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 بسم میحرلا نمحرلا هللا

 وصلی هللا علی دمحم وآله الطاهرٌن واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعٌن من اآلن إلی لٌام ٌوم الدٌن

اللهم کن لولٌّک الحّجة بن الحسن صلواتک علٌه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کّل ساعة ولٌّا وحافظا 

 طوعا وتمتّعه فٌها طوٌال.ولائدا وناصرا ودلٌال وعٌنا حتی تسکنه أرضک 

اللهم العن أّول ظالم ظلم حّك محّمد وآل محّمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت 

 الحسٌن وشاٌعت وباٌعت وتابعت علی لتله اللهم العنهم جمٌعا.

دا ما بمٌت وبمی السالم علٌک ٌا أبا عبد هللا وعلی االرواح التی حلت بفنائک علٌک منی سالم هللا أب

اللٌل والنهار وال جعله هللا آخر العهد منّی لزٌارتکم، السالم علی الحسٌن وعلی علّی بن الحسٌن وعلی 

 أوالد الحسٌن وعلی أصحاب الحسٌن.

اللهم خّص أنت أّول ظالم باللعن منی وابدء به أوال ثم العن الثانَی والثالث والرابع اللهم العن ٌزٌد خامسا 

د هللا بن زٌاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفٌان وآل زٌاد وآل مروان إلی والعن عبٌ

 ٌوم المٌامة.

 تمرٌرات حدٌث ال تعاد

 3ٖ1ٔرمضان المبارک سنة 
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 الکالم فی حذیذ ال حعاد

اَلةُ ه السالم أَنَّهُ لَ فی الفمٌه والتهذٌب عن ُزَراَرة َعْن أَبًِ َجْعفٍَر علٌ فی الصحٌح المروی اَل: اَل تُعَاُد الصَّ

ُكوعِ َو السُُّجوِد ثُمَّ لَاَل اْلِمَراَءةُ ُسنَّةٌ َو ا ُد ُسنَّةٌ فاََل تَْنمُُض إِالَّ ِمْن َخْمَسٍة الطَُّهوِر َو اْلَوْلِت َو اْلِمْبلَِة َو الرُّ لتََّشهُّ

السُّنَّةُ اْلفَِرٌَضةَ.
ٔ 

 دون ؼٌرها وفٌها جهات من البحث: ومدلولها لزوم االعادة فی صورة ترک األرکان

 الجهت االولی: 

فی مدی شمولها أللسام التارک لؽٌر االرکان فهل ٌختص بالناسی کما عن المشهور ولد أصّر علٌه 

المحمك النائٌنی)لدی سره( أو أنها تشمل التارک علی االطالق سواء کان عالما عامدا أو جاهال لاصرا 

عبر عنه بالشاک و المتردد أو جاهال ممصرا ؼافال ولد ٌعبر عنه أو جاهال ممصرا ملتفتا وهو الم

 بالجاهل المرکب أو ناسٌا أو أنها ٌشمل الجمٌع إال العالم العامد کما هوالمختار فههنا ألوال:

 القىل االول: اخخصاص الحذیذ الشریف بالٌاسی وله حقاریب:  

 الخقریب االول: 

تمسک بظهور کلمة االعادة وأن الحکم بها أو بعدمها ال ٌصحُّ ما عن المحمك النائٌنی)لدس سره( من ال

إال فٌمن ال ٌکون مکلفا بالمتروک حتی ٌتمّحض الخطاُب المتوّجه إلٌه باالعادة وإال فلو کان مکلفا حٌن 

الترک بالمتروک فال معنی ألمره باإلعادة؛ لبماء االمر االولی علی حاله فعلٌه أن ٌمتثله فال معنی 

علٌه فٌختص الحدٌث الشرٌؾ بالناسی ألنه من أجل عجزه عن المنسّی حٌن النسٌان، ٌستحٌل لإلعادة و

تکلٌفه بالصالة المشتملة علی الجزء المنسی بخالؾ الجاهل ولو کان لاصرا فضال عن الشاک والعامد 

ه بالمضاء لما حمك فی محله من اشتراک االحکام بٌن العالم والجاهل، إن للت: إن الجاهل أٌضا ال أمر ل

إال بأمر جدٌد فإذا شمله الحدٌث بالنسبة إلی المضاء شمله بالنسبة إلی االداء أٌضا بعدم المول بالفصل، 

للت: لنا أن نعکس االمر ونمول: بما أن الحدٌث ال ٌشمل الجاهل بالنسبة إلی االداء فبضمٌمة عدم المول 

 بالفصل ال ٌشمله بالنسبة إلی المضاء أٌضا.

                                      

 5ٕٔ/ٕالتهذٌب  ٔ
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لسٌد الخوئی)لدس سره( نمضا بالجاهل المرکب و الماطع بالخالؾ فإن الماطع بعدم جزئٌة أورد علٌه ا

السورة جهال مرکبا ال ٌمکن تکلٌفه بها؛ المتناع تکلٌؾ الماطع علی خالؾ لطعه فهو أٌضا حٌن الترک 

 لم ٌکن مکلفا بالمتروک کالناسی فإذا شمله الحدٌث شمل ؼٌره بعدم المول بالفصل.

الحدٌث الشرٌؾ ال ٌتعرض لحال الترک وأنه فی هذا الحال کان مکلفا بالمتروک أم ال وإنما وحال بأن 

هو متکفل لبٌان حکم االعادة وعدمها ومن المعلوم أن الجاهل الماصر وإن کان مکلفا حٌن الترک 

. بالمتروک إال أنه بعد تجاوز محله مکلٌؾ إما باالعادة أو بعدمها؛ لسموط التکلٌؾ السابك علی أّیِ حاّلٍ
ٔ 

هذا وفی النمض نظر ألنه ال محذور فی تکلٌؾ الماطع علی خالؾ لطعه، ال بأن ٌمول المولی: ٌا أٌّها 

الماطع بالخالؾ ٌجب علٌک السورة! حتی ٌمال بأنه ٌزول لطعه بتوجٌه هذا الخطاب إلٌه کالناسی، بل 

وجوبها سواٌء کان لطعه مطابما للوالع أو بأن ٌمول المولی: ٌجب اإلتٌان بالسورة علی کّل من لَطَع بعدم 

مخالفا له فالمولی حرصا علی مصلحة السورة ٌأمر بها هکذا فإن کان لطع الماطع بالخالؾ مصٌبا، فال 

ٌضّره ما أتی به وإن کان مخطئا فمد حصل علی مصلحة السورة وهذا أمر شائع عند العمالء کما لو لال 

حم وإن کنت لاطعا بعدم وجوده والسّر فی هذا النحو من االمر هو الوالد البنه أدخل السوق واشتر الل

علم المولی بأن أکثر ما لطع به العبد جهٌل مرکٌب فهو ٌعلم أنه لو أمره بشراء اللحم ال ٌنبعث إلٌه لما 

ٌری فی نفسه من المطع بعدم وجوده فی السوق فالمولی دفعا لهذا العذر ٌأمره بالشراء ولو کان عالما 
                                      

األُستاذ )لدس سره( و حاصله: أّن المستفاد من أحدها: ما ذکره شٌخنا لد استدّل للمشهور بوجوه: لال )لدس سره(:  ٔ
ً بأصل  الحدٌث أنّه فً ممام بٌان حكم من ٌصّح الحكم علٌه باإلعادة أو بعدمها. و هذا إنّما ٌتصّور فٌما إذا لم ٌكن مكلّفا

م لدرته ٌستحٌل الفعل حتّى ٌتمحض الخطاب المتوّجه إلٌه باإلعادة، و لٌس ذان إاّل الناسً، حٌث إنّه من أجل عجزه و عد
تكلٌفه بأصل الصالة المشتملة على الجزء المنسً فالتكلٌؾ الوالعً سالط عنه، المتناع توجٌه الخطاب نحو الناسً بما 
هو كذلن، فال ٌحكم فً حمّه إاّل باإلعادة أو بعدمها، ال بنفس العمل، فٌشمله الحدٌث الذي هو متعّرض لبٌان حكم من ٌصّح 

عدمها كما عرفت و أّما الجاهل فهو محكوم بنفس العمل و مكلّؾ بأصل الصالة، لعدم سموط الحكم تكلٌفه باإلعادة أو ب
الوالعً فً ظرؾ الجهل كما هو سالط فً ظرؾ النسٌان، ؼاٌته أنّه ؼٌر منّجز فً حمّه و العماب موضوع عنه، و أّما 

ة، و ألجله كان الحدٌث منصرفاً عنه. ثم لال)لدس الحكم الوالعً فهو باٍق على حاله فهو مكلّؾ بنفس الصالة ال باإلعاد
ً ربما ٌمتنع تكلٌفه بشً ء كما فً الماطع  سره(: و المنالشة فٌما ذكره )لدس سره( واضحة أّما أّواًل: فألّن الجاهل أٌضا

متناع تكلٌؾ المعتمد للخالؾ على نحو الجهل المرّكب، فإنّه ٌستحٌل تعلّك التكلٌؾ الوالعً باإلضافة إلٌه كالناسً، ال
الماطع على خالؾ لطعه، فلو ترن جزءاً لاطعاً بعدم وجوبه ثّم تبّدل رأٌه و انكشؾ له الخالؾ إّما بعد الصالة أو أثناءها 
بعد تجاوز المحّل فهو ؼٌر مكلّؾ حٌنئذ إاّل باإلعادة أو بعدمها كما فً الناسً، فٌشمله حدٌث ال تعاد لطعاً، فاذا شمل 

جاهل شمل ؼٌره أٌضاً بعدم المول بالفصل و ثانٌاً: أّن ما ذكره )لدس سره( من اختصاص الحدٌث بمن الحدٌث مثل هذا ال
لبٌان حكم اإلعادة و عدمها و   ال ٌكون مكلّفاً بالعمل و وروده فً موضوع اإلعادة خاّصة ممنوع جّداً، فاّن الحدٌث متكفّل

حٌن ولوع العمل خارجاً كان مكلّفاً أم ال فالحدٌث ساكت من هذه الجهة  أنّه متى ٌعٌد و متى ال ٌعٌد، و أّما أنّه لبل ذلن و
ً بالعمل فً ظرفه. فالجاهل الماصر  و ال نظر فٌه إلى ذلن أبداً، بل ال إشعار فٌه فضاًل عن الداللة على عدم كونه مكلّفا

ٌؾ لتجاوز المحّل، فٌمال له عندئذ أعد أو ال الملتفت كان مكلّفاً حٌن المراءة مثاًل بالسورة، لكنّه حٌنما ركع سمط عنه التكل
تعد، فهو فعاًل مكلّؾ إّما باإلعادة أو بعدمها و إن كان سابماً مكلّفاً بنفس العمل، لكنّه ال أثر له بعد سموطه و تبّدله بالتكلٌؾ 

لاصر الشمول له و لؽٌره باإلعادة فدعوى االختصاص بما إذا لم ٌكن مكلّفاً بالوالع فً ظرفه سالطة جزماً و الحدٌث ؼٌر 
 1ٔ/ 1ٔلطعاً.اه الموسوعة 
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وجوده ال ألن دخول السوق واجٌب نفسی وأن فٌه مصلحة تخّصه بل لعلم المولی بأن لطعه جهٌل بعدم 

مرکٌب فحال هذا األمر حال االمر باالحتٌاط للشاّک، ال ٌمال: ٌمکن األمر هکذا بالناسی أٌضا؛ ألنا 

الماطع بالخالؾ  نمول: کاّل ألّن الناسی ال ٌلتفت إلی نسٌانه وال ٌعترؾ بأنه من مصادٌمه وهذا بخالؾ

فإنه ملتفت إلی لطعه وإن کان ٌراه مصٌبا ال مخطئا بعبارة أخری ال ٌمکن توجٌه الخطاب بعنوان 

الناسی ولو ال لشخصه؛ ألن الناسی ال ٌری نفسه ناسٌا بخالؾ الماطع بالخالؾ نعم ٌمکن الخطاب 

 بالناسی بعنوان آخر مالزم له أما بعنوانه فال بخالؾ الماطع.

حسن فی الجواب عن هذا البٌان فی تفسٌر الحدٌث أن ٌمال إن المعتبر فی صدق کلمة االعادة هذا واأل

بالدلة العملٌة هو مطابمة الفعل الثانی للفعل االول من جمٌع الجهات إال أنه ال رٌب فی بطالن هذا 

مر باالعادة ومن المعلوم أن اال ٔالمعنی حتی فی الناسی فالمراد فعل ما ٌکون إعادة لما سبك عرفا

إرشاٌد إلی بماء االمر االولی وأنه لم ٌمتثل بعد من دون فرق فی ذلک بٌن الناسی والجاهل بداهة أن 

الناسی أٌضا بمجرد النسٌان عن الجزء ال ٌفرغ ذمته عن التکلٌؾ لوال حدٌث ال تعاد بل االمر أکثر من 

النسٌان لما حمك فی محله من کفاٌة ذلک فإن الناسی أٌضا کالجاهل مأموٌر بالجزء المنسی حتی حٌن 

                                      

ء فً الطبائع الصرفة بعد ان كانت حمٌمتها عبارة عن ثانً وجود  لال المحمك العرالی )لدس سره(: ان إعادة الشً ٔ
 ء ء على نحو ٌكون له وجود بعد وجود فال شبهة فً انه ال بد فً صدق هذا العنوان و تحممه من ان ٌكون الشً الشً

ء و إعادة له )و اال  مفروض الوجود أوال اما حمٌمٌة أو ادعاء و تخٌال لٌكون اإلٌجاد الثانً تكرارا لوجود ذلن الشً
فبدونه( ال ٌكاد ٌصدق هذا العنوان، فمهما فرض انه كان لصرؾ الطبٌعً وجود مسبولا كونه بوجود آخر له حمٌمة أو 

ار كونه ثانً الوجود لما أتى أوال من المصداق الحمٌمً أو الزعمً، كان تخٌال و زعما ٌنتزع منه عنوان اإلعادة باعتب
تعلك األمر بهذا الوجود الثانً بعنوان اإلٌجاد، أو بعنوان اإلعادة )و حٌنئذ نمول( انه كما ان فً موارد اإلخالل السهوي 

العنوان المزبور فً موارد الجهل بل بالجزء ٌصدق هذا العنوان و ٌنتزع من اإلٌجاد الثانً عنوان اإلعادة، كذلن ٌصدق 
ؼاٌة »العمد أٌضا حٌث انه ٌنتزع العمل من اإلٌجاد الثانً عنوان اإلعادة باعتبار كونه إعادة لما أتى أوال من الفرد الفاسد 

ٌكون وجوب هذا العنوان فً موارد الجهل و العمد من جهة التضاء التكلٌؾ األول البالً فً ظرؾ الجهل و فً « األمر
موارد السهو و النسٌان بخطاب جدٌد )و لكن( هذا الممدار ال ٌوجب فرلا بٌنهما فٌما نحن بصدده كً ٌوجب اختصاص ال 
تعاد من جهة اشتماله على لفظ اإلعادة بموارد النسٌان، بل ذلن كما ٌشمل السهو و النسٌان، كذلن ٌشمل الجهل بل العمد 

ء على نحو ٌكون له وجود  عد ان كانت حمٌمتها عبارة عن ثانً وجود الشًء فً الطبائع الصرفة ب أٌضا ان إعادة الشً
ء مفروض الوجود أوال اما حمٌمٌة أو  بعد وجود فال شبهة فً انه ال بد فً صدق هذا العنوان و تحممه من ان ٌكون الشً

ه( ال ٌكاد ٌصدق هذا العنوان، فمهما ء و إعادة له )و اال فبدون ادعاء و تخٌال لٌكون اإلٌجاد الثانً تكرارا لوجود ذلن الشً
فرض انه كان لصرؾ الطبٌعً وجود مسبولا كونه بوجود آخر له حمٌمة أو تخٌال و زعما ٌنتزع منه عنوان اإلعادة 
باعتبار كونه ثانً الوجود لما أتى أوال من المصداق الحمٌمً أو الزعمً، كان تعلك األمر بهذا الوجود الثانً بعنوان 

بعنوان اإلعادة )و حٌنئذ نمول( انه كما ان فً موارد اإلخالل السهوي بالجزء ٌصدق هذا العنوان و ٌنتزع من  اإلٌجاد، أو
اإلٌجاد الثانً عنوان اإلعادة، كذلن ٌصدق العنوان المزبور فً موارد الجهل بل العمد أٌضا حٌث انه ٌنتزع العمل من 

ٌكون وجوب هذا العنوان فً « ؼاٌة األمر»لما أتى أوال من الفرد الفاسد  اإلٌجاد الثانً عنوان اإلعادة باعتبار كونه إعادة
موارد الجهل و العمد من جهة التضاء التكلٌؾ األول البالً فً ظرؾ الجهل و فً موارد السهو و النسٌان بخطاب جدٌد 

هة اشتماله على لفظ )و لكن( هذا الممدار ال ٌوجب فرلا بٌنهما فٌما نحن بصدده كً ٌوجب اختصاص ال تعاد من ج
 3ٖٖ/ٖاإلعادة بموارد النسٌان، بل ذلن كما ٌشمل السهو و النسٌان، كذلن ٌشمل الجهل بل العمد أٌضا. نهاٌة االفکار 
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المدرة علی صرؾ الوجود فی االمر بالواجب الموسع فإن الواجب هو الصالة بٌن الحدٌن ومجرد 

النسٌان والعجز فی فرد ال ٌوجب ارتفاع التکلٌؾ بالمرة فإن المعتبر من المدرة فی صحة التکلٌؾ هو 

ٌؾ فالمدرة علی المتعلك فی ظرؾ االمتثال کاؾ المدرة علی المتعلك فی ظرؾ االمتثال ال ظرؾ التکل

لتعلك االمر به من اآلن بل الناسی مأمور بالمنسی ولو للنا باستحالة الواجب المعلك خالفا لبعض 

؛ بداهة أن المائل باستحالته إنما ٌموله فٌما لو تعلك االمر الفعلی بالواجب المتأخر أما لو تعلك ٔالباحثٌن

سع أحد أفراده ؼٌر ممدور فعال فلم ٌمولوا باستحالته وإال لکان االمر بالصالة االمر الفعلی بواجب مو

عند الزوال واجبا معلما بالنسبة إلی من لم ٌتطهر من الحدث والخبث، فإن للت: لعل مراد المٌرزا)لدس 

سره( هو خصوص الناسی فی تمام الولت فإنه الذی ال أمر له بالمنسی، للت: مع کونه خالؾ ظاهر 

کلمات مستلزٌم لحمل االعادة فی الحدٌث الشرٌؾ علی خصوص المضاء فإن الواجب المحتمل علی ال

هذا الناسی هو المضاء ومن المعلوم بطالن هذا الحمل فإن االعادة لو لم ٌکن ظاهرا فی االداء فال ألل 

ء علی مسلک من شموله له، بل لمائل أن ٌمول: إن صدق االعادة فی الجاهل أوضح منه فی الناسی بنا

المحمك النائٌنی)لدس سره( من عدم االمر بالناسی والوجه فی ذلک هو بماء االمر االولی المتعلك 

بالطبٌعة علی حاله فٌکون االمر باالعادة أمرا بإتٌانها مرة ثانٌة وهذا بخالؾ الناسی، هذا کله مع 

صحٌحة زرارة اآلتٌة: من ترک  استعمال کلمة االعادة فی موارد الترک العمدی کموله علٌه السالم فی

المراءة متعمدا أعاد الصالة، وکما فی لوله)علٌه السالم( من لهمه فی صالته فعلٌه االعادة، فإنه بٌان 

لمانعٌة المهمهة وبماء االمر االولی ال أمرا جدٌدا باإلعادة بل وال تأکٌدا لألمر السابك بداهة أنه بنفسه 

ی وکما فی الجواب عن االستفتاءات فإن المستفتی ؼالبا ٌسأل عما فعله بٌان للمانعٌة وبماء االمر االول

مترددا بانٌا علی السؤال عن حکمه فی المستمبل فٌمال له أعد أو ال تعد والحاصل أنه ال فرق بٌن الناسی 

والجاهل فی الممام ال من جهة کلمة االعادة وال من جهة االمر بها بداهة أنه لو کان الوجه فی عدم 

ول الحدٌث الشرٌؾ للجاهل هو أنه ٌمال له: امتثل ما بمی علی ذمتک فالزمه عدم شموله للناسی شم

أٌضا ألنه لم ٌکن له فی السابك أمٌر حتی ٌعاد متعلمه ؼاٌة االمر أن للناسی أمٌر جدٌٌد وللجاهل بماء 

 ح.األمر السابك هذا لو سلمنا أن الناسی ؼٌر مکلؾ وإال فاستوائهما فی الممام أوض

: ما ذکره السٌّد الحکٌم)لدس سره( وحاصله أن ممتضی إطالق الحدٌث وإن کان هو الخقریب الثاًی

الشمول لجمٌع ألسام التارک فٌکون الحکم باالعادة تأکٌدا بداهة أن العمل بنفسه حاکٌم بلزوم االعادة علی 
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الخذ باالطالق والحکم بعدم لزوم العامد والمتردد مثال فٌکون حکم الشارع الممدس بها تأکٌدا له إال أن ا

