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االثنا عشريّة في فقه الصالة 

تأليف

ين العاملّي الشيخ حسن بن زين الّدِ

المعروف بـ)صاحب المعالم(

)ت1011هـ(

إبراهيم السيّد صالح الرشيفّي/ السيّد احمد علوي الشميمّي

Twelve Chapters Regarding The Rules 
of Prayers Written by Sheikh Hasan 
bin Zain al-Din Al-Ameli known as 

(Sahib Al-ma'alim) died in (1011 AH) 

االثنا عشرّية في فقه الصالة
ين العاملّي تأليف: الشيخ حسن بن زين الِدّ
المعروف بـ(صاحب المعالم) (ت١٠١١هـ)

Annotated by

Sayyed Ibrahim Salih Al-Sharifi

Sayyed Ahmed Alawi Al-shimimi

Sheikh Altusi centre for studies and review in 
Al Najaf Al Ashraf 

Al-Abbas holy shrine
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الملّخص

تُعّد هذه الرسـالة الموسـومة بـ)االثنا عشــريَّة في فقه الصلة( للفقيه البارع الشـيخ 

يـن العاملـّي المعـروف بصاحـب المعالـم, مـن الرسـائل المهّمـة في  حسـن بـن زيـن الدِّ

بابهـا؛ إذ تنـاول فيهـا مؤلِّفهـا الجليـل كّل مـا يرتبـط بالصلة, سـواء اليوميّة منهـا, أو صلة 

الجمعـة, أو اآليـات, أو الميّـت. سـطّرها بعبارات دقيقـة ومقتضبة جّداً, تـدلُّ على تمّكنه 

العالـي فـي الفقـه, وبراعتـه في اللغة بإيصال المقصـود إلى المتلّقي بأقـلِّ عبارة موجزة، 

ولهـذا صـارت هـذه الرسـالة جديـرًة باهتمام علمـاء المذهب رضـوان الله تعالـى عليهم, 

حيـث بسـطوا لهـا شـروحاً, ونقلوا بعض عباراتها فـي مطّوالت كتبهم الفقهيّـة, ورغم ذلك 

لـم تظهـر إلـى عالـم الطباعـة والنشـر, فعزمنا علـى أْن نقّدمها إلـى هواة  الِعلم بالشـكل 

اللئـق بهـا، ومن الله نسـتمد التوفيق والسـداد.
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Abstract

This Risalah, which is titled )Salatiyah Twelver ( of Sheikh Hasan 
bin Zain al-Din Al-Ameli, known as Sahib Al ma'alim, is one of 
the important Risalahs . The esteemed author dealt with everything 
related to prayer, whether daily, Friday prayer, Al- Ayat Prayer, or 
Prayer of the Dead.

He underlined it in very precise and succinct terms, indicating his 
high mastery in jurisprudence )fiqh(, and his proficiency in language 
by delivering the intended to the recipient with the least concise 
words, and this Risalah has become worthy of the attention of scholars 
of the doctrine. Where they spread explanations, and conveyed some 
of its phrases in the lengths of their jurisprudential books, and yet did 
not appear to the world of printing and publishing, we determined to 
provide them to the enthusiasts of science in the appropriate form, 
and from Almighty Allah we draw success.
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مقّدمة التحقيق: 

 والحمـد للـه، وصلّـى اللـه على خيـر خلقه سـّيدنا محّمد بن عبد اللـه، وعلى آله 

الطاهرين. الطّيبين 

ـَاَة َكاَنْت َعَلـى اْلُمْؤمِنِيـَن ِكَتاًبا  وبعـد، قـال تعالـى فـي كتابـه الكريـم: }إِنَّ الصَّ

َمْوُقوًتـا{)1(. اهتمَّ الشـارع المقـّدس بهذه الفريضة المباركة اهتمامـاً بالغاً؛ إذ بها تتحّقق 
الّصلـة بيـن العبـد وربّـه، وتبعـاً لهذا االهتمـام وألهميّة هـذه الفريضة، اعتنـى بها علماء 

المسـلمين عاّمـة وعلمـاء مذهب أهـل البيت خاّصة عنايـة كبرى بحثـاً وتحقيقاً، عن 

طريـق ضبـط كّل مـا يرتبـط بها، مـن مقّدماتها، وكيفيّاتهـا، وأوقاتهـا، وغير ذلك. 

وهـذه الرسـالة الماثلـة بيـن يـدي القـارئ الكريـم والمعروفـة بــاالثنا عشــريَّة في 

يـن العاملـّي المعـروف بصاحب  فقـه الصـلة للفقيـه البـارع الشـيخ حسـن بـن زين الدِّ

المعالـم، مـن الرسـائل المهّمـة فـي موضوعهـا؛ إذ تنـاول فيهـا مؤلِّفهـا الجليـل كّل مـا 

يرتبـط بالصـلة، سـواء اليوميّـة منهـا، أو صـلة الجمعة، أو اآليـات، أو الميّت. سـطّرها 

بعبـارات دقيقـة ومقتضبـة جـّداً، تدلُّ على تمّكنـه العالي في الفقـه، وبراعته في اللّغة 

بإيصـال المقصـود إلـى المتلّقـي بأقـلِّ عبارة موجـزة؛ ولهذا صـارْت هذه الرسـالة محّط 

أنظـار فقهـاء المذهـب؛ إذ بسـطوا لهـا شـروحاً متعّددة، كما سـتقف عليه إْن شـاء الله 

مـة الموجـزة، المنعقـدة لبيـان أمريـن، همـا: ترجمـة موجـزة  تعالـى فـي هـذه المقدِّ

ـن النسـخ الخطيّـة المعتمـدة فـي العمـل مع  ف يتضمَّ ف&، وتعريـف بالمؤلَـّ للمؤلِـّ

التحقيق.  منهـج 

)1( سورة النساء، اآلية: 103.
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ترجمة المؤلِّف))(:

اسمه ونسبه: 

ين بن  ين أبو منصور الحسـن ابن الشـهيد الثاني الشـيخ زين الدِّ هو الشـيخ جمال الدِّ

يـن بن صالـح العاملّي  ين بـن تقي الدِّ علـّي بـن أحمـد بـن محّمد بـن علّي بن جمـال الدِّ

الجبعّي المعـروف بصاحب المعالم)2(.

والدته ونشأته العلمّية: 
ُولِـد الشـيخ المترَجـم لـه & عشـيّة الجمعـة 17من شـهر رمضان سـنة )959هـ()3(، 

وكان ُعْمره حين استشـهد والده سـبع سـنين، فربّاه السـيّد علّي بن أبي الحسـن العاملّي 

الجبعـّي، الـذي كان تلميـذ والـده، وتـزّوج بأُّمـه بعد شـهادة والده الشـهيد الثانـي، وقرأ 

المترَجـم لـه عليه، وعلى السـيّد علـّي الصائغ)4(.

وبعـد أْن نشـأ بـدأ يشـّق طريقه العلمّي سـائراً علـى نهج أبيـه الفقيه الكبير الشـهيد 

الثاني+، وهو مصداق ما قيل: <الولد سـّر أبيه>)5(، ومظهراً للمثل السـائر: <َمْن أشـبه 

أبـاه فَمـا ظلـم>)6(، حتّى فاَق في العلـوم جميع أقرانه وتجـاوز خلّنه.

قـال السـيّد علـّي خـان المدنـّي& فـي حّقـه: <قـام مقـام والده فـي تمهيـد قواعد 

الــشرائع، وشـرح الصـدور بتصنيفـه الرائـق وتأليفه الرائع، فنــشر للفضائل ُحلـلً مطرَّزة 

)1( مصادر ترجمته: أمل اآلمل: 1/ 67 رقم 58، رياض العلماء: 1/ 344، أعيان الشيعة: 270/5، تنقيح 

المقال: 1/ 309 رقم 2781، طبقات أعلم الشيعة: 43/4، معجم رجال الحديث: 5/ 130رقم 3119.

)2( ينظر: رياض العلماء: 225/1، الروضة النضرة: 146.

)3( ينظر: رياض العلماء: 234/1، الروضة النضرة: 146.

)4( ينظر الروضة النضرة: 146.

)5( صبح األعشى: 144/14.

)6( جمهرة األمثال: 225/2. 
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األكمـام، ومـاط عن مباسـم أزهار العلوم لثام األكمام، وشـنَّف المسـامع بفرائـد الفوائد، 

وعـاد على الطـّلب بالّصـلت والعوائد>)1(. 

وبعد تحصيله العلمّي في بلده هاجر إلى النجف األشـرف مع السـيّد محّمد صاحب 

المـدارك فـي حدود سـنة )993هــ( ؛ إلكمال مسـيرتهما العلميَّة في جـوار أمير المؤمنين 

اإلمـام علـّي بن أبي طالب×، فشـرعا في قراءة المنطـق والرياضيّات لدى المولى عبد 

اللـه اليـزدّي، وقـراءة المتـون األصوليّـة والفقهيّة علـى الترتيب لـدى المقـّدس األردبيلّي 

إلـى أن اسـتوفيا فـي زمان قليـل مبلغهما الوافي من الِعلـم والتحقيق)2(.

يقـول الشـيخ الحـّر العاملـّي&: <كان هـو والسـيّد محّمد بـن علّي بن أبي الحسـن 

العاملّي صاحب المدارك كفرسـي رِهان، شـريكين في الّدرس عند موالنا أحمد األردبيلّي، 

وموالنـا عبـد الله اليزدّي، والسـيّد علّي بن أبي الحسـن وغيرهم>)3(.

وبعد أْن اسـتوفى الشـيخ & غرضه من طلب الِعلم في النجف األشـرف عزم على 

الرجـوع إلـى ديـاره، فطلـب مـن المقـّدس األردبيلـّي شـيئاً يكـون لـه تذكـرة ونصيحة، 

فكتـب لـه بعـض األحاديـث، وكتب في آخرهـا: <كَتبه العبـد أحمد لمـواله امتثاالً ألمره 

ورضاه>)4(. 

مؤلَّفاته: 
للشـيخ المترَجـم لـه مؤلَّفـات عـّدة تنبئ عن غـزارة علمه، وسـعة اطّلعـه، وإحاطته 

بالعلـوم والمعـارف الدينيّـة، ومـن هـذه المؤلَّفات التـي وقفنا عليها مـا يأتي: 

االثنا عشريَّة في فقه الصاة: وهي هذه الرسالة التي بين أيدينا.. 1

التحريـر الطاووسـّي لكتـاب االختيـار ألبـي عمـرو الكّشـّي: انتزعـه مـن كتـاب . 2

)1( سلفة العصر: 305.

)2( ينظر روضات الجّنات: 298/2. 

)3( أمل اآلمل: 58/1، وينظر: الروضة النضرة: 146.

)4( ينظر روضات الجّنات: 299/2.



عصولرلااا أبليحليع لع ايب218

السـيّد الجليل أحمد بن طاووس المعروف بـ)حّل اإلشـكال في معرفة الرجال()1(. 

وهـو مطبوع.

ب . 3 ترتيـب مشـيخة َمـن ال يحضـره الفقيـه: رتَّبـه علـى ترتيـب الحـروف، ثـم رتَـّ

الُكنـى كذلـك، وكتـب فـوق كّل اسـم أو كنيـة رقـم الصفحـة المذكـور فيهـا ذلـك 

االسـم أو الكنيـة)2(. يوجـد لـه ثـلث نسـخ خطّيّة، كلبايكانـي /قم بالرقـم 226/1-

.124)3(/2 بالرقـم  و 6441/2-32/141، خوي/نمـازي   ،2/46

تقليـد المّيـت: اختـار فيـه عـدم جواز تقليـد الميّت، وعـدم التجزّي. ذكر الشـيخ . 4

آقـا بـزرك& أنَّ لـه نسـخة فـي مكتبـة السـيّد حسـن الصـدر)4(. لـم نقـف على 

نسـٍخ له.

حاشـية علـى تهذيـب األحـكام)5(: توجـد له نسـخة في مكتبـة المشـهد الرضوّي . 5

بالرقـم )6(1999.

الحاشية على االستبصار)7(.لم نقف على نسٍخ له.. 6

الحاشـية علـى خاصة األقوال)8(. توجد له نسـخة في مكتبـة أدبيّات طهران برقم . 7

8/208/4-ج)9(.

الحاشية على شرح اللمعة لوالده)10(.لم نقف على نسٍخ له.. 8

)1( ينظر الذريعة: 385/3 رقم1390.

)2( ينظر الذريعة: 68/4 رقم283.

)3( ينظر فنخا: 1000/7.

)4( ينظر الذريعة: 391/4 رقم1735.

)5( ينظر الذريعة: 506/4 رقم7.

)6( ينظر فنخا: 497/11.

)7( ينظر الذريعة: 18/6 رقم52.

)8( ينظر الذريعة: 103/7 رقم535.

)9( ينظر فنخا: 769/11.

)10( ينظر الذريعة: 103/7 رقم535.
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جـواب المسـائل المدنّيـات )األُولـى، والثانية، والثالثة(: سـألها منه على شـكل . 9

دفعـات السـيّد محّمد بـن جويبر المدنّي)1(، والسـيّد ابن شـدقم المدنـّي. طبعها 

الشـيخ حسـين الواثقـّي فـي ضمن موسـوعة ذخائـر الحرميـن الشـريفين بعنوان 

)المدنيّات(.

مشـكاة القـول السـديد فـي االجتهـاد والتقليـد: قـال حفيـده الشـيخ علـّي بـن . 10

محّمـد فـي )الـدّر المنثـور(: إنّـه كان عنـدي وذهـب فيمـا ذهـب مـن كتبـي)2(.

