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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.

 حدٌث ال تعادتمرٌرات 

 3ٖ1ٔسنة رمضان المبارک 
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 الکالم فی حدیج ال تعاد

اَلةُ  فی الصحٌح المروی فی الفمٌه والتهذٌب عن ُزَراَرةُ َعْن أَبًِ َجْعفٍَر علبه السالم أَنَّهُ لَاَل: اَل تُعَاُد الصَّ

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

السُّنَّةُ اْلفَِرٌَضةَ.
ٔ 

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

 الجهت االولی: 

هل ٌختص بالناسی کما عن المشهور ولد أصّر علٌه فی مدی شمولها أللسام التارک لغٌر االرکان ف

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

أو جاهال ممصرا ملتفتا وهو المعبر عنه بالشاک و المتردد أو جاهال ممصرا غافال ولد ٌعبر عنه 

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

 القىل االول: اختصاص الحدیج الشریف بالٌاسی وله تقاریب:  

 التقریب االول: 

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

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

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

لإلعادة وعلٌه فٌختص الحدٌث الشرٌف بالناسی ألنه من أجل عجزه عن المنسّی حٌن النسٌان، ٌستحٌل 

الصالة المشتملة علی الجزء المنسی بخالف الجاهل ولو کان لاصرا فضال عن الشاک والعامد تکلٌفه ب

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

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

أورد علٌه السٌد الخوئی)لدس سره( نمضا بالجاهل المرکب و الماطع بالخالف فإن الماطع بعدم جزئٌة 

ال مرکبا ال ٌمکن تکلٌفه بها؛ المتناع تکلٌف الماطع علی خالف لطعه فهو أٌضا حٌن الترک السورة جه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                      

ٔ
ّْ اٌّغتفبد ِٓ لذ اعتذّي ٌٍّشٙٛس ثٛجٖٛ: لبي )لذط عشٖ(:   أحذ٘ب: ِب رکشٖ ش١خٕب األُعتبر )لذط عشٖ( ٚ حبصٍٗ: أ

س ف١ّب إرا ٌُ  ّٛ ٠ىٓ ِىٍّفبً ثأصً اٌفؼً اٌحذ٠ث أّٔٗ فٟ ِمبَ ث١بْ حىُ ِٓ ٠صّح اٌحىُ ػ١ٍٗ ثبإلػبدح أٚ ثؼذِٙب. ٚ ٘زا إّّٔب ٠تص

حتّٝ ٠تّحط اٌخطبة اٌّتّٛجٗ إ١ٌٗ ثبإلػبدح، ٚ ١ٌظ ران إّّل إٌبعٟ، ح١ث إّٔٗ ِٓ أجً ػجضٖ ٚ ػذَ لذستٗ ٠غتح١ً تى١ٍفٗ 

ثأصً اٌصالح اٌّشتٍّخ ػٍٝ اٌجضء إٌّغٟ فبٌتى١ٍف اٌٛالؼٟ عبلػ ػٕٗ، ّلِتٕبع تٛج١ٗ اٌخطبة ٔحٛ إٌبعٟ ثّب ٘ٛ وزٌه، 

حمّٗ إّّل ثبإلػبدح أٚ ثؼذِٙب، ّل ثٕفظ اٌؼًّ، ف١شٍّٗ اٌحذ٠ث اٌزٞ ٘ٛ ِتؼّشض ٌج١بْ حىُ ِٓ ٠صّح تى١ٍفٗ  فال ٠حىُ فٟ

ب اٌجبً٘ فٙٛ ِحىَٛ ثٕفظ اٌؼًّ ٚ ِىٍّف ثأصً اٌصالح، ٌؼذَ عمٛغ اٌحىُ اٌٛالؼٟ فٟ  ِّ ثبإلػبدح أٚ ثؼذِٙب وّب ػشفت ٚ أ

ب اٌحىُ اٌٛالؼٟ ظشف اٌجًٙ وّب ٘ٛ عبلػ فٟ ظشف إٌغ١بْ، غب٠تٗ أ ِّ ّٔٗ غ١ش ِّٕجض فٟ حمّٗ ٚ اٌؼمبة ِٛظٛع ػٕٗ، ٚ أ

