع بنائهاالثانية  )٢(وتكليف. املتعينة )١(ة والقراء
___________________________________ 

ة املتعينـة  يف إدراك االركـان أي ولتتقـارب الفرقـة الثانيـة مـع الفرقـة االوىل يف إدراك القـراء: يف قولـه) يف اجلـارة(�جلر عطفا علـى جمـرور ) ١(
ة يف الركعـة  ة املتعينة عليهايف الركعة االوىل والثانية شيئا، سوى القراء تدرك من القراءعليها الن الفرقة الثانية لوأدركت الركعة الثالثة فقط مل 

ن احملتمــل ابــداهلا �لتســبيحات االربــع. الثالثــة ث الختصــاص الركعــة الثانيــة والثالثــة �لفرقــة . ة إذا ال تتعــني عليهــا القــراء. ومــ وهــذا دليــل �لــ
 .الثانية

 .المة ومن تبعه القائلني �ختصاص الركعة االوىل والثانية �لفرقة االوىل والركعة الثالثة �لفرقة الثانيةاالشكال من الع. دفع إشكال) ٢(
فرقـة للصـالة، : أن صالة اخلوف مبنية على التخفيف حذرامن �ـاجم العـدو علـى املسـلمني عنـدما يقتسـمون فـرقتني: وخالصة االشكال

يهامجوا عليهم ويغليـوا فيكـون النصـر هلـم لقلـة جـيش املسـلمني �نقسـامهم فـرقتني ولـذا أمـر هللا تعـاىل وفرقة ملواجهة العدو ومقابلتهم، لئال 
 .وليأخذوا أسلحتهم: املسلمني �خذ السالح معهم يف الصالة بقوله عز من قائل

الوجـب هـذا التخصـيص مكئـا زائـدا علـى : نيـةأنه لو خصصنا الركعة االوىل �لفرقة االوىل والركعة الثانية والثالثة �لفرقـة الثا: ومن الواضح
ت علــى اجلــيش خمالفــا الصــل تشــريع ختفيــف صــالة  ت علــى اجلــيش، فيكــون هــذا املكــث الزائــد وتضــييع الوقــ االمــام املوجــب لتضــييع الوقــ

 .وأما بيان كيفية لزوم املكث الزائد فاليك الشرح. اخلوف
ت مكـان الفرقـة الثانيـة يلـزم عليهـا  الثانية والثالثـة بعـدأن صـلت الفرقـة االوىل وجـاء إن الفرقة الثانية املواجهة للعدو لو خصصت هلا الركعة

ىت يــتم االمــام التشــهد االول لصــالته وبعــد إكمــال . االئتمــام �المــام يف الركعــة الثانيــة فرتكــع وتســجد معــه مث تنتظــر علــى هيئــة اجللــوس حــ
ى هيئـة اجللــوس . االمـام التيــان الركعـة الثانيــةالتشـهد والقيــام للركعـة الثالثــة تقـوم الفرقــة الثانيـة مــع  ومـن الواضــح أن التظـار الفرقــة الثانيـة علــ

ىت جيـب علــيهم اجللـوس، فجلوســهم هـذا يكــون  حـىت يـتم االمــام تشـهده للركعــة الثانيـة لــيس بـالزم وواجــب علـيهم، لعـدم تشــهد علـيهم حــ
مربر لذلك مع خوف التهاجم من العدو، فيكون هـذا املقـدار مـن  فهذا اجللوس قد أخذ وقتا من اجليش واالمام بال. فارغا عن كل شئ

وليس للفرقة الثانية القيام قبل إكمال االمام تشهده، لعدم فائدة يف قيامهم، النه البد من متابعتهم . اجللوس خمالفا لتشريع أصل الصالة
 .له

فيلـزم علـى االمـام . للتشهد االخري، والتسـليم مـع االمـام): نيهما�. (للتشهد االول): أحدمها. (مث البد للفرقة الثانية من جلوسني آخرين
 .وعلى الفرقة الثانية املكث مبقدار ثالث ركعات، وثالث جلسات. حينئذ املكث للفرقة الثانية مبقدار ثالث ركعات وثالث جلسات

ت الركعــة االوىل والثانيــة للفرقــة االوىل والركعــة الثالثــة : خبــالف العكــس ث لالمــام اقــل مــن وهــو مــالو خصصــ للفرقــة الثانيــة فانــه يكــون املكــ
الركعـــة  مكثـــه للفرقـــة الثانيـــة لـــو خصصـــت الركعـــة االوىل للفرقـــة االوىل والثانيـــة والثالثـــة للفرقـــة الثانيـــة، الن الفرقـــة الثانيـــة تلتحـــق �المـــام يف

 .ال يفو�ا وقت كما كان يفو�ا على الصورة االوىلوعندما جيلس االمام للتشهد االخري تقوم الفرقة الثانية للركعة الثانية ف. الثالثة
وهي اختصاص الركعـة الثانيـة والثالثـة �لفرقـة الثانيـة، : هذه خالصة االشكال من العالمة ومن تبعه قدس هللا أسرارهم على الصورة االوىل

 .والركعة االوىل �لفرقة االوىل

    



٧٤٩ 

 )١(على التخفيف يندفع
___________________________________ 

 .هذا جواب عن االشكال) ١(
 .وتكليف الثانية أي االشكال املذكور مندفع: ومجلة يندفع مرفوعة حمال خرب للمبتدأ املتقدم وهو قوله

ت الفرقــة االوىل ختــتص �لركعــة االوىل والفرقــة الثانيــة : وخالصــة اجلــواب أن االمــام البــد لــه مــن اجللــوس مبقــدار التشــهد االول، ســواء أكانــ
 .ص �لركعة الثانية والثالثة، أم �لعكسختت

أن الفرقة االوىل بناء على اختصاص الركعة االوىل والثانية هلـا تقـوم للركعـة الثالثـة بعـد تشـهد االول لالمـام واالمـام ينتظـر حـىت : بيان ذلك
ت الفرقـة الثانيـة مكـان  فـاذا جـاء. مـام العـدوتسلم الفرقة االوىل وتذهب مكان الفرقة الثانيـة، لتـأيت للصـالة والفرقـة االوىل تـؤدي واجبهـا أ

ث االمــام مقــدار إكمــال الفرقــة االوىل صــال�ا وذها�ــا . االوىل للصــالة قــام االمــام للــر كعــة الثالثــة واقتــدت بــه الفرقــة الثانيــة فهنــا قــد مكــ
حيصل ختفيف للجيش لو خصصـنا الركعـة مكان الفرقة الثانية لتجىي ء للصالة فقد أخذ هذااالكمال والذهاب واال�ب مقدارا وافيا فلم 

 .االوىل والثانية �لفرقة االوىل

    



٧٥٠ 

 )٢(ولتكليف. فال حيصل �يثار االوىل ختفيف )١(�ستدعائه زما� على التقديرين
___________________________________ 

 .للفرقة الثانية أم �لعكس كما عرفت يف دفع االشكالأي سواء قلنا �ختصاص الركعة االوىل للفرقة االوىل والركعة الثانية والثالثة ) ١(
 .هذا جواب �ن عن إشكال العالمة ومن تبعه على القول �ختصاص الركعة االوىل �لفرقة االوىل، والثانية والثالثة �لفرقة الثانية) ٢(

ــى التقــدير اآلخــر: وخالصــته ــ: أنــه عل أن الفرقــة الثانيــة حتتــاج إىل : ة كمــا أفــاده العالمــةوهــو اختصــاص الركعــة االوىل والثالثــة �لفرقــة الثاني
لـوس اجللوس أيضا، ال�ا تلتحق �المام وتقتدي به يف الركعة الثالثـة فلمـا جيلـس االمـام للتشـهد االخـري تنتطـر الفرقـة الثانيـة علـى هيئـة اجل

 .المام يف التسليم فلزم جلوس للفرقة الثانية أيضاحىت يتم االمام تشهد فنقوم الفرقة الثانية للركعة الثانية، مث للثالثة مث تلحق �

    



٧٥١ 

 .)٢(على التقدير اآلخر )١(الثانية �جللوس للتشهد االول
ـــة القتـــال والـــدفع: املقتضـــي لـــه )٣(املصـــلني أخـــذ الســـالح، لالمـــر بـــه) وجيـــب علـــى( مـــن الســـيف، : وهـــو آل

 .ت، أو يؤذي غريه فالجيوز إختياراً والسكني، والرمح وغريها وإن كان جنسا، إال أن مينع شيئا من الواجبا
___________________________________ 

وهـو تشـهد الركعـة الثالثـة والفرقـة : االوىل واالنسب، بل املتعني إبدال لفظة االول �الخري حيث إن االمام يكـون يف تشـهده االخـري) ١(
ول، إذ التشـهد االول يكـون للفرقـة االوىل، بنـاء علـى مـا أفـاده العالمـة الثانية تلحق بـه يف الركعـة الثالثـة نقتـدي بـه، فـال معـىن لتشـهده اال
 .قدس سره من اختصاص الركعة االوىل والثانية �ا كماعرفت مفصال

 .وهو اختصاص الركعة االوىل والثانية �لفرقة االوىل، والركعة الثالثة �لفرقة الثانية كما عرفت شرح ذلك �لتفصيل) ٢(
هـذه خالصـة ماأفـاده الشـهيد الثـاين قـدس سـره حـول اختصـاص  ١٠١اآليـة : )و�أحذوا أسـلحتهم ال�سـاء(: أي يف قوله تعاىل) ٣(

 .واختصاص الركعة الثانية والثالثة �لفرقة الثانية. الركعة االوىل �لفرقة االوىل

    



٧٥٢ 

يصـــلون (ه املقـــررة يف هــذا البـــاب �حــد الوجـــو  )١(املانعــة مـــن االفـــرتاق كــذلك، والصـــالة مجيعـــا) ومــع الشـــدة(
خبـالف املختلفـني يف االجتهـاد الن  )٢(ركبا� ومشاة، مجاعة وفرادى، ويغتفـر اخـتالف اجلهـة هنـا) حبسب املكنة