االعادة علی الجمٌع ٌمتضی لؽوٌة أدلة االجزاء والشرائط فال بّد من الحمل علی التأسٌس ورفع الٌد عن 

االطالق فتختص الحدٌث بالناسی ألنه الذی ال ٌکون مکلفا حٌن النسٌان باالعادة ثم أجاب بنفسه عنه بأن 

عامد ال ٌدل علی عدم ورود الحدٌث فی ممام البٌان بل هو مطلك العلم الخارجی بوجوب االعادة علی ال

شامل للجمٌع ؼاٌته أنه لد خصص بسبب هذا العلم الخارجی، کسائر العمومات المخصصة باالدلة اللبٌة 

ومحذور اللؽوٌة مندفع بأن ممتضی تمدٌمه علٌها هو تمٌٌد الجزئٌة بحال خاص ال نفٌها بالمرة کما فی 

د المطلوب فممتضی الجمع بٌنه وبٌن أدلة الجزئٌة هو أن الصالة ذات مرتبتٌن إحداهما سائر موارد تعد

کاملة جامعة وثانٌهما نالصة إال أن موضوع االول هو جمٌع الناس وموضوع الثانی هو الناسی أو 

الماصر أو الممصر مثال کما لٌل نظٌر ذلک بالنسبة إلی الجهر واالخفات من أن من جهر فی موضع 

خفات ٌعالب علی ترک الواجب إال أنه مع ذلک ال ٌجب علٌه االعادة لحصوله علی المصلحة اال

النالصة التی ال ٌمکن معها تدارک ما فات وعلٌه فال مانع من االخذ بإطالق الحدٌث إال أنه ال تبعد 

ی دعوی انصرافه عن العامد والمتردد ألن ظاهر الحدٌث هو صدور الفعل السابك عمن کان له داع

االمتثال الجزمی فال ٌشمل من کان له داع إلی االعادة، لال)لدس سره(: إن نفً اإلعادة ٌراد به ما ٌمابل 

ً حادثا فً ظرؾ صدق اإلعادة و  وجوبها و من المعلوم أن وجوب اإلعادة تارة: ٌكون حكما تأسٌسٌا

كالفعل المشتمل على  -عدمها و ذلن حٌث ٌكون الفعل المعاد حٌن ولوعه ال حكم له ٌمتضً اإلعادة

فان النسٌان منشأ للعجز عن فعل المنسً و ارتفاع المدرة  -الخلل الناشئ عن نسٌان الجزء أو الشرط

كوجوب  -علٌه التً هً شرط التكلٌؾ، فال ٌكون مكلفا حال النسٌان باإلعادة و أخرى: ٌكون تأكٌداً 

لما لم ٌكن مانع من ثبوته كان ممتضٌا  فان الخطاب -اإلعادة على العامد الملتفت أو الجاهل الممصر

لوجوب اإلعادة من حٌن ولوع الفعل من العامد أو الجاهل، فاذا ورد األمر باإلعادة كان تأكٌداً لما لبله و 

ً و الزمه أن  حٌنئذ نمول: ال تعاد المذكور فی الصحٌح إما أن ٌراد به ما ٌمابل وجوب اإلعادة مطلما

جزئٌة و الشرطٌة فً المستثنى منه إذ الزمه نفً مفاد تلن األدلة من ٌكون معارضا لجمٌع أدلة ال

الجزئٌة و الشرطٌة و حٌث انه ال ٌصلح لمعارضتها فالالزم حمله على ما ٌمابل وجوب اإلعادة تأسٌساً 

 فال ٌشمل العامد و ال الجاهل و ال الناسً للحكم.

الذي ٌمتضٌه  -ابل وجوب اإلعادة مطلماو فٌه: ما لد عرفت اإلشارة إلٌه: من أن حمله على ما ٌم

ال ٌخرجه عن كونه حاكما على أدلة الجزئٌة و الشرطٌة، ألن الحكومة ناشئة عن كونه ناظرا  -اإلطالق

إلى تلن األدلة و ال ٌخرج عن كونه كذلن بمجرد حمله على نفً اإلعادة فً الجاهل.بعبارة أخری أن 

وروده فً ممام البٌان كسائر العمومات المخصصة باألدلة  وجوب اإلعادة على العامد ال ٌدل على عدم
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اللبٌة التً ال ٌنبؽً اإلشكال فً حجٌتها فً البالً و دعوى: أنه ال ٌموى على الحكومة على تلن األدلة 

التً هً كالصرٌحة فً الجزئٌة و الشرطٌة على اختالؾ ألسنتها مدفوعة: إذ هو ال ٌنفً الجزئٌة و 

ما ٌنفٌها بالنسبة الى بعض مراتب الصالة كما فً سائر موارد تعدد المطلوب و الشرطٌة مطلما و إن

ممتضى الجمع بٌنه و بٌن أدلة الجزئٌة هو االلتزام بأن الصالة ذات مرتبتٌن مثال: إحداهما: كاملة 

اتت ء المعٌن ف ء المعٌن و ٌكون جزءاً لها و أخرى: نالصة ؼٌر متمومة به، فاذا فات الشً متمومة بالشً

المرتبة الكاملة و فاتت مصلحتها أٌضاً و بمٌت النالصة و حصلت مصلحتها على نحو ال ٌمكن التدارن 

الجزئٌة بلحاظ بعض مراتب الصالة مما تأباه، حتى ٌجب التصرؾ   و لٌس حمل تلن األدلة على

فٌه بذلن أٌضا،  ٌتعٌن االلتزام -الذي هو المورد المتٌمن للحدٌث -بالحدٌث الشرٌؾ كٌؾ ال! و الناسً

ألن الجزء المنسً فً حال النسٌان لم ٌخرج عن كونه جزءاً ذاتا ضرورة و إنما ثبت االجتزاء بدونه، 

نظٌر موارد لاعدة المٌسور فاذاً األخذ بإطالق الحدٌث متعٌن إلی أن لال: نعم ال تبعد دعوى انصرافه 

ٌشمل العامد فً الترن و ال المتردد فً إلى صورة صدور الفعل المعاد بداعً االمتثال الجزمً، فال 

كان له   الصحة و الفساد و الوجه فٌه: أن الظاهر كونه مسولا إلحداث الداعً إلى اإلعادة، فال ٌشمل من

  ٔداع إلى اإلعادة.اه

وال ٌخفی أن ما ذکره )لدس سره( أخٌرا من االنصراؾ هو نفس المول بالتأسٌس الذی رفضه فی صدر 

ٌث ظاهٌر فی االطالق هذا مع أن االمر باالعادة لو کان صحٌحا مع وجود االمر السابك کالمه بأّن الحد

فالحدٌث ٌشمل المتردد أٌضا وإال )کما هو مدعی المٌرزا)لدس سره(( فال ٌشمل الماصر أٌضا ألنه 

أٌضا بعد انکشاؾ الخالؾ ٌکون له داع إلی االعادة کالشاّک بخالؾ الناسی لعدم تخلفه عن االمر 

لفعلی ولم ٌبٌن فی کالمه)لدس سره( وجه الفرق بٌن الماصر والمتردد هذا کله لو سلمنا ما ذکره من ا

االنصراؾ وإال فال وجه له بعد صدق االعادة فی الجمٌع ولو کان له داع سابما کما سبك التمثٌل 

لك بأدلة االجزاء باالستفتاءات وعلٌه فاألحسن فی الجواب ما للناه وسٌأتی إن شاء هللا تعالی ما ٌتع

 والشرائط.

ثم إنه لد ٌّدعى أّن الحدٌث ال إطالق له كً ٌشمل الجاهل لعدم كونه فً ممام البٌان إاّل  :الخقریب الثالذ

من ناحٌة األركان أعنً الخمسة المستثناة فهو مسوق لبٌان أهمٌّة هذه األُمور و أّن الصالة تعاد من 

مد المستثنى منه فلٌس الحدٌث فً ممام بٌان حكمها و أنّها ال تعاد أجلها، و أّما ما عدا األركان أعنً ع
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مطلماً أو فً الجملة كً ٌنعمد له اإلطالق، و المتٌمّن منه صورة النسٌان، كما أّن العمد ؼٌر داخل لطعاً، 

و أّما الجهل فمشكون الدخول، فال مجال للتمّسن باإلطالق باإلضافة إلٌه، و ٌؤٌّد ذلن باإلجماع 

 ستفٌض على إلحاق الجاهل بالعامد.الم

أورد علٌه السٌد الخوئی)لدس سره(: بأّن حكم األركان إنّما استفٌد من مفهوم االستثناء، و الذي عمد له 

الكالم إنّما هو عدم اإلعادة فٌما عدا الخمسة، إذ النظر االستماللً متعلّك ابتداًء نحو عمد المستثنى منه، و 

كونه فً ممام البٌان إاّل من ناحٌة األركان!  نعم، ٌمكن دعوى العكس، بأن  معه كٌؾ ٌمكن المول بعدم

ال ٌدّل إاّل على اإلعادة فٌها فً الجملة و بنحو الموجبة   ٌمنع عن اإلطالق فً الخمسة، و أّن الحدٌث

ً كما ال ٌخفى، و أمّ  ا نفً الجزئٌة، لبال ؼٌر األركان فاّن لهذه الدعوى مجااًل و إن كانت سالطة أٌضا

كونه فً ممام البٌان لما عدا األركان مع أنّه الممصود األصلً الذي سٌك من أجله الكالم فهو فً حٌّز 

ً لوال  المنع جّداً، و ال ٌنبؽً اإلصؽاء إلٌه، بل لد عرفت أّن إطالق الحدٌث شامل لصورة العمد أٌضا

ٌمه، فی الجاهل الممصر دون االنصراؾ المانع عن االلتزام به واالجماع المدعی علی تمدٌر تسل

 ٔالماصر.

 القىل الثاًی: شوىل الحذیذ الشریف لغیر العالن العاهذ والجاهل الوقصر الولخفج وله حقریباى:

 : الخقریب االول

ما سبك عن المستمسک من ظهور الحدٌث الشرٌؾ فی إحداث الداعی فال ٌشمل من کان له داع إلی 

 االعادة ولد سبك الجواب عنه.

 : الخقریب الثاًی

ما ذهب إلٌه السٌد الخوئی)لدس سره( فی التنمٌح من أن الحدٌث الشرٌؾ ٌختص بالخلل الذی رآه من 

کان فی ممام االمتثال بعد العمل بحٌث ٌرٌد االن تصحٌح عمله وتدارک ما فات وحٌنئذ ٌمال له أعد أو 

ث بل الصحٌح أن ٌمال إن السورة مثال التعد أما المتردد فی صحة عمله حٌن االتٌان فال ٌشمله الحدٌ
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جزٌء فی الصالة أو لٌست بجزٍء وال ٌمال له أعد فالممصر الشاک ال ٌجوز له التمسک بالحدٌث الشرٌؾ 

 لنفی جزئٌة المشکوک ألنه ال ٌری نفسه ممتثال بخالؾ الماصر ولو کان ملتفتا شاکا ألنه ممتثٌل.

ما ٌشمل الموارد الّتً لو ال فٌها انكشاؾ الخالؾ لم تجب لال السٌد الخوئی)لدس سره(: إن الحدٌث إن 

اإلعادة على المكلّؾ کالجاهل المرکب ال الموارد الّتً تجب فٌها اإلعادة و إن لم ٌنكشؾ الخالؾ الستناد 

وجوبها إلى أمر آخر کالجاهل المتردد فً صحة عمله من االبتداء فإنه حٌنئٍذ مكلّؾ باإلتٌان بالواجب 

طع باالمتثال فمع الشن فً حصوله ال بّد له من اإلعادة و إن لم ٌنكشؾ له الخالؾ فإن على نحو ٌم

االشتؽال الٌمٌنً ٌستدعً البراءة الٌمٌنٌة فالمتردد کالعامد بمعنی أنه حٌن ما ٌأتً بالعمل مكلّؾ باإلتٌان 

 ٔبنفس المأمور به ال بإعادته.

حٌحة ان الحكم انما ٌكون بعد الفراغ من الصالة و لال المحمك الحائری)لدس سره(: ان الظاهر من الص

ان أبٌت عن ذلن فال بّد من اختصاصها بصورة ال ٌمكن تدارن المترون كمن نسً المراءة و لم ٌذكر 

حتى ركع فال ٌمكن ان ٌكون مستندا لجواز الدخول فً الصالة بل ٌكون مستندا لمن دخل فً الصالة و 

ًّ باعت ء من االجزاء أو الشرائط فالعامد الملتفت  ماده ثم تبٌّن الخلل فً شًلصد امتثال األمر الوالع

خارج عن مصب الرواٌة كالشاّن فً وجوب جزء أو شرط و كذان الشان فً وجود شرط بعد الفراغ 

عن شرطٌته أو الّشان فً جزء من االجزاء بأنحائه فإن مرجع ذلن كلّه الى لواعد أخر ال بّد ان ٌراعٌها 

الدخول فً الصالة فال ٌجوز للشان فً وجوب الحمد مثال الدخول فً الصالة تاركا  حتى ٌجوز له

 ٕللحمد بمصد االمتثال مستدال بموله علٌه الصالة و السالم: ال تعاد الصالة اال من خمسة.

أن االعادة وإن لم ٌکن صادلا إال بعد االتٌان بعمل مشکوک حمٌمة أو فرضا )کما إذا فرض السائل  وفیه

َع عمٍل فٌه خلٌل فسأل عن حکمه( إال أن الناظر للحدٌث الشرٌؾ ٌستنبط من حکمه)علٌه السالم( ولو

بعدم لزوم االعادة، أن الجزء المتروک لٌس جزءا علی االطالق فٌباح الدخول فی الصالة حتی للمتردد 

د فإن الناظر لهذا کٌؾ ولسان أکثر أدلة االجزاء والشرائط هو االمر باالعادة کمن لهمه فی صالته فلٌع

الحدٌث ٌستنبط مانعٌة المهمهة وإن کان المفروض فٌها ولوع الصالة والحاصل أن الخطاب االولی لمن 

 کان سائال بعد الصالة إال أن السامع بعد ذلک ٌستکشؾ عدم المانعٌة.
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  القىل الثالذ: شوىل الحذیذ لغیر العالن العاهذ

ن عدم االطالق؛ لندرة الترک عالما عامدا عّمن هو فی ممام أما هو فالحدٌث منصرؾ عنه أو ال ألّل م

االمتثال علی فرض تمّشی لصد المربة منه فإّن االطالق ال ٌشمل ما ال ٌلتفت إلٌه من المصادٌك 

)کشمول البّطٌخ بإطالله ما کان فی سٌارة الممر( ولهذا لو أنکر المولی إرادة هذا الفرد من االطالق ال 

ِ ْبننالضا للؽرض ال ٌمال کٌؾ ال ٌلتفت إلٌه ول ٌکون عند العمالء  د ولع السؤال عنه فی رواٌة َعْبِد َّللاَّ

ِ ْبِن َجْعفٍَر َعْن أَِخٌِه ُموَسى بْ  ًّ ِه َعِل ِ ْبِن اْلَحَسِن َعْن َجّدِ ْسنَاِد َعْن َعْبِد َّللاَّ ِن َجْعفٍَر علٌه َجْعفٍَر فًِ لُْرِب اإْلِ

اَلةَ فَمََرأَ السُّوَرةَ َو لَْم ٌَْمَرأْ بِفَاتَِحِة اْلِكتَاِب َمعََها أَ ٌُْجِزٌِه أَْن ٌَْفعََل  السالم لَاَل: َسأَْلتُهُ َعنْ  َرُجٍل اْفتَتََح الصَّ

ًَ فَمََرأَ فًِ الثَّانٌَِِة أَْجَزأَهُ، ُد َذِلَن فَإِْن نَِس داً ِلعََجلٍَة َكانَْت؟ لَاَل: اَل ٌَتَعَمَّ َذِلَن ُمتَعَّمِ
ل: ال ظهور فی فإنه ٌما ٔ

الحدٌث الشرٌؾ فی أن السؤال کان عن ترک العالم بالجزئٌة عامدا بل الظاهر أن السؤال عن أصل 

 الجزئٌة فی حال العجلة هذا مع لٌام االجماع علی عدم شمول الحدٌث للعامد.

االمام )علٌه  نعم لو کان الفرد ملتفتا إلٌه عند العمالء ولو فی المستمبل فإن کان العموم واردا فی کالم

السالم( فی ممام الجواب فهو ال ٌشمله أٌضا ألن السائل ال ٌتفطن لهذه االفراد أما لو ابتدء االمام)علٌه 

السالم( بالعام أو کان واردا فی الکتاب الکرٌم فالظاهر الشمول. ثم إنه لد انمدح بما للنا وجه الفرق بٌن 

ٌشمل االول دون الثانی فإن للة الوجود ال ٌوجب  الفرد الملٌل والفرد المؽفول عنه فإن االطالق

االنصراؾ کما ال ٌخفی، هذا کله فی العالم بالجزئٌة فمط أما العالم بالجزئٌة ولزوم االعادة فهو أندر هذا 

ولکن االنصاؾ أن ممتضی المواعد هو شمول الحدٌث الشرٌؾ حتی للعالم العامد إال أن االلتزام بهذا 

مائل به من المدماء کما ال لائل بشمول الحدٌث الشرٌؾ لؽٌر العالم العامد ولو کان الشمول مشکل لعدم ال

 جاهال ممصرا.

 وهی علی طائفتین: الجهت الثاًیت: فی بیاى ها یعارضها هي االخبار الشریفت

 الطائفت االولی: 

و الؽالب وما کان ما دل علی االجزاء والشرائط ولکنها علی لسمٌن: ما کان بلسان االمر باالعادة کما ه

بؽٌره کالصالة إال بفاتحة الکتاب أو ال صالة لمن لم ٌمم صلبه وظاهر بعض کلمات السٌد الخوئی)لدس 
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سره( هو ولوع التعارض فی کال المسمٌن لکن الظاهر اختصاصه باالول لوضوح أنه ال تعارض بٌن 

ن أن التارک ٌعالب علی الترک مجرد جزئٌة شیء وعدم لزوم االعادة بترکه فلعله کالجهر واالخفات م

إال أنه ال مجال أٌضا للتدارک الستٌفاء ممدار من المالک ٌمنع معه من استٌفاء ؼٌره فهو معالب لتفوٌته 

هذا الممدار من المالک وال ٌجب علٌه االعادة ألنه ال ٌمکن التدارک فال ٌلزم اللؽوٌة فی جعل هذا 

أن ٌمال: إّن ما دّل علی الجزئٌة نصٌّ فٌها وظاهٌر فی االعادة الحکم لظهور الثمرة فی العماب اللهم إال 

وال تعاد نصٌّ فی عدم االعادة وظاهٌر فی نفی الجزئٌة من األصل فٌوخذ بما هو نصٌّ فٌهما  ونحن وإن 

لم نعترؾ بصحة هذا الجمع علی االطالق ومنعناه فی نحو )صّل وال بأس بترک الصالة( إال أنه فی 

عند العمالء لتمدٌم المنطوق علی المفهوم وعلی أّیٍ فالتعارض إنما هو بٌن حدٌث ال تعاد الممام ممبوٌل 

وما دّل علی لزوم االعادة بترک الجزء کمن لهمه فی صالته فعلٌه االعادة إذا عرفت هذا فمد ٌمال: إّن 

دٌث ال تعاد إطالق هذه األدلّة شامل للعامد و الناسً و الجاهل كإطالق الحدٌث، خرج العامد عن ح

باإلجماع و ؼٌره كما أّن الناسً خرج عن تلن األدلّة لكونه المتٌمّن من مورد الحدٌث فٌبمى الجاهل 

بالحكم مشمواًل لكال اإلطاللٌن فٌتسالطان وحٌث لم ٌثبت االجتزاء بهذا العمل النالص فالمرجع حٌنئذ 

تلن األدلّة من أجل الشهرة المائمة على  لاعدة االشتؽال الممتضٌة لوجوب اإلعادة بل ربما ٌرّجح إطالق

 اختصاص الحدٌث بالناسً.

سره( بموله: و فٌه أّواًل: أّن حدٌث ال تعاد لكونه ناظراً إلى أدلّة االولٌة  لدسأجاب عنه السٌد الخوئی)

على لألجزاء و الشرائط فهو حاكم علٌها ال أنّه معارض لها، و ال شّن فً أّن إطالق الدلٌل الحاكم ممّدم 

إطالق الدلٌل المحكوم، ال ٌمال إن ما دل علی لزوم االعادة أٌضا فی عرض ال تعاد ألنا نمول: کال ألنها 

فی ممام بٌان أصل الجزئٌة ؼاٌة االمر إنها ٌبٌنها بااللتزام وهذا بخالؾ حدٌث ال تعاد فإنه لد افترض 

 ٔفٌها وجود االجزاء الواجبة فی الصالة.