فٙٛ ثبٍق ػٍٝ حبٌٗ فٙٛ ِىٍّف ثٕفظ اٌصالح ّل ثبإلػبدح، ٚ ألجٍٗ وبْ اٌحذ٠ث ِٕصشفبً ػٕٗ. ثُ لبي)لذط عشٖ(: ٚ إٌّبلشخ 

ً سثّب ٠ّتٕغ تى١ٍفٗ ثشٟ ّْ اٌجبً٘ أ٠عب ًّل: فأل ّٚ ب أ ِّ ء وّب فٟ اٌمبغغ اٌّؼتمذ ٌٍخالف ػٍٝ  ف١ّب روشٖ )لذط عشٖ( ٚاظحخ أ

ٔحٛ اٌجًٙ اٌّشّوت، فإّٔٗ ٠غتح١ً تؼٍّك اٌتى١ٍف اٌٛالؼٟ ثبإلظبفخ إ١ٌٗ وبٌٕبعٟ، ّلِتٕبع تى١ٍف اٌمبغغ ػٍٝ خالف لطؼٗ، 

 ًّ ب ثؼذ اٌصالح أٚ أثٕبء٘ب ثؼذ تجبٚص اٌّح ِّ ُّ تجذّي سأ٠ٗ ٚ أىشف ٌٗ اٌخالف إ فٙٛ غ١ش  فٍٛ تشن جضءاً لبغؼبً ثؼذَ ٚجٛثٗ ث

ِىٍّف ح١ٕئز إّّل ثبإلػبدح أٚ ثؼذِٙب وّب فٟ إٌبعٟ، ف١شٍّٗ حذ٠ث ّل تؼبد لطؼبً، فبرا شًّ اٌحذ٠ث ِثً ٘زا اٌجبً٘ شًّ 

ّْ ِب روشٖ )لذط عشٖ( ِٓ اختصبص اٌحذ٠ث ثّٓ ّل ٠ىْٛ ِىٍّفبً ثبٌؼًّ ٚ ٚسٚدٖ  غ١شٖ أ٠عبً ثؼذَ اٌمٛي ثبٌفصً ٚ ثب١ٔبً: أ

ّْ اٌحذ٠ث ِتىفًّفٟ ِٛظٛع اإلػبدح خبصّ  ٌج١بْ حىُ اإلػبدح ٚ ػذِٙب ٚ أّٔٗ ِتٝ ٠ؼ١ذ ٚ ِتٝ ّل ٠ؼ١ذ، ٚ   خ ِّٕٛع جذّاً، فب

ب أّٔٗ لجً رٌه ٚ ح١ٓ ٚلٛع اٌؼًّ خبسجبً وبْ ِىٍّفبً أَ ّل فبٌحذ٠ث عبوت ِٓ ٘زٖ اٌجٙخ ٚ ّل ٔظش ف١ٗ إٌٝ رٌه أثذاً، ثً ّل  ِّ أ

ً ح١ٓ اٌمشاءح ِثاًل إشؼبس ف١ٗ فعاًل ػٓ اٌذّلٌخ ػٍٝ ػذَ وٛٔٗ ِى ً ثبٌؼًّ فٟ ظشفٗ. فبٌجبً٘ اٌمبصش اٌٍّتفت وبْ ِىٍّفب ٍّفب

ب ثبإلػبدح أٚ  ِّ ، ف١مبي ٌٗ ػٕذئز أػذ أٚ ّل تؼذ، فٙٛ فؼاًل ِىٍّف إ ًّ ثبٌغٛسح، ٌىّٕٗ ح١ّٕب سوغ عمػ ػٕٗ اٌتى١ٍف ٌتجبٚص اٌّح

عمٛغٗ ٚ تجذٌّٗ ثبٌتى١ٍف ثبإلػبدح فذػٜٛ اّلختصبص ثّب إرا  ثؼذِٙب ٚ إْ وبْ عبثمبً ِىٍّفبً ثٕفظ اٌؼًّ، ٌىّٕٗ ّل أثش ٌٗ ثؼذ
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طعا بعدم وجوده والسّر فی هذا النحو من االمر هو الوالد البنه أدخل السوق واشتر اللحم وإن کنت لا