واالفعـــال الكثـــرية  )٤(نعـــم يشـــرتط عـــدم تقـــدم املـــأموم علـــى االمـــام حنـــو مقصـــده. )٣(اجلهـــات قبيلـــة يف حقهـــم هنـــا
�لــرأس، مث �لعينــني  )٥(ولــو علــى القربــوس) إميــاء مــع تعــذر الركــوع والســجود(ؤمــون وي. املفتقــرة إليهــا مغتفــرة هنــا
 .وجيب االستقبال مبا أمكن ولو �لتحرمية، فان عجز سقط. )٦(فتحا وغمضا كما مر

بــدل ) جيــزيهم عــن كــل ركعــة(ة، واالميــاء للركــوع والســجود  أي إمكــان الصــالة �لقــراء) ومــع عــدم االمكــان(
 .كوع والسجودة، والر  القراء

 )سبحان هللا واحلمد � وال اله اال هللا وهللا اكرب: (وواجبا�ما
___________________________________ 

 .أي مجاعة) ١(
 .أي ال �س �ختالفهم يف االستقبال، وهذا خمتص بصالة اخلوف واملطاردة) ٢(
 .الن قبلة هؤالء هي اجلهة اليت يتوجهون اليها) ٣(
ن يالحـــظ التقـــدم والتـــأخر إىل جهـــة املقصـــد، فلـــو كـــان املقصـــد جهـــة املشـــرق مـــثال فالبـــد مـــن أي أن ) ٤( هـــذا الشـــرط معتـــرب هنـــا، ولكـــ

 .�خرهم عنه من تلك اجلهة
 .اجلانب املرتفع من مقدم السرج أو مؤخره: بفتح القاف) ٥(
 .٥٨٧يف حبث الركوع والسجود يف ص ) ٦(

    



٧٥٣ 

 .ا �لتشهد، والتسليمالنية والتكبري، خامت )١(مقدما عليهما
 .)٢(وأصحابه ليلة اهلرير الظهرين، والعشائني وهكذا صلى علي : قيل

وال فـرق يف اخلــوف املوجــب لقصــر الكميــة، وتغـري الكيفيــة بــني كونــه مــن عـدو، ولــص، وســبع، ال مــن وحــل 
 .وغرق �لنسبة إىل الكمية

قصـر الكميـة مـع خـوف التلـف  )٤(وجـوز يف الـذكرى هلمـا. )٣(أما الكيفية فجائز حيث ال ميكن غريهـا مطلقـا
 )٨(وهو: الوقت )٧(السالمة به، وضيق )٦(، ورجاء)٥(بدونه

___________________________________ 
د يعـود وعلى تقدير االفرا. فعل تقدير التثنية يعود الضمري إىل التسبيحتني �عتبار بدليتهما عن الركعتني". عليها " يف بعض النسخ ) ١(

 .الضمري على التسبيحات
 .٨احلديث . ٤الباب . ٤٨٦ص . ٥، اجلزء )وسائل الشيعة) (٢(
 .يعين أن تغري الكيفية جائز لدى الضرورة مطلقا، سواء أكان من وحل، أو غرق، أو غريمها، إذا مل تندفع الضرورة إال بذلك) ٣(
 .أي للوحل والفرق) ٤(
 .أي بدون قصر) ٥(
 .ى خوف التلف، أي مع رجاء السالمة�جلر عطفا عل) ٦(
 .�جلر عطفا على خوف التلف، أي مع ضيق الوقت) ٧(
 .أي خوف التلف يقتضي جواز ترك الصالة) ٨(

    



٧٥٤ 

يف  -الفصـل العاشـر (.)٢(أمـا سـقوط القضـاء بـذلك فـال، لعـدم الـدليل. عليه )١(يقتضي جواز الرتك لو توقف
 )صالة املسافر

وهي مثانية فراسخ كل فرسخ ثالثـة أميـال، كـل ميـل أربـع ): قصد املسافة )٣(وشرطها(اليت جيب قصرها كمية 
 )٤(حاصلة من ضرب ثالثة يف مثانية، مث املرتفع يف أربعة) ستة وتسعني ألف ذراع(آالف ذراع، فتكون املسافة 

___________________________________ 
 .أنه لو توقف رجاء السالمة على ترك الصالة جاز له ترك الصالة: رةرجاء السالمة وخالصة معىن العبا: فاعل توقف) ١(
 .أي لو قلنا جبواز ترك الصالة لضرورة ملجئة فال دليل على سقوط القضاء) ٢(
 .أي وشرط صالة املسافر) ٣(
 .الفرسخ ثالثة أميال فتضرب الثمانية يف ثالثة أميال) ٤(

 .ميال ٢٤) = االميال - ٣) *(الفرسخ - ٨:(هكذا
 .كيلومرتات فالفرسخ ستة كيلومرتات فتضرب أربعة وعشرون ميال يف اثنتني  ٢وكل ميل 
 .فيكون جمموع املسافة لقصر الصالة ولالفطار مثانية وأربعني كيلومرتا ٤٨=  ٢*  ٢٤: هكذا

 .ذراعا ٩٦٠٠٠) =(االذرع - ٤٠٠٠) *(االميال - ٢٤(مث تضرب
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 .�لسطح االكرب )٢(سبع شعريات متالصقات كل إصبع  )١(وكل ذراع أربع وعشرون إصبعا
ت : وقيــل ــربذون -ســ ت  )٤(وجيمعهــا. )٣(عــرض كــل شــعرية ســبع شــعرات مــن شــعر ال ري يــوم معتــدل الوقــ مســ

 .البلد املعتدل وآخر حملته يف املتسع عرفا )٦(ومبدأ التقدير من آخر خطة. )٥(واملكان والسري الثقال االبل
 أو ليلته، أو امللفق) ملريد الرجوع ليومه )٧(أو نصفها(

___________________________________ 
 .إصبعا ٢٣٠٤٠٠٠) =(االصابع - ٢٤) *(االذرع - ٩٦٠٠٠)(١(
 .شعرية ١٦١٢٨٠٠٠) =(شعريات - ٧) *(االصابع - ٢٣٠٤٠٠٠)(٢(

 .فيصري جمموع الشعريات ستة عشر مليو� ومائة ومثانية وعشرين شعرية
 .اخليل الرتكية: -كفردوس   -ذون الرب ) ٣(
 .أي وجيمع هذه املسافة) ٤(
إذ يف االزمنـة السـابقة كانـت حتمـل االمتعـة واكثـر املسـافرين بواسـطة االبـل املهيئـة . أي اعتبار سري االبل احململة �الثقال أي االمتعة) ٥(

 .للحمل
 .حد البلد و�ايته: بكسر اخلاء) ٦(
 أي نصف املسافة وهي أربعة فراسخ ملن يريد الرجوع ) ٧(
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الــــذهاب يف أول أحــــدمها، والعــــود يف آخــــر اآلخــــر، وحنــــوه يف  )٢(، مــــع اتصــــال الســــري عرفــــا، دون)١(منهمــــا
، وآخـرون )٤(، وعليه مجاعة خمـريين يف القصـر واالمتـام مجعـا)٣(ويف االخبار الصحيحة االكتفاء به مطلقا. املشهور
املصــنف يف  )٧(وعليــه )٦(ومحلهــا االكثــر علــى مريــد الرجــوع ليومــه فيتحــتم القصــر، أو يتخــري )٥(ة خاصــةيف الصــال
 .الذكرى

___________________________________ 
ع مثانية أي من الليل والنهار، والتلفيق عبارة عن اجلمع بني مقدار من املسافة يف الليل، ومقدار من املسافة يف النهار، ليكون ا�مو ) ١(

 .فراسخ من ذاك
لفظة دون وما بعدها قيد للتفصيل الذي ذكره من اعتبار اتصال السـري، واعتبـار كـون الـذهاب واال�ب الربعـة فراسـخ ملريـد الرجـوع ) ٢(

 .ليومه، وهذا حكم املشهور
 .٢ - ١احلديث . ٢الباب . ٤٩٤ص ) املصدر نفسه(راجع . إتصل السري أم ال) ٣(
 .وما دل على كفاية الذهاب أربعة والرجوع أربعة. ما دل بظاهره على اعتبار الثمانية يف امتداد واحدأي مجعا بني ) ٤(

 .١١ - ٨ - ٦احلديث . ١الباب . ٤٩٢ص ) املصدر نفسه(راجع 
 .أما الصوم فال يقولون بسقوطه عمن ذهب أربعا وعاد) ٥(
 .التخيري مقتضى اجلمع كما تقدمالتعيني بناء على االخذ بظاهر االخبار اآلمرة �لقصر و ) ٦(
 .على مريد الرجوع ليومه ٤يف الذكرى على محل االخبار املشار إليها يف اهلامش  أي بىن املصنف ) ٧(
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كطالــب حاجــة   )٢(وخــرج بقصــد املقــدر الســفر إىل املســافة بغــريه )١(ويف االخبــار مــا يــدفع هــذا اجلمــع مبعنييــه
 )٦(و�بــع. )٥(وجــه قــوي )٤(علــى املســافة، ويف إحلــاق الظــن القــوي بــه )٣(عــادة توقفــه يرجـع مــىت وجــدها إال أن يعلــم

 الطالق والعتق )٩(الزوجة والعبد جيوزان )٨(ومثله. يفارقه مىت قدر مع إمكانه عادة )٧(متغلب
___________________________________ 

يـدفعهما مـا يف صـحيح معاويـة بـن عمـار مـن التصـريح بوجـوب القصـر للـذاهب أي اجلمع مبعىن التخيري، ومبعىن ارادة الرجـوع ليومـه ) ١(
راجــع . إىل عرفـات مــن دون تقييـد �حــد الـوجهني املــذكورين، مـع أن الــذاهب إىل عرفـات يف موســم احلـج ال يريــد الرجـوع إىل مكــة ليومـه

 .١احلديث . ١٣الباب : ٤٩٩ص ) املصدر نفسه(
 .أي بغري قصد املقدر) ٢(
 .قف طلب حاجتهأي تو ) ٣(
 .أي �لعلم) ٤(
 .نظرا إىل إحلاق الظن �لعلم شرعا يف كثري من املوارد كما يف القبلة، ويف كل مورد يتعذر حتصيل العلم فيه) ٥(
 .�جلر عطفا على كطالب حاجة، أي كتابع متغلب) ٦(
 .القاهر الرادة غريه: املتغلب) ٧(
 .�بع املتغلب الزوجة والعبد ، أي ومثل"�بع املتغلب : " مرجع الضمري) ٨(
 .أي أن العبد والزوجة حيتمالن) ٩(

    