ارض فالمرجع هو البراءة دون االشتؽال، للشّن فً اعتبار الجزئٌة فً ظرؾ الجهل، و ثانٌاً: لو سلم التع

فاّن المتٌمّن اعتبارها فً ظرؾ العلم و عدم اعتبارها لدى النسٌان و أّما االعتبار حالة الجهل فمشكون 

 حسب الفرض و ممتضى األصل البراءة عن اعتبار الجزئٌة فً هذه الحالة.
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للت: ال مانع من اختصاص  االجزاء والشرائط بالعالم العامدک هو اختصاص أدلة فإن للت: إن الزم ذل

ً و ال إثباتاً، إلمكان ذلن و لو بتعّدد الدلٌل و لد ثبت نظٌره فً باب الجهر و  الحكم بالعلم به ال ثبوتا

الفرد ال ٌمال: حمل ما دل علی لزوم االعادة علی من ترک الجزء عالما عامدا حمٌل علی  ٔاإلخفات،

النادر؛ النا نمول: أوال الرجوع إلی االصل العملی بعد التعارض ال ٌمنع االطالق فی الحدٌث الشرٌؾ 

وثانٌا ال نسلم الندرة فإن العالم بالجزئٌة وإن کان نادرا لبل ورود هذا الدلٌل کمن حصل له العلم بها عن 

ٌکثر أفراده فإن المکلفٌن بعد سماع االمر  طرٌك علم الجفر أو کان جاهال مرکبا إال أنه بنفس هذا الدلٌل

بلزوم االعادة ٌحصل لهم العلم بالجزئٌة بنفس هذا الخطاب وهذا کما لو کان الخمر نادرا إال أن الشارع 

بنفس جعل الحرمة علٌه ٌوجده فی الخارج أٌضا فٌکثر أفراده بل لمائل أن ٌمول: إنه وإن کان واحدا 

ة ال ٌمبح اختصاص الخطاب به کما لو لٌل من ترک السورة عالما عامدا عنوانا إال أن له أفرادا کثٌر

 فعلٌه االعادة فإنه ال لبح فٌه أصال ؼاٌته أنه ٌلزم منه التخصٌص االکثر وال محذور فٌه عندنا.

نعم العالم بالجزئٌة ولزوم االعادة معا للما ٌترک الجزء ولهذا نری فی أعمال الحج أن بعض الحجٌج ال 

لی الصلوات الواجبة مثل احتٌاطه علی صالة الطواؾ فالمراد بهذا الدلٌل هو العالم بالجزئٌة ٌواظب ع

ولزوم االعادة معا، وإن للت: ممتضی اختصاص الجزئٌة بالعالم بها هو عدم وجوب تعلم أحکام 

لی الصالة! للت: ال ضٌر فی ذلک بعد حکومة ال تعاد علی أدلة االجزاء فٌکون واردا علی ما دّل ع

عماب الجاهل وتارک التعلم والممصر فی ذلک؛ لوضوح أنه بعد رفع الجزئٌة عن الجاهل ال تمصٌر فی 

  أمکننا من تمرٌب کالمه)لدس سره(. ترک التعلم وال عصٌان فال وجه للعماب وجدانا، هذا ؼاٌة ما

لٌل له العالم بالجزئٌة لکنه ٌرد علٌه أن الجعل ال ٌکون موِجدا لموضوعه؛ بداهة أن الجاهل بالجزئٌة لو 

ٌجب علٌه االعادة ال ٌری نفسه مخاطبا بالدلٌل ومشموال له ولهذا ٌمال باستحالة أخذ العلم بالحکم فی 

موضوع نفسه فإن الموضوع ٌلزم إحرازه مع الؽّض عن الجعل وما ذکره)لدس سره( ههنا من جواز 

س سره( فی الحاشٌة )نعم لو کان ذلک خالؾ مبناه فی االصول کما نبه علٌه الممرر الشهٌد)لد

( هذا مع أنه ال ٕالموضوع هو السامع لهذا الخطاب ال العالم بالجزئٌة ألمکن إٌجاد الموضوع باالبراز
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ولمائل أن ٌمول فرق بٌن تمٌٌد المراد الجدی وتمٌٌد المراد االستعمالی فإن ؼاٌة ما ٌلزم فی الممام هو تمٌٌد أدلة الجزئٌة  ٕ

بحسب المراد الجدی بالعالم بها ال تمٌٌد المراد االستعمالی فٌکون حالها کخطاب من سمع بهذا الخطاب بداهة أن الجاهل 
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 موضوع نفسه.الممرر 



ٖٔ 

 

دلٌل علی خروج الناسی عن تحت أدلة االجزاء والشرائط اللهم إال أن ٌمال بأنه المدر المتٌمن من حدٌث 

الناسی لعجزه عن االمتثال أو أنا نعلم بالعلم الخارجی أو ال تعاد أو أن التکلٌؾ بالجزء ال ٌشمل 

باالجماع بأن الناسی خارج عن تحت أدلة االجزاء ولکن الکل کما تری أما المدر المتٌمن فألن مجرد 

ذلک ال ٌمنع االطالق کما ال ٌجدی فی الجمع العرفی کما صرحوا بذلک فی بحث بٌع العذرة والسر فی 

إنما ٌؤخذ به بعد فرض صدور الحدٌث وحجٌته وهو أول الکالم وأما العجز فألن  ذلک أن المدر المتٌمن

االمر بالجزء إرشادی فال ضٌر فی شموله للعاجز فإن الرکوع جزء للصالة ولو للعاجز ؼاٌته أن االمر 

بالمرکب سالط عنه وأما العلم الخارجی فال منشأ له ال سٌما لو کان المراد مطلك الناسی الحتمال 

وصٌة فی المٌام الذی هو مورد الحدٌث مثال بحٌث ٌلزم االعادة بترکه ولو نسٌانا ولو سلم فهو ال خص

ٌمنع االطالق بل ؼاٌته التخصٌص ألدلة االجزاء فٌکون المورد من لبٌل انمالب النسبة کما سٌأتی إن 

ه فالناسی مشمول شاء هللا تعالی وأما االجماع فهو مدرکی علی مبانی السٌد الخوئی)لدس سره( وعلٌ

للطرفٌن کالجاهل فٌلزم تخصٌص أدلة االجزاء بحدٌث ال تعاد لحکومته علٌها وإن کانت النسبة بٌنهما 

هی العموم من وجه لخروج العالم العامد عن حدٌث ال تعاد مع شموله للمٌام وؼٌره و أدلة االجزاء 

مد ألدلة االجزاء فإن لم ٌکن فٌه شاملة لمطلك التارک ومختصة بجزء خاص وعلٌه فٌبمی العالم العا

محذور الحمل علی الفرد النادر فهو وإال فمجرد الحکومة ال ٌجدی للتمدٌم بعد فرض لؽوٌة دلٌل 

المحکوم بتمدٌم الحاکم )ودعوی إخراج الجاهل الممصر عن حدٌث ال تعاد دفعا لمحذور اللؽوٌة، 

علی هذا لم ٌبك مورٌد للحمل علی الفرد النادر( ممنوعة؛ ألنه جمٌع تبرعیٌّ فلمائٍل أن ٌُخرج ؼٌره بل 

وحٌنئٍذ فإن للنا بعدم شمول ال تعاد للجاهل الممّصر الملتفت تخصصا وأنه کالعامد فٌبمی ألدلة االجزاء 

العامد والمتردد فٌتم الحکومة فی هذا الفرض أٌضا وإال فإن للنا بأنه وإن کان مشموال له باالطالق إال 

لتخصٌص فٌکون المورد من لبٌل انمالب النسبة فإن أنکرنا صحة انمالب النسبة کما أنه لد خرج عنه با

هو المختار وللنا بأن التخصٌص ال ٌکون إال فی المراد االستعمالی فالدلٌالن متعارضان ال ٌمکن الجمع 

ن من حدٌث ال بٌنهما إال علی ما سٌأتی إن شاء هللا تعالی اللهم إال أن ٌمال بأن الناسی هو المدر المتٌم

تعاد فحٌنئذ ال بّد من تمدٌم أدلة االجزاء ألنه ال ٌلزم من تمدٌمها محذور لؽوٌة الدلٌل االخر بخالؾ تمدٌم 

ال تعاد وعلٌه فتختّص ال تعاد بالناسی، ثم ال ٌخفی أن المرجع بعد التسالط هو أصالة البراءة ال إطالق 

هة أنها لو دلت علی لزوم االعادة ولو بااللتزام فهی من أدلة الجزئٌة مما لٌس فٌها االمر باالعادة بدا

 أطراؾ المعارضة وإال فال تدل ال علی نفی االعادة وال علی إثباتها فٌرجع فٌها إلی البراءة.
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 الوعارضت هي االخبار الثاًیتالطائفت 

ُد ْبُن هذا والذی ٌسهل الخطب وجود طائفة ثالثة لعله ٌمکن الجمع بها بٌنهما وهی صحٌحة  زرارة: ُمَحمَّ

ٌِْن بِإِْسنَاِدِه)وإسناده إلی کتاب زرارة صحٌحٌ  ِ ْبِن اْلُحَس ًّ َعْن أََحِدِهَما علٌهما السالم لَاَل:  ( َعْن ُزَراَرةَعِل

ُكوَع َو السُُّجوَد َو اْلِمَراَءةُ ُسنَّةٌ فََمْن تََرَن اْلِمرَ  َ تَبَاَرَن َو تَعَالَى فََرَض الرُّ اَلةَ َو إِنَّ َّللاَّ داً أََعاَد الصَّ اَءةَ ُمتَعَّمِ

 ًْ ًَ فاََل َش ٌِْه. َمْن نَِس َء َعلَ
ٔ 

ولد دلّت على افتراق الفرٌضة عن السنّة و أّن ترن االولى ٌوجب البطالن مطلماً و أّما الثانٌة التً منها 

علی وجوب المراءة فإنّما ٌوجب تركها البطالن فً صورة العمد دون النسٌان و ٌمکن التمسک بها 

االعادة علی الجاهل ببٌانٌن: البٌان االول:أنه ال شّن فی أّن الجاهل متعّمٌد؛ فإن العامد هو الملتفت إلی 

عنوان ما ٌفعله فتركه مستنٌد إلى العمد و المصد و إن كان معذوراً فٌه من أجل الجهل، فهو مندرج فً 

الممابلة بٌن العامد والناسً فٌکون المراد من  العامد دون الناسً الذي ال لصد له، البٌان الثانی: جعل

 العامد ؼٌر الناسی.

اٍل  ٍد َعِن اْبِن فَضَّ ِد ْبِن ٌَْحٌَى َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن ٌَْعمُوَب َعْن ُمَحمَّ و صحٌحة منصور بن حازم: ُمَحمَّ

ٌُْت اْلَمْكتُوبَةَ َعْن ٌُونَُس ْبِن ٌَْعمُوَب َعْن َمْنُصوِر ْبِن َحاِزٍم لَاَل: لُلْ  ِ علٌه السالم: إِنًِّ َصلَّ ُت أِلَبًِ َعْبِد َّللاَّ

ْت َصاَلتًِ ُكلَِّها؟ فَمَاَل: أَ  فَنَِسٌُت أَْن أَْلَرأَ فًِ ُكوَع َو السُُّجوَد؟ لُْلُت: بَلَى، لَاَل: لَْد تَمَّ ٌَْس لَْد أَتَْمْمَت الرُّ لَ

ة إذا كنت ناسٌاً، دلّت بممتضى مفهوم الشرط على عدم الصّحة فٌما و فً نسخ َٕصاَلتَُن إَِذا َكاَن نِْسٌَاناً.

عدا صورة النسٌان فحدٌث ال تعاد فً نفسه و إن شمل مطلك التارک ؼٌر العالم العامد علی ما تمدم إاّل 

ً للماعدة و ممٌّداً لها  أّن النّص الخاّص دّل على اإلعادة فً خصوص الجاهل، فٌكون ذلن مخصصا

 بالناسً.

رد السٌد الخوئی)لدس سره( علی هذا االستدالل بموله: و لكّن الظاهر أّن الرواٌتٌن ال تدالن على ذلن أو

لعلّه ال ٌتّفك خارجاً، إذ كّل من  ٖأّما صحٌح زرارة: فألّن من الواضح أّن ترن المراءة عن جهل بالحكم

إّما ال ٌتحمّك أو نادر التحمّك جّداً ٌلتفت إلى وجوب الصالة فهو ٌعلم بوجوب المراءة ال محالة، فالتفكٌن 

                                      

 6/11الوسائل  ٔ
 6/5ٓالوسائل  ٕ
أما الجاهل بالموضوع فهو ؼٌر عامد لعدم التفاته إلی العنوان کما لو لم ٌعلم أن ما لبسه من الحرٌر، مع العلم بحکمه.  ٖ

 الممرر
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فكٌؾ ٌمكن أن ٌراد بالعامد فً الممام ما ٌشمل الجاهل، بل الظاهر أّن المراد به من ال ٌكون معذوراً 

كما أّن المراد بالناسً من كان تركه مستنداً إلى العذر من نسٌان و نحوه، و ؼرضه )علٌه السالم( أّن 

ٌعٌد، فاّن للعمد إطاللٌن: أحدهما: ما ٌمابل النسٌان و معناه المصد و هو  ؼٌر المعذور ٌعٌد و المعذور ال

 بهذا المعنى ٌشمل الجاهل فإنّه أٌضاً لاصد و إن استند لصده إلى الجهل.

ً شائع فً االستعمال، كما ٌمال المتل العمدي، فً لبال  ثانٌهما: ما ٌمابل الخطأ و العذر، و هذا أٌضا

ى ؼٌر صادق على الجاهل بالحكم، فإنّه مخطئ فً عمله إّما بنفسه أو بمملّده الخطأي و هو بهذا المعن

فاذا فعل أو ترن شٌئاً جهاًل لم ٌصدر ذان عنه عمداً، بل هو مخطئ فً ذلن كما لو تخٌّل الجاهل أّن هذا 

ه ملن المائع ملكه فشربه ثّم تبٌّن أنّه لؽٌره، فاّن الشرب و إن صدر عنه عن لصد لكن ال بعنوان أنّ 

للؽٌر، بل بحسبان أنّه ملن له أو اعتمد فً ذلن على أصل عملً كأصالة اإلباحة مثاًل و كٌؾ ما كان 

 فهو مخطئ فً التطبٌك، معذور فً الشرب و لٌس بعامد فالعمد بهذا المعنى ؼٌر متحمّك فً الجاهل.

ل النسٌان كً ٌشمل الجاهل و علٌه فلم ٌعلم المراد من العمد فً الصحٌحة و أنّه بمعنى المصد فً مماب

أو المراد به ما ٌمابل الخطأ كً ال ٌشمل و كال األمرٌن محتمل فً نفسه و لكن الثانً أظهر، لما عرفت 

من أّن ترن المراءة جهاًل ربما ال ٌتّفك خارجاً، فمراده )علٌه السالم( التفصٌل بٌن المعذور و ؼٌره و أّن 

كر من أجل أنّه أكثر أفراد العذر و أظهرها.المعذور ال ٌعٌد صالته و إنّما خّص ا  لنسٌان بالذِّ

و ٌؤٌّد ذلن أّن عدم اإلعادة ثابت فً ؼٌر موارد النسٌان جزماً، كما لو أخطأ فتخٌّل أّن الركعة التً بٌده 

هً الثالثة فاختار التسبٌح ثّم تبٌّن فً الركوع أنّها الثانٌة أو دخل فً الجماعة معتمداً أّن اإلمام فً 

الركعة األُولى أو الثانٌة فلم ٌمرأ ثّم استبان أنّه كان فً الثالثة، فإنّه ال تجب علٌه اإلعادة فً هذه الموارد 

و نحوها لطعاً، مع أنّه تارن للمراءة عمداً، أي عن لصد فٌكشؾ ذلن عّما ذكرناه من أّن المراد من 

بٌنهما فً النّص من أجل أّن النسٌان هو الفرد العمد ما ٌمابل العذر ال ما ٌمابل النسٌان و أّن الممابلة 

البارز من العذر ال لخصوصٌة فٌه و إاّل فالجهل بالمراءة ال ٌكاد ٌتحمّك أبداً كما عرفت و لد انمدح 

بذلک الجواب عن لرٌنة الممابلة لوضوح أنا نعکس االمر ونمول إن المراد من الناسی هو ؼٌرالعامد 

 مل العامُد الجاهَل.أعنی المخطئ والمعذور فال ٌش

و الحاصل: أّن االستدالل بالصحٌحة على ثبوت اإلعادة للجاهل ٌتولّؾ على إثبات أّن المراد من المتعّمد 

هو الماصد، كً ٌشمل الجاهل و لكنّه لم ٌثبت بل هو بعٌد فً نفسه فإّن أكثر استعمال العمد فً ممابل 
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ٌحة فً نفسها ؼٌر ظاهرة فً ذلن و ال ألّل من الشّن الخطأ، ال بمعنى مجّرد المصد كما ال ٌخفی فالصح

 و إجمال المراد من العمد فتسمط عن االستدالل فال تصلح لتخصٌص الحدٌث.

و أّما صحٌحة منصور: فاألمر فٌها أوضح، إذ ال مفهوم لها أبداً، فاّن المضٌة شخصٌة و الشرط مسوق 

اب: أّن األمر إن كان كما ذكرت من فرض لبٌان تحمّك الموضوع الذي فرضه السائل و حاصل الجو

كونن ناسٌاً فمد تّمت صالتن، و ال إعادة علٌن فً هذا المدٌر کما هو الشائع فی جواب االستفتائات حٌث 

ٌرتکز الجواب علی مورد السؤال من دون تعرض لشموق المسألة فال داللة فٌها بوجه على أّن كّل من 

لجاهل تجب علٌه اإلعادة، البتنائها على انعماد المفهوم وهو ممنوع و لم ٌكن ناسٌاً و إن كان معذوراً كا

 ٔعلٌه فإطالق ال تعاد الشامل للجاهل حسب الفرض سلٌم عّما ٌصلح للتمٌٌد.

وفٌه أما صحٌحة منصور فال نسلم عدم انعماد المفهوم بداهة أن الؽرض من الشرط لو کان هو بٌان 

الخطاب بموله)علٌه السالم( لد تمت صالتک فال حاجة  الموضوع فهو لد افترض تحممه باختصاص

 للشرطٌة فی ذلک.

أما صحٌحة زرارة فمن المعلوم أن الجاهل المرکب الماصر وإن لم ٌکن عامدا إال أن صدق العامد علی 

الجاهل الماصر الملتفت الذی هو المهّم فی محط الکالم واضٌح فإنه لو لتل مومنا بمجرد لٌام البٌنة علی 

ه ولکنه لم ٌکن متٌمنا بذلک ومترددا فی کفره وإٌمانه فمتله ٌکون عامدا ال مخطئا وال ثالث فی البٌن کفر

وإن کان معذورا ولهذا لم ٌمثل فی کالمه )لدس سره( فی تمرٌب عدم صدق العامد علی الجاهل إال 

لمراد من الناسی ؼٌر بالؽافل والجاهل المرکب دون الماصر الملتفت وعلٌه فممتضی لرٌنة الممابلة أن ا

العامد أعنی الناسی والؽافل الماصر أما الملتفت ولو کان لاصرا و الممصر الؽافل فهو عامٌد علی کالم 

فی االخٌر وعلٌه فال ٌصّح حمل الناسی علی مطلك المعذور بحجة أنه أظهر أفراده، بعد صدق العامد 

 الذی هو لسٌمه علی الماصر الملتفت حمٌمة. 

دس سره( أنه ال جاهل بحکم المراءة فی الصالة ففٌه أن المبٌح هو حمل المطلك علی النادرال أما لوله)ل

شموله له إال إذا کانت الندرة بحٌث ال ٌلتفت إلٌه هذا مع أنا ال نسلم الندرة فألن أصل المراءة وإن کان 

د لبل رکوع االمام أو معلوما إال أن بعض أفراده مما ٌکثر ترکه جهال بالحکم کترک المراءة عمن انفر

 کان ترکه مستندا إلی الجهل بأن الجزء هو السراط أو الصراط إلی ؼٌر ذلک.  

                                      

 ٕٔ/1ٔسوعة المو ٔ
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أما ما ذکره تأٌٌدا من أّن عدم اإلعادة ثابت فً ؼٌر موارد النسٌان ففٌه أن ؼاٌة ما ذکره من االمثلة هو 

لمعذور فإن العلم الخارجی ال االلتزام بالتخصٌص فٌها ال أن ٌتؽٌر بذلک معنی العامد و ٌفسر بؽٌر ا

ٌؽٌر الظهور کما صرح نفسه بأنه ال وجه النصراؾ الخطابات إلی الحصة الممدورة وإنما الممٌَّد هو 

المراد الجدی هذا مع أن بعض ما مثل به من مصادٌك السهو وسٌأتی أن المشهور لم ٌفرلوا بٌن السهو 

 والنسٌان.