يـن ومـاذ المجتهدين في الفقه: خرج منه شـطٌر مـن كتاب الطهارة، . 11 معالـم الدِّ

ولـم يتّمـه، بل انتهى إلى أّول الوضـوء وآداب الخضاب)3(.وهو مطبوع.

يـن ومـاذ المجتهديـن في أصـول الفقه: وقـد ألَّف هـذا الكتاب في . 12 معالـم الدِّ

األصـل مقّدمـة للكتاب الفقهّي السـابق الذِّكر، إاّل أنَّ هذه المقّدمة اشـتهرت أكثر 

مـن األصـل، وُعنـي األعلم بها شـرحاً وتعليقـاً، كما صار هذا الكتـاب مدار البحث 

والتدريـس، وعليه حـواٍش كثيرة)4(. وهـو مطبوع مراراً.

منتقـى الجمـان في األحاديث الصحاح والحسـان: اقتفى فيه أثـر العّلمة الحلّّي . 13

فـي كتابـه )الدّر والمرجان()5(. وهو مطبـوع في ثلث مجلّدات. 

أساتذته: 
حضـر الشـيخ حسـن صاحـب المعالـم علـى جملـة مـن العلمـاء األفاضـل، ونهل من 

معيـن علومهـم الغزيـرة بما أّهله أن يكـون بمصاّف العلماء األفذاذ، ومن أسـاتذته الذين 

وقفنـا عليهم: 

الشيخ أحمد بن سليمان العاملّي النباطّي )ق10هـ(.. 1

)1( ينظر الذريعة: 233/5 رقم1118.

)2( ينظر الذريعة: 60/21 رقم3948.

)3( ينظر الذريعة: 198/21 رقم4595.

)4( ينظر الذريعة: 198/21 رقم4593.

)5( ينظر الذريعة: 5/23 رقم7821. 
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الشيخ أحمد المقّدس األردبيلّي )ت993هـ(. . 2

المولى عبد اللَّه بن الحسين اليزدّي )ت981هـ(.. 3

السيّد علّي بن أبي الحسن الموسوّي الجبعّي العاملّي )ق10هـ(. . 4

السيّد علّي بن الحسين الصائغ الحسينّي العاملّي )ق10هـ(.. 5

تالمذته: 
ومن تلمذته الذين أخذوا عنه درساً وروايًة: . 1

السيّد بدر الّدين بن محّمد بن محّمد الكركّي )ق11هـ(. . 2

الشيخ الحسن بن عبد النبّي بن علّي النباطّي )ق11هـ(. . 3

الشيخ الحسن بن علّي الحانينّي )ت1035هـ(. . 4

الشيخ زين العابدين بن محّمد بن أحمد النباطّي )ق11هـ(. . 5

الشيخ عبد السلم بن محّمد الحّر المشغرّي )حياً 1043هـ(. . 6

الشيخ عبد اللّطيف بن علّي بن أبي جامع العاملّي )ت1050هـ(.. 7

وفاته: 
توفّـي فـي قريـة ُجبع فـي مفتتح محرّم سـنة )1011هــ(، وُدفن فيهـا)1(، وقبره هناك 

مشـهور ومعـروف ألهل تلك الديـار وغيرها.

المؤلَّف 
ة فـي فقه الصـلة، كتبها  تعـّد هـذه الرسـالة مـن الرسـائل الفقهيّـة المختــصرة المهمَّ

مؤلِّفهـا اسـتجابة لبعـض أصحابـه)2(، وقـد اعتمـد هـذه الرسـالة كثيٌر مـن العلمـاء الذين 

)1( ينظر روضات الجنات: 302/2.

)2( هو السيّد الصالح السيّد نجم الدين علي العاملّي، كما عن شرح االثنا عشريّة البن المؤلِّف الشيخ 

محّمد )مخطوط(: 9، سطر 21، والفوائد السنيّة في شرح االثنا عشريّة للشيخ حسن بن عباس 

البلغّي)مخطوط(: 9، سطر11. 
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كتبـوا فـي فقـه الصلة في مطـّوالت كتبهم ومختصــراتها، وأوالهـا بعضهم اهتمامـاً كبيراً 

بالــشرح والتعليق. 

متهـا: <فهـذه رسـالة مختصــرة فـي فقـه الصـلة، بعثنـي علـى إملئهـا  قـال فـي مقدِّ

التمـاس بعـض األصحـاب، ورجـاء الفـوز بجزيـل الثواب، مـن الكريـم الوّهـاب، وجعلتها 

مرتَّبـة علـى فصـول اثنـي عشــر>، والفصـول التـي احتوتهـا هي: 

)الفصـل األّول فـي الطهـارة وأنواعهـا، والثانـي في إزالة النجاسـة، والثالـث في لباس 

المصلّـي ومكانـه، والرابـع فـي االسـتقبال، والخامس فـي أعـداد الصلوات اليوميّـة وبيان 

مواقيتهـا، والسـادس فـي كيفيّـة الصـلة، والسـابع فـي شـرائط الجمعـة وخصوصيّاتهـا، 

والثامن في بيان سـبب القصــر، والتاسـع في منافيات الصلة، والعاشـر في حكم السـهو 

والشـّك، والحادي عشــر في القضاء، والثاني عشـر في صلة العيدين واآليات واألموات(. 

اسمها: 
لـم نجـد تصريحـاً من المصّنف باسـم هـذه الرسـالة، ولكّنهـا لّما اشـتملت على اثني 

عشـر فصلً اشـتهرت باالثنا عشـريّة، قال عنها السـيّد محسـن األمين: <االثنا عشـرية في 

الطهـارة والصـلة، وبعضهـم قـال: إنّهـا في الصـلة ولم يذكر الطهـارة؛ ألنّه قـال في أولها: 

هـذه رسـالة فـي فقه الصلة، وابتدأ فيهـا بذكر الطهارة، فمن جعلها فـي الطهارة والصلة 

الحـظ اشـتمالها عليهمـا، ومن جعلها في الصلة الحظ عنوانهـا، وأّن المقصد األصلي منها 

الصلة والطهارة شـرط كباقي الشـروط>)1(.

وقـد اخترنـا أن يكـون عنوانهـا: االثنـا عشـريّة فـي فقـه الصـلة، باعتبـار أّن قيد )في 

فقـه الصـلة( قـد ورد فـي مقّدمة المؤلّـف من جهة، ولمـا فيه من فائـدة تمييز موضوع 

هذه الرسـالة.

بعض شروحها: 
لهـذه الرسـالة شـروح متعـّددة مـن ِقبـل العلمـاء الذيـن عكفـوا علـى شـرحها وحـّل 

)1( أعيان الشيعة: 97/5.
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عباراتهـا، سـنذكر مـا وقفنـا عليـه فـي المصـادر، فنقـول: 

األنـوار القمريّـة في شـرح االثنا عشــريّة الصاتّية: للسـيّد األمير فيـض الله بن . 1

عبد القاهر الحسـينّي التفريشـّي )ت1025هــ()1(، غير مطبوع.

توضيـح األقـوال واألدلّة في شـرح االثنا عشــريّة الصاتّية: للسـيّد األمير شـرف . 2

الّديـن علـّي بـن حّجـة اللـه الشولسـتانّي المتوفّـى بالغـرّي حـدود )1065هــ()2(. 

طُبـع بعنـوان: )الفوائـد الغرويّة في شـرح االثنا عشـريّة( بتحقيق الشـيخ حسـين 

البيرجندّي.

حاشـية االثنـا عــشريّة، للشـيخ البهائـّي محّمـد بـن الحسـين الحارثـّي العاملـّي . 3

)ت1030هــ()3(. وهـذه الحاشـية قيـد التحقيـق فـي مركـز الشـيخ الطوسـّي+ 

للدراسـات والتحقيـق.

شـرح االثنـا عشــريّة، للشـيخ نجيـب الّديـن علـّي بـن محّمد بـن مّكي الشـامّي . 4

ف)4(، وهـو شـرح مزجـي، غيـر مطبوع.  العاملـّي، تلميـذ المؤلِـّ

ف الشـيخ محّمـد بـن الحسـن بن زيـن الّدين . 5 شـرح االثنـا عــشريّة: البـن المؤلِـّ

)ت1030هــ()5(. وهـذا الــشرح قيـد التحقيـق فـي مركـز الشـيخ الطوسـّي+ 

للدراسـات والتحقيـق.

النكـت الفخريّـة في شـرح االثنا عشـريّة: لفخر الديـن الطريحـّي )ت1085هـ( . 6

فـرغ منـه بالكاظميـة 7 رجـب 1041 هــ، وجعـل للنكـت هـذا مقّدمـة أصوليّـة، 

عناوينـه )قـال، أقـول()6(، غيـر مطبوع.

)1( ينظر الذريعة: 439/2 رقم 1711.

)2( ينظر الذريعة: 491/4رقم 2203.

)3( ينظر الذريعة: 61/13رقم 193.

)4( ينظر الذريعة: 60/13رقم 190.

)5( ينظر الذريعة: 61/13رقم 191.

)6( ينظر الذريعة: 305/24رقم 1594.
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النسخ المعتمدة في التحقيق: 
بقيـت هذه الرسـالة حبيسـة زوايا المخطوطات منذ زمن تأليفهـا إلى وقتنا هذا، وقد 

ر الله تعالى تحقيقها وضبط نّصها على نسـخ ثلث اعتمدناها في العمل، وهي:  يــسَّ

الرقـم 14702، عـدد صفحاتهـا 28 . 1 الرضويّـة، وتحمـل  نسـخة مكتبـة اآلسـتانة 

صحيفـة، وكّل صحيفـة تحتوي على 17 سـطراً، ورؤوس المطالب مكتوبة بالمداد 

األحمـر، ولـم يُعلـم ناسـخها وتاريـخ النسـخ، لكنَّه كُتب فـي نهايتها ما يـدّل على 

أنّهـا كُتبـت فـي زمن المؤلِّف، إذ عبَّر الناسـخ عـن المؤلِّف بـ: )طـّول الله عمره(. 

وهـذه النسـخة جعلناهـا األصل فـي العمل.

نسـخة مكتبـة جامعة إصفهان، وتحمل الرقـم 756/1، عدد صفحاتها 24 صحيفة، . 2

وكّل صحيفـة تحتـوي علـى 11سـطراً، ورؤوس المطالب مكتوبة بالمـداد األحمر، 

لـم يُعلم ناسـخها وتاريخ نسـخها، ورمزنا لهـا بالحرف )ص(.

نسـخة مكتبـة ملّـي ملـك في طهـران، وتحمـل الرقـم 574/1، عـدد صفحاتها 20 . 3

صحيفـة، وكّل صحيفـة تحتوي على 14سـطراً، ورؤوس المطالـب مكتوبة بالمداد 

األحمـر، ناسـخها عبداللـه الهمدانـي، وتاريخ نسـخها يوم االثنين 27 شـّوال سـنة 

1012ه، ورمزنـا لهـا بالحرف )م(.

وقـد زودنـا بهذه النسـخ الثـلث اإلخوة في مركـز تصوير المخطوطات وفهرسـتها . 4

التابـع لـدار مخطوطـات العتبة العباسـيّة المقّدسـة. فلهم جزيل الشـكر والثناء.

منهج التحقيق: 
قام عمل التحقيق في هذه الرسالة على المنهج اآلتي: 

د مع . 1 صـّف حـروف نسـخة األصـل علـى جهـاز الكمبيوتـر، وبعدهـا قابلنـا المنضَّ

األصـل، كمـا قابلنـا نسـخة األصـل مـع النسـختين األخرييـن )ص( و )م(.

مـا كان من اختلف بين النسـختين ونسـخة األصل جعلناه فـي الهامش إاّل ما أفاد . 2

المتـن وضعنـاه فـي المتن مع اإلشـارة في الهامـش، ولم نثبت جميـع االختلفات 

بين النسـخ الثلث لعـدم فائدتها العلميّة.



عصولرلااا أبليحليع لع ايب224

ملحق بالبحث 
صور أوائل النسخ الخطية المعتمدة وأواخرها

صور من النسخ
اخلطّية املعتمدة

تخريج اآليات والروايات واألقوال الواردة في المتن، من مصادرها.. 3

تقطيع الّنص إلى فقرات ووضع علمات ترقيم.. 4

وأخيـراً ال يسـعنا إاّل أن نتقـّدم بجزيـل الشـكر ووافر االمتنان لكّل من سـاهم معنا في 

تحقيـق هـذه الرسـالة، وأخـّص بالذكـر فضيلة السـيّد أحمد علوي الشـميمّي الذي شـرع 

فـي تحقيـق الرسـالة بمقابلتها ولكّنه توقّف عـن إتمامها لظروفه الخاّصـة، وكذلك فضيلة 

الشـيخ شـادي وجيـه وهبي علـى مراجعتـه وملحظاته المفيـدة، فلهم مّنا جزيل الشـكر 

االمتنان.  ووافر 

وآخـر دعوانـا أن الحمـد للـه رّب العالميـن والصـلة والسـلم علـى أشـرف األنبيـاء 

والمرسـلين سـيّدنا محّمـد وآلـه الطيّبيـن الطاهريـن.