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 

دخول السوق واجٌب نفسی وأن فٌه مصلحة تخّصه بل لعلم المولی بأن لطعه جهٌل بعدم وجوده ال ألن 

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

ف نمول: کاّل ألّن الناسی ال ٌلتفت إلی نسٌانه وال ٌعترف بأنه من مصادٌمه وهذا بخالف الماطع بالخال

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 بخالف الماطع بالخالف نعم ٌمکن الخطاب 

 بالناسی بعنوان آخر مالزم له أما بعنوانه فال بخالف الماطع.

ب عن هذا البٌان فی تفسٌر الحدٌث أن ٌمال إن المعتبر فی صدق کلمة االعادة هذا واألحسن فی الجوا

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

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

                                      

ثانً وجود ء فً الطبائع الصرفة بعد ان كانت حمٌمتها عبارة عن  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
فمهما فرض انه كان لصرف الطبٌعً وجود مسبولا كونه بوجود آخر له حمٌمة أو  فبدونه( ال ٌكاد ٌصدق هذا العنوان،

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

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

ٌكون وجوب هذا العنوان فً موارد الجهل و العمد من جهة التضاء التكلٌف األول البالً فً ظرف 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 

موارد النسٌان، بل ذلن كما ٌشمل السهو و النسٌان، كذلن ٌشمل الجهل بل العمد تعاد من جهة اشتماله على لفظ اإلعادة ب
ء على نحو ٌكون له وجود  ء فً الطبائع الصرفة بعد ان كانت حمٌمتها عبارة عن ثانً وجود الشً أٌضا ان إعادة الشً

فروض الوجود أوال اما حمٌمٌة أو ء م بعد وجود فال شبهة فً انه ال بد فً صدق هذا العنوان و تحممه من ان ٌكون الشً
ء و إعادة له )و اال فبدونه( ال ٌكاد ٌصدق هذا العنوان، فمهما  ادعاء و تخٌال لٌكون اإلٌجاد الثانً تكرارا لوجود ذلن الشً

فرض انه كان لصرف الطبٌعً وجود مسبولا كونه بوجود آخر له حمٌمة أو تخٌال و زعما ٌنتزع منه عنوان اإلعادة 
كونه ثانً الوجود لما أتى أوال من المصداق الحمٌمً أو الزعمً، كان تعلك األمر بهذا الوجود الثانً بعنوان  باعتبار

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

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

)و لكن( هذا الممدار ال ٌوجب فرلا بٌنهما فٌما نحن بصدده كً ٌوجب اختصاص ال تعاد من جهة اشتماله على لفظ 
 3ٖٖ/ٖاإلعادة بموارد النسٌان، بل ذلن كما ٌشمل السهو و النسٌان، كذلن ٌشمل الجهل بل العمد أٌضا. نهاٌة االفکار 
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رشاٌد إلی بماء االمر االولی وأنه لم ٌمتثل بعد من دون فرق فی ذلک بٌن الناسی والجاهل بداهة أن إ

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

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

المدرة علی صرف الوجود فی االمر بالواجب الموسع فإن الواجب هو الصالة بٌن الحدٌن ومجرد 

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

ی المتعلك فی ظرف االمتثال کاف المدرة علی المتعلك فی ظرف االمتثال ال ظرف التکلٌف فالمدرة عل

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

غٌر ممدور فعال فلم ٌمولوا باستحالته وإال لکان االمر بالصالة  االمر الفعلی بواجب موسع أحد أفراده

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 خالف ظاهر 

لحمل االعادة فی الحدٌث الشرٌف علی خصوص المضاء فإن الواجب المحتمل علی  الکلمات مستلزمٌ 

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

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

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

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

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

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 

واب عن االستفتاءات فإن المستفتی غالبا ٌسأل عما فعله بٌان للمانعٌة وبماء االمر االولی وکما فی الج

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 

رٌف للجاهل هو أنه ٌمال له: امتثل ما بمی علی ذمتک فالزمه عدم شموله للناسی شمول الحدٌث الش
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أٌضا ألنه لم ٌکن له فی السابك أمٌر حتی ٌعاد متعلمه غاٌة االمر أن للناسی أمٌر جدٌٌد وللجاهل بماء 

 األمر السابك هذا لو سلمنا أن الناسی غٌر مکلف وإال فاستوائهما فی الممام أوضح.