٧٥٨ 

وحيـث تبلـغ املسـافة يقصـر . ولو ظن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصـد املسـافة ولـو تبعـا. )١(مع ظهور أمار�ما
 .)٣(، وال يضم إليه ما بقي من الذهاب بعد القصد متصال به مما يقصر عن املسافة)٢(يف الرجوع مطلقا

الذي ال خيـرج  )٥(وهو ملكه من العقار الذي قد استوطنه، أو بلده) ال يقطع السفر مبروره على منزله )٤(وأن(
ن حــدودها الشــرعية ســتة أشــهر فصــاعدا بنيــة االقامــة املوجبــة لالمتــام، متواليــة أو متفرقــة ، أو منــوي االقامــة )٦(عــ

 على الدوام مع استيطانه املدة
___________________________________ 

ولكـن يتمـان مـع هـذا إذا  . ة تسـتدعي طالقهـا ت الزوجـة اسـاء أي امارة العتق والطالق كما لو نـذر املـوىل عتـق رقبـة إن سـافر وأسـاء) ١(
 .أما لو كان قصدمها املتابعة ولو بعدمها فيجب القصر. كان من قصدمها الرجوع عند حصول العتق، أو الطالق

 .أم السواء خرج بقصد املسافة ) ٢(
يعين إذا كان قاصدا ستة فراسخ وانتهى اليها مث قصد فرسـخا ووصـله �لرجـوع البـالغ سـبعة فراسـخ فـال يضـم ذلـك الفرسـخ إىل هـذه ) ٣(

 .السبعة وإن كان مسريه ذها� وإ�� متصال
 .هذا هو الشرط الثاين لقصر صالة املسافر) ٤(
 .خيرج عن حدوده الشرعية ستة أشهر أي بلد ملكه من العقار اذا كان �قيا فيه ومل) ٥(
 .�ن نوى عشرة أ�م وبعدها قصد اخلروج مث جدد نية االقامة، وهكذا) ٦(

 .أما التوايل فهو جتديد النية عند ختام العشرة السابقة فورا. هذا هو التفريق يف النية

    



٧٥٩ 

) أو نيـة مقـام عشـرة أ�م(غـريه سـاوى  )١(ولو خرج امللك عنـه، أو رجـع عـن نيـة االقامـة. وإن مل يكن له به ملك
 .)٢(�مة بلياليها متتالية، ولو بتعليق السفر على ماال حيصل عادة يف أقل منها

ري نيــة االقامـة وإن جــزم �لســفر ) أو مضـي ثالثــني يومـا( أمـا املصــر مبعــىن . أي يف مكــان معــني) يف مصـر(بغــ
ومـىت انقطـع . دها ما يصليه قبـل السـفر ولـو فريضـةومىت كملت الثالثون أمت بع. )٣(املدينة، أو البلد فليس بشرط

بقـي علـى التمـام إىل أن  )٤(السفر �حد هـذه افتقـر العـود إىل القصـر إىل قصـد مسـافة جديـدة، فلـو خـرج بعـدها
 يقصد

___________________________________ 
 .يعين مل يكن له ملك يف تلك البلدة، وقد قصد االعراض عن االقامة فيها) ١(
 .كتجارة تطول معاملتها أكثر من عشرة أ�م عادة) ٢(
أي ال يعتــرب يف االقامــة كـــون املقــام فيــه بلـــدا، أو مدينــة مبعنـــاه املتعــارف كالقــاهرة وبغـــداد، بــل املقصـــود هــو كــل مكـــان معــني قصـــد ) ٣(

 .االقامة فيه، ولو كان يف البيداء مثال
 .على التمام حىت يقصد إنشاء سفر شرعي جديد وإن خرج عن حمل إقامته بعد حتقق االقامة فهو �ق) ٤(

    



٧٦٠ 

ولـو نــوى االقامــة يف عــدة مــواطن يف ابتــداء الســفر، أو  . املسـافة، ســواء عــزم علــى العــود إىل موضــع االقامــة أم ال
كان له منازل اعتربت املسافة بني كل منزلني وبني االخري، وغاية السـفر فيقصـر فيمـا بلغـه، ويـتم يف البـاقي وإن 

 .سفرمتادى ال
�ن يسافر ثالث سفرات إىل مسافة وال يقـيم بـني سـفرتني منهـا عشـرة أ�م يف بلـده،  )١()وأن ال يكثر سفره(

يسـتمر  )٤(ومـع صـدق االسـم )٣(أو يصـدق عليـه اسـم املكـاري واخوتـه، وحينئـذ فيـتم يف الثالثـة )٢(أو غريه مع النية
، أو )٥(و مفصولة بغري مسـافة يف بلـده، أو مـع نيـة االقامـةمتما إىل أن يزول االسم، أو يقيم عشرة أ�م متوالية، أ

 .)٧(أو جازما �لسفرمن دونه )٦(ميضي عليه أربعون يوما مرتددا يف االقامة
___________________________________ 

 .هذا هو الشرط الثالث لقصر صالة املسافر) ١(
 .نيتها ال توجب التمام ما مل ميض ثالثون يوما مرتددا أي ال يقيم مع نية االقامة، الن االقامة ا�ردة من) ٢(
 .أي يتم السفرة الثالثة بعد السفرتني، هذا يف الفرض االول) ٣(
 .أي يتم مع صدق اسم املكاري، هذا يف الفرض الثاين) ٤(
 .يعين إذا قصد االقامة الشرعية يف مكان معني يزول عنه عنوان كثري السفر) ٥(
 ".كثري السفر " ى كثري السفر أربعون يوما وهو مرتدد يف االقامة فقد زال عنه عنوان يعين إذا مضى عل) ٦(
 .أي من دون أن يسافر) ٧(

    



٧٦١ 

وهـو مـن يكـري دابتـه لغـريه ويـذهب معهـا فـال يقـيم : بضـم املـيم وختفيـف اليـاء) كاملكـاري(ومن يكثر سـفره 
 .ببلده غالبا العداده نفسه لذلك

 .الذي يؤجر نفسه لالسفار) واالجري(ة وهو صاحب السفين): واملالح(
وضـــابطه مـــن يســـافر إىل املســـافة وال يقـــيم  )٢(أو االشـــتقان )١(املعـــد نفســـه للرســـالة، أو أمـــني البيـــدر) والربيـــد(

 .)٣(العشرة كما مر
�ن تكـــون غايتـــه معصـــية أو مشـــرتكة بينهـــا وبـــني الطاعـــة، أو مســـتلزمة هلـــا  : )٤()وأال يكـــون ســـفره معصـــية(

 .)٥(احملرم واآلبق والناشز والساعي على ضرر حمرتم، وسالك طريق يغلب فيه العطب ولو على املال كالتاجر يف
___________________________________ 

 .لتداس) الشعري واحلنطة: (حمل مجع الطعام -كحيدر   -البيدر ) ١(
 .من يبعثه السلطان، أو ينتخبه الناس حلراسة البيادر: وأمني البيدر

 .مبعىن حارس احلقل واملزرعة -كلمة فارسية   -" دشتبان " عرب م) ٢(
 .من التفاصيل يف املسافة واالقامة. ٧٨١آنفا يف ص ) ٣(
 .هذا هو الشرط الرابع لقصر صالة املسافر) ٤(
 .أي ولو كان حصول العطب والضرر على مال حمرتم شرعا) ٥(

    



٧٦٢ 

عــة إبتــداء واســتدامة، فلــو عــرض قصــدها يف أثنائــه حبيــث ينافيــه، وهــي مان )١(وأحلــق بــه �رك كــل واجــب بــه
ويشــرتط حينئــذ كــون البــاقي مســافة ولــو �لعــود، وال يضــم �قــي الــذهاب . )٢(انقطــع الــرتخص حينئــذ و�لعكــس

 .)٣(إليه
ولـو تقــديرا  ) أو خيفــى عليـه اذانــه(، )٥(�لضـرب يف االرض ال مطلــق املـواراة )٤()وأن يتـوارى عــن جـدران بلــده(

 خفضكالبلد املن
___________________________________ 

 .مبعىن أن ترك الواجب كان بسبب السفر حيث كان السفر منافيا الداء ذلك الواجب فيلحق هذا �لعاصي بسفره: أي �لسفر) ١(
ية مث رجـع عــن كماأنـه لوكــان أول سـفره معصــ. أي لـو قصـد املعصــية يف أثنـاء الســفر انقطـع الــرتخص يف القصـر ووجــب عليـه االمتــام) ٢(

 .قصد املعصية فبعد ذلك يبدأ بسفر شرعي يوجب القصر إن متت بقية الشرئط
أي يشــرتط أن يكــون العــود بنفســه مســافة دون مــا اذا انضــم إىل العــود مــا بقــي مــن الــذهاب كمــن قصــد مكــا� يبعــد بســبعة فراســخ ) ٣(

مــن ذهابــه إىل ذلــك املقصــد فرســخ واحــد، ويكــون مقــدار لغــرض معصــية مث رجــع عــن قصــد املعصــية وهــو علــى رأس ســتة فراســخ فالبــاقي 
 .عوده سبعة فراسخ، فال يضم ذلك الفرسخ إىل هذه السبعة، وليكون ا�موع مثانية فراسخ

 .هذا هو الشرط اخلامس لقصر صالة املسافر) ٤(
 .�ن تغيب وراء تل، أو أكمة وحنومها، فان ذلك ال يوجب الرتخص) ٥(

    



٧٦٣ 

رب آخـر البلـد املتوسـط فمـا دون وحملتـه . االرض، وعادم اجلـدار واالذان، والسـمع والبصـرواملرتفع، وخمتلف  واملعتـ
 .واالكتفاء �حد االمرين مذهب مجاعة. والكالم )١(يف املتسع، وصورة اجلدار والصوت ال الشبح
فيتعـني ( )٣(شـرائط، وعليه املصنف يف سائر كتبه، ومع اجتماع ال)٢(واالقوى إعتبار خفائهما معا ذها� وعودا

 .املعهودين) مسجدي مكة واملدنية: (أربعة مواطن) إال يف(حبذف االخري يف الر�عية ) القصر
فيتخـري (وهو مـا دار عليـه سـور حضـرته الشـريفة، ): على مشرفه السالم(احلسيين ) ومسجد الكوفة واحلائر(
 .)٤(أخبار كثرية، ويف بعضها أنه من خمزون علم هللاومستند احلكم ). واالمتام أفضل. (بني االمتام والقصر) فيها