إبراهيم السيّد صالح الشريفيّ
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ملحق بالبحث 
صور أوائل النسخ الخطية المعتمدة وأواخرها

صور من النسخ
اخلطّية املعتمدة
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الصفحة اأُلولى من نسخة األصل
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الصفحة األخيرة من نسخة األصل
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الصفحة اأُلولى من نسخة )ص(
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الصفحة األخيرة من نسخة )ص(
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الصفحة اأُلولى من نسخة )م(
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الصفحة األخيرة من نسخة )م(
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بسم اهلل الرحمن الرحيم))(

الحمـُد للـه ولـّي الحمـد وأهله، وصلواته)2( علـى خير خلقه، وخاتم رسـله، محّمد 

المؤيّـد بفصـل)3( الخطـاب، الداعـي بالحكمـة إلى الحـقِّ وطريق الصـواب، وعلى آله 

الذيـن أذهـب اللـه عنهم الرّجـس، وطّهرهم مـن الدنس تطهيراً بنـّص الكتاب. 

أّمـا بعد، فهذه رسـالة مختصــرة في فقـه الصلة، بعثني على إملئهـا)4( التماس بعض 

األصحـاب، ورجـاء الفـوز بجزيل الثواب مـن الكريم الوّهاب، وجعلتهـا مرتَّبة على فصول 

عشر:  اثني 

الفصل األّول

في الطهارة

وأنواعها ثالثة: 
األّول: الوضوء: 

ويجـب للصـلة الواجبـة من حدث البـول، والغائط، والريح، ومن النـوم حتّى يذهب 

العقـل، وكـذا كّل مزيـل له من إغماٍء ونحوه، وباالسـتحاضة القليلة.

وكيفيّتـه: أْن يغسـل يديـه قبـل إدخالهمـا اإلنـاء، حيـث يكـون الوضـوء منه مـرًّة من 

حـدث البـول والنـوم، ومرّتيـن من الغائـط، ويتمضمـض، ويستنشـق، ويقصـد بقلبه أنّه 

يمتثـل أمـر اللـه سـبحانه)5( بالوضـوء للصلة.

فيغسـل وجهـه مـن قصـاص شـعر الـرأس إلـى الذقـن طـوالً، ومـا دارت عليـه اإلبهام 

)1( في <م> و <ص> زيادة: <وبه ثقتي>.

)2( في <م> و <ص>: <وصلته> بدل <وصلواته>.

)3( في <م>: <بفضل> بدل <بفصل>.

)4( في <م>: <إمللها> بدل <إملئها>. 

)5( في <م> زيادة: <وتعالى>.
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والوسـطى عرضـاً، تحقيقـاً فـي مسـتوي الِخلقـة، وتقديـراً فـي غيـره، بَغرْفَـة أو اثنتيـن، 

مبتدئـاً باألعلـى، مسـدالً للمـاء، وال يجـب تخليـل اللّحيـة وإن خّفـت، وال غسـل فاضلها 

الوجه. عـن 

ويأخـذ غرفـة أُخـرى أو اثنتيـن بيـده اليــسرى فيغسـل يـده اليمنـى مـن المرفق إلى 

أطـراف األصابـع، ويأخذ باليمنى واحدة أو اثنتين فيغسـل اليــسرى كذلـك، مبتدئاً فيهما 

باألعلـى وظاهـر الـذراع إْن كان رجـلً، والمرأة بالباطن، ويسـدل الماء عليهمـا)1( من غير 

رّد إلـى المرفقين.

ة يـده اليمنى مقّدم رأسـه مقدار ثلث أصابع مضمومـة، وبفاضلها قدمه  ويمسـح ببلَـّ

اليمنـى، فيضـع كّفـه علـى األصابـع، ويمسـحها إلـى قبّة القـدم، ويمسـح اليــسرى ببلَّة 

اليســرى، ويحتـاط بإيصال المسـح إلى أصل السـاق.

والَفـرُض مـن ذلـك القصـد، وغسـل الوجـه واليدين بما يسـّمى غسـلً، ومسـح الرأس 

والرجليـن مـن البلـل)2( بمسـّماه عرفـاً، والترتيـب كمـا ذُكِـَر إالّ فـي مسـح الرجليـن فإنّـه 

أحـوط، والمباشـرة بنفسـه مـع المكنـة، وما سـوى هذا ُسـنَّة. 

وتجب المواالة وهي مراعاة الجفاف المستند إلى طول الفصل.

ويشترط طهوريّة الماء وإباحته في ظاهر الحال، وطهارة المحال.

ومتـى شـّك فـي شـيء مـن أفعالـه ولّمـا يفـرغ أعـاده)3( ومـا بعـده، ولـو عـرض بعد 

االنتقـال مـن تلـك الحـال لـم يلتفت.

الثاني: الغسل: 
ويجـب للصـلة الواجبـة مـن حـدث الجنابـة، والحيـض، واالسـتحاضة غيـر القليلـة، 

)1( في <ص>: <عليها> بدل <عليهما>.

قاموس]:  النُّدّوة.  بالضم:  والبُللة  بكسرهما،  والِبلل  والبلِّة  محرّكة  <البلل  األصل:  هامش  )2( في 

 .<]337/3

)3( في <م>: <أعاد> بدل <أعاده>.
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والنفـاس، ومـّس ميّـت اآلدمـّي نجسـاً.

وِصفـة الغسـل مـن الجنابـة: أْن يغسـل كّفيـه ثلثـاً، ثـّم يفـرغ بيمينـه على شـماله، 

فيغسـل فرجه، ثّم يتمضمض ويستنشـق، ثّم يقصد بقلبه امتثال أمر الله تعالى بالُغسـل 

للصـلة، فيغسـل رأسـه، ورقبتـه، ومـا بينهمـا، ويتعاهـد مـا ظهـر مـن األذنيـن، ويخلّـل 

الشـعر المانع.

ثـّم يغسـل سـائر جسـده، والمشـهور وجوب تقديم غسـل الميامـن على المياسـر)1(، 

فيغسـل الرجـل قُبُلَـه مـن الجانبين اسـتظهاراً، وليـس قَبْلَه وال بعـده وضوء.

ولو ارتمس في الماء ارتماسًة واحدًة أجزأته)2(.

والواجب من ذلك النيّة، وغسـل البدن على الوجه الذي ذُكر، والمباشـرة بنفسـه مع 

التمّكن، وما سـواه فمندوب. 

ويشترط طهوريّة الماء وإباحته في الظاهر، وطهارة البدن. 

والشـكُّ فيـه كالوضوء، وينبغي للُمْنزِل االسـتبراء بالبول، ويجتهـد بعده، وال أثر للبلل 

المشـتبه حينئـٍذ، ومـع عـدم البـول يُعيـد الغسـل، ومع تـرك االجتهـاد فقط يتوّضـأ، ولو 

أحـدث فـي أثناء الُغسـل فاألقرب إتمامـه، والوضوء.

وكيفيّة الُغسل من باقي األسباب مثله، إاّل أنّه ال بّد معها من الوضوء قبل أو بعد.

وتختـّص االسـتحاضة بإيجـاب ُغسـٍل للَغـداة، وآخـر للظهريـن تجمـع بينهمـا، وثالث 

للعشـاءين كذلـك، واألَولـى لهـا أْن ال تجمـع بيـن صلتيـن بوضوء. 

ويجـب تغسـيل الميّـت المسـلِم وَمن بحكمه ثلث غسـلت، كّل واحدة منها كغسـل 

الجنابـة، أّولهـا بماٍء وسـدر، والثانية بمـاٍء وكافور، والثالثة بالماِء الَقـراح، وال يجب تكرار 

)1( منهم: السيّد المرتضى في االنتصار: 120، وأبو الصلح الحلبي في الكافي في الفقه: 134، والشيخ 

في الخلف: 132/1، وغيرهم.

)2( في األصل: <أجزأه>، وما أثبتناه من <م> و <ص>، وهو األنسب للسياق.
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النيّـة لهـا، بـل يقصـد)1( امتثـال األمـر فـي أّول الغسـل، ويوّضـئ الميّـت قبلـه اسـتحباباً 

واحتياطـاً، ولـو فُقد الخليطـان كَفت المـرُّة بالَقراح.

الثالث: التيّمم: 
ويجب للصلوات من األحداث الموجبة للوضوء والُغسل عند تعّذرهما.

وكيفيّتـه: أْن يقصـد إلـى فعله ِعوضـاً عن الُمبَدل امتثـاالً لألمر به للصلة)2(، فيضــرب 

بكلتـا يديـه األرض ببطونهمـا اختيـاراً، فيمسـح بهمـا جبهتـه وجبينيـه)3(، ويمسـح كّفـه 

اليمنـى باليـد اليسـرى، وكّفه اليسـرى باليـد اليمنى.

ويشـترط طهـارة المضــروب عليـه، وإباحتـه، وكونـه مّمـا يصـدق عليـه اسـم األرض، 

كالتـراب، والحجـر، ال الخـزف، وطهـارة األعضاء مع اإلمـكان، فلو تعّذر إزالة النجاسـة عنها 

صـّح مـا لـم تكـن متعّديـة، أو حائلـة، وعـدم الفصل بمـا يخرجه عـن كونه فعـلً واحداً.

وينقضـه التمّكـن مـن المبَدل مع نواقضه، ولـو كان بعد الدخول فـي الصلة والركوع 

ينتقض)4(. لم 

ثـمَّ إْن كان بـدالً عـن الوضوء فالواجب ضربة واحدة، وإْن كان عن الغسـل فضــربتان 

فـي المشـهور)5()6(، وقيل: ضربة واحدة فيهما ويسـتحب الثانيـة)7(، وهو قريب.

)1( في <م>: <بقصد> بدل <يقصد>.

)2( في األصل: <في الصلة> بدل <للصلة>، وما أثبتناه من <م> و <ص>، وهو األصح. 

)3( في األصل: <وجبينه>، وما أثبتناه من <م> و<ص>، وهو األصح. 

)4( في <م>: <ينقض>. 

)5( في هامش األصل: <منهم ]كذا[ منه دام ظلّه العدول عن هذا الحكم والقول بوجوب الضربتين 

فيهما>.

)6( منهم: الصدوق في َمْن ال يحضره الفقيه: 104/1 ذيل ح 213، والمفيد في المقنعة: 63، والشيخ في 

النهاية: 49-50، وسّلر في المراسم العلويّة: 54، والقاضي ابن البرّاج في المهّذب: 33/1، وغيرهم.

)7( حكاه عن السيّد المرتضى في شرح الرسالة واستحسنه المحّقق في المعتبر: 388/1، وينظر جمل 

العلم والعمل: 52، والناصريّات: 149، ولم يذكر فيهما استحباب الثانية. 
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ويجـزي فـي الجنابـة واحـد، ولغيرهـا من أسـباب الغسـل اثنان بـدالً عـن الطهارتين، 

وفـي الميّت خـلف، واألقـوى االجتـزاء بالواحد.

وال يجـوز إيقاعه قبل دخول وقت العبادة المــشروطة بـه قطعاً، واختلفوا في جوازه 

بعـده مـع الّسـعة، واألظهر الجواز مع اليأس من وجـود الماء وزوال العذر)1(.

الفصل الثاني
في إزالة النجاسة

تجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للّصلة، وهي: 

البـول، والغائـط، والـدم، والمنـّي، والميتة مـن ذي النفس مطلقاً)2( فـي غير األّولين، 

ويشـترط كونه غيـر مأكول فيهما، والكلـب، وأخواه، والمسـكر، والفّقاع.

ويعتبـر فـي اإلزالـة كونها بالماء الطهـور وذهاب العين وإن بقي اللـون والريح)3(، ثّم 

إْن كان المـاء كثيـراً - وهـو الجـاري، ومـا بلـغ الكّر مـن الراكد، ومقـداره بالتكسـير اثنان 

وأربعـون شـبراً، وسـبعُة أثماِن شـبٍر، وبالوزن ألٌف ومائتـا رطٍل بالعراقّي، على المشـهور 

فـي االعتباريـن)4(، ومـاُء الغيث متقاطراً - فالغسـلُة الواحـدُة تجزي مطلقاً.

وإْن كان قليـلً فللبـول غسـلتان، وكـذا المنـّي، وولـوغ الكلـب، ويجـب فيـه التعفير 

بالتـراب ال غيـر قبـل الغسـل، وال يسـقط في الكثيـر، ولولـوِغ الخنزير سـبٌع، ويكفي في 

باقـي النجاسـات المـرّة على األظهـر، واالثنتـان أحوط.

)1( <من وجود الماء وزوال العذر> ليس في <م>.

)2( <مطلقاً> ليس في <م>.

)3( <الطهور وذهاب العين وإن بقي اللون والريح> ليس في األصل. 

)4( مّمن قال بأّن الكّر هو اثنان وأربعون شبراً وسبعُة أثماِن شبٍر: العلّمة في منتهى المطلب: 40/1، 

والشهيد األّول في البيان: 98، والشهيد الثاني في مسالك األفهام: 14/1، وغيرهم.

ومّمن قال بأنّه ألٌف ومائتا رطٍل بالعراقّي: الشيخ في االقتصاد: 253، وابن البرّاج في المهّذب: 

21/1، وابن حمزة في الوسيلة: 73، وغيرهم.

ونّص الشهيد الثاني على أّن ذلك هو المشهور في االعتبارين، ينظر الروضة البهيّة: 255/1.
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والمشـهور نجاسـة الُغسـالة)1(، فيجـب إخراجهـا بالَعْصـر فيمـا يمكن فيـه، والتغميز 

فـي الحشـايا)2( ونحوهـا، وما ال يقبلهما من األجسـام التي ال تنفصل عنها الُغسـالة يتعيَّن 

لتطهيـره الكثيـُر، ولـم يقـم عندي على ذلـك دليٌل، لكّنـه أحوط. 