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

الشمول لجمٌع ألسام التارک فٌکون الحکم باالعادة تأکٌدا بداهة أن العمل بنفسه حاکٌم بلزوم االعادة علی 

والحکم بعدم لزوم  العامد والمتردد مثال فٌکون حکم الشارع الممدس بها تأکٌدا له إال أن االخذ باالطالق

االعادة علی الجمٌع ٌمتضی لغوٌة 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 

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

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

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

تضی الجمع بٌنه وبٌن أدلة الجزئٌة هو أن الصالة ذات مرتبتٌن إحداهما سائر موارد تعدد المطلوب فمم

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 

ی ترک الواجب إال أنه مع ذلک ال ٌجب علٌه االعادة لحصوله علی المصلحة االخفات ٌعالب عل

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

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

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

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

مل على كالفعل المشت -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 التكلٌف، فال ٌكون مكلفا حال النسٌان باإلعادة و أخرى: ٌكون تأكٌداً 

انع من ثبوته كان ممتضٌا فان الخطاب لما لم ٌكن م -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

ٌة فً المستثنى منه إذ الزمه نفً مفاد تلن األدلة من ٌكون معارضا لجمٌع أدلة الجزئٌة و الشرط

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.
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الذي ٌمتضٌه  -ادة مطلماو فٌه: ما لد عرفت اإلشارة إلٌه: من أن حمله على ما ٌمابل وجوب اإلع

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 

م البٌان كسائر العمومات المخصصة باألدلة وجوب اإلعادة على العامد ال ٌدل على عدم وروده فً مما

اللبٌة التً ال ٌنبغً اإلشكال فً حجٌتها فً البالً و دعوى: أنه ال ٌموى على الحكومة على تلن األدلة 

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

نسبة الى بعض مراتب الصالة كما فً سائر موارد تعدد المطلوب و الشرطٌة مطلما و إنما ٌنفٌها بال

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

ء المعٌن فاتت  ء المعٌن و ٌكون جزءاً لها و أخرى: نالصة غٌر متمومة به، فاذا فات الشً متمومة بالشً

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

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

ا، ٌتعٌن االلتزام فٌه بذلن أٌض -الذي هو المورد المتٌمن للحدٌث -بالحدٌث الشرٌف كٌف 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 

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

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 االنصراف هو نفس المول بالتأسٌس الذی رفضه فی صدر 

الطالق هذا مع أن االمر باالعادة لو کان صحٌحا مع وجود االمر السابك کالمه بأّن الحدٌث ظاهٌر فی ا

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

أٌضا بعد انکشاف الخالف ٌکون له داع إلی االعادة کالشاّک بخالف الناسی لعدم تخلفه عن االمر 

ن فی کالمه)لدس سره( وجه الفرق بٌن الماصر والمتردد هذا کله لو سلمنا ما ذکره من الفعلی ولم ٌبٌ

االنصراف وإال فال وجه له بعد صدق االعادة فی الجمٌع ولو کان له داع سابما کما سبك التمثٌل 
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زاء باالستفتاءات وعلٌه فاألحسن فی الجواب ما للناه وسٌأتی إن شاء هللا تعالی ما ٌتعلك بأدلة االج

 والشرائط.

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

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

نه فلٌس الحدٌث فً ممام بٌان حكمها و أنّها ال تعاد أجلها، و أّما ما عدا األركان أعنً عمد المستثنى م

مطلماً أو فً الجملة كً ٌنعمد له اإلطالق، و المتٌمّن منه صورة النسٌان، كما أّن العمد غٌر داخل لطعاً، 

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

 اق الجاهل بالعامد.المستفٌض على إلح

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 

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

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

ً كما ال ٌخفى، و أّما نفً  الجزئٌة، لبال غٌر األركان فاّن لهذه الدعوى مجااًل و إن كانت سالطة أٌضا

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

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

ل الممصر دون االنصراف المانع عن االلتزام به واالجماع المدعی علی تمدٌر تسلٌمه، فی الجاه

 ٔالماصر.