___________________________________ 
 .ما يرى من مثال الشخص وهيكله من غري تشخيص خلصوصياته: -كفرس   -الشبح ) ١(
 .فال يقصر يف الذهاب إال مع خفائهما، ويتم يف الرجوع بظهور أحدمها) ٢(
 .٧٨٤ - ٧٧٠ - ٧٧٦املصنف يف ص  أي الشرائط اخلمس اليت ذكرها) ٣(
 .٢٧ - ٢٥ - ٢٤ - ٢٣ - ٤ - ٣ ١احلديث  - ٢٥الباب . ٥٤٣ص ) وسائل الشيعة(راجع ) ٤(

    



٧٦٤ 

 .واالخبار الصحيحة حجة عليه. وحتم القصر فيها كغريها) �بويه(دمحم بن ) أبوجعفر(أي التخيري ) ومنعه(
وطــرد آخــرون احلكــم . ومل نقــف علــى مأخــذه) وطــرد املرتضــى، وابــن اجلنيــد احلكــم يف مشــاهد االئمــة (

يف البلـدان الثالثـة غـري احلـائر،  )٢(ورابـع. يف بلدي املسـجدين احلـرمني، دون اآلخـرين )١(و�لث. يف البلدان االربع
 .)٤(موضع اليقني فيما خالف االصل )٣(واالقتصار عليها. ومال إليه املصنف يف الذكرى

 .)٦(قبل جماوزة احلدين )٥(حبيث مضى منه قدر الصالة بشرائطها املفقودة) حاضراولو دخل عليه الوقت (
___________________________________ 

 .أي وطرد فقيه �لث) ١(
 ).مكة املكرمة واملدينة املنورة والكوفة: (أي وطرد فقيه رابع البلدان الثالثة) ٢(
 .يعود إىل البلدان الثالثة" عليها " ضمري ) ٣(
الن االصــل يف الســفر هــو القصــر، فــاخلروج عنــه حيتــاج إىل دليــل، فــنفس االمكنــة املــذكورة هــي املتعينــة �خلــروج عــن االصــل أمــا مــا ) ٤(

 .عداها فباقية حتت االصل
 .اليت جيب حتصيلها الجل الصالة حينئذ، فتحتاج إىل صرف وقت) ٥(
 .خفاء االذان واجلدران: ومها) ٦(

    



٧٦٥ 

عمــــال ) يف االقــــوى(الصــــالة فيهمــــا ) أمت(حبيــــث أدرك منــــه ركعــــة فصــــاعدا ) ســــفره(انتهــــاء ) أو أدركــــه بعــــد(
القصـر يف  )٤(التخيـري، ورابـع )٣(، والقـول اآلخـر القصـر فيهمـا ويف �لـث)٢(ولداللـة بعـض االخبـار عليـه )١(�الصل

 ).ب جرب كل مقصورةويستح. (، واحملصل ما اختاره هنا)٥(االول، واالمتام يف الثاين، واالخبار متعارضة
 )٧(، وقــد روي)٦(واملــروي التقييــد. عقبهــا) ثالثــني مــرة: �لتســبيحات االربــع(كــل صــالة تصــلى ســفرا : وقيــل

 .استحباب فعلها عقيب كل فريضة يف مجلة التعقيب، فاستحبا�ا عقيب املقصورة يكون آكد
___________________________________ 

 .االصل االويل يف الصلوات أي عمومات التمام اليت هي) ١(
 .١٠٩احلديث . ٢١الباب  ٥٣٦ص ). املصدر نفسه(راجع ) ٢(
 .أي ويف قول �لث) ٣(
 .أي ويف قول رابع) ٤(
 .فتجد االخبار هناك متعارضة بعضها مع بعض ٥٣٨إىل ص  ٥٣٤من ص ) املصدر نفسه(راجع ) ٥(
 .يعين تقييد ذلك �لصالة املقصورة سفرا) ٦(

 .١احلديث . ٢٤الباب . ٥٤٢ص ) نفسه املصدر(راجع 
 .٢١احلديث  ١٥الباب . ١٠٣١ص . ٤اجلزء ) املصدر نفسه(راجع ) ٧(

    



٧٦٦ 

.)١(أجودمهـــا االول لتحقـــق االمتثـــال فيهمـــا: وهـــل يتـــداخل اجلـــرب والتعقيـــب، أم يســـتحب تكرارهـــا؟ وجهـــان
 )يف اجلماعة -الفصل احلادي عشر (

حـىت أن الصـالة الواحـدة منهـا تعـدل مخسـا، أو ) أكـدة يف اليوميـةمت(، )٢(مطلقـا) وهي مستحبة يف الفريضة(
 .)٣(ولو وقعت يف مسجد تضاعف مبضروب عدده يف عددها. سبعا وعشرين صالة مع غري العامل، ومعه ألفا

 .مائة ألف )٤(ففي اجلامع مع غري العامل ألفان وسبعمائة، ومعه
 ___________________________________ 

ا مل يتقيــد اســتحباب الثالثــني ففــي الســفر بكو�ــا غــري مــا تــؤتى للتعقيــب ومل يتقيــد اســتحباب الثالثــني للتعقيــب بكو�ــا غريمــا النــه إذ) ١(
 . تؤتى للجرب، إذا فال مانع من التداخل، وصدق االمتثالني بعمل واحد

 . يومية كانت، أم غري ها) ٢(
 . ةأي حاصل ضرب عدد ثواب املسجد يف عدد ثواب اجلماع) ٣(

 . ٢٧٠٠=  ٢٧*  ١٠٠فمع غري العامل يرتفع العدد إىل ضرب ) ١٠٠( فاذا كان ثواب املسجد ب
 . ١٠٠٠٠٠=  ١٠٠٠*  ١٠٠أي ومع العامل يرتفع ضرب ) ٤(

 . ١٦احلديث . ١الباب . ٣٧٤ص . ٥اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع 
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إىل العشـرة، مث  )١(ا�مـوع يف سـابقهوروي أن ذلك مع احتاد املأموم، فلو تعـدد تضـاعف يف كـل واحـد بقـدر 
 .ال حيصيه إال هللا تعاىل

إال يف االستسـقاء، والعيـدين املندوبـة،  )٢(وواجبة يف اجلمعة، والعيدين مع وجو�ما، وبدعة يف النافلـة مطلقـا(
ريه إىل التقــي) والغـدير ة العيــد ولعـل مأخــذه شــرعيتها يف صــال. يف قــول مل جيــزم بــه املصـنف إال هنــا، ونســبه يف غــ
 .)٣(وأنه عيد

 ___________________________________ 
ث ) إىل العشـــرة مث ال حيصـــيه إال هللا تعـــاىل(ومجلـــة . ١٧احلـــديث ) املصـــدر نفســـه(راجـــع ) ١( ت مـــن هـــذا احلـــديث، وال مـــن أحاديـــ ليســـ

 . الباب
 . أي يف الراتبة واملبتدئة حىت يف نوافل شهر رمضان) ٢(
 ). الغدير عيد: الصغرى: (هذا استدالل لطيف مؤلف من الشكل االول املنطقي هكذا) ٣(
 ). وكل عيد جتوز اجلماعة يف صالته: الكربى(

 . فالغدير جتوز اجلماعة يف صالته: النتيجة
 ". عيد هللا االكرب وهو : " يف فضل يوم الغدير وهو كون الغدير عيدا فلقول االمام الصادق : أما اثبات الصغرى

 . ١احلديث . ٢الباب . ٢٢٤ص ) املصدر نفسه(راجع 
مـن مل يصـل مـع االمـام يف مجاعـة يـوم العيـد فـال : " أيضـا فلقولـه  -وهـي مشـروعية اجلماعـة يف كـل صـالة عيـد : وأما كليـة الكـربى

 . بناء على اطالق كلمة العيد، أو عمومها". صالة له وال قضاء عليه 
 . ٣احلديث . ٢الباب . ٩٦ص . ٥اجلزء ). وسائل الشيعة(اجع ر 

    



٧٦٨ 

�دراك (أي الركعــــة ) ويــــدركها( -علــــى االقــــوى  )١(مــــن االمــــام، أو املــــأموم، أو مهــــا وإن ترامــــت) واالعــــادة(
. أمــا إدراك اجلماعــة فســيأيت أنــه حيصــل بــدون الركــوع. �ن جيتمعــا يف حــد الراكــع ولــو قبــل ذكــر املــأموم): الركــوع
 .شك يف إدراك حد االجزاء مل حيتسب ركعة، الصالة عدمه فيتبعه يف السجود مث يستأنف ولو

عنـد املصـنف يف الـدروس، وهـو يـتم مـع كـون صـالته  )٢(إال أن يـؤم مثلـه، أو يف �فلـة) ويشرتط بلـوغ االمـام(
 .)٣(شرعية ال مترينية

 .على كراهة حالة االمامة، وإن عرض له اجلنون يف غريها كذي االدوار) وعقله(
وهي ملكة نفسانية �عثة على مالزمة التقوى اليت هي القيام �لواجبات، وتـرك املنهيـات الكبـرية ): وعدالته(
 )٤(مطلقا

 ___________________________________ 
 . أي اعيدت الصالة مرة �لثة ورابعة وخامسة، وهكذا) ١(
 . كما يف االستسقاء والعيدين والغدير على ماسبق) ٢(
 . الن صالة الصيب غري البالغ إذا كانت مترينية فمعناها أ�ا صورة صالة وليست بصالة حقيقية، إذا فال جيوز االئتمام به فيها) ٣(
 . أي مع االصرار على الكبائر أو عدمه) ٤(
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، ومـا )٤(، واجتنـاب مسـاوئها)٣(ة الـيت هـي اتبـاع حماسـن العـادات ملـروءا )٢(، ومالزمـة)١(والصغرية مـع االصـرار عليهـا
�الختبـار املسـتفاد مـن التكـرار املطلـق علـى  )٥(وتعلـم. ة اهلمـة ينفر عنه من املباحات، ويؤذن خبسـة الـنفس ود�ء

دلني بـــه يف عـــدلني �ـــا، وشـــياعها واقتـــداء العـــ )٨(وبشـــهادة. )٧(مـــن التكلـــف غالبـــا )٦(اخللـــق مـــن التخلـــق، والطبـــع
 .)٩(حبيث يعلم ركو�ا إليه تزكية: الصالة