 وجه الجوع بیي الطىائف الثالد

ما ذکر أن ممتضی الصحٌحٌن هو لزوم االعادة علی العامد مطلما وحدٌث ال تعاد ٌشمل ؼٌر فتحصل م

العالم العامد مطلما فال بّد من تمدٌم االول علی الثانی ألن النسبة بٌنهما وإن کان عموما من وجه وهما 

ء للصالة إال أن معا من االدلة الحاکمة علی ما دل علی ثبوت االجزاء لما افترض فٌهما من وجود الجز

تمدٌم الثانی ٌوجب لؽوٌة االول بحمله علی خصوص العالم العامد فتختص ال تعاد بالناسی وعلٌه 

ص بصدرها حدٌث ال تعاد وبذٌلها أدلة االجزاء )مما أمر فٌه باالعادة علی  فصحٌحة زرارة ٌخّصِ

النادر صؽروٌا أو کبروٌا  االطالق( وٌرتفع التعارض بٌنهماهذا ولو أنکرنا محذور الحمل علی الفرد

فذٌل الصحٌحة ٌخصص أدلة االجزاء بالناسی وٌتعارض صدرها مع ال تعاد بالعموم من وجه فی 

الجاهل العامد ألنهما فی رتبة واحدة  فبعد التسالط ٌرجع إلی العام الفولانی وهو أدلة االجزاء الدالة علی 

 لناسی.االعادة والنتٌجة علی التمدٌرٌن اختصاص ال تعاد با

ؼاٌة االمر ٌبمی الکالم فی الؽافل ولو کان ممصرا فإن کان عامدا کما ال ٌبعد فهو وإال فٌبمی هو 

مشموال للدلٌلٌن أعنی حدٌث ال تعاد وأدلة االجزاء والشرائط فإن للنا بانمالب النسبة فال بّد من تمدٌم ال 

أدلة االجزاء بإخراج الؽافل عن تحتها من تعاد ألنه لم ٌبك تحته ؼٌر الناسی والؽافل فٌکون حاکما علی 

دون لزوم محذور اللؽوٌة لبماء العالم والجاهل الملتفت تحتها )فتکون النتٌجة صحة صالة الؽافل 

الممصر دون الملتفت الماصر وال بُعد فی ذلک کما أن الصالة ال تبطل بما لو علم بالنجاسة بعد إتمامها 

ن نفی االعادة عن الممصر ٌعنی عمابه بما ال مفّر منه ولکن مع ذلک بخالؾ ما لو علم بها أثناءها مع أ

فاالحوط فی الممصر أٌضا هو االعادة( وإن أنکرنا انمالب النسبة فکما سبك ٌستمر التعارض بٌنهما 

 لمحذور الحمل علی الفرد النادر فالمرجع حٌنئذ أصالة البراءة.

ؼٌر الناسی ٌعٌد هو لزوم االعادة علی الؽافل  فإن للت: ممتضی ذٌل الصحٌحة و مفهوم الشرط وأن

وإن لم ٌکن عامدا عالما، للت: کال فإنه ال مفهوم لهذه الصحٌحة ال بحسب الصدر وال بحسب الذٌل 
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لتعرضها لطرفی المسألة بخطاب واحد )بخالؾ ما لو تعدد الخطاب کما فی نحو إذا خفی االذان فمصر 

هما المفهوم فٌتعارضان( ولد أخذ فی کل منهما عنوانا خاصا ال بد وإذا خفٌت الجدران فمصر فإنه ٌثبت ل

من إحرازه للحکم باالعادة أو بعدمها وال ٌجدی مجرد نفی أحدهما إلثبات حکم االخر وهذا بخالؾ ما 

لو کان ممتصرا علی الصدر فإنه ٌستفاد منه حٌنئذ بممتضی مفهوم الشرط أن ؼٌر العامد ال ٌعٌد وإن لم 

إال أنه بعد أخذ النسٌان فی الطرؾ االخر ال بد من إحرازه کما ٌمال فی دفع استصحاب عدم ٌکن ناسٌا 

إسالم المٌت لٌترتب علٌه حرمة دفنه مثال وجه الدفع أنه ال بّد من إحراز عنوان الکافر ألخذه بعنوانه 

 موضوعا. 

رود التعلٌل فی مطلمها ثم ال ٌخفی أن التعدی عن المرائة فی صحٌحة زرارة إلی مطلك السنن بحجة و

ُكوَع َو السُُّجوَد َو اْلِمَراَءةُ ُسنَّةٌ فََمْن تَرَ  َ تَبَاَرَن َو تَعَالَى فََرَض الرُّ َن اْلِمَراَءةَ فی لوله )علٌه السالم(: إِنَّ َّللاَّ

اَلةَ  داً أََعاَد الصَّ رک السنة متعمدا ألن المناسب للتعلٌل بعد بٌان الصؽری هو أن ٌمال: فمن ت مشکلٌ  ،ُمتَعَّمِ

أعاد ال من ترک المرائة فإنه ٌحتمل فٌه أن تکون لخصوصٌة فی المراءة فال ٌمکن التعدی وال ٌکون 

ذکر التفصٌل حٌنئذ بٌن السنن والفرٌضة لؽوا الحتمال أن ٌکون المراد أنه ال إرفاق فی الفرائض من 

 وجه بخالؾ السنن فإن فی بعضها إرفاق.

ء علی ما مبانٌنا هو اختصاص ال تعاد بالناسی کما هو المشهور وظاهر والحاصل أن المختار بنا

کلماتهم هو عدم الفرق فی الناسی بٌن الماصر والممصر کما إنهم لد عّمموا النسٌان إلی السهو بجعلهما 

ّن لبال الجهل ولمائٍل أن ٌمول: إّن الناسی عن تمصٌر کالؽافل الممصر، عامٌد کما نبّهنا علٌه سابما کما أ

 المتٌمن من الناسی ؼٌر الساهی فهو باق کالجاهل تحت أدلة االجزاء. 

 شوىل الحذیذ للوضطر فیالجهت الثالثت: 

لد ٌمال بأن الحدٌث الشرٌؾ إنما هو لتصحٌح صالة من صلی ال من ٌرٌد الصالة فمن ٌعلم بأنه ٌضطر 

لنفی المانعٌة ألن االمر باالعادة أو  إلی البکاء أو المهمهة فی الصالة ال ٌمکنه التمسک بالحدٌث الشرٌؾ

نفٌها ال ٌصدق إال بعد العمل لال فی ذٌل البحث عن السجود علی ما ال ٌصح مع العجز عن الجّر إلی ما 

ٌصح بأنه ال ٌمکن المول بصحة االتمام وعدم لزوم االعادة تمسکا بحدٌث ال تعاد ألّن الحدٌث ال ٌشمل 

كما فً الممام، حٌث إّن الوظٌفة هً الجّر حسب الفرض ؼٌر أنّه اإلخالل العمدي و إن كان عن عذر 

ً إلٌه و الحدٌث إنّما ٌجري فٌما  عاجز عنه، فهو ٌخّل به و ٌتركه عن عمد و التفات و إن كان مضطّرا

ًّ محل التدارن، سواء أ كان االلتفات أثناء الصالة أم بعدها،  إذا كان االلتفات بعد تحمّك اإلخالل و مض
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عّم ما إذا كان ملتفتاً إلى الترن حٌن اإلخالل بالجزء أو الشرط و إن كان معذوراً فٌه، الختصاص و ال ٌ

  ٔالحدٌث بؽٌر صورة العمد.

وفٌه أن المضطر بکال معنٌٌه)ما ٌوجب سلب االختٌار وما هو بمعنی الشدة کاالضطرار إلی بٌع الدار  

کان ال ٌصدق إال بعد ولوع العمل ولو فرضا إال أن للعالج( ؼٌُر عامٍد عرفا ولد سبك أن االعادة وإن 

السامع لهذا الحکم ٌعلم بعدم مانعٌة المهمهة فی صورة االضطرار فٌباح له الدخول فی الصالة أٌضا 

وعلٌه فال مانع من شمول الحدٌث لموارد االضطرار وحٌث إن المضطر ؼٌر عامد فهو داخل تحت 

حاکم بال محذور ألنه بتمدٌمه ٌبمی العامد ولو کان جاهال ألدلة أدلة االجزاء وحدٌث ال تعاد والثانی 

االجزاء هذا علی المول بانمالب النسبة وإال ٌتعارضان وٌرجع إلی البراءة عن االعادة هذا وٌمکن أن 

ٌمال إن ما دل علی مانعٌة البکاء مثال لو کان بلسان المانعٌة کال صالة مع البکاء فهو ٌشمل المضطر 

ا من االحکام الوضعٌة أما لو کان بلسان النهی أو االمر کال تبک فی الصالة، فتوجٌهه أٌضا ألنه

للمضطر ؼٌر متعارؾ وإن کان المراد الجدی منه االرشاد فال ٌحرز شموله له وحٌنئذ ال حاجة 

لتصحٌح صالة المضطر إلی التمسک بحدٌث ال تعاد، فانمدح بذلک أٌضا أنه ال حاجة إلی التمسک 

 تعاد فٌما لم ٌثبت جزئٌته باالطالق اللفظی بل کان الدلٌل علٌه لبٌا أو لفظٌا مجمال بحٌث کان بحدٌث ال

المتٌمن منه ؼٌر العاجز والناسی والمضطر؛ بداهة أنه ال ٌحرز الجزئٌة فی هذه الموارد حتی ٌوجب 

ٌح صالة الناسی ترکها خلال فی الصالة فصحة الصالة حٌنئذ علی الماعدة فإن للت: علٌهذا ٌمکن تصح

أٌضا بحدٌث الرفع وال حاجة فٌه بال تعاد، للت: لو کان الممصود من التمسک بحدٌث الرفع هو رفع 

االمر بالصالة الکاملة فهو ال ٌثبت االمر بالصالة النالصة الذي ال بد من إثباته فً تصحٌح عمله ولو 

موارد العجز والنسٌان ففٌه أوال أنه ال ٌتم  کان الممصود منه کما فی الکفاٌة هو تمٌٌد أدلة االجزاء بؽٌر

فی النسٌان ؼٌر المستوعب کما هو الؽالب فإن التکلٌؾ بالجزء بنحو صرؾ الوجود فما هو الواجب 

ؼٌر متعذر والمنسّی، لال بعض الباحثٌن: إّن االتٌان باألكثر بٌن الحّدٌن الذي هو متعلّك التكلٌؾ لٌس 

ان به فً خصوص جزء من الولت، و لٌس ذلن موضوعاً لحكم شرعً حتى منسٌّاً، و إنّما المنسً االتٌ

وثانٌا إن االمر باالجزاء إرشادی فال ٌرفع بالنسٌان لعدم کونه مشروطا بالمدرة حتی  ٌٕرفع بالحدٌث.

ٌکون ثمٌال محتاجا إلی االمتنان فی رفعه وعلٌه فال مانع من إطالق دلٌل الجزئٌة أو الشرطٌة للناسی 

 بوت االعادة والمضاء علٌه لوال حدٌث ال تعاد.والزمه ث
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ٕٓ 

 

أما ما ٌمال: من أن حدٌث الرفع إنما هو رفع للعماب والمؤاخذة دون التکلٌؾ واالمر بالجزء فال مانع  

 ٔمن التمّسن باطالق دلٌل األمر الفعلً باالكثر فً حك الناسً و إن كان ؼٌر منجز علٌه حال نسٌانه،

منه وفالا للمشهور وبمرٌنة السٌاق هو رفع التکلٌؾ عن الناسی کالمضطر بل  فال نوافك علٌه بل الظاهر

 إثبات شمول التکلٌؾ  للناسی من دون العماب علٌه مشکل. 

 حخوت

ذکر بعض الباحثٌن : إّن نفً االعادة إما من جهة استٌفاء االلل لتمام المالک فی حال النسٌان فمعنی 

من جهة استٌفاءه معظم المالک بحٌث ال ٌمکن معه تدارک البالی ذلک تمٌٌد الجزئٌة بحال الذکر وإما 

فالجزئٌة مطلمة هذا بحسب المالک ثم حاول تصحٌح صالة الناسی بتعلك االمر بخصوصه من دون 

 ً مع لطع  -لزوم محذور عدم التفاته بکونه ناسٌا ،لال: إّن نفً االعادة المفاد بهذه الماعدة ٌتصور ثبوتا

النحو األول: أن تكون الجزئٌة أو الشرطٌة ممٌدة بؽٌر حال  بأحد نحوٌن: -من الماعدةالنظر عما ٌستفاد 

استٌفاء األلل فً تلن الحالة لتمام المالن كاألكثر فً حال العمد تمسكاً بأدلّة سائر    النسٌان، و هذا ٌعنً

ا بلحاظ المالن و روح األجزاء و الشرائط، فٌمع صحٌحاً ال محالة و مجزٌاً، فال تجب االعادة علٌه، هذ

 الحكم.

و أما بلحاظ الخطاب فمد ٌمال بأنّه ال ٌمكن تصحٌح األلل فً حال النسٌان باألمر و إنّما ٌتعٌّن تصحٌحه 

بالمالن مع تعلّك األمر باالكثر بخصوصه؛ ألنّه ٌستحٌل تخصٌص خطاب باأللل للناسً، إذ ٌستحٌل 

فسه ناسٌاً و موضوعاً لهذا الخطاب، بل هو ٌتصور نفسه وصوله إلٌه؛ فإّن الناسً ال ٌمكن أن ٌتصور ن

متذّكراً دائماً و منبعثاً عن األمر األول و بمجّرد التفاته إلى كونه ناسٌاً ٌخرج عن ذلن، فجعل مثل هذا 

الخطاب لؽو محض و لعل هذا هو منشأ المول بأّن األلل المأتً به فً حال النسٌان رؼم كونه وافٌاً بتمام 

 ٌكون مأموراً به، بل هو ؼٌر مأمور به و لكنه مسمط للخطاب؛ لتحمٌمه تمام المالن المطلوب المالن ال

للمولى، و إنّما لم ٌشمله األمر مع أنّه تابع إطاللاً و تمٌٌداً للمالن، باعتبار استحالة تكلٌؾ الناسً حٌث 

ال باأللل الستحالته و بهذا ٌمٌز ال ٌمكن تكلٌفه هنا: ال باألكثر؛ لعدم دخل الزائد فً المالن فً حمه و 

بٌن الممام و بٌن موارد تعذّر الجزء أو الشرط؛ فإّن صحة األلل فٌها كاشؾ عن كون الواجب هو 

ً أٌضاً؛ لعدم استحالة جعل التكلٌؾ باأللل فً حال  الجامع، فٌرجع إلى تمٌٌد الجزئٌة و الشرطٌة خطابا
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وفاء األلل بالمالن فً الممام ال بد و أن ٌرجع إلى  التعذّر بخالؾ الممام فما ذكره البعض: من أنّ 

 الحكومة و التمٌٌد فً مرحلة الجعل ؼٌر تام ما لم ٌحل إشكال استحالة تكلٌؾ الناسً.

ً إلى مرحلة الجعل  إاّل أّن الصحٌح أنّه ٌمكن تصحٌح عمل الناسً باألمر باأللل، فٌكون التمٌٌد راجعا

بٌن األكثر فً حال العمد و األلل الممٌد بحال النسٌان و هو أمر واحد  أٌضاً؛ و ذلن بجعل األمر بالجامع

شخصً على طبٌعً المكلّؾ، ؼاٌة األمر أّن الناسً ٌرى نفسه متذّكراً دائماً و ممتثاًل ألفضل الحصتٌن 

   من هذا الجامع مع أنّه ٌمع منه أللّهما و ال محذور فٌه، فهو من لبٌل أن ٌأمر المولى بالجامع بٌن

الصالة فً المسجد و الصالة فً البٌت و ٌصلًّ المكلّؾ فً البٌت بتصور أنّه مسجد؛ فإنّه على كل حال 

 منبعث عن شخص ذلن األمر بالجامع.

و إن شئت للت: إّن كل مكلّؾ مأمور باالتٌان بما ٌتذكر من األجزاء، و هذا عنوان جامع ٌنطبك فً حك 

األكثر. فال ٌتولؾ تصوٌر األمر فً حك الناسً باأللل على  الناسً على األلل و فً حك المتذكر على

 فرض تكلٌؾ مخصوص به.

النحو الثانً: أن تكون الجزئٌة أو الشرطٌة ثابتة فً حال النسٌان أٌضاً، و لكنه مع ذلن ال تجب االعادة؛ 

ٌالزم صحة العمل لعدم إمكان استٌفاء مالن األكثر بعد االتٌان باأللّل فً تلن الحالة، و هذا المالن ال 

المأتً به فً نفسه، كما أنّه بناًء علٌه ال ٌمكن التمسن بأدلّة األجزاء و الشرائط االخرى و ال دلٌل األمر 

بالصالة؛ ألّن إطالق دلٌل جزئٌة الجزء أو الشرط المنسً ٌمنع عن ذلن كما هو واضح، فال بد من 

ر و لو ظهور نفس الماعدة فً ذلن، فٌحكم الحكم بالصحة و عدم المضاء لو فرض من التماس دلٌل آخ

بصحة االلل؛ لكونه محمماً لممدار من المالن فً تلن الحال و بعدم االعادة؛ لعدم إمكان استٌفاء الممدار 

الزائد الذي ٌتحمك باألكثر و الزم هذه الفرضٌة إمكان الجمع بٌن نفً االعادة و العموبة على ترن األكثر 

 ً أو جهاًل عن تمصٌر؛ لفعلٌة المالن فً حمه.اه ثم إنه لد حاول تصحٌح األلل الذي  إذا كان االخالل نسٌانا

 ٔجاء به الناسً باستكشاؾ األمر به فً هذا التمدٌر أٌضا.

هذا وفٌه أن هذا االمر بالجامع بٌن ما له داعوٌة وما لٌس له داعوٌة علی االطالق لؽٌو لبٌح ألن 

ا إرشادٌا بداعی صحة الصالة ال مولوٌا بداعی البعث والزجر وال المصداق الثانی منه ال ٌکون إال أمر

ٌماس ذلک بما لٌل فی حك من ٌحّج ممتثال لألمر االستحبابی وهو ال ٌعلم باستطاعته؛ بداهة أن االمر 
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االستحبابی بالحج له داعوٌة فی حك ؼٌره وال ٌختّص بهذا الؽافل، بخالؾ الممام، فإن للت: الؽرض منه 

ك االمر بصالة الناسی لٌمع مأمورا به، للت: المهّم تصحٌح الداعوٌة للناسی ومع الؽّض عنه تصحٌح تعل

فال حاجة لتحصٌل هذا الؽرض من التشبث باالمر بالجامع إلمکان تحصٌله بتعدد االمر أٌضا، أمٌر 

جدی لتعلك االمر باالکثر للذاکر وأمٌر بااللل للناسی ؼاٌته أن الثانی أمٌر إرشادی ال داعوٌة له وإنما ٌ

بصالة الناسی والعا وإن لم ٌکن الناسی ملتفتا إلٌه فإنه ال ٌعتبر فی تحمك االمر االرشادی االلتفات 

فالمحرک للناسی هو نفس االمر باالکثر من باب تخلؾ الداعی کما فی مثال الحّج ولد حمك فی محله أنه 

فی الممام والحاصل أنه ال وجه للتفصٌل بٌن ٌکفی فی تحمك لصد المربة فی العبادات، تخٌل االمر کما 

تعدد االمر و االمر بالجامع هذا مع أنه ال دلٌل علی هذا االمر بالجامع فی ممام االثبات وظاهر ال تعاد 

عدم لزوم االعادة أما أنه مسمط أو مأمور به باالمر بالجامع أو بتعدد االمر فال داللة له علی ذلک کما 

 ثمرة عملٌة. أنه ال ٌترتب علی ذلک

 الجهت الرابعت: فی بیاى أرکاى الصالة

فإن فٌها طوائؾ أربع من االخبار فمنها حدٌث ال تعاد التی دلت علی الخمسة ومنها ما دلت علی الثالثة: 

اٍد عَ  ٌٍْر َعْن َحمَّ ِ ْبِن إِْبَراِهٌَم َعْن أَبٌِِه َعِن اْبِن أَبًِ ُعَم ًّ ُد ْبُن ٌَْعمُوَب َعْن َعِل ِ ُمَحمَّ ِ َعْن أَبًِ َعْبِد َّللاَّ ًّ ِن اْلَحلَبِ

اَلةُ ثاََلثَةُ أَثاَْلٍث ثُلٌُث َطُهوٌر َو ثُلٌُث ُرُكوعٌ َو ثُلٌُث ُسُجوٌد. )علٌه السالم( لَاَل: الصَّ
ٔ  

ٍد َعِن اْبِن أَبًِ نَْصٍر َعْن َعْبِد اْلَكِرٌِم ْبِن عَ  ٌِْن ومنها ما دلت علی االثنٌن َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ْمٍرو َعِن اْلُحَس

ِ )علٌه السالم( لَالَ  اٍد َعْن أَبًِ َعْبِد َّللاَّ ْكعَِة اأْلُولَى لَاَل اْلَرأْ فًِ : لُْلُت لَهُ أَْسُهو َعِن اْلمْبِن َحمَّ َراَءةِ فًِ الرَّ

َّاِلثَِة لُْلُت أَْسُهو  ُكوَع َو الثَّانٌَِِة لُْلُت أَْسُهو فًِ الثَّانٌَِِة لَاَل اْلَرأْ فًِ الث فًِ َصاَلتًِ ُكلَِّها لَاَل إَِذا َحِفْظَت الرُّ

ْت َصاَلتَُن. السُُّجوَد تَمَّ
ٕ 

ُد ْبُن اْلَحَسِن بِإِْسنَاِدِه َعْن َحمَّ  لَاَل: َسأَْلُت أَبَا َجْعفٍَر  اٍد َعْن َحِرٌٍز َعْن ُزَراَرةومنها ما دلت علی السبعة ُمَحمَّ

ُكوُع َو السُُّجوُد َو )علٌه السالم( َعِن اْلفَْرِض فًِ  هُ َو الرُّ اَلةِ؟ فَمَاَل: اْلَوْلُت َو الطَُّهوُر َو اْلِمْبلَةُ َو التََّوجُّ الصَّ

 ٖالدَُّعاُء، لُْلُت: َما ِسَوى َذِلَن؟ فَمَاَل: ُسنَّةٌ فًِ فَِرٌَضٍة.
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اظرة إلى االفعال فمال بعض الباحثٌن فی رفع التهافت بٌنها: أّن الطائفة التً ذكرت الثالثة لعلّها ن

المستملة العبادٌة التً ٌموم بها المكلّؾ، ال مطلك المٌود حتى التً تكون وصفاً و حالة للصالة أو ٌكون 

المراد منها إبراز أهمٌة األركان الثالثة بالخصوص و عدم لبول أي إخالل بها بخالؾ الركنٌن اآلخرٌن 

هال أو إدراک رکعة فی الولت و الطائفة التً فإن فٌها نحو توسعة کالصالة بٌن المشرق والمؽرب ج

ذكرت الركوع و السجود فمط ناظرة إلى االجزاء و السهو الوالع داخل الصالة ال مطلك المٌود المعتبرة 

ً ال تنافً بٌنهما؛ ألّن  حتى التً محلّها لبل الدخول فً الصالة و أّما رواٌة الخمسة و السبعة فأٌضا

صد الصالة و الدعاء ٌراد به ذكر َّللاه سبحانه و هما ممّومان لعنوان الصالة و التوّجه ٌراد به النٌة و ل

ال ٌنافً ركنٌتهما و « ال تعاد»مفهومها لؽة و عرفاً، فعدم ذكرهما فً صحٌحة زرارة المتعّرضة لماعدة 

 بعد لزوم االعادة من االخالل بهما؛ ألّن نظر الصحٌحة إلى ما اعتبر من المٌود فً الصالة بفرض َّللاه 

ال تعاد »الفراغ عن تحمك أصل الصالة خارجاً، و مما ٌدل على ذلن أن التعبٌر ورد فٌها بعنوان 

و هو ال ٌكون إاّل مع فرض تحمّك الصالة أواًل المتولؾ على تحمك التوجه و النٌة و الذكر و « الصالة

 ٔإاّل لم ٌكن صالة فً الخارج حمٌمة لٌصدق االعادة.