 القىل الثاًی: شوىل الحدیج الشریف لغیر العالن العاهد والجاهل الوقصر الولتفت وله تقریباى:

 : التقریب االول

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

 االعادة ولد سبك الجواب عنه.
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 : التقریب الثاًی

ا ذهب إلٌه السٌد الخوئی)لدس سره( فی التنمٌح من أن الحدٌث الشرٌف ٌختص بالخلل الذی رآه من م

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

ل إن السورة مثال التعد أما المتردد فی صحة عمله حٌن االتٌان فال ٌشمله الحدٌث بل الصحٌح أن ٌما

لحدٌث الشرٌف جزٌء فی الصالة أو لٌست بجزٍء وال ٌمال له أعد فالممصر الشاک ال ٌجوز له التمسک با

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

تً لو ال فٌها انكشاف الخالف لم تجب لال السٌد الخوئی)لدس سره(: إن الحدٌث إنما ٌشمل الموارد الّ  

اإلعادة على المكلّف کالجاهل المرکب ال الموارد الّتً تجب فٌها اإلعادة و إن لم ٌنكشف الخالف الستناد 

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

لشن فً حصوله ال بّد له من اإلعادة و إن لم ٌنكشف له الخالف فإن على نحو ٌمطع باالمتثال فمع ا

االشتغال الٌمٌنً ٌستدعً البراءة الٌمٌنٌة فالمتردد کالعامد بمعنی أنه حٌن ما ٌأتً بالعمل مكلّف باإلتٌان 

 ٔبنفس المأمور به ال بإعادته.

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

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 

ًّ باعتماده ثم تبٌّن الخل ء من االجزاء أو الشرائط فالعامد الملتفت  ل 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 

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

 ٕللحمد بمصد االمتثال مستدال بموله علٌه الصالة و السالم: ال تعاد الصالة اال من خمسة.
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السائل  ا فرضکما إذ)أن االعادة وإن لم ٌکن صادلا إال بعد االتٌان بعمل مشکوک حمٌمة أو فرضا  وفیه

إال أن الناظر للحدٌث الشرٌف ٌستنبط من حکمه)علٌه السالم(  (سأل عن حکمهفولوَع عمٍل فٌه خلٌل 

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

کٌف ولسان أکثر أدلة االجزاء والشرائط هو االمر باالعادة کمن لهمه فی صالته فلٌعد فإن الناظر لهذا 

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

 کان سائال بعد الصالة إال أن السامع بعد ذلک ٌستکشف عدم المانعٌة.

  لغیر العالن العاهدالقىل الثالج: شوىل الحدیج 

الحدٌث منصرف عنه أو ال ألّل من عدم االطالق؛ لندرة الترک عالما عامدا عّمن هو فی ممام ف أما هو

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

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

ِ ْبُن ال ٌمال کٌف ال ٌلتفت إلٌه ٌکون عند العمالء نالضا للغرض  ولد ولع السؤال عنه فی رواٌة َعْبُد َّللاَّ

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

اَلةَ فَمََرأَ السُّوَرةَ َو لَْم ٌَْمَرأْ بِفَاتَِحِة اْلِكتَاِب َمعََها أَ ٌُجْ  السالم ِزٌِه أَْن ٌَْفعََل لَاَل: َسأَْلتُهُ َعْن َرُجٍل اْفتَتََح الصَّ

داً ِلعََجلٍَة َكانَتْ  ًَ فَمََرأَ فًِ الثَّ  :لَالَ  ؟َذِلَن ُمتَعَّمِ ُد َذِلَن فَإِْن نَِس فإنه ٌمال: ال ظهور فی  ٔ،انٌَِِة أَْجَزأَهُ اَل ٌَتَعَمَّ

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

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

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

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

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

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

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

لتزام بهذا االممتضی المواعد هو شمول الحدٌث الشرٌف حتی للعالم العامد إال أن ولکن االنصاف أن 