 ___________________________________ 
 . تكرار الفعل من دون ختلل فرتة طويله: االصرار) ١(
 . ة �جلر عطفا على مالزمة التقوى أي وعلى مالزمة املروء) ٢(
 . أي قطيفة من جرد" جرد قطيفة " أي العادات احلسنة �ضافة الصفة إىل موصوفها على القلب مثل ) ٣(
 . أي العادات السيئة، �ضافة الصفة إىل موصوفها أيضا) ٤(
 . أي تعرف العدالة وختتري بتكرار عمل يتبني منه أنه من طبيعة العامل وأخالقه الذاتية ال من التخلق والتصنع) ٥(
 . يعين حىت يعرف منه أنه متصنع �لعدالة ومتظاهر �ا أم هي واقعية) ٦(
 . أي أن هذا االختبار املتكرر يكشف يف غالب االحيان عن جلي االمر وحقيقته" مطلع " حال للضمري يف : غالبا) ٧(
وبشـــهادة عـــدلني أي وتثبـــت العدالـــة : قولـــهيف " البـــاء اجلـــارة " أي وتعلـــم العدالـــة وكلمـــة شـــياعها واقتـــداء جمـــرورة عطفـــا علـــى جمـــرور ) ٨(

 . بشياعها بني الناس، و�قتداء عدلني معروفني �لعدالة به
 . أي كان اقتداؤمها به الجل تزكيته، أما إذا كان الغراض أخرى كاخلوف من سطوته مثال فال دليل على عدالته أبدا) ٩(
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وكـان عليـه أن يـذكر اشـرتاط طهـارة . )١(عند املأموم وال يقدح املخالفة يف الفروع، إال أن تكون صالته �طلة
أمــا ولــد . وإن كــان عــادال )٢(مولــد االمــام، فانــه شــرط إمجاعــا كمــا ادعــاه يف الــذكرى، فــال تصــح إمامــة ولــد الــز�

 .الشبهة ومن تناله االلسن من غري حتقيق فال
 .إن كان املأمون ذكرا أو خنثى) وذكوريته(
 .الحتمال ذكوريته) ذكرا، وال خنثى(ؤم ت) وتؤم املرأة مثلها، وال(
 .)٣(الحتمال أنوثيته وذكورية املأموم لو كان خنثى) وال تؤم اخلنثى غري املرأة(
يف سـائر االحــوال لالمـام، أو مــن  )٤(مينــع املشـاهدة أمجــع) حائــل بـني االمــام واملـأموم(مــع جسـم ) وال تصـح(

 عضه يف بعضهايشاهده من املأمومني ولو بوسائط منهم، فلو شاهد ب
 ___________________________________ 

 . كما إذا كان االمام يرى جواز الصالة يف اللباس املشكوك ويرى املأموم بطال�ا فيه) ١(
 . وهو ولد الز� من الطرفني، أي من كان أبواه معا مقصرين يف ذلك، أما لو كان أحدمها مشتبها فال يكون ولد ز�) ٢(
ى إذا أمت الذكور كان هناك احتمال أنو ثيتها وكذا لو أمت اخلنثى مثلهـا، الحتمـال كـون االمـام الثـى واملـأموم ذكـرا، فـال الن اخلنث) ٣(

 . جتوز امامتها لغري املرأة مطلقا وال للذكور وال للخناثى
 . مجع أو مجعاء، وقدمر مكررا سر ذلك منا يف تعاليقنا على الكتاب: الصحيح) ٤(
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 .ال متنع حيلولة الظلمة والعمى، كما )١(كفى
 .مع علمها �فعاله اليت حىت جيب فيها يلتابعة )٢(فال مينع احلائل مطلقا) إال يف املرأة خلف الرجل(
 .)٣(عرفا يف املشهور، وقدره يف الدروس مبا ال يتخطى) �ملعتد به(من املأموم ) وال مع كون االمام أعلى(

ت االرض منحــدرة اغتفــر  )٤(مطلقــابشــرب، وال يضــر علــو املــأموم : وقيــل ــ ؤد إىل البعــد املفــرط، ولــو كان ــ مــامل ي
، واملقعـــد هـــو االليـــة )٦(ومل يـــذكر اشـــرتاط عـــدم تقـــدم املـــأموم، والبـــد منـــه، واملعتـــرب فيـــه العقـــب قائمـــا. )٥(فيهمـــا
 .)٨(، واجلنب �ئما)٧(جالسا

 ___________________________________ 
 . أعضاء االمام، أومن يشاهده من املأمومني كرأسه مثال يف بعض حاالت الصالة كحالة القيام مثال أي لو شاهد املأموم بعض) ١(
 . سواء أكانت ترى شيئا من االمام ام ال) ٢(
 . أي ال تتجاوز اخلطوة الواحدة) ٣(
 . سواء أكان العلو بقدر اخلطوة أم أزيد) ٤(
 . ي، سواء من االمام إىل املأموم أم �لعكسأي يف االمام واملأموم فيغتفر العلو االحندار ) ٥(
 . مؤخر القدم -بكسر القاف  -والعقب . أي اذاكان االمام قائما، فاالعتبار بتأخر املأموم بعقبه) ٦(
 . أي إذا كان االمام جالسا جيب �خر املأموم عنه �ليته) ٧(
 . أي جيب �خر جنب املأموم من جنب االمام يف حالة الصالة �ئما) ٨(
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، ولـو مل يسـمع ولـو )١(ال يف السـرية(الـيت يسـمعها ولـو مههمـة ) خلفـه يف اجلهريـة(مـن املـأموم ) ة وتكره القراء(
هـذا هـو ) مسـتحبا(املـأموم احلمـد سـرا ) يف اجلهريـة قـرأ(وهي الصـوت اخلفـي مـن غـري تفصـيل احلـروف ): مههمة

ســــموعة فعليــــه الكــــل، لكــــن علــــى وجــــه الكراهــــة عنــــد ة يف اجلهريــــة امل أمــــاترك القــــراء. احــــد االقــــوال يف املســــألة
، والتحـــرمي عنـــد بعـــض، لالمـــر �النصـــات لســـامع القـــرآن، وأمـــا مـــع عـــدم مساعهـــا وإن قـــل فاملشـــهور )٢(االكثـــر

 .)٣(االستحباب يف أولييها، واالجود إحلاق أخرييها �ما
 ___________________________________ 

 . أي االخفاتية) ١(
 . ة ال يف تركها عند االكثر، والتحرمي عند البعض يف القراءالكراهة ) ٢(
ت لقراء: " قــال نظــرا إىل مــا رواه زرارة عــن أيب جعفــر ) ٣( ت خلــف إمــام فــال تقــرأن شــيئا يف االولتــني، وانصــ وال تقــرأن . تــه إن كنــ

ين يف الفريضــة خلــف االمــام فاســتمعوا لــه وأنصــتوا لعلكــم يعــ" وإذا قــرئ القــرآن : " شــيئا يف االخريتــني، فــان هللا عزوجــل يقــول للمــؤمنني
 ". فاالخري�ن تبعا لالولتني " ترمحون 
 . ٣احلديث . ٣١الباب . ٤٢٢ص . ٥اجلزء ". وسائل الشيعة " راجع 

 . لكنها فتوى على خالف املشهور
 ) طبعة النجف االشرف ١٨٦ - ١٨٤ص  ١٣اجلواهر اجلزء (راجع 
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ة فيها، وهو اختيار املصنف يف سائر كتبـه، ولكنـه  وأما السرية فاملشهور كراهة القراء. تلحقان �لسرية: وقيل
ة وجــــو�، أو اســــتحبا�  ومــــن االصــــحاب مــــن أســــقط القــــراء. هنــــا ذهــــب إىل عــــدم الكراهــــة، واالجــــود املشــــهور

مـن قـرأ : يقـول نني كـان أمـري املـؤم: قـال وقد روى زرارة يف الصحيح عن البـاقر . وهو أحود )١(مطلقا
 .)٢(خلف إمام �مت به بعث على غري الفطرة

فلـو أخـل �ـا، . )٣(�السـم أو الصـفة، أو القصـد الـذهين) املعـني(�المام ) نية االئتمام(على املأموم ) وجيب(
 .)٤(أو اقتدى �حد هذين، أو �ما وإن انفقا فعال مل يصح

________________________________ ___ 
 . أي سرا وجهرا) ١(
 . ٤احلديث ) املصدر نفسه(راجع . أي يبعث على غري دين االسالم، الذي هو دين الفطرة) ٢(

ث علــى غــري ديــن التوحيــد كمــا هــو املــراد مــن قولــه : واملــراد مــن الفطــرة هنــا كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة وأبــواه : التوحيــد أي يبعــ
 . يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه

 . أي القصد إىل هذا الشخص قصدا ذهنيا، وإن مل يعرفه �مسه وصفته) ٣(
اي كان هناك إمامان، فقصد االقتداء �حدمها من غري تعيني، أو االقتـداء بكليهمـا معـا فصـالته �طلـة، وإن كـان االمامـان متفقـني ) ٤(

 . يف القيام والركوع والسجود مثال
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ــــت وإن كــــان أهــــال هلــــا ــــو أخطــــأ تعيينــــه بطل ــــه نيــــة االمامــــة، إال أن جتــــب . )١(ول أمــــا االمــــام فــــال جتــــب علي
 .ولو حضر املأموم يف اثناء صالته نواها بقلبه متقر�. اجلماعةكاجلمعة يف قول، نعم يستحب

 )٢(بعــض االخبــار قطعهــا مــىت أقيمــت اجلماعــة وملــا يكملهــاويف . إذا أحــرم االمــام �لفريضــة) ويقطــع النافلــة(
 .)٣(ليفوز بفضيلتها أمجع

أي فـــوات اجلماعـــة يف جممـــوع الصـــالة، وهـــو قـــوي، ) لـــو خـــاف الفـــوت(أيضـــا ) الفريضـــة(ويقطـــع ): وقيـــل(
 .واختاره املصنف يف غري الكتاب، ويف البيان جعلها كالنافلة

هذا إذا مل خيـف الفـوت : )٤( فضيلة اجلماعة، وترك إبطال العمل، ليجمع بني)حسن(ند� ) وإمتامها ركعتني(
 .وإال قطعها بعد النقل إىل النفل