ويتخيَّـر فـي االسـتنجاء من الغائط غيـِر المتعّدي بين المـاء وثلثة أحجـار طاهرة، فإْن 

لـم ينـَق المحّل بها وجبت الزيـادة، ولو نقى بما دونها وجب اإلكمال، ويقوم مقام األحجار 

الُكرسـف)3(، وقيل: كّل جسـم طاهر مزيل للّنجاسـة)4(، وفيه ترّدد، وإْن كان هو المشهور.

وتطُهـر)5( األرض مـن البـول بتجفيـف الشـمس، وطَرََد الحكـَم في غيرهمـا)6( كثيٌر من 

المتأّخرين)7(، وفيه إشـكاٌل.

وأسـفل القـدم، والّنعل بزوال عين النجاسـة باألرض الطاهرة الجافّـة، وما أحالته الناُر 

رماداً، أو دخاناً.

وتطُهر البواطُن بزواِل العين، وكذا الحيوان غير اآلدمّي وإن لم يَِغب.

وُعِفـي عـن دم الجـروح والقروح التي التَزال تَدَمى، وعّما نقص عن سـعة الدرهم من 

مطلـق الـدم غيـِر الثلثـة، ودِم نجـس العيـن، وعن نجاسـة ما ال تتـمُّ الصلة فيـه وحَده، 

وعّمـا يتعـّذر إزالته من أّي أنواع النجاسـة كان.

)1( منهم: الشيخ في المبسوط: 92/1، و قطب الدين البيهقي في إصباح الشيعة: 25، والمحّقق في 

المعتبر: 89/1، والعّلمة في نهاية اإلحكام: 278/1، والشهيد األّول في الذكرى: 183، وغيرهم.

)2( في هامش األصل: <هي المحشيّة بالقطن والصوف وأشباههما>. أي الفرش المحشّوة، مفردها 

الَحِشيَّة، ينظر: العين: 260/3، لسان العرب: 180/14، تاج العروس: 321/19.

)3( الكرسف هو القطن. )العين: 426/5(

)4( قاله: الشيخ في الخلف: 106/1، وابن زهرة في غنية النزوع: 36، وابن إدريس في السرائر: 96/1، 

والشهيد الثاني في روض الجنان: 77/1، وغيرهم.

)5( في <م>: <وتطهير> بدل <وتطهر>. 

)6( في هامش األصل: <أي األرض و البول كالبواري والحصر>.

)7( منهم: المحّقق في شرائع اإلسلم: 44/1، و العلّمة في قواعد األحكام: 194/1، والشهيد األّول في 

البيان: 92، والفاضل السيوري في التنقيح الرائع: 154/1-155، وغيرهم.
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الفصل الثالث
في لباس المصّلي ومكانه

يُعتبـر فـي اللِّبـاس- مـع الطهارة كمـا ُعلِم- أن يكـون مباحاً في الظاهـر، وأْن ال يكون 

جلـَد غيـِر المأكـول، أو صوفَـه، أو َشـعرَه، أو وبـرَه، إاّل الخـّز)1(، والّسـنجاب، وال ذهبـاً 

للرجـل، وال حريـراً محضـاً لـه فـي غيـر الضــرورة، وفـي التّكة والقلنسـوة منه خـلف)2(، 

واألقـرب المنـع، أّمـا الكـّف بـه فجائـٌز، وحـّدوه بأربع أصابـع مضمومة.

بـر، ومن المـرأة جميع البدن  وأْن يكـون سـاتراً للعـورة، وهـي مـن الرجل الُقبـل والدُّ

عـدا الوجـه والكّفيـن وظاهر القدمين، وال يجب على األََمة المحضة سـتر الرأس، والّسـتر 

شـرط للصلة)3( مـع القدرة.

وضابطـُه: مـا يخفـى بـه اللّـون والحجـم، ويقـوم الحشـيش ونحـوه مقام الثـوب عند 

تعـّذره، فـإْن فُِقـد فالطين.

ويُشـترط فـي المـكان اإلباحـة ظاهـراً، والطّهـارة من المتعّديـة بما ال يُعفـى عنه في 

غير مسـجد الجبهـة، وفيه مـن الجميع.

وكـون موقـع الجبهـة فـي السـجود األرَض، أو نباتَهـا غيـر المأكول أو الملبـوس عادًة، 

وفـي معنـى األرض أجزاؤهـا المنفصلـة التي لـم يعرض لها مـا يخرجها عن االسـم، وليس 

منهـا الخـزف؛ لزوال االسـم عنه عرفاً قطعاً، بخـلف الحجر، والتربة المشـويّة من أصناف 

الخـزف، ويسـقط مع التقيّة هذا الشـرط.

ويجب مسـاواة المسـجد للموقف، والمشـهور اغتفار االرتفاع بمقـدار اللّبنة)4(، وفي 

)1( في <م> زيادة: <الخالص>.

)2( ذهب إلى المنع جمٌع، منهم: العلّمة في منتهى المطلب: 225/4، واألردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: 83/2-84، والسيّد العاملي في مدارك األحكام: 179/3.

 ،55/1 اإلسلم:  شرائع  في  والمحّقق   ،98 النهاية:  في  الشيخ  منهم:  جمٌع،  الجواز  إلى  وذهب 
والفاضل اآلبي في كشف الرموز: 139/1. 

)3( في <ص>: <في الصلة> بدل <للصلة>. 

)4( منهم: الشيخ في المبسوط: 115/1، والنهاية: 83، والمحّقق في المعتبر: 207/2-208، والعلّمة 
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ضعٌف)1(. المستند 

وفـي جـواز محاذاة الرجـل للمرأة أو تقّدمها عليه في حال الصـلة قوالن)2(، والكراهة 

القويّـة أظهر، وتزول بالحائل، أو التأّخر، أو بُْعد عشـرة أذرع.

الفصل الرابع
في االستقبال

يجب استقبال القبلة في الصلة الواجبة، وهو شرٌط مع الُمْكَنة.

والقبلـُة عيـن الكعبـة لَمـْن أمكنـه علمهـا، ولغيـره جهتهـا، وتُعلـم يقينـاً بمحـراب 

المعصـوم، ويتعيّـن االتّباع)3(مـع وجـوده، وبدونـه يعـّول علـى العلمات: كجعـل الَجْدِي 

فـي غايـة ارتفاعـه وانخفاضـه خلف المنكـب األيمن ألوسـاط العراق، ومنها المشـهدان، 

وبغـداد، وبيـن الكتفيـن ألطرافهـا الغربيّـة كالموصل.

وكـذا جعـل المغـرب والمشـرق االعتداليـن علـى)4( اليميـن واليسـار، وعكـس ذلـك 

لمقابلهـا.

في تذكرة الفقهاء: 189/3، ونسبه إلى علمائنا في منتهى المطلب: 151/5، والشهيد األّول في 

الدروس: 157/1، والمحّقق الكركي في جامع المقاصد: 298/2، والشهيد الثاني في روض الجنان: 

731/2، وغيرهم.

)1( وهو ما رواه الشيخ عن محّمد بن علي بن محبوب عِن النَّْهِديِّ عِن ابِن أبي ُعَميٍْر عن عبد الله بن 

جود على األَرِض المرتفعة؟ فقال: إِذا كان موضع  ِسَنان عن أبي عبد الله قال: <سأَلته عن السُّ

جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فل بأس>.

ووجه التضعيف - كما قيل -: وقوع النهدّي في سند الرواية، وهو مشترك بين جماعة منهم َمن 

لم يثبت توثيقه، ينظر: مدارك األحكام: 407/3. 

)2( ذهب إلى الجواز: ابن ادريس الحلّي في السرائر: 267/1، والمحّقق في المعتبر: 110/2، والعلّمة 

في نهاية األحكام: 349/1. 

وذهب إلى المنع: المفيد في المقنعة: 152،والشيخ في النهاية: 101، وابن حمزة في الوسيلة: 

 .89

)3( في <م>: <للتباع> بدل <االتباع>.

)4( في <ص>: <عن> بدل <على>.
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وكطلـوع ُسـَهيل بيـن العينيـن، والجـدي علـى الكتف األيــسر ألهل الشـام، وعكسـه 

اليمن)1(. ألهـل 

ولـو خفيـت العلمـات اجتهـد وعـّول على الظـّن الحاصل عن األمـارات، ومـع فقدها)2( 

يصلّـي الصـلة الواحـدة إلـى أربع جهات، فإن ضـاق الوقت صلّى المحتمـل، ولو إلى جهة.

وقيل: تجزي الواحدة إلى أّي جهة شاء مطلقاً)3(، واألّول أولى وأشهر. 

ولـو جهـل العلمـات، أو كان أعمـى، فاألكثـر علـى أنّـه يقلّـد العدل العـارف، ويقوى 

اعتبـار العدليـن مـع اإلمـكان، ولـو صلّـى ظانّـاً ثـمَّ تبيّـن الخطـأ، فـإْن كان إلـى مـا بيـن 

المشـرق والمغرب وهو في الصلة اسـتدار، وال يعيد لو كان قد فرغ. ومع بلوغ المشـرق 

أو المغـرب يعيـد فـي الوقـت، وكذا لو اسـتدبر علـى األظهر.

الفصل الخامس
في أعداد الصلوات اليومّية وبيان مواقيتها

فرائض اليوم واللّيلة خمٌس: 

الظّهـر، وهـي أربـع ركعـات فـي غيـر الجمعـة الجامعـة للشــرائط اآلتيـة، ومع عدم 

سـبب القصـر، وركعتـان فـي الجمعـة، وإذا وجـد السـبب، والعصر، وهي أربـع حيث ال 

موجـب للقصــر، واثنتـان معه، والمغرب ثلث مطلقاً، والعشـاء كالعصـر، والصبح اثنتان 

مطلقـاً، فجملتهـا في غيـر الجمعة والقصر سـبع عشــرة ركعة.

والنوافـل فـي غيرهمـا ضعُفهـا)4(، ثمان قبـل الظهر، وثمـان قبل العــصر، وأربع بعد 

المغـرب، واثنتـان مـن جلـوس بعـد العشـاء تعـّدان بواحدة، وإحـدى عشـرة ركعة صلة 

اللّيـل، وركعتـا الفجـر. وتزيـد فـي الجمعـة أربعـاً، وتنقـص في الّسـفر النصـف المتعلّق 

)1( في األصل: <اليمين>، وما أثبتناه من <ص> و <م>، وهو الصحيح.

)2( في <م>: <فقد> بدل <فقدها>. 

)3( حكاه عن ابن أبي عقيل العلّمُة في مختلف الشيعة: 67/2. 

)4( في األصل: <ضعفان>، وفي<م>: <ضعفهما>، وما أثبتناه من <ص>، وهو الصحيح.
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بالمقصورات.

وأّول وقـت الظهر- وهي الوسـطى على األقوى- زواُل الشـمس، ويُعـرف بزيادة الظّل 

بعـد نقصانـه، أو حدوثـه بَْعـد عدمه، وِبَميل الشـمس إلى الحاجب األيمـن للمتوّجه إلى 

الجنوب.  نقطة 

وأّول)1( العــصر الفـراغ مـن الظهـر ولو تقديراً، ويشـتركان حينئٍذ فـي الوقت، والظهر 

مـة إلـى أْن يبقى للغـروب مقدار العصـر، فتختّص به. ُمقدَّ

وأفضـل الوقـت أّولـه بعـد النافلـة فـي غيـر الجمعـة، طالـت أو قصـرت، إاّل أْن يزيد 

الفـيُء مـن الـزوال قدمين، فيتـرك نافلة الزوال ويبـدأ بالظهر، وإذا بلغ أربعـة أقداٍم ترك 

الثمانـي األُخرى، وبـدأ بالعصر.

)2( فـي قـوٍل ال بـأس بـه)3(، ومـع عدمـه  ولـو تلبّـس مـن إحداهمـا بركعـة قيـل: أتـمَّ

يصلّيهمـا)4( بعـد الفريضـة قبـل الغـروب، فـي وجـه قريـب.

وأّول وقـت المغرب سـقوط القـرص، حيث ال حائل، والمشـهور اعتبار ذهاب الحمرة 

المشـرقيّة، وجعلها علمة لـه)5(، وهو أحوط وأفضل.

وأّول وقـت)6( العشـاء الفـراغ مـن المغرب ولو تقديراً، ويشـتركان كالظهريـن، إلى أْن 

يبقـى النتصـاف اللّيـل مقدار العشـاء، فتختّص به، وقيل: يمتّد للنائم والناسـي إلى طلوع 

)1( في<م> زيادة: <وقت>. 

والمحّقق في شرائع  المهّذب: 71/1،  في  البرّاج  ابن  والقاضي  النهاية: 60،  في  الشيخ  به:  )2( قال 

اإلسلم: 48/1، والعّلمة في إرشاد األذهان: 243/1، وغيرهم.

 .< )3( في هامش األصل: <)منه دام ظلّه(. بل قوٍل قويٍّ

)4( في <م>: <يصلّيها> بدل <يصلّيهما>. 

)5( منهم: المفيد في المقنعة: 93، والشيخ في النهاية: 59، وابن حمزة في الوسيلة: 83، وابن ادريس 

 ،310/2 الفقهاء:  تذكرة  في  والعّلمة   ،51/2 المعتبر:  في  والمحّقق   ،196-195/1 السرائر:  في 

وغيرهم.

)6( <وقت> ليس في <ص> و<م>. 
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الفجـر)1(، وفيه قّوة.

والفضيلـة فـي المغـرب التقديـم علـى ذهـاب الشـفق، وفـي العشـاء التأخيـر عنـه، 

ويتأكّـد ذلـك السـيّما في المغـرب، ويخرج وقـت نافلتها به في المشـهور)2(، ويمتّد وقت 

الوتيـرة بامتـداد وقت العشـاء. 