                                      

 1/1ٓالوسائل  ٔ



ٖٔ 

 

ولو کان  غٌر العالم العامدکما ال لائل بشمول الحدٌث الشرٌف لمن المدماء الشمول مشکل لعدم المائل به 

 .جاهال ممصرا

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

 الطائفت االولی: 

کان بلسان االمر باالعادة کما هو الغالب وما کان ولکنها علی لسمٌن: ما  ما دل علی االجزاء والشرائط

بغٌره کالصالة إال بفاتحة الکتاب أو ال صالة لمن لم ٌمم صلبه وظاهر بعض کلمات السٌد الخوئی)لدس 

سره( هو ولوع التعارض فی کال المسمٌن لکن الظاهر اختصاصه باالول لوضوح أنه ال تعارض بٌن 

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

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

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

ولمائل أن ٌمول إّن ما دّل علی الجزئٌة نصٌّ فٌها وظاهٌر فی االعادة وال ور الثمرة فی العماب الحکم لظه

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

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

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

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

هذه األدلّة شامل للعامد و الناسً و الجاهل كإطالق الحدٌث، خرج العامد عن حدٌث ال تعاد باإلجماع و 

ث فٌبمى الجاهل بالحكم مشمواًل غٌره كما أّن الناسً خرج عن تلن األدلّة لكونه المتٌمّن من مورد الحدٌ

لكال اإلطاللٌن فٌتسالطان وحٌث لم ٌثبت االجتزاء بهذا العمل النالص فالمرجع حٌنئذ لاعدة االشتغال 

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

 الحدٌث بالناسً.

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

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

 إطالق الدلٌل المحكوم.
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فً اعتبار الجزئٌة فً ظرف الجهل، و ثانٌاً: لو سلم التعارض فالمرجع هو البراءة دون االشتغال، للشّن 

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

 حسب الفرض و ممتضى األصل البراءة عن اعتبار الجزئٌة فً هذه الحالة.

لعامد. للت: ال مانع من فإن للت: إن الزم ذلک هو اختصاص أدلة االجزاء والشرائط بالعالم ا

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

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

الصل العملی بعد التعارض ال ٌمنع االطالق فی الحدٌث الفرد النادر؛ النا نمول: أوال الرجوع إلی ا

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

العلم بها عن طرٌك علم الجفر أو کان جاهال مرکبا إال أنه بنفس هذا الدلٌل ٌکثر أفراده فإن المکلفٌن 

لزوم االعادة ٌحصل لهم العلم بالجزئٌة بنفس هذا الخطاب وهذا کما لو کان الخمر بعد سماع االمر ب

إنه  بل لمائل أن ٌمول:نادرا إال أن الشارع بنفس جعل الحرمة علٌه ٌوجده فی الخارج أٌضا فٌکثر أفراده 

رک السورة وإن کان واحدا عنوانا إال أن له أفرادا کثٌرة ال ٌمبح اختصاص الخطاب به کما لو لٌل من ت

غاٌته أنه ٌلزم منه التخصٌص االکثر وال محذور فٌه  عالما عامدا فعلٌه االعادة فإنه ال لبح فٌه أصال

 عندنا.

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

ٌواظب علی الصلوات الواجبة مثل احتٌاطه علی صالة الطواف فالمراد بهذا الدلٌل هو العالم بالجزئٌة 

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

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

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

  من تمرٌب کالمه)لدس سره(. أمکننا فال وجه للعماب وجدانا، هذا غاٌة ماوال عصٌان ترک التعلم 

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

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

ع الغّض عن الجعل وما ذکره)لدس سره( ههنا من جواز موضوع نفسه فإن الموضوع ٌلزم إحرازه م
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)نعم لو کان ذلک خالف مبناه فی االصول کما نبه علٌه الممرر الشهٌد)لدس سره( فی الحاشٌة 

هذا مع أنه ال ( ٔالموضوع هو السامع لهذا الخطاب ال العالم بالجزئٌة ألمکن إٌجاد الموضوع باالبراز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خوئی)لدس سره( وعلٌه فالناسی مشمول الماع فهو مدرکی علی مبانی السٌد شاء هللا تعالی وأما االج