ه فی توجٌه رواٌة االثالث فالمراد من العبادة المستملة إن کانت العبادة الذاتٌة فلٌس وفٌه أما ما ذکر

الرکوع والطهور کذلک نعم الرکوع نحو احترام کالمٌام لکنها لٌس عبادة ذاتٌة وإن کان المراد منها ما 

أّن هذا التفسٌر ٌکون عبادة مستملة ولو بعد تعلك االمر بها فالرکوع ال أمر بها وراء الصالة هذا مع 

خالؾ الظاهر ومجّرد اّدعاٍء فإّن ظاهرها أن للصالة أجزاء ثالثة ولٌس لها ؼٌرها ولذا کان شٌخنا 

االستاذ )لدس سره( ٌتمسک باالطالق الممامی فٌها لرفع جزئٌة المشکوک وإن کان فٌه عندنا تأمل، ال 

نتمسک بإطاللها؛ ألنا نمول: ال ٌمال: صدق الصالة العرفٌة علی مجرد هذه الثالثة مشکوک فکٌؾ 

حاجة فی التمسک باالطالق الممامی من إحراز العنوان فؽاٌة ما فی الباب أن الشارع الممدس لد 

اعتبرها صالة ولو مجازا أما ما ذکره من الحمل علی شدة االهمٌة ففٌه أوال أن رکنٌة السجدة إن کان 

سعة ألنه ال ٌبطل الصالة بنسٌان السجدة الواحدة أٌضا المراد بها أن الرکن جمٌع السجدات ففٌها أٌضا تو

وإن کان الرکن صرؾ وجودها فٌلزم صحة صالة الظهر مثال لو أتی فٌها بسجدة واحدة فمط وال ٌلتزم 
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أما دعوی أّن الرکن هو صرؾ الوجود فی کّلِ رکعة فمجّرد إّدعاٍء وثانٌا: ظاهر مفهوم الرواٌة  ٔبه أحدٌ 

 ٌن االخبار هو أن االخالل بؽٌرها ال ٌبطل الصالة ولو کان عن عمد. الذی أوجب التهافت ب

أما ما ذکره فی توجٌه رواٌة السبعة من أّن الدعاء والتوّجه من ممومات الصالة ففٌه أنه لٌس فی الصالة 

( فکٌؾ دعاٌء إال فی جزئٌن هما لوله تعالی: إهدنا الصراط المستمٌم والصالة علی النبی االکرم)ملسو هلآو هیلع هللا یلص

ٌکون مموما ولو فسر الدعاء بتکبٌرة االفتتاح فال رٌب فی عدم کونه مموما للصالة عرفا أما دعوی أن 

نظر صحٌحة ال تعاد إلى ما اعتبر من المٌود فً الصالة بعد الفراغ عن تحمك أصل الصالة بخالؾ 

کان السؤال عن الفرض فی الصالة  رواٌة السبعة ففٌها أن لسان رواٌة السبعة أٌضا فرض الصالة حٌث

 فما هو الفرق بٌن ال تعاد الصالة والفرض فی الصالة؟

هذا والمختار أنه ال تهافَت بٌن هذه األخبار بداهة أن ال تعاد ٌبٌن ما ٌوجب الخلل فٌها من االجزاء لزوم 

ک بها لنفٌها وهذا االعادة أو عدمها بعد الفراغ عن الجزئٌة ولذا لو شّک فی جزئٌة الرکوع ال ٌتمسّ 

بخالؾ حدٌث االثالث فإنها فی ممام جعل الجزئٌة وال تعرض فٌها لما ٌوجب الخلل فٌها االعادة 

وممتضاها حصر الجزئٌة فی الثالثة ؼاٌة االمر ٌمٌد إطاللها بما ثبت جزئٌتها کما أن أحل هللا البٌع إنما 

ٌٌد إطاللها بما دل علی اعتبار سائر الشرائط تعرض لما هو من ممومات البٌع العرفی ولکنه ال ٌنافی تم

بعبارة أخری لٌست الحدٌث فی ممام بٌان االرکان وما ٌوجب الخلل فٌها ولو سهوا بطالن الصالة وإنما 

هی ٌبٌن جزئٌة الثالثة فلو کان مجرد هذا موجبا للتنافی لما دل علی االرکان لکان مثل ال صالة إال 

 ٌة المراءة أٌضا منافٌا لدالته علی أن الرکن واحٌد.بفاتحة الکتاب الدال علی جزئ

أما رواٌة السبعة فإنها فی ممام بٌان فرائض الصالة و واجباتها ال فرائض هللا تعالی فٌها فإن للفرٌضة 

فی االخبار الشرٌفة اصطالحان: االول: ما ٌمابل المستحب والثانی: ما ٌمابل سنن النبی االکرم )صلی 

سلم( کما أن السنة لها اصطالحان: االول: ما ٌمابل الوجوب والثانی: ما ٌمابل ما فرضه هللا علٌه وآله و

هللا تعالی وحدٌث ال تعاد لد بٌن ما هو فرائض هللا تعالی فی الصالة وحدٌث السبعة تعرض لفرائض 

ّصص الصالة مطلما ولو کانت من السنن فال تهافت بٌنهما أٌضا هذا ولو سلم فصدر حدٌث ال تعاد ٌخ

                                      

ولمائل أن ٌمول: ال ضٌر فی االلتزام بأن الرکن هو صرؾ وجود هذه االرکان ؼاٌة االمر نلتزم بالتخصٌص بما دّل  ٔ
علی إعادة الصالة بترک الرکوع مثال فی أّی رکعة ولکن المستدل ٌلتزم بأن الرکن و ما هی الفرٌضة هو الحصة 
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بالدعاء والتوجه فٌجب االعادة باالخالل بهما أٌضا ولو کان سهوا وال ضٌر فٌه ألن النسبة بٌنهما هو 

 العموم والخصوص المطلك.

 الجهت الخاهست: فی بیاى الوراد هي الطهىر فی الوسخثٌی

مستثنی فالمشهور فسروه بالطهارة عن الحدث فٌکون االخالل السهوی بالطهارة عن الخبث داخال فی ال

منه ومشموال لال تعاد وال ٌخفی أن البحث عن هذه الجهة ال ٌترتب علٌه ثمرة عملٌة لورود النص 

الخاص علی عدم لزوم االعادة علی من نسی النجاسة کما هو المشهور فلو سلمنا الشمول فال بّد من 

ال ٌترتب فی الممام ثمرة التخصٌص نعم لد ورد فی لباله ما ٌدّل علی نفی االعادة إال أنه مع ذلک أٌضا 

 وکٌؾ کان فمد استدل علی تفسٌر المشهور بأمرٌن: ٔألن ؼاٌة ما فی الباب هو إضافة معارض آخر

االول: إّن الطهور إما بمعنی المصدر وهی الطهارة وإما بمعنی المطهر کما لعله الؽالب فعلی االول 

لى الطهارة المضافة إلى المكلّؾ بما هو فالؽالب فی استعمال كلمة الطهور فً االخبار هو إطاللها ع

إنسان وهی الطهارة عن الحدث ال الطهارة عن الخبث التً هً صفة للثوب أو الجسد و ٌعبّر عنه ؼالباً 

بالنظافة أو الطهارة فً الرواٌات ال الطهور، فال ٌبعد دعوى االطمئنان بانصراؾ كلمة الطهور فً 

ً فً باب الصال ة إلى الطهارات الثالث وعلی الثانی فالؽَسل وإن کان استعماالت الشارع خصوصا

و َؼسل الثٌاب ٌُذهب الهمَّ »مطهرا کالؽُسل والوضوء کما عبر به فً حدٌث األربعمائة فً الخصال: 

إال أن من الواضح أّن ؼسل الثوب لٌس شرطا فً الصالة بل الشرط  ٕ«والحزن، و هو طهوٌر للصالة

سل و لهذا لو تحمك ذلن كان مجزٌاً أٌضاً وهذا بخالؾ الوضوء فإن نفس طهارة الثوب و البدن ال الؽَ 

الفعل المطهر شرط فی الصالة و الحاصل سواء كان الطهور بمعنى المطّهر أو الطهارة ال ٌكون المراد 

 منه فً الرواٌات إاّل الطهارة عن الحدث.

                                      

و لو نسً نجاسة ثوبه أو بدنه فصلى مع النسٌان فالمشهور بطالن الصالة  ا ولد لال المحمك الحائری)لدس سره(:هذٔ
فٌجب اإلعادة فً الولت و المضاء خارجه و علٌه أخبار كثٌرة فٌها الصحاح و ؼٌرها الوارد بعضها فً االستنجاء و 

معارضة بمثلها لورود االخبار بعدم وجوب اإلعادة على من  و فٌه ان االخبار الواردة فً االستنجاءاألخر فً ؼٌره 
ِ ْبِن َمْحبُوٍب  ًّ ِد ْبِن َعِل صلى و نسً االستنجاء و اما االخبار الواردة فً ؼٌره فهً أٌضا معارضة بصحٌح العالء َعْن ُمَحمَّ

ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحبُوٍب َعِن اْلعاََلِء َعْن  ُجِل ٌُِصٌُب ثَْوبَهُ َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِ علٌه السالم لَاَل: َسأَْلتُهُ َعِن الرَّ أَبًِ َعْبِد َّللاَّ
 ًْ ُسهُ فٌََ  الشَّ اَلةُ ْنَسى أَْن ٌَْؽِسلَهُ فٌََُصلُء ٌُنَّجِ اَلةَ؟ لَاَل: اَل ٌُِعٌُد، لَْد َمَضِت الصَّ َو  ً فٌِِه ثُمَّ ٌَْذُكُر أَنَّهُ لَْم ٌَُكْن َؼَسلَهُ أَ ٌُِعٌُد الصَّ

 ٖٖٔ( کتاب الصالة للحائری/1ٓٗ/ُٖكتَِبْت لَهُ.)الوسائل 
 6ٕٔالخصال / ٕ
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اد ٌخرج الطهارة عن الخبث لعدم کونه الثانی: لو سلم الشمول فعموم التعلٌل الوارد فی ذٌل حدٌث ال تع

رْ »من فرائض هللا تعالی أما ما ٌتوهم فً مثل لوله تعالى:  ابََن فََطّهِ ٌٰ فالظاهر إرادة تمصٌر الثٌاب « َو ثِ

و تشمٌرها من التطهٌر فً اآلٌة كما ورد ذلن فً تفسٌرها فً حدٌث االربعمائة كما أنّه فّسر بتزكٌة 

ئل و لو فرض إرادة الطهارة من الخبث منها فال دلٌل على النظر فٌها إلى النفس و االفعال من الرذا

الصالة لٌكون دلٌاًل على كون الطهارة من الخبث مما فرضه َّللاه فً الصالة بل لعلها واجب أو مستحب 

مستمل و مجّرد ذكر التكبٌر ّٰلله لبلها
ً مع عدم ارتباط ما لبلها ٔ  ال ٌدّل على إرادة الصالة، خصوصا

بالصالة فال ٌتم لرٌنة السٌاق أٌضا هذا مع أّن النظر لو كان إلى ذلن لكان الالزم بٌان ذلن بنحو 

الشرطٌة كما ورد فً الطهارة الحدثٌة فٌبمى االخالل بالطهارة من الخبث مشمواًل إلطالق المستثنى منه 

نص الخاص على التفصٌل بٌن فً الماعدة، فال ٌجب االعادة فٌها و ال المضاء فً حال النسٌان لو ال ال

النسٌان و الجهل على ما هو ممّرر فً محله.
2

 

هذا وفی الوجه االول نظر أما دعوی أن الشرط فی باب الخبث هو نفس الطهارة ال الؽسل ففٌها أن 

ظاهر أکثر االدلة هو االمر بالؽسل وإزالة النجس بل لعله لٌس لنا دلٌٌل علی االمر بتحصٌل الطهارة عن 

إال بلسان إؼسله وأزل النجاسة ال ٌمال إنها إرشاد إلی النجاسة فلٌس الؽسل بنفسه شرطا، ألنا  الخبث

)فإن الوجوب االرشادی هو نفس الوجوب نمول: نعم ولکنه ال ٌنافی وجوب الؽسل بنحو الشرطٌة

بمعنی أنه ٌجب ؼسل الثوب النجس إذا أراد إتٌان الصالة فٌه کما أنه ٌجب الوضوء إذا کان  الشرطی(

محدثا وأما دعوی انصراؾ الطهور بمعنی المصدری عن الطهارة عن الخبث فعهدتها علی مّدعٌها ولد 

 ورد إنه طاهٌر مطّهٌر أو )وٌطّهرکم تطهٌرا(.    

 ى داخلت فی الوسخثٌی أو فی الوسخثٌی هٌه.الجهت السادست: فی بیاى أى شروط االرکا

ال ٌخفی أن الظاهر شمول الماعدة لالخالل بأجزاء األجزاء أو شرائطها أو ما ٌعتبر فً ؼٌر األركان 

مطلماً و أّما األركان فإذا كان ما ٌعتبر فٌه ؼٌر دخٌل فً صحة ذلن الركن أي كان من لبٌل الواجب فً 

ود أو الطمأنٌنة حال الذكر فهذا بحسب الحمٌمة لٌس شرطاً للركن و ضمنه كالذكر حال الركوع و السج

ال جزءاً له و إنّما هو مّما ٌعتبر فً الصالة و لكن موضعه و محله الركن فٌكون االخالل به ال عن عمد 

                                      

ْجَز فَاْهُجْر َو الَ تَْمنُْن تَْستَْكثُِر.ُر ٌَا أٌََُّها اْلُمدَّث لوله تعالی: ٔ ْر َو الرُّ  لُْم فَأَْنِذْر َو َربََّن فََكبِّْر َو ثٌَِابََن فََطّهِ
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ا فالکالم إنما هو فٌم ٔمشمواًل لعمد المستثنى منه فً الماعدة فإن االخالل بها ال ٌوجب االخالل باالرکان

ً لنفس الركن كوضع الجبهة على االرض فً السجود  ً أو مموما کإباحة الماء والترتٌب و ٌكون شرطا

أن االخالل بشرائط والمختار والمواالة فی الوضوء فهل االخالل بها سهوا موجب لإلعادة أم ال؟ 

نی فی باب الوضوء مخلٌّ بالصالة بخالؾ اإلخالل بؽٌره من األرکان والسّر فی ذلک هو أن المستث

الوضوء هو الطهور ال الوضوء فحتی لو للنا بوضع الثانی لألعم من الصحٌح والفاسد فالطهور ظاهٌر 

فی الحصة المأمور به فما لم ٌأت به علی شرائطه ٌصدق االخالل بالرکن وهذا بخالؾ ؼٌره بداهة أن 

خالل بما لٌس مموما عرفا المستثنی فی ؼٌره هو ذات الرکوع أوالسجود ال الحصة الصحٌحة منها فاال

لها داخٌل فی المستثنی منه )بخالؾ ما ٌکون مموما کالمٌام المتصل بالرکوع( هذا ولکن تعلٌل الذٌل بأّن 

السنة ال تنمض الفرٌضة ٌوجب عدم رفع مانعٌة االخالل بشرائط الطهور أٌضا مما لم ٌذکر فی الکتاب 

ٌانا فممتضی عموم التعلٌل صحة الصالة ولعله السّر الکرٌم کالترتٌب فلو ؼسل الٌسری لبل الٌمنی نس

أٌضا فٌما عن السٌد السٌستانی من أّن االحوط فی المثال إعادة الوضوء و لکن مع ذلک نفتی بلزوم 

االعادة لعدم المول بالخالؾ أما لو سجد علی ما ال ٌصح السجود علٌه مثال نسٌانا فصالته صحٌحة لعمد 

وعموم التعلٌل الوارد فی ذٌله وفالا للمشهور اللهم إال أن ٌمال إن لوام  المستثنی فی حدٌث ال تعاد

السجدة ولو عرفا بوضع الجبهة علی االرض لکنه کما تری أو ٌمال بأن السجدة علی االرض بما أنه 

من شعائر الشٌعة )کثّرهم هللا تعالی( ٌوجب انصراؾ السجود الوارد فی المستثنی إلی خصوص هذه 

 ماس اإلخالل بوضع الجبهة باإلخالل بسائر المواضع السبعة.الحصة فال ٌ

هذا ولکن السٌد الخوئی)لدس سره( لد ذهب إلی أن المستثنی هو خصوص الحصة المأمور بها من 

االرکان وما ٌکون جزءا ال أصلها فٌکون االخالل بشرائطها مستلزما إلعادة الصالة، ال ٌمال: علٌهذا 

لو نسی المراءة فذکرها بعد الرکوع لإلخالل بما هو من شرائط الرکن وهو ٌلزم الحکم بلزوم االعادة 

ولوعه عمٌب المراءة فإّن الواجب من الرکوع هو خصوص هذه الحصة والصالة واجٌب إرتباطی فللکّل 

أمٌر واحٌد ولهذا ٌمال إنه لو علم بمطع الصالة فی االثناء ال تنعمد أصال وال ٌکون المأتی به مصدالا 

ور به من االبتداء ألنه إنما ٌکون کذلک إذا ترتَّب علٌه بالی الرکعات واألجزاء؛ ألنا نمول: ال بّد للمأم

من التفصٌل بٌن ما ٌکون شرطا للرکن من حٌث إن الصالة واجب إرتباطی وما ٌکون شرطا له فی حّد 

دس سره( فی ذٌل مسألة نفسه والدلٌل علٌه لؽوٌة حدٌث ال تعاد لوال هذا التفصٌل، لال السٌد الخوئی)ل
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السجود علی ما ال ٌصح ما لفظه: من ولعت جبهته على ما ال ٌصح فمد ٌكون االلتفات لبل رفع الرأس 

و أُخرى بعده فهنا فرعان أّما الفرع األّول ففٌه لوالن: وجوب الجر كما اختاره فً المتن تبعاً للجواهر 

فً الحدائك، إلی أن لال: هذا كلّه مع التمّكن من  بل نسب ذلن إلى المشهور، و وجوب الرفع كما اختاره

الجّر و أّما مع العجز عنه فبناًء على المختار من وجوب الرفع عند التمكن فمع العجز بطرٌك أولى كما 

ال ٌخفى و أّما بناًء على المسلن اآلخر فالمشهور وجوب الرفع حٌنئذ، بل فً المدارن دعوى اإلجماع 

د ٌحتمل فً الممام لول ثالث و هو البناء على صّحة الصالة و إتمامها على هذه علٌه، إلی أن لال: و ل

الحالة من دون رفع، فاّن الجر سالط لفرض العجز و الرفع موجب للزٌادة، فٌدور األمر بٌن الصّحة و 

ل اإلتمام كذلن و بٌن البطالن )االعادة(، لكن األخٌر منفً بحدٌث ال تعاد، إذ الخلل لم ٌنشأ من لب

السجود كً ٌندرج فً عمد االستثناء و إنّما هو فً لٌد معتبر فٌه و هو الوضع على ما ٌصح، فٌشمله 

عموم المستثنى منه، فذات السجود لد اتً به و إنّما الخلل فً واجب آخر معتبر فٌه فلٌس حاله إاّل 