وأّول وقـت الصبـح طلـوع الفجـر الثانـي، وآخـره طلـوع الشـمس، والفضيلـة إلى أْن 

يعـّم الصبح السـماء.

وأّول وقـت صـلة اللّيـل انتصافـه، وآخـره أّول وقـت الّصبـح، وأفضله ما يقـرب)3( من 

الفجـر، ويجـوز تقديمهـا مـن أّول اللّيـل مـع العـذر، كالّسـفر، وغلبـة الّنـوم فـي اللّيالي 

القصـار، والقضـاء أفضـل منه، ولو طلـع الفجر وقد تلبّس منها بأربـعٍ أتّمها، ويقوى جواز 

فعلهـا بعـده حيث ال تضــّر بالفريضة، وال يتّخـذه عادة.

وأّول وقت ركعتي الفجر الفراغ من صلة اللّيل، وهو األفضل، وآخره طلوع الحمرة.

الفصل السادس

في كيفّية الصالة
يُسـتحّب األذان واإلقامة للصلوات الخمس ال غير، اسـتحباباً مؤكّداً، وصورة األذان أْن 

يكبّـر أربعـاً، ثـّم يتشـّهد الشـهادتين، ثّم يدعو إلـى الصلة، ثـّم إلى الفلح، ثـّم إلى خير 

العمـل، ثّم يكبّـر، ثّم يهلّـل، وكلّها َمثَْنى. 

واإلقامـة مثلـه، إاّل أنَّ التكبيـر أّولهـا مرّتـان، والتهليـل آخرهـا مرّة، ويزيـد )قد قامت 

الصـلة( مرّتيـن بعد )حـّي على خيـر العمل(.

)1( حكاه الشيخ قواًل في المبسوط: 75/1، واختاره المحّقق وقتاً للمضطر، ينظر المعتبر: 43/2.

المعتبر: 53/2،  في  والمحّقق  النزوع: 72،  غنية  في  وابن زهرة  النهاية: 60،  في  الشيخ  )2( منهم: 

والعّلمة في منتهى المطلب: 96/4، وغيرهم.

)3( في <م> و <ص>: <قرب> بدل <يقرب>.
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منتِصبـاً، وأسـدْل  القبلـة  واسـتقبْل  وأَِقـْم،  لهـا،  فـأَذِّْن  الصـلة  إلـى  فـإذا قمـت 

منكبيـك، وأرسـْل يديـك، وضْعهمـا علـى فخذيك، وُضـمَّ أصابعك، وقرِّْب بيـن قدميك 

حتّـى يكـون بينهمـا قـدر ثـلث أصابـع منفرجـات، واسـتقبْل بأصابـع رجليـك جميعـاً 

القبلـة، واجعـْل نظـرك إلـى موضع سـجودك، وكبّـْر ثلث تكبيـرات رافعاً يديـك ِحيال 

وجهـك، وقُـْل بعدها: 

<الَّلُهـمَّ أَنْـَت الملِـُك الَحـقُّ اَل إِلَـَه إاِّل أَنْـَت، ُسـبَْحانََك إِنّـْي ظَلَْمـُت نَْفِسـي، فَاْغِفْر لِْي 
ُه اَل يَْغِفـُر الّذنُـوَب إاِّل أَنَْت>)1(. َذنِْبـي، إِنَـّ

ثم كبِّر تكبيرتين كذلك، وقُْل:  

ـرُّ لَيْـَس إِلَيَْك َوالَْمْهـِديُّ َمْن َهَديْـَت اَل َملَْجأَ  <لَبَّيْـَك َوَسـْعَديَْك َوالَْخيْـُر ِفـي يََديَْك َوالشَّ
ِمْنـَك إاِلَّ إِلَيْـَك ُسـبَْحانََك َو َحَنانَيْـَك تَبَاَركْـَت َو تََعالَيَْت ُسـبَْحانََك رَبَّ الْبَيْت>)2(. 

وتكبّـر السادسـة، وهـي تمـام التكبيرات المسـتحبّة فـي التوّجـه، ولو والَيـت بينها)3( 

بغيـر دعـاٍء أدَّيَت أصـل الوظيفة.

وأحِضـْر فـي قلبـك الصـلة التي قمـت إليهـا بعينها، ففـي الظّهر مثلً تسـتحضر صلَة 

الظُّهـر الواجبـة المـؤّداة، وتقصـد أنّـك تعبـد اللـه بهـا مخلصـاً، وتمتثـل)4( أمـرَُه، فتقـول 

بخشـوع: )اللـُه أكبر(، وهـذه تكبيرة االفتتاح الواجبة، وبها تتّم التكبيرات السـبع المأمور 

بالتوّجه بهـا، وتقول: 

ـَهاَدِة، َحِنيَْفـاً،  ـَماَواِت َواألَرَْض، َعالِـِم الَغيْـِب َوالشَّ ِذي فَطَـَر السَّ <َوّجْهـُت َوْجِهـَي لِلَـّ
ُمْسـلَِماً>...إلى قولـه: <وبذلـك أُمـرُت، وأنـا مـن المسـلمين>)5(. 

)1( الكافي: 310/3، ب افتتاح الصلة...،ح7، تهذيب األحكام: 67/2، ب كيفيّة الصلة وصفتها ...،ح12.

)2( الكافي: 310/3، ب افتتاح الصلة...،ح7، تهذيب األحكام: 67/2، ب كيفيّة الصلة وصفتها ...،ح12.

)3( في <ص>: <بينهما> بدل <بينها>. 

)4( في <م>: <وتمثل> بدل <وتمتثل>. 

)5( الكافي: 3/ 311، ب افتتاح الصلة ...،ح7، وما بين الفقرتين: <َوَما أَنَا ِمَن الُْمْشرِكِيَن، إِنَّ َصلتِي َو 

نُُسِكي َوَمْحيايَ  َوَمماتِي لِلَِّه رَبِّ الْعالَِميَن، ال َشِريَك لَُه>.
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وتعوَّذ من الشـيطان الرجيم، واقرأ الحمد وسـورة، مخافتاً بغير البسـملة، متدبّراً في 

معاني القـرآن، مرتّلً له.

فـإذا فرغـت فاصبـر قليـلً بقـدر مـا تَتَنفَّـس، وارفع يديـك ِحيـاَل وجهك، وقـل: )اللُه 

أكبـر(، ثـّم اركـع، وضـع يـدك اليمنـى علـى ركبتك اليمنـى قبل اليسـرى، وألقـم بأطراف 

يك من ركبتيك، وفـرِّج أصابعك، ورُدَّ ركبتيك إلى خلف)1(،  أصابعـك عيـَن الرُّكبة، وامأل كفَّ

ض عينيك،  وسـوِّ ظهـرك، حتـى لو ُصبَّـت عليه قطرٌة من ماء)2( لـم تزل، وُمدَّ ُعنَقـَك، وغمِّ

أو)3(اجعـل نظـرك إلـى ما بين قدميك. ثم سـبّح ثلثاً بترتيـل، فُقْل: )سـبحاَن ربَي العظيِم 

وبحمـِده(، ودون ذلـك المرَُّة، أو )سـبحاَن الله( ثلثاً. 

ثـمَّ اسـتِو قائمـاً، فإذا اسـتمكنَت مـن القيام فُقْل: )َسـِمع اللُه لَمن حمـده()4(، ثمَّ كبِّر 

وأنـت قائـم، وارفـع يديـك، ثمَّ ِخرَّ سـاجداً، وابدأْ بوضـع يديك على األرض قبـل ركبتيك، 

وال تفتـرش ذراعيـك، وال تضْعُهما على ركبتيـك، وفخذيك، ولكن َجنِّح بِمرفَقيك، وال تلزق 

كّفيـك بركبتيـك، وال تدنهمـا مـن وجهـك، وابسـطْهما مضمومتـي األصابع ِحيـال منكبيك 

ووجهك، وال تضع شـيئاً من جسـدك على شـيٍء منه.

واسـجد علـى ثمانيـة أعظـم: الكّفيـن، والركبتيـن، وأنامل إبهامـي الرجليـن، والجبهة، 

واألنف.

واجعـل نظـرك إلـى طـرف أنفك، وقـل: )سـبحاَن ربَّي األعلـى وبحمده( ثـلث مرّات، 

ودونهمـا المرّة، أو )سـبحان اللـه( ثلثاً.

ثـمَّ ارفـع رأسـك مـن السـجود، فـإذا اسـتويَت جالسـاً فكبِّـر، ثـمَّ اقُْعـد علـى فخـِذَك 

)1( في <ص>: <خلفك> بدل <خلف>. 

)2( في األصل زيادة: <أو دهن>.

)3( في األصل <و>، وما أثبتناه من <ص> و <م>، وهو الصحيح.

وأنت  حمده(،  لَمْن  الله  )سمع  قل:  ثّم  زرارة،  في صحيح  ظلّه،  دام  <منه  األصل:  هامش  )4( في 

منتصب قائم )الحمد لله رّب العالمين أهل الجبروت والكبرياء، والعظمة لله رّب العالمين(>. 

]ينظر منتقى الجمان: 29/2[. 
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األيــسر، واضعـاً قدمـك األيمـن على بطـن قدمك األيسـر، وقل: )أسـتغفر)1( ربّـي وأتوب 

إليـه(، ثـمَّ كبِّـر وأنـت جالـس، واسـجد السـجدة الثانيـة كمـا وصف، فـإذا رفعت رأسـك 

منهـا فاجلـس هنيئـة، ثـّم قم إلى الثانية، سـابقاً برفع ركبتيك، معتمداً علـى يديك، قائلً: 

)الَّلُهـمَّ ربّـي بحولـك وقّوتـك أقـوُم وأقعـد(، وإْن شـئت قلت: )وأركع وأسـجد(. 

فإذا استويت قائماً فاقرأ الحمد وسورًة كما ذُكر.

فـإذا فرغـت فكبِّـر، ثـمَّ ُمدَّ يديـك للقنـوت، وارفعهما ِحيـاَل وجهك، واجعـل نظرك إلى 

باطنهمـا، ويجزيـك فيـه قـول: <الَّلهـمَّ اغفـر لنـا، وارحمنـا، وعاِفنـا، واعـُف عنَّـا فـي الدنيـا 

واآلخرة، إنَّك على كلِّ شـيٍء قدير>)2(، وقيل: أفضله كلماُت الفرج)3(، وتدعو فيه بما يسـنح.

ثـمَّ تكبِّـر للركـوع، فتركـع وتسـجد كما ذكـر، فإذا رفعت رأسـك مـن السـجدة الثانية 

فاجلـس للتشـهُّد متـورِّكاً كجلوسـك بيـن السـجدتين، جاعـلً نظـرك إلـى حجـرك، واضعاً 

يديـك علـى فخذيـك، وقل: )بسـم اللـه، والحمد لله، واألسـماء الحسـنى كلُّها لله، أشـهد 

داً عبده ورسـوله، الَّلهـمَّ صلِّ على  أْن ال إلـه إالَّ اللـه وحـده ال شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمَّ

ـد، وتقبَّـل شـفاعته وارفـع درجته(، ثـمَّ انهض إلـى الثالثة قائـلً: )بحول  ـد وآل محمَّ محمَّ

اللـه وقّوته أقـوم وأقعد(. 

فـإذا اسـتويت قائمـاً فاقرأ الحمد، وإْن شـئت سـبَّحت، فتقول: )سـبحان الله والحمد 

لله، وال إله إالَّ الله والله أكبر(، وتسـتغفر، واألكمل أْن تكرِّر التسـبيحات ثلثاً، وخاِفت)4( 

بغيـر البسـملة إْن قـرأت، وبالتسـبيح أْجَمـْع إْن سـبَّحت، ثـمَّ تركـع وتسـجد كما وصف، 

)1( في <م> زيادة لفظ الجللة: <الله>. 

)2( الكافي: 340/3، ب القنوت في الفريضة والنافلة، ح 12، تهذيب األحكام: 87/2، ب كيفية الصلة 

وصفتها،ح90.

)3( قاله الشيخ في االقتصاد: 263، والمبسوط: 113/1، وغيره، وكلمات الفرج هي: <الَ إِلََه إاِلَّ اللَُّه 

بْعِ، َو رَبِّ اأْلَرَِضيَن  َماَواِت السَّ الَْحلِيُم الَْكِريُم، اَل إِلََه إاِلَّ اللَُّه الَْعلِيُّ الَْعِظيُم، ُسبَْحاَن اللَِّه رَبِّ السَّ

، َورَبِّ الَْعرِْش الَْعِظيِم،  َوالَْحْمُد لِلَِّه رَبِّ الْعالَِمين >، الكافي:  بْعِ، َوَما ِفيِهنَّ َوَما بَيَْنُهنَّ َوَما تَْحتَُهنَّ السَّ

122/3، ب تلقين الميّت،ح3.

)4( في <ص>: <وتخافت> بدل <وخافت>. 
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وهكـذا تصنع فـي الرابعة. 

ثمَّ تتشهَّد)1( كاألوَّل، وتزيد بعده: )السلم عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته(.

ثـمَّ تسـلِّم فتقول: )السـلم عليكـم ورحمة اللـه وبركاته( قاصـداً به األنبيـاء، واألئمة، 

والملئكـة، وجميـع مسـلمي اإلنـس والجّن علـى ما ذكـره األصحاب)2(.

ك تجهر بالقراءة فـي الصبح، وأَوَّلَـي المغرب،  وِقـْس علـى هـذا سـائر الفرائض، إالَّ أنَـّ

والعشـاء، وتخافـت فيما سـوى ذلـك بغير البسـملة، والمرأة تخافـت في الكّل.