 ___________________________________ 
 . كما لو حسبه زيدا فبان أنه جعفر فتبطل، ولو كان الثاين أهال لالمامة) ١(
 . ة أي قطع النافلة وإن مل يكملهايرجعان إىل النافل" يكملها " و " قطعها " الضمريان يف ) ٢(

 . ١احلديث  - ٤٤الباب . ٤٩٦ا�لد االول ص " مستدرك وسائل الشيعة " راجع 
 . أي بفضيلة اجلماعة يف جمموع الصالة) ٣(

  . حيث اتفقوا على حرمة قطع الصالة، إال يف موارد خاصة مل يعلم أن هذا منها) ٤(
    



٧٧٥ 

 .ففي االستمرار، أو العدول إىل النفل، خصوصا قبل ركوع الثالثة؟ ولو كان قد جتاوز ركعتني من الفريضة
 .ويف القطع قوة: وجهان

 .)٣(استحبا� يف اجلميع )٢(مطلقا) )١(المام االصل(أي الفريضة ) نعم يقطعها(
معـه بغـري ركـوع إن مل يكـن ركـع، ) سـجد(�ن مل جيتمـع معـه بعـد التحرميـة يف حـده ): ولو أدركـه بعـد الركـوع(
مؤمتا إن بقي لالمام ركعة أخرى، ومنفـردا بعـد تسـليم االمـام ) مث استأنف النية(ركع طلبا الدراكه فلم يدركه، أو 

 .إن أدركه يف االخرية
فا�ـا (جيلـس معـه ويتشـهد سـتحبا إن كـان يتشـهد، ويكمـل صـالته  )٥(فانـه) بعـد السـجود )٤(خبالف إدراكه(

 )٦(ومها إدراكه بعد الركوع، وبعد السجود، لالمر �ا): املوضعنييف (يف اجلملة ) جتزيه ويدرك فضيلة اجلماعة
 ___________________________________ 

 . أي االمام املعصوم ) ١(
 . سواء خاف الفوت أم ال) ٢(
 . أي النافلة والفريضة) ٣(
 . أي خبالف ادراك املأموم االمام بعد السجود) ٤(
 . أي فان املأموم يف حالة ادراكه لالمام بعد السجود وجيلس مع االمام ويتشهد معه) ٥(
 . أي لالمر �ذ، اجلماعة) ٦(

    



٧٧٦ 

كفضيلة من أدركهـا مـن اوهلـا فغـري معلـوم ولـو اسـتمر يف الصـورتني قائمـا إىل   )٢(وأما كو�ا. إال الدراكها )١(وليس
يـدخل معـه يف  )٤(، والضـابط انـه)٣(أن فرغ االمام، او قام أو جلس معه ومل يسجد صـح أيضـا مـن غـري اسـتئناف

ســـــائر االحـــــوال، فـــــان زاد معـــــه ركنـــــا اســـــتأنف النيـــــة، وإال فـــــال، ويف ز�دة ســـــجدة واحـــــدة وجهـــــان احوطهمـــــا 
 .اختيارا )٥(االستئناف وليس ملن مل يدرك الركعة قطع الصالة بغري املتابعة

مبعـىن ان ال يتقدمـه فيهـا، بـل إمـا أن يتـأخر عنـه، : المامـه يف االفعـال إمجاعـا) املتابعة(على املأموم ) وجيب(
 .وهو االفضل او يقارنه

 ___________________________________ 
 . جلماعة إال الدراك فضيلة اجلماعة ملثل هذا املقتضيأي وليس االمر �ذه ا) ١(
 . أي واما كون فضيلة هذه اجلماعة كفضيلة من ادرك اجلماعة من البداية إىل النهاية فغري معلوم) ٢(
 . أي من غري استئناف للنية) ٣(
 . مام يف أية حالة وجدهأن يقتدي مع اال: أي القاعدة الكلية للمأموم يف صالة اجلماعة إذا اراد درك فضيلتها) ٤(
أي إذا نوى االئتمام وكان االمام يف الركوع االخـري ورفـع رأسـه قبـل أن يلحـق بـه لـيس لـه قطـع الصـالة، بـل البـد أن يبقـى علـى نيتـه ) ٥(

 . أما لو مل يلحق �المام وبقيت من الصالة ركعة، او اكثر فله القطع واستئناف نية �نية الجل املتابعة. االوىل

    



٧٧٧ 

أمـا االقـوال فقـد قطـع . ن مع املقارنة تفوت فضيلة اجلماعة، وإن صحت الصالة وإمنا فضلها مـع املتابعـةلك
ـــق هنـــا مبـــا يشـــمله، وعـــدم الوجـــوب أوضـــح إال يف تكبـــرية  املصـــنف بوجـــوب املتابعـــة فيهـــا أيضـــا يف غـــريه، وأطل

جتــب املتابعــة فيمــا ال جيــب مساعــه، وال  )٣(وكيــف. ، أو ســبقه مل تنعقــد)٢(�ــا، فلــو قارنــه )١(االحــرام، فيعتــرب �خــره
 .إال لوجوب املتابعة فيها )٥(اجيا�م علمه �فعاله؟ وما ذاك )٤(إمساعه إمجاعا، مع

 �سيا(املأموم على االمام فيما جيب فيه املتابعة ) فلو تقدم(
 ___________________________________ 

 . أي �خر املأموم عن تكبرية احرام االمام) ١(
 . أي فلو قارن املأموم االمام يف تكبرية االحرام، أوسبق االمام فيها مل تنعقد صالته، فاذا صلى مع املقارنة، أو السبق بطلت صالته) ٢(
أي كيـف ميكـن متابعـة املـأموم . يروم الشهيد الثاين قدس سره من تعجبه هذا إلكار متابعة املأموم االمام يف أقواله يف صالة اجلماعة) ٣(
 المام يف أقواله اليت ال جيب مساعها على املأموم، وال إمساعها من قبل االمام للمأموم؟ ا
ىت ال يتقدمــه علــى : أي مــع أن الفقهــاء �مجعهــم أوجبــوا علــى املــأموم علمــه �فعــال االمــام) ٤( مــن ركوعــه وســجوده، وتشــهده، وقيامــه حــ

 . تلك االفعال ويتبعه فيها
ث لوتقدمـه فيهـا متعمــدا : م املـأموم �فعـال االمـام إال الجـل وجــوب متابعـة املـأموم االمـام يف أفعالـهأي ولـيس اجيـاب الفقهـاء علـ) ٥( حبيـ

 . خبالف تقدمه عليه فيها نسيا� مث عاد اليها �نيا، فان صالته صحيحة. وعاد إليها بطلت صالته

    



٧٧٨ 

الحـــق لـــرتك  )٢(علـــى حالـــه حـــىت يلحقـــه االمـــام، والنهـــي) وعامـــدا �مث ويســـتمر(مـــا فعـــل مـــع االمـــام،  )١()تـــدارك
ويف بطـالن صـالة الناسـي لـو مل . املتابعة، ال لذات الصالة أو جزئهـا، ومـن مث مل تبطـل، ولـو عـاد بطلـت للـز�دة

 .يعد قوالن، أجودمها العدم والظان كالناسي، واجلاهل عامد
، مـــامل يـــؤد إىل العلـــو املفـــرط )٣(أذكـــاره، ليتابعـــه فيهـــا وإن كـــان مســـبوقا) االمـــام مـــن خلفـــه ويســـتحب إمســـاع(

 بل يستحب للمأموم ترك امساع) ويكره العكس(فيسقط االمساع املؤدي إليه 
 ___________________________________ 

 ). ٦٤٦(يف تروك الصالة ص لثاين حىت لو كان الزائد نسيا� ركنا، كالر كوع مثال حسبما أفاده الشهيد ا) ١(
 . اذا أئم �لتقدم كان منهيا عنه، والنهي عن العبادة يوجب فساد تلك العبادة: هذا جواب إشكال مقدر وهو) ٢(

ولـذلك مل " ابعـة تـرك املت" وهـو : �ن النهي مل يتعلق بذات العبادة، أو جيزئها حىت تبطل الصالة، وامنـا تعلـق �مـر خـارجي: فأجاب 
 . تبطل الصالة

 . أي وإن كان املأموم مسبوقا، كما لو حلق �المام أثناء الصالة فاالمساع مستحب على االطالق) ٣(

    



٧٧٩ 

رية االحــرام لـو كــان االمــام منتظــرا لــه يف الركــوع وحنـوه)١(االمـام مطلقــا ، )٣(، ومــا يفــتح بــه علــى االمــام)٢(، عــدا تكبــ
 .والقنوت على قول

 .يف فريضة مقصورة، وهو مذهبه يف البيان: وقيل )٥(مطلقا) )٤(�مت كل من احلاضر واملسافر بصاحبهوأن (
 .)٦(يف احلضر والسفر، أو يف الفريضة غري املقصورة" بل �ملساوي " 
 )٧(، للنهي عنه وعما قبله يف االخبار)وأن يؤم االجذم واالبرص الصحيح(

__________________________________ _ 
 . أي يف مجيع أذكاره، سواء أكانت الصالة جهرية أم اخفائية) ١(
 . كما لو كان االمام يف انتظار املأمومني من الفرقة الثانية يف صالة اخلوف) ٢(
 . من عدد الركعات فال �س �مساع االمام ذلك الذكر: من ذكر موقول وما شك فيه: أي يذكر االمام وينبهه على ما نسبه) ٣(
 . أي ويكره ائتمام احلاضر �ملسافر واملسافر �حلاضر) ٤(
 . سواء يف فريضة مقصورة أم غريها) ٥(
 . كما يف صالة املغرب والغداة) ٦(
االبـرص، وا�ـذوم، وولـد الـز�، واالعـرايب : مخسة ال �مون الناس وال يصلون �م صـالة فريضـة يف مجاعـة: " عن االمام الباقر ) ٧(

 . هاجر واحملدودحىت ي
 . ٢احلديث . ١٥الباب . ٣٦٩ص . ٥اجلزء ". املصدر نفسه " راجع 

    



٧٨٠ 

 .)٢(على الكراهة مجعا )١(احملمول
 .، وسقوط حمله من القلوب)٣(للنهي كذلك) واحملدود بعد توبته(
لالعـــرايب، أو وهـــو املـــدين املقابـــل ) �ملهـــاجر(ســـكان الباديـــة : وهـــو املنســـوب إىل االعـــراب وهـــم) واالعـــرايب(