لحدٌث بال ارتٌاب، كاإلخالل بالذكر أو االطمئنان أو وضع سائر المساجد الّذي هو مشمول لعموم ا

فٌتعٌّن الحكم بالصّحة و لكنّه ال ٌتم؛ ألّن السجود بمفهومه العرفً و إن كان هو مطلك وضع الجبهة 

على األرض، لكن الّذي اعتبره الشارع فً الصالة هو حّصة خاّصة منه و هو الوضع على ما ٌصح 

خالل بذات الجزء، فلو سجد على ما فاإلخالل بهذا المٌد إ  السجود علٌه فهو الجزء بخصوصه دون ؼٌره

ال ٌصح فمد ترن الجزء نفسه، إذ ما أتى به لم ٌكن جزءاً و ما هو الجزء لم ٌأت به و من الواضح أّن 

السجود المستثنى فً حدٌث ال تعاد و كذا الركوع ال ٌراد به إاّل السجود المعدود من أجزاء الصالة، 

بما له من المفهوم العرفً و من هنا لو انحنى ممداراً تحمّك  أعنً السجود الشرعً المأمور به دون ذاته

معه الركوع العرفً و لم ٌبلػ الحد الشرعً نسٌاناً ثّم تذّكر ال ٌنبؽً الشن فً بطالن الصالة و ال مجال 

لتصحٌحها بالحدٌث، مع أّن المترون حٌنئذ إنّما هو لٌد الركوع و حّده الشرعً ال ذاته، و لٌاسه بالذكر 

حوه فً ؼٌر محله، إذ تلن األُمور واجبات معتبرة حال السجود و لٌست لٌداً مأخوذاً فً ذات المأمور و ن

به و على الجملة: فاإلخالل بالمٌد فً الممام إخالل بنفس السجود ال بواجب آخر، فٌندرج فً عمد 

لى صفة االنضمام و االستثناء دون المستثنى منه، إلی أن لال: ال رٌب أّن أجزاء الصالة لد لوحظت ع

االرتباط، فكل جزء إنّما ٌعتبر فً المركب ممٌّداً بالمسبولٌة أو الملحولٌة، أو الممارنة مع الجزء اآلخر 

بممتضى فرض االرتباطٌة الملحوظة بٌن األجزاء، فالمراءة مثاًل المعدودة من أجزاء الصالة هً 

ء منها، فاإلخالل بهذا  لمٌام دون المجّردة عن شًالمسبولة بالتكبٌرة و الملحولة بالركوع، و الممارنة ل

المٌد ٌستوجب اإلخالل بذات الجزء ال محالة، و من هنا لو نسً المراءة و تذّكر بعد الدخول فً الركوع 

ً بالنظر الدلٌك، لعدم الدخول بعُد فً الجزء المترتِّب فإنّه الركوع المتّصؾ  كان محل التدارن بالٌا
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و لم ٌتحمّك، و المتحمِّك ركوع ؼٌر مسبوق و لم ٌكن جزءاً، إاّل أّن اإلخالل بهذا المٌد بمسبولٌته بالمراءة 

الناشئ من اللحاظ المزبور ؼٌر لادح فً الصّحة بال إشكال، و إاّل لزم اللؽوٌة فً حدٌث ال تعاد، لعدم 

اإلخالل بالخمس  الفرق حٌنئذ بٌن الخمسة المستثناة و ؼٌرها، إذ اإلخالل بؽٌر الخمس عندئذ ٌستوجب

بطبٌعة الحال فترُن المراءة مثاًل مالزم لترن الركوع و ترن التشّهد مالزم لترن السجود، لعدم مسبولٌة 

بالمراءة و عدم ملحولٌة السجود بالتشّهد و هكذا فالزمه الحكم بالبطالن لدى اإلخالل بأّي جزء   الركوع

ته معه مع أّن الحدٌث خّص البطالن من ناحٌة على اإلطالق، حتّى الذكر حال الركوع، لعدم ممارن

الخمس فمط، كما أنّه ٌلؽو حٌنئذ لوله )علٌه السالم(: ال تعاد الصالة من سجدة و إنّما تعاد من ركعة 

الستلزام اإلخالل بالسجدة اإلخالل بالركعة كما عرفت فبهذه المرٌنة المطعٌة ٌستكشؾ أّن المٌد الّذي 

ن فً الخمس و ال ٌستوجبه فً ؼٌرها هو المٌد ؼٌر الناشئ من ناحٌة ٌستوجب اإلخالل به البطال

االنضمام و االرتباط، و أّن الموجب للبطالن فً الخمس هو اإلخالل بها فً أنفسها إّما بتركها رأساً، أو 

بترن المٌد المعتبر فً تحمّمها بما هً كذلن مع لطع النظر عن لحاظ االرتباط و االنضمام، و هذا ظاهر 

أما التمسک بعموم التعلٌل وأن ممتضاه هو دخول شرائط االرکان فی المستثنی ألنها مجعولة  ّٔدا.اهج

بالسنّة ال بالكتاب، فمد أجٌب عنه بأن المراد من الفرائض هو ما أوجبه هللا تعالی ثبوتا ال مجرد ما ورد 

ي هو أمر ثبوتً و بالسنّة ما فرضه فی الکتاب الکرٌم إثباتا، لال: إّن المراد بالفرض ما فرضه َّللاه الذ

النبً صلى هللا علٌه و آله و لٌس المراد وروده فً الكتاب أو الحدٌث كأمرٌن إثباتٌٌن و أدلّة شرائط 

 ٕالركوع و السجود تكون مفّسرة لما هو فرض هللا فال تكون سنّة.

الواجب إحداث السجود وما هذا والسّر فی ذهابه )لدس سره( إلی وجوب الرفع وعدم کفاٌة الجّر هو أن 

فعله سابما ال ٌکون سجدة صحٌحة فال ٌنفعه الجّر لال)لدس سره(: ٌعتبر االحداث فهذا السجود ؼٌر 

اتِّصافه بالزٌادة حٌنما  لابل لإلصالح و ال ٌمكن عّده من أجزاء الصالة إذ ال ٌنفعه الجر كما مّر و الزمه

زٌادة حاصلة على كل حال، و حٌث إنّها سهوٌة لم تكن ولع سواء أ تعمبه الرفع و الوضع أم ال، فال

 ٖلادحة فال مناص من تعٌّن الرفع و اإلتٌان بالسجدة المأمور بها.

وال ٌخفی أن إحداث السجود کما ٌحصل بالرفع والوضع ثانٌا کذلک ٌحصل بالجّر بداهة أن ما فعله 

ة وهی الحصة الصحٌحة من السجود سابما لم ٌکن سجدة صحٌحة فبالجّر ٌَحدث ما هو من أرکان الصال

                                      

  3ٕٔ/5ٔالموسوعة  ٔ
 ٔٔٔ/ٕلراءات فمهٌة  ٕ
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علی مبناه)لدس سره( کما لٌل فی مسألة الؽسل بأنه لو کان والفا تحت مائع مضاؾ ثم صار مطلما فهل 

 ٌجب إخراج الرأس ثم إدخاله لتحصٌل إحداث الؽسل أو ال ٌجب؟ والتفصٌل فی محله.

الصالة ودخٌلة فی صحتها ؼاٌة هذا وٌرد علٌه)لدس سره( أّن ذات الرکوع والسجود أٌضا من أجزاء 

االمر أنها لد اشترط بأمور أخر فمجّرد ذلک ال ٌمنع رکنٌة الذات والمستثنی فی الحدٌث هو الرکوع 

وإطالله ٌمتضی الحمل علی ذات الرکوع ال حصة منه أما دعوی أن الشرائط أٌضا من الفرائض ألنها 

ور فی کون أصل الرکوع من الفرائض وشرائطه المراد الجدی مما هو رکٌن فؽرٌٌب؛ بداهة أنه ال محذ

 من السنن، فهل ٌتوهم أحٌد امتناع ذلک؟

 حخوت

:إذا نسً السجدتٌن أو إحداهما و تذّكر لبل الدخول فً 6ٔلال فی العروة فی بحث السجود مسألة 

ًّ واحدة، و لضاها بعد السال و  مالركوع، وجب العود إلٌها، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنس

ّح السجود علٌه، وضع جبهته على ما ال ٌص : لوٓٔالصالة إن كان اثنتٌن ولال أٌضا فی مسألة تبطل 

رفعها، الستلزامه زٌادة السجدة و ال ٌلزم من الجّر ذلن، و من هنا ٌجوز له ٌجب علٌه الجّر و ال ٌجوز

إذا لم ٌمكن إاّل الرفع، فإن  ذلن مع الوضع على ما ٌصّح أٌضاً لطلب األفضل أو األسهل و نحو ذلن؛ و

كان االلتفات إلٌه لبل تمام الذكر، فاألحوط اإلتمام ثّم اإلعادة، و إن كان بعد تمامه فاالكتفاء به لوّي، كما 

لو التفت بعد رفع الرأس و إن كان األحوط اإلعادة أٌضاً.اه فٌمع السؤال فی أنه کٌؾ ٌمکن االلتزام بأن 

طل الصالة وال ٌوجب االعادة أما نسٌان شرطه مع العجز عن تصحٌحه نسٌان السجدة بتمامه ال ٌب

موجب لإلعادة علی االحوط ولکنه ال محذور فی ذلک لکثرة نظائره فی الشرٌعة الممدسة فإن االسالم 

هو التسلٌم ولد لٌل فی باب الحج بأنه لو نسی الطواؾ ال ٌبطل حجه أما لو نسی طهارته فطاؾ بال 

جه! لکن علٌهذا ٌصعب التعدی من ثوب زرارة مثال إلی ثوب المرأة الحتمال دخالة طهارة فمٌل بطل ح

الرجولٌة فی الحکم بالنجاسة بل ال ٌتعدی إلی الجاهل من الرجال الحتمال خصوصٌة فی زرارة،إن 

للت: الفرق بٌن المسألتٌن هو فهم النوع والمشهور للت: مجرد فتوی المشهور ال ٌجدی فی باب الظهور 

  ه إنما ٌوجب الظن النوعی إذا لم ٌوجد له مخالٌؾ کما هو الحال أٌضا فی المحاورات.فإن



ٖٔ 

 

 الجهت السابعت: فی بیاى االسخثٌاءاث الىاردة علی عوىم الوسخثٌی هٌه

وهی خمسة  النٌة و تکبٌرة االحرام والمٌام حالها و لبل الرکوع والنجاسة فإن الصالة تبطل بولوع خلل 

د ْبننسٌانا فإنه لد ورد فی نسٌافٌها أٌضا ولو  ٌِْن  ن التکبٌرة مثال ما عن: ُمَحمَّ اْلَحَسِن بِإِْسنَاِدِه َعِن اْلُحَس

ُجِل ٌَْنَسى لَاَل: َسأَْلُت أَبَا َجْعفٍَر علٌه السالم َعِن ا ٌٍْر َعْن َجِمٌٍل َعْن ُزَراَرةُعمَ  ْبِن َسِعٌٍد َعِن اْبِن أَبًِ لرَّ

فال بّد من االلتزام بالتخصٌص وال محذور فٌه لال السٌد الخوئی)لدس  ٔاحِ؟ لَاَل: ٌُِعٌُد.ْفتِتَ تَْكبٌَِرةَ اال

سره(: الكبرى الكلٌّة المستفادة من حدٌث ال تعاد هً اختصاص الجزئٌة و أخوٌها بؽٌر السهو و بؽٌر 

علٌه، مثل ما ورد  الجهل العذري، فإن لام دلٌل فً مورد على اإلعادة حتّى فً الناسً أو الجاهل ٌعتمد

و لذا لالوا: إّن المٌام حال التكبٌر ركٌن و مثل ما ورد من البطالن  ٕفً من كبّر جالساً ناسٌاً من أنّه ٌعٌد

 ً فكلّما ورد نصٌّ على خالؾ هذه الكبرى ٌؤخذ به و ٌلتزم بالتخصٌص و  ٖفً من صلّى فً النجس ناسٌا

 ٗإاّل كانت الكبرى هً المتّبع.

هذا و لد أجاب عنه بعض الباحثٌن: تارة بإباء اللسان عن التخصٌص وأخری بأن الحدٌث ناظر إلی أن 

و االفتتاح فإّن الصالة من  المسمى من دون النٌة الصالة ال تعاد بالخلل الوارد فٌها بعد تحممها وال ٌتحمك 

و مبدأها تكبٌرة االحرام أما المٌام  المرّكبات االعتبارٌة المتمّومة بالمصد و التً جعل الشارع افتتاحها

فهو شرط للرکنٌن ولٌس رکنا مستمال فاإلخالل به إخالٌل بهما ؼاٌة االمر نلتزم بالتمٌٌد فی نسٌان 

النجاسة فإنه أهون من التخصٌص، لال: االنصاؾ أّن إطالق الماعدة من هذه الناحٌة لد ٌكون آبٌاً عن 

عموم، بل التعلٌل الوارد لذلن فً كل الرواٌات المتمدمة التً التخصٌص؛ لموة لسان الحصر فٌها فً ال

استدللنا بها على الماعدة ٌستوجب لوة العموم، فٌصعب التخصٌص؛ ألن الوارد فً التعلٌل التصرٌح بأّن 

السنّة ال تنمض الفرٌضة، فكٌؾ نمضتها فً هذه األربع؟! و ما لٌل من أّن هذا العموم لٌس عملٌاً لكً ال 

تخصٌص، جوابه: إّن إباء العام عن التخصٌص ال ٌتولؾ على أن ٌكون عمومه عملٌاً و كأنه ولع ٌمبل ال

خلط بٌن إباء العام عن التخصٌص و بٌن لاعدة اخرى هً عدم إمكان تخصٌص حكم العمل، بل كلّما 

ن مورد كان العام صرٌحاً فً العموم أو مبٌناً لخصوصٌة و علة فً موضوع الحكم ال ٌحتمل التفكٌن بٌ

منها و مورد بحٌث كان التخصٌص موجباً إللؽاء تلن الصراحة أو تلن النكتة و الخصوصٌة المعلّل بها 
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كان مثل هذا الخاص معارضاً مع العام، ال مخصصاً له على ما نمح ذلن فً محله من علم االصول، إاّل 

 ث ال ٌمبل التخصٌص.أن الشأن فً بلوغ لسان الماعدة هذه الدرجة من الصراحة فً العموم بحٌ

و الصحٌح فً حّل هذا االشكال أن ٌمال: بأّن ثبوت الركنٌة فً هذه االربع ال ٌستلزم تخصٌصاً فً عمد 

. ًّ  المستثنى منه فً الماعدة أصاًل؛ ألّن خروجها عنه تخصص

ا بعد و أما خروج النٌة و تكبٌرة االحرام فباعتبار أنّه من دونهما لم ٌتحمك فعل الصالة و الشروع فٌه

الماعدة ناظرة إلى نفً االعادة بعد الفراغ عن تحمك أصل الصالة خارجاً و شروع المكلّؾ فٌها و لهذا 

ال تعاد و لٌس الممصود عدم تحمك الشروع فً الصالة الصحٌحة لكً ٌمال بأن الماعدة هً  عبّر ب

ً من دون النٌةالمصّححة فال معنى ألن تؤخذ الصحة فً موضوعها، بل الممصود أّن المسمى  و   أٌضا

المصد و االفتتاح ال ٌكون متحمماً، فإّن الصالة من المرّكبات االعتبارٌة المتمّومة بالمصد و التً جعل 

الشارع افتتاحها و مبدأها تكبٌرة االحرام و من هنا حملنا التوّجه و الدعاء الوارد فً بعض الرواٌات 

تكبٌرة االحرام، فبهما ٌتحمك أصل المرّكب االعتباري  المتمدمة على إرادة هذا المعنى، أي النٌة و

  ٔالشرعً المأمور به.

فلٌس المٌام  -أي المتصل بالركوع -إلی أن لال: و أّما المٌام فهو ركن حٌن تكبٌرة االحرام و لبل الركوع

ً و إنّما هو شرط فً الركنٌن المذكورٌن و بطالن الصالة بذلن و لو كان عن سهو  إنّما مستماًل ركنا

ٌكون من جهة بطالن الركن؛ کما هو المستفاد من بعض الرواٌات إلی أن لال: فال صالة للمائم من دون 

ً و لد ذكرنا أّن الماعدة ال نظر لها إلى من لم ٌفتتح الصالة المفروضة بعد و أما المٌام  التكبٌرة لائما

نّه من جهة تمّوم مفهوم الركوع بذلن لمن المتصل بالركوع فال دلٌل على ركنٌته إاّل اإلجماع، و الظاهر أ

وظٌفته المٌام، فٌكون االخالل به إخالاًل بالركوع الذي هو أحد الخمسة، و لد تمدم أّن الماعدة ال تشمل 

ً ما كان منها دخٌاًل فً صدق مسماها و هكذا ٌظهر عدم وجود ما  شرائط األركان الخمسة خصوصا

ماعدة و أّن ما ثبت فمهٌاً من األركان االخرى منسجم مع إطاللها ٌنافً إطالق عمد المستثنى منه فً ال

 تماماً.

نعم، ما ثبت من لزوم إعادة الصالة فً النجاسة الخبثٌة إذا كان عن نسٌان ٌكون تمٌٌداً إلطالق عمد 

المستثنى منه بناًء على ما استظهرناه من عدم شمول الطهور فً المستثنى للطهارة من الخبث إاّل أّن 

                                      

 ٕٕٔ/ٕلراءات فمهٌة  ٔ
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فً األول دون الثانً ٌكون   لٌل هذا الحكم حٌث فّصل بٌن الجهل بالنجاسة و نسٌانها فحكم بالصحةد

ممٌّداً إلطالق الماعدة بلحاظ عمد المستثنى منه ال مخصصاً، بمعنى أّن الطهارة من الخبث أٌضاً سنّة ال 

 ٔبأصلها.تنمض الفرٌضة إذا خولفت ال عن عمد إاّل إذا كان نسٌاناً لها بعد العلم 

وفٌه أما إباء اللسان عن التخصٌص ففٌه أن ذلک ال ٌحرز إال فٌما إذا علمنا ولو بمناسبات الحکم 

والموضوع تماَم مالک الحکم وعلمنا بأن المشکوک أٌضا مشتمٌل علٌه فعند ذلک ٌمال بإباء اللسان عن 

ال ٌجدی الحتمال التبعٌض فی  التخصٌص وأنّی لنا بذلک ومجّرد التعلٌل بأّن السنة ال تُنمض الفرٌضة

السنن فٌکون هذا جزءا من العلة والمالک ال تمامه مع أنه لو سلم ذلک فما نفعل بتخصٌص نسٌان 

النجاسة و الؽرٌب ما وجهه من التفصٌل بٌن التمٌٌد والتخصٌص بأن المستثنی منه له إطالق أفرادی 

وااللتزام بالتخصٌص فی االربعة االولی ٌشمل هذه الخمسة و إطالق أحوالی لحال الجهل والنسٌان 

مستلزم إلخراج الفرد بتمامه بخالؾ التمٌٌد فی االخٌر فإنه من جهة التفصٌل الوارد فٌها بٌن الجهل 

والنسٌان ال ٌوجب إال التمٌٌد فی االحوال وهو أهون من إخراج الفرد کما لو ورد أکرم العلماء إال 

ص، وجه الؽرابة مع أن هذا التفصٌل بٌن االباء عن التخصٌص دون الفساق فی اللٌل فإنه تمٌٌد ال تخصٌ

التمٌٌد مجرد ادعاء أن الحدٌث الشرٌؾ انحاللی فلکّلِ مخّلٍ من المصلٌن ال تعاٌد خاصٌّ فال فرق بٌن 

 إخراج ناسی النجاسة وإخراج ناسی النٌة مع إخراج الجاهل بها فإّن الکّل إخراٌج للفرد ال للحال.

من اختصاص الحدٌث بالخلل الوالع فی الصالة بعد تحممها ففٌه مع الؽض عما سبك أنا ال  أما ما ذکره

نسلم تموم ماهٌة الصالة بالتکبٌرة بل کّل ما صّح فٌه التعبٌر باالعادة فهو مشموٌل للماعدة ومن المعلوم 

لصحٌحة ال االعم صدق الصالة علی من نسی التکبٌرة عند االعمی وما کان أولها التکبٌر فهو الصالة ا

وعلٌه فناسی التکبٌرة داخٌل فی عمد المستثنی منه وکذلک ناسی النٌة فإن الصالة وإن کان مما تتولؾ 

علی النٌة إال أنه ال رٌب أنه لو نوی الظهر فتبٌن أنه لد أتی به، ٌصّح أن ٌمال له: )أعد صالتک( وهو 

 صدق االعادة وتفصٌل الکالم فی الفمه.لم ٌنو العصر أصال ولد سبك کفاٌة الوحدة الظاهرٌة فی 

 الجهت الثاهٌت: فی شوىل الحذیذ للزیادة

لد ٌمال أن المستثنی منه شامٌل لمطلك الخلل ومنها الزٌادة بخالؾ المستثنی لعدم تصور الزٌادة فی مثل 

ٌره فأورد المبلة والولت والطهور فزٌادة األرکان فٌما ٌتصور کالرکوع داخٌل فی المستثنی منه کزٌادة ؼ

                                      

 3ٕٔ/ٕلراءات فمهٌة  ٔ
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علٌه السٌد الخوئی)لدس سره( بأن التفصٌل خالؾ الظاهر، لال فی مسألة زٌادة الرکوع السهوٌة بعد 

بٌان الرواٌات الخاصة الدالة علی البطالن ما لفظه: و إن أبٌت عن ذلن و اّدعٌت اإلجمال فً المراد 

طاللها على البطالن فً مطلك دلّت بإ« من زاد فً صالته فعلٌه اإلعادة»فتكفٌنا صحٌحة أبً بصٌر: 

ً أم ؼٌر ركن ففً كّل مورد ثبت التمٌٌد نلتزم به و نخرج عن  الزٌادة، عمدٌة كانت أم سهوٌة، ركنا

اإلطالق، و لد ثبت فً مطلك الجزء ؼٌر الركنً سهواً بممتضى حدٌث ال تعاد، فٌبمى ما عدا ذلن و منه 

 زٌادة الركوع تحت اإلطالق.