وهذه كيفيّة الصلة الكاملة المشتملة على الواجب، والندب.

فأّمـا الواجـب مـن ذلـك الـذي ال يجـزي مـا دونـه فهـو: القيام مـع القـدرة، وإخلص 

النيَّـة، والتكبيـر، وقـراءة الحمـد وسـورة فـي المشـهور)3(، واألكثـر على وجـوب اإِلخفات 

فـي قـراءة الصلـوات الخمـس إالَّ الصبـح، وأُْولَيَـي المغرب، والعشـاء، فيجـب فيها الجهر 

للرجـل، وال جهـر علـى المرأة.

والركوع: ويجب فيه ذكر الله مطمئّناً، والرَّفع منه، والطمأنينة قائماً بحيث يسكن. 

والسـجدتان: والواجـب فـي كلٍّ منهما السـجود على األعضاء السـبعة بمسـّماه، وهي 

، وذكر اللـه، والطمأنينة بقدره، ورفـع الرأس بينهمـا، والطمأنينة  ا ُعـدَّ مـا عـدا األنـف ممَّ

جالسـاً كما فـي الرُّكوع. 

والقيـام إلـى الثانيـة، والقـراءة فيهـا ومـا بعدهـا مـن األفعـال المعـدودة لألُولـى إلى 

الرَّفـع مـن السـجدة الثانيـة، فيجـب الجلوس، والتشـّهد بلفـظ الشـهادتين، والصلة على 

النبـّي وآلـه عليهم السـلم كما ُوِصـف، وكذلك يجب في الثالثة والرابعـة، إاّل قراءة الحمد 

)1( في <ص>: <تشّهد> بدل <تتشهد>. 

)2( منهم: الصيمري في تلخيص الخلف: 129/1، والشهيد األّول في البيان: 178، والشهيد الثاني في 

الفوائد المليّة: 224، وغيرهم. 

السرائر:  في  ادريس  وابن   ،97/1 المهّذب:  في  البرّاج  وابن   ،335/1 الخلف  في  الشيخ  )3( منهم: 

.220/1
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ه يتخيّـر فيهما بيـن الحمد فقط، والتسـبيح كمـا ذُكر.  والسـورة فإنَـّ

ويجـب التشـّهد فـي األخيـر كاألّول، وفـي وجـوب التسـليم قـوالن)1(، وال ريـب أنّـه 

أحوط.

ويُستحب التعقيب، وال يتعيّن فيه لفٌظ وإْن كان المأثور أفضل، وهو كثير.

وأقـلُّ مـا يجزيـك منه قـول: <اللُّهمَّ إنِّي أَْسـأَلَُك ِمـْن كُلِّ َخيٍْر أََحـاَط ِبِه ِعلُْمـَك، َوأَُعْوُذ 

ِبـَك ِمـْن كُلِّ َشـرٍّ أََحـاَط ِبـِه ِعلُْمَك، اللُّهمَّ إنِّي أَْسـأَلَُك َعاِفيَتََك فـي أُُموِري كُلَِّهـا، َوأَُعوُذ ِبَك 

نْيَا َوَعـَذاِب اآلِخرَة>)2(. ِمْن ِخـزِْي الدُّ

وعليـك بالموجبتيـن- وهمـا: أْن تسـأل اللـه الجنَّـة، وتعـوذ بـه مـن النَّار-، وبتسـبيح 

الزهـراء، وهـو أربـع وثلثـون تكبيـرة، ثـّم ثلث وثلثـون تحميـدة، ثّم ثـلث وثلثون 

تسـبيحة، وبقـراءة نسـبة الـرَّّب تبـارك وتعالى- أعني سـورة التوحيـد- اثنتي عشـرة مرّة.  

ي أَْسـأَلَُك ِباْسـِمَك الَْمْكُنـوِن الَْمْخزُوِن  وتبسـط يديـك بعدهـا داعياً فتقـول: <اللَُّهمَّ إِنِـّ

ٍد  الطَّاِهِر الطُّْهِر الُْمبَارَِك، َوأَْسـأَلَُك ِباْسـِمَك الَْعِظيِم َوُسـلْطَانَِك الَْقِديِم: أَْن تَُصلَِّي َعلَى ُمَحمَّ

ـٍد، يَـا َواِهـَب الَْعطَايَـا، يَا ُمطْلَِق اأْلَُسـاَرى، يَا فَـكَّاَك الرِّقَاِب ِمَن النَّاِر، أَْسـأَلَُك أَْن  َوآِل ُمَحمَّ

نْيَا  ـٍد، َوأَْن تُْعِتـَق رَقَبَِتـي ِمـَن النَّـاِر، َوأَْن تُْخرَِجِنـي ِمـَن الدُّ ـٍد َو آِل ُمَحمَّ َي َعلَـى ُمَحمَّ تَُصلِـّ

آِمنـاً، َوأَْن تُْدِخلَِنـي الَْجنَّـَة َسـالِماً، َوأَْن تَْجَعـَل ُدَعائِي أَوَّلَـُه فََلحاً، َوأَْوَسـطَُه نََجاحاً، وَآِخرَُه 

َك أَنَْت)3( َعلَُّم الُْغيُوب>)4(، ثّم تسـجد سـجدتي الشـكر. َصَلحـاً، إِنَـّ

ما حكاه عنه  أبي عقيل على  وابن  الناصريّات: 208،  المرتضى في  السيّد  الوجوب:  إلى  )1( ذهب 

العّلمة في منتهى المطلب: 198/5، وأبو الصلح الحلبي في الكافي في الفقه: 119.

وذهب إلى االستحباب: المفيد في المقنعة: 113-114، والشيخ في الخلف: 376/1، وابن ادريس 

الحلّي في السرائر: 231/1.

كيفية  ب   ،108/2 األحكام:  تهذيب  ــصــلة...،ح16،  ال بعد  التعقيب  ب   ،343/3 )2( الكافي: 

الصلة...،ح175. 

)3( <أنت> ليس في األصل. 

)4( في هامش األصل: <منه أيّده الله: روى الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين أنّه قال: <َمْن 

أحّب أْن يخرج من الدنيا وقد تخلّص من الذنوب كما يتخلّص الذهب الذي ال كدر فيه، فل يطلبه 
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نن األكيدة في الفرائض الجماعُة. ومن السُّ

ويشـترط فيهـا: العـدد، وهـو مـا فـوق الواحـد، وكمـال اإلمـام بالبلـوغ فـي مثلـه، 

والعقـل، وإيمانـه، وعدالتـه، وطهـارة مولـده، وذكوريَّته)1( لغيـر المـرأة، وإتيانه بواجب 

القـراءة، والقيـام إاّل مـع المماثلـة، وعـدم الحائل بيـن المأمـوم واإلمام، أو َمْن يشـاهده 

مـن المأموميـن ولو بالواسـطة)2(، والقرب كذلك عـادًة، ويقرب اعتبار إمـكان التخطِّي إالَّ 

فـي َمـْن كان حيـال الباب.

وأْن ال يتقّدم المأموُم)3( اإلماَم، وال يرتفع اإلمام بما يُعتّد به في المشهور)4(.

وأْن يتوافـق نظـم الصلتيـن وإْن اختلفتـا كّمـاً أو تغايرتـا فرضاً، إالَّ فـي العصر مع َمْن 

يصلّـي الظُّهـر، فإنَّ األَولـى المنع، وإْن كان األشـهر خلفه)5(.

وأْن ينـوي المأموم اإلتمام بمعيَّن، وتسـقط عنه القـراءة، وتجب عليه المتابعة لإلمام 

في األفعال، ويسـتحّب في األقـوال، وقيل: يجب)6(، وهو أحوط.

مـه فـي فعل عمداً أَثِـَم، وال تبطل إالَّ أْن يكون في غير محلّه، ويسـتمّر حتّى  فلـو تقدَّ

ـد يرجـع فـي المشـهور وجوبـاً فـي قـول)7(، وجـوازاً في  يلحقـه اإلمـام، ومـع عـدم التعمُّ

أحد بمظلمة فليقل في دبر الصلوات الخمس نسبة الرّب تبارك وتعالى اثني عشرة مرّة، ثم يبسط 

يديه، ويقول: وذكر الدعاء>. )من ال يحضره الفقيه: 324/1، ب التعقيب، ح949(.

)1( في <م>: <وذكورته> بدل <وذكوريته>. 

)2( في <ص>: <بواسطة> بدل <بالواسطة>. 

)3( في <ص> زيادة: <على>. 

)4( منهم: الشيخ في النهاية: 117، وسلّر في المراسم العلويّة: 85، وابن حمزة في الوسيلة: 106، 

وغيرهم.

التذكرة: 272/4، واألردبيلي في مجمع  المعتبر: 424/2، والعلّمة في  المحّقق في  إليه:  )5( ذهب 

الفائدة والبرهان: 320/3.

)6( قال به: الشهيد األول في البيان: 238، والدروس: 221/1، والمحّقق الكركي في الجعفريّة )ضمن 

رسائل الكركي(: 128/1.

)7( قال به: المحّقق في شرائع اإلسلم: 93/1، والعلمة في تحرير األحكام: 315/1، والشهيد األّول في 

البيان: 238، والشهيد الثاني في مسالك األفهام: 307/1، وغيرهم.
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آخـر)1(، واالسـتمرار – كالعمـد - عندي هـو المتّجه.

وتدرك الركعة بإدراك اإلمام راكعاً على األظهر، وترك الدخول معه حينئٍذ أحسن.

ويجوز التسـليم قبل اإلمام إذا أطال التشـّهد وكان للمأموم حاجة، واألكثر على جواز 

المفارقـة مطلقـاً)2(، َولِي فيه نظـٌر، وال ريب أنَّ تركه أحوط. 

ويُستحّب اإلعادة جماعًة لَمن يصلّي منفرداً، وينوي الندب. 

ولو تبيَّن فساد صلة اإلمام كأَْن ظهَر ُمحِدثاً لم يجب على المأموم اإلعادة.

الفصل السابع
في شرائط الجمعة وخصوصّياتها

شـرط وجـوب الجمعـة اآلن: حضور خمسـة مـن المؤمنين فمـا زاد، ويتأكّد السـبعة، 

وأْن يكـون فيهـم َمـْن يصلـح لإلمامـة)3(، ويتمّكـن مـن الخطبة ليخطـب لهم، ثـمَّ يصلّيها 

بهـم جماعًة، وهمـا من الشــروط أيضاً.

وتختـصُّ بخـروج وقتهـا بزيـادة ظـلِّ الشـخص مثلـه مـن الـزوال علـى المشـهور)4(، 

واألخبـار ال تـدلُّ علـى أكثـر مـن التضيّـق)5(، فينبغـي المبـادرة إليهـا فـي أوَّل الوقـت، 

فيصعـد اإلمـام المنبـر، ويسـتقبل النـاس فيسـلِّم عليهـم، ثـمَّ يجلـس فيـؤّذن المـؤّذن، 

. وكلُّ هـذا مسـتحبٌّ

فـإذا فـرغ مـن األذان قام معتمداً على شـيٍء- ولو عصـاً- اسـتحباباً، فيخطب واحدة، 

)1( قال به: العلمة في تذكرة الفقهاء: 345/4، ونهاية اإلحكام: 136/2.

)2( منهم: المحّقق في شرائع اإلسلم: 97/1، والعلّمة في نهاية اإلحكام: 317/1، واألردبيلي في مجمع 

الفائدة والبرهان: 337/3، وغيرهم.

)3( في <ص>: <لإلمام> بدل <لإلمامة>. 

األّول في  والشهيد  المطلب: 345/5،  والعلّمة في منتهى  المعتبر: 275/2،  المحّقق في  )4( منهم: 

األلفيّة )ضمن األلفيّة والنفليّة(: 73، وغيرهم.

)5( ينظر وسائل الشيعة: 315/7، ب8 من أبواب صلة الجمعة وآدابها، ح1، ح3، وغيرهما.
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ثـّم يجلـس قليـلً ويقـوم فيخطـب أخـرى)1(، والمذكـور فـي كلم أكثـر األصحـاب وجوب 

اشـتمال كّل مـن الخطبتيـن علـى حمـد اللـه، والصـلة علـى النبـّي وآلـه صلى اللـه عليه 

ة الفائدة فـي األشـهر)3(، وتعيُّن)4(  وعليهـم، والوعـظ، وقـراءة سـورة خفيفـة أو)2( آيـة تامَّ

السـورة في األُولـى أَولى.

وينبغـي ضميمـة الشـهادتين فيهمـا)5( بعـد الحمد، والوصيّـة بتقوى الله فـي الوعظ، 

ي علـى النَّبـّي صلّـى اللـه عليـه وآلـه عقيـب قراءة السـورة فـي األُولـى، ويدعو  وأْن يصلِـّ

يهم في الثَّانية بعـد الوعظ، ويدعو  ي عليـه وعلى األئّمة، ويسـمِّ للمؤمنيـن، وأْن يصلِـّ

ـة بتعجيـل الفرج والنصـرة حيث ال تقيّة، ثمَّ يدعو لنفسـه وللمؤمنين، ويجعل آخر  للحجَّ

كلمـه قول: }إِنَّ اللََّه يَأُْمـُر ِبالَْعْدِل َواإْلِْحَسـاِن{اآلية)6(.