ووجه الكراهة يف االول مـع الـنص بعـده عـن مكـارم االخـالق . املهاجر حقيقة من بالد الكفر إىل بالد االسالم
 .وحماسن الشيم املستفادة من احلضر

 ___________________________________ 
 . �جلر صفة للنهي، أي للنهي احملمول على الكراهة) ١(
حبمــل أخبــار النهــي علــى الكراهـــة كمــا هــي طريقــة اجلمــع بــني الظــاهر والــنص املتداولــة بـــني : الناهيــة وا�ــوزة أي مجعــا بــني االخبــار) ٢(

 . نعم: سئل عن ا�ذوم واالبرص يؤمان املسلمني؟ قال: ومن االخبار ا�وزة قول االمام الصادق . الفقهاء قدست أسرارهم
 وهل كتب هللا البالء إال على املؤمنني؟ . نعم: من؟ قال االمامهل يبتلى هللا �ما املؤ : قال السائل

 ". املصدر نفسه " راجع . ١احلديث 
  ٨٠٣ص ) ٧(أي بعد توبته وتقدم النهي يف التعليقة رقم) ٣(

    



٧٨١ 

وميكـــن أن يريـــد بـــه مـــن ال يعـــرف حماســـن . )١(وحـــرم بعـــض االصـــحاب امامـــة االعـــرايب عمـــال بظـــاهر النهـــي
أو علـى مـن عـرف  )٢( )االعراب أشد �فـرا ونفاقـا (: حكام منهم املعين بقوله تعاىلاالسالم وتفاصيل اال

 .ذلك، وترك املهاجرة مع وجو�ا عليه فانه حينئذ متتنع امامته، الخالله �لواجب من التعلم واملهاجرة
 .)٥(ال مبثله )٤(، ونقصه)٣(للنهي عنه) واملتيمم �ملتطهر �ملاء(
اذا عـرض لالمـام مــانع مـن االمتـام، بـل ينبغـي اسـتنابة مـن شــهد  )٦(، أو مطلقـا)بركعـةوأن يسـتناب املسـبوق (
 .االقامة

 ___________________________________ 
 . ٨٠٣يف ص "  ٧" تقدم النهي يف التعليقة رقم ) ١(
 . ٩٨اآلية : النوبة) ٢(
 ". ال يؤم صاحب التيمم املتوضئني : " م قالفيما رواه السكوين عن االمام جعفر الصادق عن أبيه عليهما السال) ٣(

 . ٥احلديث . ١٧الباب  ١ ٤٠٢ص ). املصدر نفسه(راجع 
 . لكنها معارضة بروا�ت أكثر وأصح، ولذلك محل املصنف تلك الرواية على الكراهة

 . ٤ - ٣ - ٢ - ١احلديث  ٤٠١ص ". املصدر نفسه " راجع 
 . أي ولنقص التيمم عن املتطهر �ملاء، الن التيمم طهارة عذرية وليست بكاملة" ة الالم اجلار " �جلر عطفا على جمرور ) ٤(
 . أي ال يكره اقتداء املتيمم �ملتيمم) ٥(
 . أي تكره استنابة املأموم املتأخر عن سائر املأمومني فيما اذا عرض لالمام مانع عن االستمرار، سواء أكان �خره بركعة أم أزيد) ٦(

    



٧٨٢ 

ت  يفتقــرون إىل نيــة  )٢(ويف الثــاين. وإال فللمــأمومني )١(صــالة االمــام فــان بقــي مكلفــا فاالســتنابة لــهومــىت بطلــ
ال، النـه خليفـة االمـام : وقيـل. واالقـوى يف االول ذلـك. االئتمام �لثاين، وال يعترب فيهـا سـوى القصـد إىل ذلـك

 .ة قرأ املستخلف، أو املنفرد قبل القراء )٣(مث إن حصل. فيكون حبكمه
وإن كان يف أثنائها ففي البنـاء علـى مـا وقـع مـن االول، أو االسـتئناف، أو االكتفـاء �عـادة السـورة التيفـارق 

 .)٤(فيها أوجه؟ أجودها االخري
 ___________________________________ 

 . يعين اذا كان االمام �قيا على الشعور والتكليف فتعيني النائب مفوض اليه) ١(
 . ة تعيني املأمومني للنائب جيب عليهم استيناف نية االقتداء �ذا االمام النائب الذي اختارهأي يف صور ) ٢(
 . ة أي حصل املانع لالمام قبل القراء) ٣(
ن االمامـة قبــل الشــروع يف القــراء": االول : " الصـور ثالثــة) ٤( ة علــى النائــب، أو  ة ففـي هــذه الصــورة جتـب القــراء مــا اذا انقطـع االمــام عــ
ففـي هـذه الصـورة هـل جيـب . ة كمـا اذا حصـل لـه املـانع يف أثنـاء احلمـد، أو السـورة ما اذا انقطع االمام يف أثناء القراء": الثانية . " نفردامل

 ة مـن موضـع انقطـاع االمـام االول، أو اعـادة السـورة ة من أول احلمد، أو االستمرار يف القـراء على النائب، أو على املنفرد استئناف القراء
�ـا كاملــة  االجـود االخـري، الن االمـام االول قـد حتمـل احلمـد بقراء. الـيت وقـع فيهـا ذلـك فحسـب مـن غـري حاجـة إىل اعـادة احلمـد أيضـا؟

 . وامنا عرض االنقطاع أثناء السورة يف الفرض
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 .ففي إعاد�ا وجهان، أجودمها العدم )١(ولو كان بعدها
حــني ) يف االثنــاء إنفــرد(المــام لالمامــة حبــدث أو فســق، أو كفــر مــن ا" عــدم االهليــة " للمــأموم ) ولــو تبــني(
 .)٢(ة كما تقدم والقول يف القراء. العلم
 .لالمتثال )٣(على االصح مطلقا) وبعد الفراغ ال إعادة(

 .)٤(يعيد يف الوقت، لفوات الشرط، وهو ممنوع مع عدم إفضائه إىل املدعى: وقيل
___________________________________  

ة كلهــا، احلمــد والســورة معــا، فــاالجود أيضــا عــدم احلاجــة إىل  وهــي مــااذا انقطــع االمــام بعــد إكمــال القــراء: هــذه هــي الصــورة الثالثــة) ١(
 . ة كلها االستئناف، الن االمام قد حتمل القراء

 . م يف أثنائهامن البناء على موضع االنقطاع، أو االستئناف أو االكتقاء �لسورة اليت قطع االما ٨٠٦ص ) ٢(
 . ال يف داخل الوقت، وال يف خارجه) ٣(
ت فقــط) ٤( وهــو االهليــة الــذي يوجــب : فــوات الشــرط(والــدليل الــذي أقامــه علــى هــذه الــدعوى هــو . الن املــدعى هــو االعــادة يف الوقــ

ت ". وهــو الصــالة : فــوات املشــروط والقضــاء خارجــه، الن فــوات وهــذا الــدليل كمــا تــرى ال يطــابق املــدعى، بــل مقتضــاه االعــادة يف الوقــ
 . الصالة يقتضي ذلك معا فال وجه ال ختصاصه �العادة يف الوقت فقط
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هـو، وكـذا لـو تبـني كونـه خارجـا ) اسـتناب(من الصالة ال خيـرج عـن االهليـة كاحلـدث ) ولو عرض لالمام خمرج(
 .وميكن مشول املخرج يف العبارة هلما. ابتداء لعدم الطهارة

 .أ�م بعدها كاملصلني )١(، ملا روي)قد قامت الصالة: (قول املؤذن) بعد(لمأموم واالمام ل) ويكره الكالم(
ؤذن لنفســه ويقــيم(، لكونــه خمالفــا )واملصــلي خلــف مــن ال يقتــدى بــه( مــا جيــزئ  )٢(ان مل يكــن وقــع منهمــا) يــ

 .)٣(عن فعله كاالذان للبلد اذا مسعه، أو مطلقا
إىل آخــر (مــرتني ) قــد قامــت الصــالة: (علــى قولــه) اقتصــر(ة  االذان خلــوف فــوت واجــب القــراء) فــان تعــذر(
ة الســـورة ســـقطت، وان ســـبقه  مث يـــدخل يف الصـــالة منفـــردا بصـــورة االقتـــداء، فـــان ســـبقه االمـــام بقـــراء) االقامـــة

بح هللا اســتحبا� إىل أن يركــع، �لفاحتــة أو بعضــها قــرأ إىل حــد الراكــع وســقط عنــه مــا بقــي، وان ســبق االمــام ســ
 .)٤(فاذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه وخرج حبسنا�م، روي ذلك عن الصادق 

 ___________________________________ 
 . االقامة من الصالة فاذا أقمت فال تتكلم: يف قول االمام الصادق ) ١(

 . ١٢احلديث . ١٠باب ال. ٣٩٢ص ) املصدر نفسه(راجع 
 . أي من االذان واالقامة) ٢(
 . أي مطلق االذان وان مل يكن أذان البلد االعالمي) ٣(
 . ٩احلديث . ٦الباب . ٣٨٥ص . ٥اجلزء ). املصدر نفسه(راجع ) ٤(
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عـــرض  ولـــو. )٢(، والـــنقص)١(وكـــذا مجيـــع املراتـــب، ال يـــؤم النـــاقص فيهـــا الكامـــل، للنهـــي) وال يـــؤم القاعـــد القـــائم(
 .إن مل ميكن استخالف بعضهم )٣(العجز يف االثناء انفرد املأموم الكامل حينئذ

 )٤(ة احلمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا، أو تشـديدا، أو صـفة واجبـة وهو من ال حيسن قراء): وال االمي(
، )٦(ن املــأموم، أو نقصــا)٥(وهــو مــن حيســن ذلــك كلــه، وجيــوز مبثلــه مــع تســاويهما يف شــخص ا�هــول) القــارئ(

وإن نقـص قـدر  )٧(ولو اختلفـا فيـه مل جيـز. وعجزمها عن التعلم لضيق الوقت، وعن االئتمام بقارئ، أو أمت منهما
جمهــول االمــام إال أن يقتــدي جاهــل االول جباهــل اآلخــر، مث ينفــرد عنــه بعــد متــام معلومــه كاقتــداء حمســن الســورة 