حٌحة ما ٌدّل على الصّحة عدا ما ٌتوّهم من داللة حدٌث ال تعاد علٌها، بدعوى أّن و لٌس بإزاء هذه الص

المستثنى منه شامل لمطلك اإلخالل سواء أ كان من ناحٌة النمص أم الزٌادة و أّما عمد االستثناء فهو 

 باإلخالل الناشئ من لبل النمص فمط فإنّه المنصرؾ من النّص حسب المتفاهم  ظاهر فً اختصاصه

العرفً فمفاد الحدٌث عدم اإلعادة من أّي خلل إاّل من ناحٌة النمص المتعلّك بأحد الخمسة و علٌه فزٌادة 

الركوع كالسجود داخلة فً عمد المستثنى منه، و ممتضاه الصّحة و عدم اإلعادة، و بما أنّه حاكم على 

بعدم تصوٌر الزٌادة فً بعض فمرات  األدلّة األّولٌة فٌمّدم على الصحٌحة المتمّدمة وربما تؤّكد الدعوى

االستثناء كالولت و المبلة و الطهور فبممتضى اتّحاد السٌاق ٌستكشؾ أّن المراد فً الجمٌع هو اإلخالل 

 من ناحٌة النمٌصة خاّصة.

وفٌه أّن ممتضى اتحاد السٌاق وحدة المراد من اإلخالل فً الموردٌن، فإن أُرٌد من اإلخالل فً طرؾ 

ه ما ٌعّم النمص و الزٌادة كان كذلن فً طرؾ االستثناء و إن أُرٌد من الثانً خصوص المستثنى من

النمص كان مثله األّول فالتفكٌن بٌن الطرفٌن و االلتزام بتعّدد المراد من اإلخالل فً العمدٌن خروج عن 

نه شامل لمطلك المتفاهم العرفً و بعٌد عن سٌاق الحدٌث جّداً كما ال ٌخفى و بما أّن عمد المستثنى م

اإلخالل حتّى من ناحٌة الزٌادة باعتراؾ الخصم و إاّل لم ٌكن الحدٌث مصادماً للصحٌحة و حاكماً علٌها 

ً و نتٌجة ذلن لزوم اإلعادة  ً لتخصٌصه بالنمص كان كذلن فً عمد االستثناء أٌضا وال موجب أٌضا

كان من هذه الناحٌة داخل فً عمد باإلخالل بالركوع من ناحٌة الزٌادة كالنمٌصة إذ اإلخالل باألر

 المستثنى دون المستثنى منه و علٌه فالحدٌث معاضد للصحٌحة ال أنّه معارض لها و حاكم علٌها.

و أّما عدم تصوٌر الزٌادة فً بعض فمرات الحدٌث فهو ال ٌكشؾ عن االختصاص بالنمص بل اللفظ 

بحسب الوجود الخارجً ال مصداق للزٌادة فً  مستعمل فً المعنى العام الشامل له و للزٌادة ؼاٌته أنّه

بعض تلن الفمرات و هذا ال ٌمنع عن إرادة اإلطالق من اللفظ، فال نّدعً التفكٌن فً ممام االستعمال كً 
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ٌورد بمنافاته التحاد السٌاق، بل اللفظ مستعمل فً مطلك الخلل فً جمٌع الخمسة، ؼٌر أنّه بحسب 

ببعضها، و هو ال ٌنافً إرادة اإلطالق من اللفظ عند االستعمال كما ال  االنطباق الخارجً تختّص الزٌادة

ٌخفى)کما لٌل فی بحث المشتك من أنه ال مجال للنزاع فی اسم الزمان لعدم تصور االنمضاء فٌه فأجاب 

السٌد الخوئی)لدس سره( بأن الکالم فی صٌؽة مفعل الشامل السم المکان والزمان وهو ٌتصور فٌه 

إن کان ال ٌتصور فی مصداق منه والتفصٌل فی االصول وهکذا الممام نعم لو کان التعبٌر االنمضاء و

 ٔأنه ال تعاد إال من زٌادة رکوع أو زٌادة ولت لکان خطأ(

وفٌه أن عموم التعلٌل شامٌل للزٌادة؛ بداهة أن ما هو من الفرائض المکتوبة فی الکتاب الکرٌم هو ذات 

عٌة الزٌادة من السنن ودعوی أن المراد من الفرض هو ما فرضه هللا تعالی االرکان ال عدم الزٌادة فمان

ولو بحسب المراد الجدی فٌکون ما أمر به فی السنن من باب التمٌٌد والتخصٌص لما فرضه هللا تعالی، 

من الفرائض، مدفوعة بأنه خالؾ الظاهر )نعم لو دّل الدلٌل علی أن هذا الشرط مثال من الفرائض لملنا 

لک لکنا لم نجد مثل ذلک( کٌؾ ولد نّص فی االخبار الشرٌفة علی أن واجبات الوضوء علی لسمٌن بذ

فإنه لد ورد فی باب لاعدة التجاوز فی الوضوء بأنه لو شک فی بعض ما سمی هللا تعالی فی حال 

رؾ وعلٌه فالواجب فی السجود مثال هو ذاته وص ٕالوضوء ٌعٌد الوضوء ولو شّک فی ؼٌرها ال ٌعٌد

الوجود ؼاٌته أنه لد لٌِّد بمٌود واردة فی السنن فحتی لو للنا باختصاص الحدٌث فی العمدٌن لبٌان 

النمٌصة فالتعلٌل معّمٌم بل لد ٌتعّدی به إلی ؼٌر الصالة من السنن أما دعوی أن المستثنی هی الحصة 

لزٌادة لٌس من شروط الصحٌحة من االرکان لد سبك ما فٌه من أنه خالؾ االطالق ولو سلم فعدم ا

صحة الرکن وإنما الزٌادة مخلٌّ بأصل الصالة ال بصحة الرکن إال من باب أن الصالة واجب إرتباطی 

ولد سبك خروج هذا النحو من الشروط عن عمد المستثنی لطعا؛ دفعا للؽوٌة، نعم لو فّسرنا الماعدة بأنه 

االرکان مطلما سواء کان الخلل الوارد بالصالة  ال تعاد الصالة بأّی خلل فٌها إال الخلل الناشی من جهة

من جهة زٌادة الرکن أو نمٌصته لکانت الزٌادة داخلة فی المستثنی ولکنه خالؾ الظاهر بل المراد ال 

تعاد الصالة بولوع أّی خلٍل فی نفس االجزاء إال الخلل فی االرکان ومن المعلوم أن الزٌادة ال ٌوجب 

                                      

 1/35ٔالموسوعة  ٔ
ُد  ٕ ِ ُمَحمَّ ٍد َعْن أَبٌِِه َعْن أَْحَمَد ْبِن إِْدِرٌَس َو َسْعِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ٍد َعِن ْبُن اْلَحَسِن َعِن اْلُمِفٌِد َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ  َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

اٍد َعْن َحِرٌٍز َعْن ُزَراَرةَ َعْن أَبًِ َجْعفٍَر علٌ ٌِْن ْبِن َسِعٌٍد َعْن َحمَّ ه السالم لَاَل: إِذَا ُكْنَت لَاِعداً َعلَى ُوُضوئَِن فَلَْم تَْدِر أَ اْلُحَس
ٌِْهَما َو َعلَى َجِمٌعِ َما َشَكْكَت فٌِِه أَنََّن لَْم تَْؽِسْلهُ َو تَْمَسْحهُ  ٌَْن أَْم اَل فَأَِعْد َعلَ ُ َما ُدْمَت فًِ َحاِل َؼَسْلَت ِذَراَع ى َّللاَّ ا َسمَّ ِممَّ

ٌِْرَها فََشَكْكَت فًِاْلُوُضوِء فَإِذَ  اَلةِ أَْو فًِ َؼ بَْعِض َما  ا لُْمَت َعِن اْلُوُضوِء َو فََرْؼَت ِمْنهُ َو لَْد ِصْرَت فًِ َحاٍل أُْخَرى فًِ الصَّ
 ًْ ٌَْن فٌِِه ُوُضوَءهُ اَل َش ُ َعلَ ا أَْوَجَب َّللاَّ ُ ِممَّ ى َّللاَّ ٌَْن فٌِِه. الوسائل  َسمَّ  365/َٔء َعلَ

 



ٖ6 

 

لٌس من شرائط صحة الرکن وإنما هی خلٌل فی الصالة ومن شرائط صحة الخلل فی الرکن فإن عدمها 

الصالة کاالستمبال والطهور فرکوُع المحِدث ال خلَل فٌه وإنما الخلل فی صالته و الحاصل أن المستثنی 

ذات االرکان ال شرائطها ولو سلم فالزٌادة لٌست من شرائطها ولو سلم فالعلة معمّم ومخصص فال ضٌر 

ام بأن المستثنی منه شامل للزٌادة والنمٌصة والمستثنی مختصٌّ بالنمٌصة فتکون الزٌادة مطلما فی االلتز

 داخلة فی المستثنی منه.

بل ولو سلم ٌمکن التمسک بما سبك فی صحٌح زرارة من أن )المراءة سنة فمن ترک المراءة متعمدا 

ٌن الکبری وتطبٌمها علی الصؽری فعلٌه االعادة ومن نسی فال شیء علٌه( بناء علی أنه فی ممام ب

فٌستفاد منه أن السنة مطلما ال تنمض الفرٌضة فی صورة النسٌان فٌکون مخصصا للمستثنی فی حدٌث 

ال تعاد بناء علی شموله للزٌادة کما أنه لد أوجب التخصٌص فی أدلة االجزاء والشرائط ولو سلم 

ءة عن االعادة فعلی أّیٍ ال توجب الزٌادة خلال التعارض بٌنهما فالمرجع بعد تسالطهما هی أصالة البرا

 فی الصالة. 

أما دعوی أن ظاهر الحدٌث هو بٌان حکم االجزاء ال الشروط ؼاٌة األمر أّن استثناء الطهور واالستمبال 

والولت لرٌنة علی شموله لها لکنه ال ٌتعدی منها إلی مطلك الشروط سواء کانت وجودٌة أو عدمٌة 

مع أنه ال جامع ٔ المانع شرط فی الصحة فٌکون االخالل به إخالال بالنمٌصة دائما( )بناء علی أن عدم

بٌن الوجود و العدم، فمدفوعة بأن الممدر هو جامع الخلل ال الوجود أو العدم ولو سلم فلنا أن نمدر أمرٌن 

لعموم والمفروض بأن ٌمال ال تعاد الصالة بنمصان شیء أو زٌادته إال االرکان فإّن حذؾ المتعلك ٌفٌد ا

من لبل َّللاه سبحانه فً كل ركعة صرؾ وجود الرکوع ال ركوع واحد و سجدتٌن بمٌد عدم التعّدد و 

 التكرار.

کما أن دعوی أن الحدٌث لٌس فی ممان بٌان المستثنی فال إطالق له والمتٌمن منه بوحدة السٌاق النمٌصة 

 ة بما سبك من ظهور االطالق فی العمدٌن.   فٌرجع فی الزٌادة إلی عموم من زاد فی صالته، مردود

                                      

 6ٓٔ/ٌٕة لراءات فمه ٔ
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 حخوت

ذکر السٌد الخوئی)لدس سره( أنه لو نسی التشهد والسالم فاستدبر أو أتی بمناؾ آخر، صّح صالته فإن 

ممتضی حدٌث ال تعاد رفع جزئٌة التشهد والسالم عن الجاهل والناسی فٌکون السجود آخر صالته فال 

ستدبار فی إثناءها مبطٌل لها؛ ألن الصالة لد تّمت بحکومة ال تعاد فهو ٌمال أنه ما زال فی الصالة واال

کمن سلم فی الرکعة االخٌرة واستدبر لکنه ٌتخٌل أنه فی أثناء الصالة حٌث لم ٌمع بصالته خلٌل لخروجه 

عنها بالتسلٌم ولهذا ال ٌبطل الصالة بزٌادة رکعة ألن مرجعها إلی نسٌان التشهد وهو مرفوعة عن 

سی وال حاجة إلی الجلوس بممدار التشهد أٌضا لوال النّص الخاّص، لال)لدس سره(: المعروؾ و النا

 ً لکن ممتضی الماعدة الصّحة، سواء أجلس   المشهور أّن زٌادة الركعة سهواً تستوجب البطالن مطلما

السجدة األخٌرة  عمٌب الرابعة بممدار التشّهد أم لم ٌجلس و سواء أ تشّهد أم لم ٌتشّهد بل حتّى لو نسً

 أٌضاً فزاد ركعة سهواً لبل اإلتٌان بها و بالتشّهد و السالم.

و ذلن ألّن ممتضى حدٌث ال تعاد الحاكم على األدلّة األولٌة نفً جزئٌة هذه األُمور فً ظرؾ النسٌان، 

ستوجب ء منها زٌادة والعة خارج الصالة، ال فً أثنائها كً ت فزٌادة الركعة سهواً لبل اإلتٌان بشً

األثناء مولوؾ على جزئٌة هذه األُمور فً ظرؾ النسٌان و الحدٌث ناؾ   البطالن، ألّن ولوعها فً

 للجزئٌة عندئذ، لعدم لصور فً شموله لها بعد أن لم تكن من األركان.

أّن من نسً السالم فتذّكر بعد أن أحدث أو أتى ببعض المنافٌات عمداً و  ٔو لد ذكرنا فً مبحث السالم

سهواً كاالستدبار أو الفصل الطوٌل أو زٌادة الركعة كما فً الممام بل الركن وحده كالركوع بحٌث لم 

ً أو نسٌانهما مع  ٌمكن تدارن السالم بعدئذ صّحت صالته، و كذا لو كان ذلن بعد نسٌان التشّهد أٌضا

جدة األخٌرة، لما عرفت من أّن الحدٌث ٌنفً جزئٌتها فً هذه الحالة فٌكون المنافً كالركعة الزائدة الس

والع خارج الصالة فالممام من مصادٌك هذه الكبرى و ألجله كان ممتضى الماعدة هو الحكم بالصّحة 

 ٖوکالمه )لدس سره( فی ؼاٌة المتانة. ٕمطلماً.

                                      

 5ٖٔ/5ٔالموسوعة  ٔ
 3ٖ/1ٔالموسوعة  ٕ
هذا ولد ٌمال بأنه ٌمکن تصحٌح صالة من استدبر نسٌانا أو اضطرارا )کما لو سحبه شخٌص بناء علی شمول حدٌث ال  ٖ

ال تعاد للمضطر( لبل التشهد أٌضا لرفع جزئٌته بال تعاد کما کان ٌظهر من بعض کلمات شٌخنا االستاذ)حفظه هللا تعالی( إ
أنه ٌمکن أن ٌمال إن المرفوع هی جزئٌة التشهد المضطّر إلی ترکه ال االستمبال والمفروض فی الممام أنه لد اضطر إلی 
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 هي الخخصیض علی عقذ الوسخثٌیالجهت الخاسعت: فی بیاى ها ورد 

فنلتزم بالتخصٌص وال ضٌر  ٔفإنه لد دّل الدلٌل علی أنه من أدرک رکعة من الؽداة فمد أدرک الصالة

لکنه مجرد ادعاء  ٕفٌه فإنه لم ٌدع أحٌد إباء المستثنی عن ذلک بل لد ٌّدعی أّن الکالم فی أصل إطالله

ة فی الولت وهو أهون من التخصٌص ولهذا لد صرح ولو سلم فما نحن فٌه بلسان الحکومة والتوسع

المحمك النائٌنی)لدس سره( بأن معنی حجٌة االمارات هو اعتبار العلم فإن لوله تعالی: إن الظن ال ٌؽنی 

من الحك شٌئا ال ٌمبل التخصٌص فال بّد وأن ٌکون الدلٌل حاکما وإن کان مرجعه أٌضا إلی التخصٌص 

ه ال إعادة لمن انحرؾ عنها إلی ما بٌن المشرق والمؽرب ناسٌا والتفت بعد وهکذا الکالم فی المبلة فإن

 فهو تخصٌص آخر.  ٖالصالة

ٌبمی الکالم فی نسٌان السجدة الواحدة أو زٌادتها فهل ٌعاد الصالة منه أم ال؟ ممتضی ما سبك فی تفسٌر 

مٌصة سجدة واحدة الحدٌث من أن المستثنی وما هو المفروض هو صرؾ وجود السجدة فالزٌادة کن

داخلة فی المستثنی منه فال تعاد الصالة منه ولد ورد النّص أٌضا فی خصوص زٌادة سجدة واحدة 

فسّمی بال تعاد الصؽٌر من جهة أنه من صؽرٌات حدٌث ال تعاد فحتی لو للنا بشمول عمد المستثنی فی 

ُد بْ  ص بهذا النصّ حدٌث ال تعاد للزٌادة فٌخصّ  ُن اْلَحَسِن بِإِْسنَاِدِه َعْن َسْعٍد َعْن أَبًِ وهو ما رواه ُمَحمَّ

ِ علٌه ا ِ ْبِن اْلَحَكِم َعْن أَبَاِن ْبِن ُعثَْماَن َعْن َمْنُصوِر ْبِن َحاِزٍم َعْن أَبًِ َعْبِد َّللاَّ ًّ لسالم لَاَل: َجْعفٍَر َعْن َعِل

 ٗ: اَل ٌُِعٌُد َصاَلةً ِمْن َسْجَدةٍ َو ٌُِعٌُدَها ِمْن َرْكعٍَة.َسأَْلتُهُ َعْن َرُجٍل َصلَّى فََذَكَر أَنَّهُ َزاَد َسْجَدةً، لَالَ 

و هو ما إذا زاد سجدة  ال أكثرال بّد و أن ٌمتصر فٌه على مورده بأنه علی التخصٌص  هذا ولد ٌمال

واحدة سهواً دون ما إذا نسً الركوع حتى سجد لبل الدخول فً السجدة الثانٌة؛ فإنّه فً مثل ذلن و إن 

كان ٌمكنه الرجوع و تدارن الركوع ثّم االتٌان بسجدتٌن و ال ٌلزم منه إاّل زٌادة السجدة السابمة، إاّل أّن 

                                                                                                                   

االستدبار لبل التشهد فٌشمله العمد المستثنی لبل فعلٌة المستثنی منه؛ بداهة أنه بعد االضطرار إلی االستدبار ٌضطّر إلی 
 تب علی االول. الممررترک التشهد أٌضا لکن الثانی متر

الٍ  ٔ ِ ْبِن فَضَّ ًّ ِ َعْن أَْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َعِل ُد ْبُن اْلَحَسِن بِإِْسنَاِدِه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِق ُمَحمَّ  َعْن َعْمِرو ْبِن َسِعٌٍد َعْن ُمَصّدِ
 ِ اِر ْبِن ُموَسى َعْن أَبًِ َعْبِد َّللاَّ علٌه السالم فًِ َحِدٌٍث لَاَل: فَإِْن َصلَّى َرْكعَةً ِمَن اْلؽََداةِ ثُمَّ َطلَعَِت الشَّْمُس  ْبِن َصَدلَةَ َعْن َعمَّ

 1ٕٔ/3فَْلٌُتِمَّ َو لَْد َجاَزْت َصاَلتُهُ. الوسائل 
 6ٕٔ/ٕلرائات فمهٌة  ٕ
ْسنَاِد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َظِرٌٍؾ َعنِ  ٖ ِ ْبُن َجْعفٍَر فًِ لُْرِب اإْلِ ٍ  َعْبُد َّللاَّ ًّ ٍد َعْن أَبٌِِه َعْن َعِل ٌِْن ْبِن ُعْلَواَن َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ اْلُحَس

ٌِْر اْلِمْبلَِة َو ُهَو ٌََرى أَنَّهُ َعلَى اْلِمْبلَِة ثُمَّ َعَرَؾ بَ  ٌِْه إِذَا َكاعلٌه السالم أَنَّهُ َكاَن ٌَمُوُل َمْن َصلَّى َعلَى َؼ َن ْعَد ذَِلَن فاََل إَِعاَدةَ َعلَ
ٌَْن اْلَمْشِرِق َو اْلَمْؽِرِب. الوسائل   5ٖٔ/3فٌَِما بَ

 5ٖٔ/6وسائل  ٗ
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و إنّما  سهوٌة، بل أصل االتٌان بها عمدي جدة فً أصلهاهذا خارج عن مورد الرواٌة؛ لعدم كون الس

هذا تحت إطالق عمد المستثنى فً   و هو نسٌان الركوع، فٌبمى مثل نشأ زٌادتها عن السهو فً أمر آخر

 ٌجب االعادة.الماعدة، ف

أورد علٌه بأن إطالق الحدٌث شامٌل لهذا المورد بداهة أنه بعد رفع رأسه من السجدة وتذکر نسان 

 ٔالرکوع ٌعلم بزٌادة هذه السجدة وٌلتفت إلی ذلک.