ويُسـتحّب لـه ولهـم رفـع اليديـن حالـة الدعـاء، وأْن يقـول بعـد فراغـه منـه: )اللّهـمَّ 

كّر  اسـتجب لنـا(، ويقـول بعد قـراءة }إِنَّ اللََّه يَأُْمـُر ِبالَْعْدِل{ اآليـة: )اللّهمَّ اجعلنـا مّمن يذَّ

الذكـرى()7()8(. فتنفعه 

ثـمَّ ينـزل، ويُقـام للصلة، فيصلّي بالنـاس ركعتين، ويقرأ بعد الحمد في األُولى سـورة 

الجمعة، وفي الثانية سـورة المنافقين، اسـتحباباً مؤكَّداً حتّى قيل بالوجوب)9(.

)1( في <ص>: <األخرى> بدل <أخرى>. 

)2( في <ص>: <و> بدل <أو>.

)3( ذهب إليه: الشهيد األّول في البيان: 189، والمحّقق الكركي في حاشية شرائع اإلسلم )ضمن حياة 

المحّقق الكركي وآثاره(: 175/10، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة: 660/1، وغيرهم.

)4( في <م>: <وتعيين> بدل <وتعيّن>.

)5( في <م> <ههنا> بدل <فيهما>.

)6( سورة النحل: 90.

)7( ينظر الكافي: 424/3، ب تهيئة اإلمام للجمعة، ح6. 

)8( من قوله: <ويستحب له... فتنفعه الذكرى> ليس في <ص>.

)9( هو ظاهر الصدوق في من ال يحضره الفقيه: 415/1، والمرتضى في جمل العلم والعمل: 72، وأبو 

الصلح الحلبي في الكافي في الفقه: 151.
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ويجـب فـي الخطبتيـن الطَّهـارة، والقيـام مـع القـدرة، وإيقاعهمـا بعد الـزوال، ورفع 

الصـوت بحيـث يسـمع العـدد، ويحـرم الـكلم حينئـٍذ)1(، واألحـوط وجوبـاً اإلصغاء.

ويسـتحّب الجهـر بالقـراءة في الصلة، والقنـوت في الركعة األُولى قبـل الركوع، وفي 

بعده.  الثانية 

ولو خرج الوقت قبل اإلتيان بها وجبت األربع. 

وقـد وضـع الله الجمعة عن تسـعة: الصغير، والكبير، والمجنون، والمسـافر، والعبد، 

والمـرأة، والمريـض، واألعمى، وَمن كان على أزيد من فرسـخين.

وال تنعقـد جمعتـان فـي مـا دون الفرسـخ، فيبطـلن مـع االقتـران بالتحريمـة، وإْن 

سـبقت إحداهمـا ولـو بهـا فالَّلحقـة خاّصـة.

ويسـتحّب الُغسـل اسـتحباباً مؤكّـداً، ومحلّـه قبـل الصـلة، والتنّفـل بعشـرين ركعـة، 

ـا يصلّهـا أو بعضهـا فبعـد الفريضة. واألفضـل تقديمهـا علـى الـزَّوال، فلـو زالـت ولمَّ

الفصل الثامن
في بيان سبب القصر

يجب قَْصر الرباعيّة بأحد أمرين)2(: 

األّول: السـفر، ويُعتبر فيه القصد إلى المسـافة- وهي ثمانية فراسـخ، أو مسير بياض 

يوم- واسـتمرار القصد، وخفاء الجدران واألذان، وعدم إرادة المعصية به.

وأْن ال يكـون لـه فـي أثنائهـا وصـول إلـى بلـده، أو بلـد له فيها منـزل يسـتوطنه، بأْن 

يقيـم فيـه سـتّة أشـهر، والمشـهور بين األصحـاب االكتفاء بحصولهـا مرَّة، وظاهـر البعض 

اعتبـار إقامتهـا فـي كّل سـنة)3(، وهو الـذي يلوح مـن النَّص)4(.

)1( <حينئذ> ليس في <م>.

)2( في <ص>: <األمرين> بدل <أمرين>.

)3( هو الصدوق في من اليحضره الفقيه: 451/1، واختاره السيّد العاملي في مدارك األحكام: 444/4.

)4( ينظر من اليحضره الفقيه: 451/1، ح 1308، تهذيب األحكام: 213/3، ح520، االستبصار: 231/1، 
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ـال، والمـلَّح، إالَّ أْن يقيـم عشـرة)2(  وأْن ال يكـون السـفر)1( عملـه، كالمـكاري، والجمَّ

فيقّصـر فـي سـفره بعـُد، على المشـهور)3(.

وأْن يكـون إيقـاع الصلة فـي غير المواطن األربعـة: مّكة، والمدينـة، وجامع الكوفة، 

وحائـر الحسـين، فإنَّ المشـهور فيها التخيير)4(، وكـون اإلتمام أفضل)5(.

ولـو أتـمَّ المسـافر عامـداً أعـاد مطلقـاً، وناسـياً يعيـد فـي الوقت علـى األشـهر)6(، وال 

إعـادة علـى الجاهل.

، وإذا نـوى اإلقامة في  ر، والداخل بعـده يتمُّ والخـارج بعـد دخـول وقت الصـلة يقصِّ

ـر إلى ثلثين يومـاً، ثّم يتّم. ، وإْن ترّدد قصَّ بلـد عشـرة أيّـام أتـمَّ

ـر، إالَّ أْن يكون قد صلَّى على التمـام ولو واحدًة، وإذا  ولـو نـوى اإلقامـة ثمَّ بدا له قَصَّ

خـرج إلـى محلِّ الترخُّـص فصلَّى قْصراً ثّم رجع عن السـفر لم يُِعد . 

الثانـي: الخـوف، ويجـب بـه)7( القــصر، سـفراً وحــضراً، جماعـًة وفـرادى، ولصلة)8( 

الخـوف كيفيَّـة مخصوصـة تأبَـى رعايـة االختصـار أْن تُذكـر ههنـا.

ح821. 

)1( في <ص>: <سفره> بدل <السفر>. 

)2( في <ص> زيادة: <متّماً>.

)3( منهم: الشيخ في المبسوط: 141/1، والمحّقق في شرائع اإلسلم: 156/1، وابن سعيد الحلّي في 

الجامع للشرائع: 91، وغيرهم.

مسجد  وأّما  المسجدين،  أحد  في  المسافر  بكون  التخيّر  ظلّه(،  دام  <)منه  األصل:  هامش  )4( في 

الكوفة وحائر الحسين فالمسافر فيهما على حكمه من وجوب القصر>. 

)5( منهم: المحّقق في المعتبر: 476/2-477، والعلّمة في تذكرة الفقهاء: 365/4، والسيّد العاملي في 

مدارك األحكام: 466/4-467، وغيرهم.

النهاية: 123، وابن زهرة في غنية  إليه: السيّد المرتضى في االنتصار: 162، والشيخ في  )6( ذهب 

النزوع: 74، وغيرهم .

)7( في <ص>: <فيه> بدل <به>.

)8( في األصل: <الصلة> وما أثبتناه من <ص>و <م>، وهو الصحيح.
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الفصل التاسع
في منافيات الصالة 

كلُّ َمـْن أخـلَّ بواجـب فيهـا عمداً أبطل صلته، شـرطاً كان أو جـزءاً أو كيفيًَّة، وكذا لو 

فعـل مـا يجـب تركه، وإْن كان جاهـلً، إالَّ الجهر واإلخفـات، فإنَّ الجاهـل فيهما معذور، 

ومثلـه جاهـل نجاسـة الثـوب، والبـدن، وموضـع السـجود، وناسـيها)1( يعيـد فـي الوقـت 

ة. خاصَّ

وتبطـل بفعـل مـا يُبطل الطَّهـارة وإْن كان سـهواً، وبتركها كذلك، وفـي بطلنها بتعّمد 

التكفيـر لغيـر تقيَّة خلف، واألظهـر التحريم من غيـر إبطال)2(.

ويقطَعهـا تعّمـد الكلم بما ليـس بقرآن، وال دعاء، وال ذكـر)3(، وااللتفات بوجهه دبراً، 

والقهقهـة، والبـكاء ألمـور الدنيـا، والفعـل الكثيـر المتوالي الخـارج عن الصـلة، ولو أدَّى 

إلـى محـو صورتها أبطل مع السـهو أيضـاً، وكذا السـكوت الطويل.

ويبطلهـا اإلخـلل بالنيَّـة، والتكبيـر، والقيـام، والركـوع، والسـجدتين عمـداً وسـهواً، 

وبزيـادة التكبيـر، والركـوع، والسـجدتين كذلـك فـي غيـر مـا يسـتثنى. 

وفي بطلنها بنقصان السجدة الواحدة سهواً قوالن)4(، والمشهور العدم.

وتبطـل بزيـادة الركعـة مطلقـاً، إالَّ فـي الرباعيّة إذا جلـس آخرها مقدار التشـّهد فمع 

، إالَّ أن يسـتدبر القبلة. ـد، ولـو نقـَص ركعـًة فصاعداً عمـداً أبطل، وسـهواً يتمُّ التعمُّ

ويحرم قطع الصلة اختياراً، ويجوز مع الضرورة، ويجب رّد السلم بالمثل. 

)1( في <م>: <فناسيها> بدل <وناسيها>. 

)2( في <ص> زيادة: <الصلة>. 

)3( <وال ذكر> ليس في <ص>.

)4( ذهب إلى البطلن: الكليني في الكافي: 361/3 ب من شّك في صلته كلّها.. ذيل ح 9، وابن عقيل، 

حكى ذلك عنه العّلمة في مختلف الشيعة: 371/2.

وذهب إلى عدم البطلن: المفيد في المقنعة: 138، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل: 64، 

والشيخ في الخلف: 454/1.
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الفصل العاشر
في حكم السهو والشّك

ـهو عن  ه باقياً أتى به، ومع التجاوز ففي السَّ َمـْن سـها عـن واجب في صلته وكان محلُـّ

القيـام حتّـى ينـوي، أو عـن النيَّـة حتّى يكبِّـر، أو عن التكبيـر حتّى يفوت المقارنـة، أو عن 

الركوع حتّى يسـجد، أو عن السـجدتين- أو السـجدة في قول)1(- حتّى يركع، تبطل الصلة.

ـهو عـن قـراءة الحمـد يرجـع ما لـم يصل إلى حـّد الراكـع فيقرأها، ثـمَّ يقرأ  وفـي السَّ

السـورة أو غيرهـا، ولـو كان عـن بعضهـا قرأه ومـا بعده.

ـهو بعد  وعـن الركـوع حتّـى يهـوي للسـجود ولم يسـجد يقـوم فيركع، ولـو عرض السَّ

الهـوي للركـوع قـام منحنيـاً إلى حـّد الراكع.

وعـن السـجود أو التشـّهد حتّـى قـام ولـم يركـع يقعـد فيتـدارك، وفيمـا سـوى ذلـك 

يمضـي مـن غيـر تـدارك، وال إبطـال.

ـجدة المنسـيَّة علـى القول  نعـم، يجـب قضـاء التشـّهد إذا فـات محـّل تداركـه، والسَّ

بعـدم اإلبطـال بها.

والمشهور وجوب قضاء الصلة على النَّبّي وآله عليهم السلم)2( إذا نسيها.

ـهو مـع الجزء المقضـّي، وتجبان أيضاً علـى َمْن تكلَّم ناسـياً بما  وتجـب سـجدتا)3( السَّ

ُمِنـع منـه فـي الصلة، ومنه التسـليم في غير محلّه، وعلى َمْن شـكَّ بين األربع والخمس، 

 وَمـْن لـم يـدِر أزاد فـي صلتـه أم نقـص، وقيـل لـكلِّ زيـادة ونقيصـة غيـر مبطلتيـن)4(،

)1( استظهره من كلم ابن أبي عقيل العلمُة في مختلف الشيعة: 371/2، وحكاه عنه الشهيد األّول 

في البيان: 168.

)2( في <م>: <صلى الله عليه وآله> بدل <وآله عليهم السلم>.

)3( في <م>: <سجدة> بدل <سجدتا>.

)4( حكاه عن ابن بابويه الفاضل اآلبي في كشف الرموز: 204/1، واختاره العلمة في قواعد األحكام: 

307/1-308، والشهيد الثاني في المقاصد العليّة: 320، وغيرهم.



عصولرلااا أبليحليع لع ايب256

 وهو األحوط.

ومحلّهمـا بعـد التسـليم مطلقاً، ويجب فعلهمـا على الفور قبل الـكلم، ويُعتبر فيهما 

مـا يُعتبـر فـي سـجود الصـلة، وذكرهمـا: )بسـم اللـه وباللـه، السـلم عليـك أيُّهـا النبـيُّ 

ورحمة الله وبركاته(، ويتشـهَّد بعدهما، ويسـلِّم، واألولى اشـتراطهما بالطَّهارة، والّسـتر، 

واالستقبال. 

وَمـْن)1( شـكَّ فـي شـيٍء من أفعـال الصلة فإْن كان فـي موضعه أتى بـه، ولو كان بعد 

االنتقـال منـه لـم يلتفـت، كَمْن شـكَّ فـي التكبير وقد قرأ، أو شـكَّ في القـراءة وقد ركع، 

أو شـكَّ في الركوع وقد سـجد.

ـكُّ بالركعـات فإْن لم يـدِر كم صلَّى، أو كان في الثنائيّـة أو الثلثيّة، أو  ق الشَّ وإذا تعلَـّ

قبـل إكمال األوَّليين مـن الرباعيّة أبطل.