 )٨(خاصة جباهلها
__________________________ _________ 

 . ١٩١ص . ١رواه الشيخ يف أخلالف اجلزء ) ١(
 . للنهي أي ولنقص القاعد عن القائم الكامل: يف قوله" الالم اجلارة " �جلر عطفا على جمرور ) ٢(
 . أي حني عروض العجز على االمام) ٣(
 . كاملد يف وال الضالني مثال) ٤(
 . لب العاملني اللحمان اللحيم: ال حيسنان النطق �لراء مثال كأن يقول كال مها أي الكلمة ا�هولة هلما، كما لو كا� معا) ٥(
 . أي كان عجز املأموم أكثر من عجز االمام) ٦(
أموم �لعكــس) ٧( كمــا يف الفــرض املتقــدم فيقتــدي املــأموم اجلاهــل �حلمــد �المــام ) ٨(كمــا لــو عــرف االمــام احلمــد وجهــل الســورة، واملــ

 ل �لسورة، مث ينفرد بعدمتام احلمد ويقرأ السورة العارف للحمد اجلاه
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 .)١(وال يتعاكسان
ؤف اللســان( ريه) وال املــ ، و�ملثنــاة مــن حتــت وهــو الــذي ال يبــني )٢(كــااللثغ �ملثلثــة وهــو الــذي يبــدل حرفــا بغــ
فتـــه إســـقاط أمـــا مـــن مل تبلـــغ آ). �لصـــحيح( )٤(، والتمتـــام والفأفـــاء وهـــو الـــذي ال حيســـن �ديـــة احلـــرفني)٣(الكـــالم

 .)٥(احلرف، وال إبداله، أو يكرره فتكره إمامته �ملتقن خاصة
 االجود أداء )٧(، أو تشاح املأمومون وهو)٦(من االئمة لو تشاحوا) ويقدم االقرأ(

 ___________________________________ 
 . أي وال يقتدي عارف احلمد وجاهل السورة جياهل احلمد وعارف السورة) ١(
 . كمن يبدل الشني يف التلفظ �لسني) ٢(
 . �لياء بدل الثاء وهو الذي ال يفهم لفظه" االليغ " أي ) ٣(
 . وهو الذي يعجل يف الكالم وال يفهمه ويردد التاء يف كالمه: أي التمتام) ٤(

 . هو الذي يكثر ترديد الفاء، وال حيسن �ديتها: والفأفاء
 . من حيث عدم االتقان فال �س �الئتمام بهفاذا كان املأموم أيضا مثله ) ٥(
ىت . املقصـود مــن التشــاح هنـا التســابق، نظــرا إىل حتصـيل االجــر و الثــواب �المامـة) ٦( ولــيس املــراد منـه هــو التنــازع يف االمـور الدنيويــة حــ

 . يتقدم هو لالمامة، إذ كيف بعقل ذلك وهو مبطل لالمامة، ومسقط للعدالة
 . أمرجع الضمري االقر ) ٧(
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فان تسـاووا فيهمـا . فان تساووا فاالحفظ. )٢(، وإن كان أقل حفظا)١(ة، ومعرفة أحكامها وحماسنها وإتقا� للقراء
وأســقط املصــنف يف الــذكرى اعتبــار الزائــد، . فــان تســاووا فيهــا فاالفقــه يف غريهــا. يف أحكــام الصــالة) فاالفقــه(

فيها، بل كثري منها كمال يف نفسـه وهـذا منهـا مـع مشـول وفيه أن املرجح ال ينحصر . خلروجه عن كمال الصالة
. هــذا هــو االصــل. مــن دار احلــرب إىل دار االسـالم) فاالقــدم هجـرة(ة  فــان تسـاووا يف الفقــه والقــراء. لــه )٣(الـنص

 .السبق إىل طلب العلم )٤(هو: ويف زماننا قيل
تصـاف �الخـالق الفاضـلة، والكمـاالت إىل سكىن االمصار جمازا عـن اهلجـرة احلقيقيـة ال�ـا مظنـة اال: وقيل

 .النفسية، خبالف القرى والبادية
 ___________________________________ 

 . من جتويد احلروف وإشباعها، ورومها وإمشامها، وحنو ذلك: ة أي االعرف مبحاسن القراء) ١(
 . قلة حفظه �لنسبة إىل غريما حيتاج اليه من الصالة) ٢(
 . ١احلديث  ٢٦الباب . ٤١٥ص  ٥اجلزء ) الشيعةوسائل (راجع ) ٣(
 . أي االقدم هجرة من سبق إىل طلب العلم) ٤(
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 .)٢(�لتشديد أو حذف املضاف )١(إن اجلفاء والقسوة يف الفدادين: وقد قيل
 .يقدم أوالد من تقدمت هجرته على غريه: وقيل

 .قيده يف غريه، أو يف االسالم كما )٤(مطلقا) فاالسن(يف ذلك  )٣(فان تساووا
أو ذكرا بني الناس، النه يسـتدل علـى : وجها، لداللته على مزيد عناية هللا تعاىل) فاالصبح(فان تساووا فيه 

ومل يـذكر هنـا تـرجيح اهلـامشي، لعـدم دليـل صـاحل لرتجيحـه وجعلـه . الصاحلني مبـا جيـرى هللا هلـم علـى ألسـنة عبـاده
 .حات بعد ذلك االتقى، واالورع مث القرعةوزاد بعضهم يف املرج. يف الدروس بعد االفقه

 .ويف الدروس جعل القرعة بعد االصبح
 .وبعض هذه املرجحات ضعيف املستند، لكنه مشهور

 ___________________________________ 
 . كل من يعلو صوته عند املتكلم ويشتد صراخه: -بتشليذ الدال  -الفداد ) ١(

 . رعاة الغنم وأصحاب البقر واالبل، ومن حذا حذوهم ممن تعلو أصوا�م يف حروثهم، ومع مواشيهم: واملراد هنا
 . -بتخفيف الدال  -أي اهل الفدادين ) ٢(
 . أي أوالد من تقدمت هجرته على غريه) ٣(
 . أي أطول عمرا مطلقا أو الذي كانت مدة إسالمه أطول) ٤(
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 .لو اجتمعوا) )٢(أوىل من اجلميع( )١( مسجد خمصوصيف) الراتب(االمام ) و(
ـــزل( يف إمارتـــه أوىل مـــن مجيـــع مـــن ) االمـــارة(صـــاحب ) و. (، ومـــن الراتـــب)٣(أوىل مـــنهم) وكـــذا صـــاحب املن
 ال فضيلة ذاتية )٦(سياسة أدبية )٥(وأولوية هذه الثالثة. أيضا )٤(ذكر

 ___________________________________ 
 . �ن يكون امام راتب هلذا املسجد : أي خصص له) ١(
 . وهو االقرأ، واالحفظ، واالفقه، واالقدم هجرة يف االسالم، واالسن، واالصبح) ٢(

ان امــام الراتــب يف مســجد خمصــوص عــني لــه الصــالة فيــه اذا اجتمــع املــذكورون وهــو فــيهم فهــو مقــدم وأوىل �لصــالة يف : ومعــىن العبــارة
 . املسجد منهم

 . ٢أي من املذكورين يف اهلامش ) ٣(
 . ، ومن صاحب املنزل٢أي من املذكورين يف اهلامش ) ٤(
 . وهم امام الراتب، وصاحب املنزل، وصاحب االمارة) ٥(
وتقدم صـاحب املنـزل علـى امـام الراتـب وعلـى مـن ذكـر يف  ٢أن تقدم امام الراتب على املذكورين يف اهلامش : خالصة هذا الكالم) ٦(
امنا هو الجل امر سياسي عريف : ٢وتقدم صاحب االمارة على صاحب املنزل، وعلى امام الراتب وعلى من ذكر يف اهلامش . ٢امق اهل

ولـيس يف . وهو االحتفاظ على كيانه ومقامه يف ا�تمع، وبقاء هذا الكيان ليهابه الناس يف اوامره ونواهيه وافعاله حىت تبقى ا�ة االسـالم
 . منهم على من ذكر لفضيلة ذاتية فيه ولذا لو اذن كل واحد من الذين له حق االولوية لغريه فلقد زالت الكراهةتقدم كل واحد 
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ت الكراهــة ريهم انتفــ ــى حضــوره، بــل ينتظــر لــو �خــر ويراجــع إىل ان . ولــو اذنــوا لغــ وال يتوقــف أولويــة الراتــب عل
ت الفضــيلة فيســقط اعتبــاره ريه كاملســتعري، وال فــرق يف صــاحب املنــز . يضــيق وقــ ل بــني املالــك للعــني، واملنفعــة وغــ

 .)٢(ولو اجتمع مالك االصل واملنفعة فالثاين أوىل. فاملالك اوىل )١(ولو اجتمعا
 ___________________________________ 

 . تصوير املسألة هكذا) ١(
 . واملستعري كالمها من ائمة اجلماعةجيتمع مالك العني مع مستعري العني يف نفس الدار املستعارة، واملالك ): �رة(
جيتمــع مالــك العـني املســتأجر مــع مسـتعري هــذه العــني املسـتأجرة يف نفــس العــني املسـتأجرة وكالمهــا مــن ائمـة اجلماعــة فهنــا يقــدم ) واخـرى(

 . مالك العني املستأجرة على املستعري للعني
جيتمــع مالــك العــني، واملسـتأجر هلمــا، واملســتعري للعــني مــن املسـتأجر فهنــا يقــدم مالــك العــني املسـتأجرة علــى مالــك العــني وعلــى ): و�لثـة(

 . مستعريها، الن مستأجر العني هو املالك ملنافع العني فعال خالل مدة اجارته فتكون السطة له فيقدم حىت على مالك العني
 . فيقدم حىت على مالك العني: عند قولنا ١ة يف اهلامش عرفت وجه االولوي) ٢(
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عنـــه احملمـــول علـــى  )١(ممـــن ال يتصـــف بصـــفتهم، للنهـــي) ويكـــره إمامـــة االبـــرص، واالجـــذم، واالعمـــى بغـــريهم
 .الكراهة مجعا وقد تقدم

 ___________________________________ 
  . ٢احلديث . ٢١الباب . ٤٠٩وص . ٢ديث احل. ١٥الباب  ٣٩٩ص . ٥اجلزء ) وسائل الشيعة(راجع  )١(
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