وفٌه أنه وإن کان بالدلة العملٌة متذکرا لزٌادة السجدة بعد الرفع لکنه خالؾ الظاهر بل المتعارؾ فی 

مثله التعبٌر بأنه ٌعلم بزٌادة ما أتی به بعد الرفع ال أنه ذکر زٌادته ولو سلم فالحدٌث منصرؾ عن هذا 

هو تمامٌة الصالة وأنه ال خلل فٌها إال من جهة هذه الزٌادة ال من جهة أخری المورد فإن ظاهره 

کنسٌان الرکوع واالتٌان بالسجدة الزائدة فی ؼٌر موضعه فبناء علی شمول المستثنی فی حدٌث ال تعاد 

 لزٌادة االرکان فهذه الصالة محکومة بالبطالن.

ة الثانٌة فالمشهور بل المجمع علٌه وإن کان بطالن أما لو التفت إلى تركه للركوع بعد الدخول فً السجد

الصالة بذلن؛ لتحمك الركن و هو مجموع السجدتٌن و عدم إمكان تدارن الركن المنسً و هو الركوع 

إال أن ممتضی حدٌث ال تعاد بناء علی مسلکنا من أن المستثنی صرؾ وجود االرکان هو صحة 

ن فإنه حٌنئذ لم ٌمع فی الصالة خلٌل إال بالترتٌب وهو من الصالة؛ إلمکان تدارک الرکوع بعد السجدتٌ

السنن وداخٌل فی المستثنی منه فٌکون مرفوعا بالحدٌث وممتضاه ولوع کّلِ رکٍن فی موضعه فی حال 

النسٌان بل ولو للنا بشمول المستثنی لشروط االرکان فالصالة صحٌحة أٌضا ألن الترتٌب شرط فی 

لٌس شرطا فی صحة الرکن هذا ممتضی الحدٌث لوال النص الخاص صحة الصالة کعدم الزٌادة و

ُد ْبُن اْلَحَسِن بِإِْسنَاِدِه َعِن  ٌِْن ْبِن َسِعٌٍد َعْن فَضالَةَ َعْن رالموجب للتخصٌص وهو ما رواه ُمَحمَّ فَاَعةَ اْلُحَس

ِ علٌه السالم لَاَل: َسأَْلتُهُ َعْن َرُجٍل ٌَْنَسى أَ   ْٕن ٌَْرَكَع َحتَّى ٌَْسُجَد َو ٌَمُوَم: لَاَل ٌَْستَْمبُِل.َعْن أَبًِ َعْبِد َّللاَّ

ً ٌوجب بطالن الصالة و   ومن الؽرٌب ما أورد علی هذا البٌان بأّن االخالل بشرائط الخمسة أٌضا

االعادة؛ لكون المستثنى فً الماعدة، الخمسة الصحٌحة المأمور بها ال ذواتها و المستفاد من الرواٌات أّن 

                                      

 5ٕٔ/ٕلراءات فمهٌة معاصرة  ٔ
 ٕٖٔ/6الوسائل  ٕ
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الواجب بفرض َّللاه هو السجود بعد الركوع ال لبله!السجود 
وجه الؽرابة ما ذکرنا من أن الترتٌب من  ٔ

 ٌوجب االخالل به إال خلال فی الصالة کالزٌادة التی التزم بأنه ال ٌوجب الخلل فی االرکان السنن وال

لکنه  ّص الخاصّ ولم ٌدل دلٌل علی أن الترتٌب من الفرائض إال أن ٌتمسک فی ذلک بما سبك من الن

 کما تری ال لرٌنة فٌه علی أن االعادة من جهة أن الترتٌب من الفرائض أوأنه تخصٌص لحدٌث ال تعاد. 

 الجهت العاشرة: فی شوىل الحذیذ للقضاء

المعنى   المحممٌن تارة: بحمل االعادة فً الماعدة على بعضُ  لال بعض الباحثٌن: لد استدّل على الشمول

کما هو الظاهر من االخبار الشرٌفة حٌث ٌمال فی من  االصطالحً الفمهً الممابل للمضاءاللؽوي ال 

الفمهٌة مطلك تكرار العمل و لو بعد الولت و اخرى: بالفحوى العرفٌة وفٌشمل صلی فی النجس: تعٌد، 

ت منفً لمضاء خارج الولفإنّه إذا كانت االعادة فً الولت منفٌة باالخالل باالجزاء ؼٌر الركنٌة فا

و ثالثة: بأّن نفً االعادة فً داخل الولت ٌوجب ارتفاع باالولوٌة فإن أمر المضاء أسهل من االداء 

 فإن الموضوع هو الفوت وال فوت بعد نفی االعادة. موضوع المضاء خارجه 

ثم أورد علٌه بأن هذه الوجوه لٌست علی نسك واحد فإنه لو التفت إلی الخلل خارج الولت فال ٌجری 

نالحظ على ذلن بأنّه لوجه الثالث، لعدم جرٌان ال تعاد لنفی االعادة حتی ٌنتفی موضوع المضاء، لال: ا

دها عماًل بالماعدة و لكنه ٌحتمل عِ تارة ٌفرض البحث فً من التفت فً االثناء إلى الخلل فً صالته فلم ٌُ 

و الوجوه خلل خارج الولت أنّه التفت إلى الو اخرى ٌفرض  ه إذا خرج الولت وجب علٌه المضاءأنّ 

فً  منها بٌن الفرضٌتٌن، فالوجه الثالث إنّما ٌتمّ  الثالثة المذكورة تختلؾ من حٌث مورد الحاجة إلى كلٍّ 

ً خصوص الفرض األول حٌث ٌمال بعد أن جرت الماعدة  و معه ال  فً الولت تثبت صحة الصالة والعا

لماعدة تكون رافعة ان بالفرٌضة صحٌحة، فاموضوع لألمر المضائً؛ ألنّه متفّرع على عدم االتٌ

و ال مجال فً هذه الفرضٌة للوجهٌن االولٌن؛ ألّن التمسن بالمدلول المطابمً للماعدة  لموضوع المضاء

فت إلى و إنّما ٌحتاج إلٌهما فً الفرضٌة الثانٌة أي من ٌلت االعادة بمعناها االصطالحً الخاصو بلحاظ 

المدر المتٌمّن من دلٌل  فً الممام؛ إذ الفرضٌة االولى هً الذي هو المهمّ و  الخلل فً صالته بعد الولت

فٌها على المكلّؾ إعادة أو و التً ال إشكال فً أّن الماعدة مصححة فٌها للعمل و نافٌة ألٌّة تبعة  الماعدة

الوالعة فً  تصحٌح الصالة الوجه الثالث؛ ألن انتفاء موضوع األمر بالمضاء فرعُ  و عندئٍذ ال ٌتمّ لضاًء 

                                      

 ٖٔٔ/ٕلراءات فمهٌة  ٔ
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إلى خللها داخل الولت و لو باعتبار   ة إاّل على صحة الصالة الملتفتالولت، فإذا لم تكن الماعدة دالّ 

 أو إجماله على األللّ  ال اللؽوي العامّ  على لسان الشارع فً معناها المصطلح عند الفمهاءظهور االعادة 

ى العرفٌة فدعواها فً مثل هذه االحكام لفحووضوع األمر بالمضاء كما هو واضح و أّما الم فال رافعَ 

 ٔ.ٌة التولٌفٌة عهدتها على مّدعٌهاالتعبّد

وفٌه أن نفی االعادة فی الحدٌث الشرٌؾ إرشاد إلی الصحة الوالعٌة فما ولع من الخلل فی صالة الؽافل 

الحّی فٌما لو أفتی محکوٌم بالعدم وإن کان ال ٌترتب علٌه االثر إال بعد التفاته فدور الحدٌث کدور فتوی 

بعدم بطالن الصالة بترک جلسة االستراحة علی خالؾ المجتهد السابك المٌّت فإن المملد کان ٌعتمد فی 

السابك بلزوم المضاء لکن فتوی الحی ٌرشده إلی أنه ال لضاء أصال کما أّن الحدٌث ٌمول ال فوَت ولعل 

 المستشکل لد تفطن إلی هذا الجواب أٌضا.

 ت عشرة: فی عوىم الخعلیل الىارد فی الحذیذ الجهت الحادی

عی أن ممتضی عموم التعلٌل الوارد فی ذٌل صحٌحة ال تعاد من أن السنة ال تنمض الفرٌضة هو لد ٌدّ 

التی فٌها فرٌضة وسنة بأن ٌکون الدلٌل علی ها وهی الصالة إلی جمٌع الواجبات التعدی عن مورد

بعضها اآلخر هو ؼٌر الکتاب فال تنمض السنة الفرٌضة لکنه بعض أجزائها هو الکتاب الکرٌم وعلی 

ال تعاد بالصالة وٌزٌد ذلک وضوحا  لموة احتمال کون االلؾ والالم فی الفرٌضة للعهد فتختصّ  ؛ممنوعٌ 

)أعنی عدم انتماض الفرٌضة بالسنة فی الواجب االرتباطی کالصوم والصالة عدم ورود هذا التعبٌر 

ترجٌح الفرٌضة علی السنة عند  الة نعم لد ورد فی بعض االخبار الشرٌفةی ؼٌر باب الصفوالحج( 

أو نحو تسهٌل فی السنن أما االنتماض فال فمد روی الشٌخ الطوسی)لدس سره( بِإِْسنَاِدِه َعِن التزاحم 

ٌِْن ْبِن َسِعٌٍد َعْن َصْفَواَن  اٍر َعْن أَبًِ َو فاْلُحَس ِ علٌه السالم لَاَل: َسأَْلتُهُ َعْن َضالَةَ َعْن ُمعَاِوٌَةَ ْبِن َعمَّ َعْبِد َّللاَّ

ٌَْت  ًَ َطَواَؾ النَِّساِء َحتَّى ٌَْرِجَع إِلَى أَْهِلِه؟ لَاَل: اَل تَِحلُّ لَهُ النَِّساُء َحتَّى ٌَُزوَر اْلبَ فَإِْن ُهَو َماَت َرُجٍل نَِس

ا َما َداَم حَ  ٌُْرهُ فَأَمَّ ًَ َعْنهُ َو إِْن نَفَْلٌَْمِض َعْنهُ َوِلٌُّهُ أَْو َؼ ً فاََل ٌَْصلُُح أَْن ٌَْمِض ٌَْسا بِسَ ٌّا ًَ اْلِجَماَر فَلَ اٍء إِنَّ وِس

ًَ ُسنَّةٌ َو الطََّواَؾ فَِرٌَضةٌ. ْم الرَّ
ُد ْبُن اْلَحَسِن بِإِْسنَاِدِه َعْن ُموَسى ْبِن اْلمَاِسِم َعِن  :وفی حدٌث آخر ٕ ُمَحمَّ

ٌِْن َعنِ  ِ أَبًِ اْلُحَس ًّ ِ ع النََّخِع اٍر َعْن أَبًِ َعْبِد َّللاَّ ٌٍْر َعْن ُمعَاِوٌَةَ ْبِن َعمَّ لَاَل: لُْلُت لَهُ  لٌه السالماْبِن أَبًِ ُعَم

فَا َو اْلَمْرَوةِ  ٌَْن الصَّ ًَ بَ ًَ السَّْع ًَ  ؟َرُجٌل نَِس ًَ إِ  :لَالَ  ؟فَإِنَّهُ َخَرجَ  :لُْلتُ  .لَاَل ٌُِعٌُد السَّْع نَّ ٌَْرِجُع فٌَُِعٌُد السَّْع

                                      

 5ٔٔ/ٕلراءات فمهٌة  ٔ
 3ٓ6/ٖٔالوسائل  ٕ
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فَا َو اْلَمْرَوةِ فَِرٌَضةٌ اْلَحِدٌَث. ٌَْن الصَّ ًَ بَ ًَ ُسنَّةٌ َو السَّْع ْم ٌَْس َكَرْمًِ اْلِجَماِر إِنَّ الرَّ َهَذا لَ
ا ما ؼٌرهمونحوه ٔ

مما ورد فی باب الحج وأنت خبٌٌر بأّن رمی الجمار و طواؾ النساء کالهما من الواجبات المستملة فی 

 . حج بترکهماالحج بحٌث ال ٌنتمض ال

ْحَمِن ْبِن أَبًِ نَْجَراَن أَ  ٌِْن بِإِْسنَاِدِه َعْن َعْبِد الرَّ ِ ْبِن اْلُحَس ًّ ُد ْبُن َعِل أََل أَبَا نَّهُ سَ وفی أبواب التٌمم ما رواه ُمَحمَّ

ٌب َو الثَّانًِ َمٌٌِّت َو الثَّاِلُث َجْعفٍَر علٌه السالم َعْن ثاََلثَِة نَفٍَر َكانُوا فًِ َسفٍَر أََحُدُهْم ُجنُ  اْلَحَسِن ُموَسى ْبن

اَلةُ َو َمعَُهْم ِمَن اْلَماِء لَْدُر َما ٌَْكِفً أََحَدُهمْ  ٌِْر ُوُضوٍء َو َحَضَرِت الصَّ ٌَْؾ  ،َعلَى َؼ َمْن ٌَأُْخذُ اْلَماَء َو َك

ٍم َو ٌَتٌََ  :لَالَ  ؟ٌَْصنَعُونَ  ٌِْر ُوُضوٍء أِلَنَّ اْلؽُْسَل ِمَن ٌَْؽتَِسُل اْلُجنُُب َو ٌُْدفَُن اْلَمٌُِّت بِتٌََمُّ ُم الَِّذي ُهَو َعلَى َؼ مَّ

َم ِلْْلَخِر َجائٌِز. َمُّ ٌَّ اْلَجنَابَِة فَِرٌَضةٌ َو ُؼْسَل اْلَمٌِِّت ُسنَّةٌ َو الت
ٕ 

مثال لو أکره علی الؽٌبة أو لطع الٌد فهل هذا مع أن االلتزام بهذه الکبری حتی فی باب التزاحم مشکٌل 

أما ما ورد فی  دیٌ جوب ترجٌح االول ألنه فی الکتاب! فالظاهر أن التعلٌل فی هذا الحدٌث تعبّ ٌلتزم بو

اِد ْبِن ِعٌَسى َعْن َحِرٌٍز َعْن ُزَراَرةَ لَاَل: لُْلُت أِلَبًِ باب الوضوء ٌِْن ْبِن َسِعٌٍد َعْن َحمَّ : بِإِْسنَاِدِه َعِن اْلُحَس

ُجُل  َشاِربَهُ َو ٌَأُْخذُ ِمْن َشْعِر ِلْحٌَتِِه َو َرأِْسِه َهْل ٌَْنمُُض َذِلَن  ٌُمَلُِّم أَْظفَاَرهُ َو ٌَُجزّ َجْعفٍَر علٌه السالم الرَّ

 ًْ ٌَْس َش ُض اْلفَِرٌَضةَ َو إِنَّ ِمَن السُّنَِّة ٌْنمٌء  ُوُضوَءهُ؟ فَمَاَل: ٌَا ُزَراَرةُ ُكلُّ َهَذا ُسنَّةٌ َو اْلُوُضوُء فَِرٌَضةٌ َو لَ

لٌََِزٌُدهُ تَْطِهٌراً. َذِلنَ 
فال ٌرتبط بالممام لوضوح أن المراد من السنة فٌها هو المندوب ال الواجب الذی  ٖ

لٌس فی الکتاب، هذا کله مع أنا لم نجد من الفمهاء من ٌلتزم بالتعدی عن مورد الصالة فالتعدی فی هذا 

المتأخرٌن علی خالؾ  مشهور؛ لذهاب طهارةالباب لعله أصعب من التعدی عما ورد فی استصحاب ال

االستصحاب إن کان المختار فی باب المدماء إلی حجٌة االستصحاب فی ؼٌر الوضوء بخالؾ الممام و 

هذا أما ما فی المعتمد نمال عن السٌد  وفالا لجّل المدماء لوال کلهمهو االلتصار علی الطهارة أٌضا 

أّما الرمً فوجوبه مشروط  حج حٌث لال:الخوئی)لدس سره( من االلتزام بهذه الکبری فی باب ال

                                      

ِ صلی  315/ٖٔالوسائل  ٔ ًَ ُسنَّةٌ ِمْن َرُسوِل َّللاَّ ْع هذا ولد اختلؾ االخبار فی أن السعی فرٌضة أو سنة ففی رواٌة: َو السَّ
ِ؟ لَاَل بَلَى َو لَِكْن لَ  ٰفا َو اْلَمْرَوةَ ِمْن َشٰعائِِر َّللاه ُ ٌَمُوُل إِنَّ الصَّ ٌَْس َّللاَّ َ ْد لَاَل فٌَِها َو َمْن تَ هللا علٌه وآله لُْلُت أَ لَ ٌْراً فَإِنَّ َّللاه َع َخ َطوَّ
ٌْرا. لَاَل الشٌخ: َو لَْولُهُ إِنَّ السَّعْ  َع َخ ًُ فَِرٌَضةً لَْم ٌَمُْل َو َمْن تََطوَّ ْع ًَ ُسنَّةٌ َمْعنَاهُ أَنَّ ُوُجوبَهُ ُعِرَؾ ِمْن ٰشاِكٌر َعِلٌٌم فَلَْو َكاَن السَّ

فَا 1ٕٔ/ٖٔئل ِجَهِة السُّنَِّة ُدوَن َظاِهِر اْلمُْرآِن.)الوسا ٌَْن الصَّ ِ علٌه السالم َعِن السَّْعًِ بَ ( وفی رواٌة أخری: ُسئَِل أَبُو َعْبِد َّللاَّ
َؾ بِِهمٰ فَِرٌَضةٌ، لُْلُت: أَ  :فَمَالَ  ؟َمْرَوةِ فَِرٌَضةٌ أَْم ُسنَّةٌ َو الْ  ٌِْه أَْن ٌَطَّوَّ ُ َعزَّ َو َجلَّ فاَٰل ُجٰناَح َعلَ ٌَْس لَْد لَاَل َّللاَّ ا؟ لَاَل َكاَن ذَِلَن َو لَ

فَا ٌِْهْم أَْن ٌَْرفَعُوا اأْلَْصنَاَم ِمَن الصَّ ِ صلی هللا علٌه وآله َشَرَط َعلَ َمْرَوةِ فَتََشاَؼَل َرُجٌل َو الْ  فًِ ُعْمَرةِ اْلمََضاِء إِنَّ َرُسوَل َّللاَّ
فَا َو اْلَمْرَوةِ َو َحتَّى اْنمََضِت اأْلٌََّاُم َو أُِعٌَدِت اأْلَْصنَاُم فَجَ  تَرَن السَّْعً ٌَْن الصَّ ِ إِنَّ فاَُلناً لَْم ٌَْسَع بَ ٌِْه فَمَالُوا ٌَا َرُسوَل َّللاَّ اُءوا إِلَ

ٌْهِ  َؾ بِِهٰما أَْي َو َعلَ ٌِْه أَْن ٌَطَّوَّ ُ َعزَّ َو َجلَّ فاَٰل ُجٰناَح َعلَ  (361/ٖٔ َما اأْلَْصنَاُم.)الوسائللَْد أُِعٌَدِت اأْلَْصنَاُم فَأَْنَزَل َّللاَّ
 15ٖ/ٖالوسائل  ٕ
 11ٕ/ٔالوسائل  ٖ
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و علٌه أن  ان أو الجهل إذا تذكره فً الطرٌكبالتمّكن منه كما ٌظهر ذلن من سموطه فً حال النسٌ

و ٌزٌد ذلن وضوحاً إطالق السنة على الرمً فً النص فً  السنة المادمة بناء على االحتٌاطٌمضٌه فً 

لك السنة على ؼٌر الخمسة المذكورة فً حدٌث ال تعاد و ممابل إطالق الفرٌضة على الطواؾ، كما أُط

ورد أن السنة ال تنمض الفرٌضة و هذه الكبرى تنطبك على الممام من أن الرمً سنة فً لبال ما 

افترضه َّللاه تعالى فً الكتاب و ال تنمض الفرٌضة بذلن.
 ٔ  

فهو خالؾ مبناه فإن المصدود من مصادٌك  فلو سلمنا صحة االنتساب لعدم التمرٌض علی الکتاب

المضطر ولد سبك أن السٌد الخوئی)لدس سره( ال ٌلتزم بشمول الحدٌث له مع أنه لم ٌستدل بهذه 

حٌث ال ٌستدل فٌها إال باالخبار  ٕلعله أولی من الممام کمسألة نسٌان الرمیالکبری فی موضع آخر 

 .ال تعاد الخاصة مع أن الناسی هو المتٌمن من مورد حدٌث

 

 

 والحمد هلل رّب العالمین

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 1ٕٗ/5ٕالموسوعة  ٔ
 ٖٕٓ/5ٕالموسوعة  ٕ
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