ولـو كان بعـده، فـإْن شـكَّ بيـن الثـلث واألربـع، أو بيـن االثنتيـن واألربـع بنـى على 

، ثـمَّ يحتـاط فـي األُولـى بركعتيـن جالسـاً، وفـي الثانيـة بركعتيـن قائماً. األكثـر، وأتـمَّ

وإْن شـكَّ بيـن االثنتيـن والثـلث، أو بيـن االثنتيـن والثـلث واألربع، فالمشـهور البناء 

علـى األكثـر أيضـاً، واإلتمـام، ثمَّ االحتياط في أوالهمـا كاألولى، وفي الثانيـة بركعتين من 

قيام، ثـمَّ بركعتين)2( مـن جلوس)3(.

وإْن)4( شـكَّ بيـن األربـع والخمـس بعـد السـجود، بنـى علـى األربـع، وأتـمَّ مـا بقـي، 

ـهو كمـا علم. وسـجد للسَّ

وقبـل الرُّكـوع يهـدم الرَّكعـة فيصير شـكَّاً بين الثـلث واألربع، وبعد الرُّكـوع فيه قول 

)1( في األصل: <من> بدل <ومن>، وما أثبتناه من <م> و <ص>، وهو األولى.

)2( في <ص> و <م>: <ركعتين> بدل <بركعتين>.

)3( منهم: الشيخ في االقتصاد: 267، والطبرسي في المؤتلف: 147/1، والعلّمة في قواعد األحكام: 

305/1، وغيرهم.

)4( في األصل: <فإن> بدل <وإن>، وما أثبتناه من <ص> و <م>، وهو الصحيح. 
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حـة أصّح)2(، فيلحق بـاألول)3( في وجوب اإلتمـام، والمرغمتين.  بالبطـلن)1(، وآخـر بالصِّ

ولو تعلَّق الشكُّ بالسادسة فكالخمس على األقرب.

ويُعتبـر فـي االحتيـاط جميـع ما اعتُِبـر في الصـلة، ويتعيّن فيه قـراءة الحمد وحدها 

إخفاتـاً، وال تبطـل الصـلة بفعـل المبطل قبلـه، وال بخروج الوقت، بـل يصير قضاًء.

ولو ذكر بعده النقصان لم يلتفت، وكذا لو ذكر في األثناء على األظهر. 

ن أحـُد االحتمالين بعد التـرّوي، بل يبنـي عليه،  وال حكـم للشـّك إذا غلـب علـى الظَـّ

وال مـع الكثـرة فيمضــي فـي صلته ويبني على وقوع ما شـكَّ فيه، إاّل أْن يسـتلزم الزيادة 

فعلـى الُمَصّحـح، وال لشـّك)4( المأمـوم إذا حفـظ اإلمـام، وال لعكسـه علـى المشـهور)5(، 

ـهو. ـهو في السَّ كنفي السَّ

الفصل الحادي عشر
في القضاء

لة عمداً أو سـهواً أو فاتته بنوٍم أو ُسـكٍر وكان حينئٍذ بالغاً عاقلً سـليماً  َمْن أخلَّ بالصَّ

، وجَب عليه القضاء، إالَّ الحائض، والنفسـاء، وفي عادم المطهِّر قوالن)6(،  مـن كفـٍر أصلـيٍّ

)1( قال به: يحيى بن سعيد الحلّي في نزهة الناظر: 38، والعلّمة في نهاية اإلحكام: 543/1، وابن فهد 

الحلّي في الموجز الحاوي )ضمن الرسائل العشر(: 105، والمحّقق الكركي في الجعفريّة)ضمن 

رسائل الكركي(: 118/1، وغيرهم.

)2( قال به: المحّقق في المسائل البغداديّة )ضمن الرسائل التسع(: 251، والشهيد األّول في الدروس: 

204/1، والشهيد الثاني في المقاصد العليّة: 344-345، وغيرهم.

)3( في األصل: <باألولى> بدل <باألول>، وما أثبتناه من <ص> و <م>، وهو الصحيح.

)4( في <م>: <وال الشك> بدل <وال لشك>.

)5( مّمن قال بذلك: الشيخ في النهاية: 94، والمحّقق في المختصر: 45، والعلّمة في قواعد األحكام: 

304/1، والشهيد األّول في اللمعة الدمشقية: 37، والشهيد الثاني في حاشية شرائع اإلسلم: 124، 

وغيرهم. 

 ،161 الناصريّات:  في  المرتضى  والسيّد   ،60 المقنعة:  في  المفيد  القضاء:  وجوب  إلى  )6( ذهب 

والشيخ في المبسوط: 31/1، والشهيد األول في الذكرى: 190/1، والشهيد الثاني في روض الجنان: 
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والوجـوب عليه أَولى، وال يجب مع اإلغماء المسـتوعب للوقت.

ويجـب الترتيـب فيـه كاألداء، وفـي وجـوب تقديـم الفائـت)1( مـع الوحـدة أو مطلقاً 

علـى الحاضـرة مع سـعة الوقت خـلٌف، وال ريب أنَّه أحـوط، وإْن كان االسـتحباب أظهر.

ويقضي ما فات سفراً قصراً ولو في الحضر، وما فات حضراً تماماً ولو في السفر. 

ى صبحـاً ومغربـاً وأربعـاً مطلقًة  وَمـْن فاتـه فريضـة مـن يـوم حاضـر وال يعلمهـا صلَـّ

ى ثنائيّـًة مطلقًة إطلقـاً رباعيّاً ومغرباً، ومع االشـتباه  إطلقـاً ثلثيّـاً، وإْن كان مسـافراً صلَـّ

ي ثنائيّـًة مطلقـًة رباعيّـاً، ورباعيًّة)2( مطلقـًة ثلثيّـاً، ومغرباً. يصلِـّ

وَمـْن فاتـه مـا لـم يُحِصه قضى حتّـى يغلب على ظنِّه الوفـاء، وإْن أمكنـه بلوغ الِعلم 

أَولى. كان 

له على األحوط، وعدم الوجوب حينئٍذ هو األقرب. ولو جهل الترتيب كرَّر حتّى يحصِّ

الفصل الثاني عشر
في صالة العيدين واآليات واألموات)	(

ـا صـاة العيديـن: فل تجـب إالَّ مع إمام، وتسـتحّب بدونه، ويشـترط فـي وجوبها  أمَّ

شـروط الجمعـة علـى المشـهور)4( إالَّ الخطبتيـن؛ فإنَّهمـا بعـد الصـلة، وفـي وجوبهمـا 

قـوالن)5(، واسـتماعهما مسـتحّب، ووقتهـا مـن طلـوع الشـمس إلـى الزوال.

952/2-953، وغيرهم.

وذهب إلى عدم وجوب القضاء: المحّقق في شرائع اإلسلم: 91/1، والعلمة في القواعد: 238/1، 

والمحّقق الكركي في جامع المقاصد: 486/1، وغيرهم.

)1( في <ص>: <الفائتة> بدل <الفائت>. 

)2( <رباعياً، ورباعيًة مطلقًة> ليس في <م>.

)3( <واألموات> ليس في <م>. 

)4( منهم: أبو الصلح الحلبي في الكافي في الفقه: 153، والشيخ في االقتصاد: 270، وابن زهرة في 

غنية النزوع: 94، وغيرهم.

)5( ذهب إلى الوجوب: السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل: 75، وسلّر في المراسم العلويّة: 78، 
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وهـي ركعتـان كغيرهـا مـن الصلـوات، لكـن يزيـد خمـس تكبيرات بعـد القـراءة في 

األُولـى، وأربعـاً كذلـك فـي الثانية، والقنـوت بعد كّل تكبيـرة، وال يتعيّن فيـه لفظ، وفي 

وجـوب التكبيـرات والقنـوت خـلٌف، والوجـوب قريب)1(، ويُسـتحّب أْن يقـرأ بعد الحمد 

فـي إحداهمـا الشـمس، وفـي األخرى الغاشـية أو ما أشـبههما.

ا صاة اآليات:)2(- وهي: الكسـوفان، والزلزلة، وكلُّ أخاويف السـماء- فإنّما تجب  وأمَّ

مـع اتسـاع زمـان حصول اآليـة، بحيث يمكن فيه فعـل الصلة وشـرائطها المفقودة، وهو 

وقتها.

ويستثنى من ذلك الزلزلة، فإنَّها من قبيل السبب، ووقتها الُعْمر، وإْن وجب الفور.

وفـي خـروج صـلة الكسـوف باألخذ فـي االنجـلء أو بتمامه قـوالن: أظهرهمـا األّول، 

. لكـن لـو شـرع فـي الصـلة فأخذ فـي االنجـلء وهو فيهـا أتمَّ

وهـي ركعتـان كاليوميّـة، إالَّ أنَّ في كّل ركعة خمس ركوعات، يقرأ الحمد وسـورة، ثمَّ 

يركع ويقوم فيقرأ الحمد وسـورة)3(، ثمَّ يركع، وهكذا خمسـاً ثمَّ يسـجد.

ويجـوز أْن يقـرأ فـي الخمـس سـورة واحـدة، يفرّقها بينهـا، فيجزيه قـراءة الحمد مرًَّة 

ـورة فـي غيـر الخامـس، أو راَم القراءة مـن غير موضع  واحـدًة فـي أوَّلهـا، ومتـى أتمَّ السُّ

القطـع وجـب قـراءة الحمـد، وال بـدَّ مـن إكمـال السـورة في كّل خمـٍس على المشـهور، 

وإْن لـم يكن فـي الخامس.

ويُسـتحب فيهـا الجماعة)4(، واإلطالة في الكسـوف بقدره، والجهـر بالقراءة، والقنوت 

وابن ادريس في السرائر: 317/1.

المعتبر:  في  والمحّقق   ،41 الناظر:  نزهة  في  الحلّي  سعيد  بن  يحيى  االستحباب:  إلى  وذهب 

324/2، والمقداد السيوري في كنز العرفان: 174/1.

)1( في <ص> و <م>: <وللوجوب قرب> بدل <والوجوب قريب>.

ا صلة اآليات> ليس في <م>.  )2( <وأمَّ

)3( قوله: <ثمَّ يركع ويقوم فيقرأ الحمد وسورة> ليس في <م>.

)4( في األصل <الجهر> وما أثبتناه من <م> و <ص>، وهو الصحيح.
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علـى كّل شـفع، ومسـاواة الرُّكـوع والسـجود والقنـوت للقـراءة، والتكبيـر عنـد الرفـع، 

)1(فـي الخامـس والعاشـر، فيقول: )سـمع اللـه لَمْن حمـده(، واإلعادة في الكسـوف لو  إالَّ

فرغ قبـل االنجلء.

ولـو تركهـا عمـداً أو نسـياناً حتّى خرج الوقـت وجب القضاء على األشـهر)2(، وال تجب 

مـع الجهل بها إالَّ في الكسـوف بشـرط احتـراق القرص أجمع.

ـا صـاة األمـوات)3(: فيجـب على الكفايـة أْن تُصلّى على كّل مسـلٍم، وَمْن بحكمه  وأمَّ

مّمْن بلغ سـّت سـنين، وهـي خمس تكبيـرات، بينها أربعة أدعيـة، وال يتعيّن. 

ويعتبـر فيهـا النِّية، واالسـتقبال، والقيام، وإباحة المكان، وسـتر العـورة، وجعل رأس 

الميّـت إلـى يميـن المصلّـي غيـر المأمـوم في الصـفِّ المسـتطيل، وعـدم التباعـد عرفاً، 

وتقديـم تغسـيل الميِّـت عليهـا مـع التمّكن منـه، وتكفينه كذلـك في ثلثة أثـواب تواري 

جسـده كلّـه، الواحد منهـا قميص.

ويستحّب فيها الطهارة من الحدث، والخبث، ورفع اليدين بالتكبير، والجماعة. 

وأحقُّ النَّاس بإمامتها أوالهم بالميّت، وال تسليم فيها، بل االنصراف منها بالتكبير)4(.

)1( <إال> ليس في األصل، أثبتناها من <ص> و <م>؛ القتضاء السياق.

 ،103/1 اإلسلم:  شرائع  في  والمحّقق   ،152 الهداية:  في  الصدوق  القضاء:  بوجوب  قال  )2( مّمن 

والعّلمة في مختلف الشيعة: 283/2، وغيرهم.

ا صلة األموات> ليس في <م>.  )3( <وأمَّ

)4( جاء في آخر <ص> ما نّصه: <والحمد لله وحده، وصلّى الله على سيّدنا محّمد وآله الطاهرين تّم 

بالخير>.

وفي آخر<م> ما نّصه: <والحمد لله وحده، وصلّى الله على نبيّه محّمد وآله الطاهرين، نجزت 

بقين من شهر جمادى  األربعاء ألربع  يوم  الفراغ من تسويدها  الله ولطفه، وكان  بمّن  الرسالة 

األولى سنة تسع وثمانين وتسعمائة. وكَتب مؤلّفها الفقير إلى رحمة الله حسن بن زين الّدين 

العاملّي عامله الله برأفته وأوزعه شكر نعمته حامداً مصلّياً مسلماً مستغفراً. وقد وقع الفراغ من 

الرسالة يوم االثنين سابع عشر من شهر شّوال سنة اثنتي عشرة وألف في يد أقّل عباد الله عبد 

الله همداني غفر الله له ولوالديه>.
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تّمت الرسالـــــــة المسّمــــــــــــــــاة بـــ)االثنا عشريّة(

خاتـــم  المدّقـــق،  المحّقـــق،  تصنيـــف  مـــن 

المعصوميـــن ]الـ[أئّمـــة  وارث  المجتهديـــن، 

 شـــيخنا ]الـ[ــــشيخ حســـن ابـــن

ـــه  ـــي طـــّول الل ـــشهيد الثان ]الـ[ـ

ـــره. عم
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