وإن کانت النسبة بٌنهما  حکومته علٌهالللطرفٌن کالجاهل فٌلزم تخصٌص أدلة االجزاء بحدٌث ال تعاد 

أدلة االجزاء و للمٌام وغٌره  مع شموله تعاد حدٌث العن لخروج العالم العامد  هی العموم من وجه

ألدلة االجزاء فإن لم ٌکن فٌه  العالم العامدٌبمی ف وعلٌه شاملة لمطلك التارک ومختصة بجزء خاص

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

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

 (لفرد النادرللحمل علی ا خرج غٌره بل علی هذا لم ٌبك موردٌ أن ٌُ  فلمائلٍ  تبرعیٌّ  ألنه جمعٌ  ؛ممنوعة

 أنه کالعامد فٌبمی ألدلة االجزاءوتخصصا ر الملتفت وحٌنئٍذ فإن للنا بعدم شمول ال تعاد للجاهل الممصّ 

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

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

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

بٌنهما إال علی ما سٌأتی إن شاء هللا تعالی اللهم إال أن ٌمال بأن الناسی هو المدر المتٌمن من حدٌث ال 
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تعاد فحٌنئذ ال بّد من تمدٌم أدلة االجزاء ألنه ال ٌلزم من تمدٌمها محذور لغوٌة الدلٌل االخر بخالف تمدٌم 

إطالق  أصالة البراءة ال أن المرجع بعد التسالط هو ثم ال ٌخفید بالناسی، ختّص ال تعاال تعاد وعلٌه فت

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

 أطراف المعارضة وإال فال تدل ال علی نفی االعادة وال علی إثباتها فٌرجع فٌها إلی البراءة.

 الوعارضت هي االخبار الثاًیتطائفت ال

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

ٌِْن بِإِْسنَاِدِه)وإسناده إلی کتاب زرارة صحٌح( َعْن ُزَراَرةَ َعْن أََحِدِهَما علٌهما السالم لَاَل:  ِ ْبِن اْلُحَس ًّ َعِل

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

 ًْ ًَ فاََل َش ٌِْه. َمْن نَِس َء َعلَ
ٔ 

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

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

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

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

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

 العامد غٌر الناسی.

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

ٌُْت الْ  ِ علٌه السالم: إِنًِّ َصلَّ َمْكتُوبَةَ َعْن ٌُونَُس ْبِن ٌَْعمُوَب َعْن َمْنُصوِر ْبِن َحاِزٍم لَاَل: لُْلُت أِلَبًِ َعْبِد َّللاَّ

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

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

تمدم إاّل  عدا صورة النسٌان فحدٌث ال تعاد فً نفسه و إن شمل مطلك التارک غٌر العالم العامد علی ما
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ً للماعدة و ممٌّداً لها  أّن النّص الخاّص دّل على اإلعادة فً خصوص الجاهل، فٌكون ذلن مخصصا

 بالناسً.

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

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

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

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

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

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

 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

الخطأي و هو بهذا المعنى غٌر صادق على الجاهل بالحكم، فإنّه مخطئ فً عمله إّما بنفسه أو بمملّده 

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

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

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

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

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

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

بما ال ٌتّفك خارجاً، فمراده )علٌه السالم( التفصٌل بٌن المعذور و غٌره و أّن من أّن ترن المراءة جهاًل ر

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

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

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

                                      

بالموضوع فهو غٌر عامد لعدم التفاته إلی العنوان کما لو لم ٌعلم أن ما لبسه من الحرٌر، مع العلم بحکمه. أما الجاهل  ٔ
 الممرر
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الركعة األُولى أو الثانٌة فلم ٌمرأ ثّم استبان أنّه كان فً الثالثة، فإنّه ال تجب علٌه اإلعادة فً هذه الموارد 

داً، أي عن لصد فٌكشف ذلن عّما ذكرناه من أّن المراد من و نحوها لطعاً، مع أنّه تارن للمراءة عم

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

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

جواب عن لرٌنة الممابلة لوضوح أنا نعکس االمر ونمول إن المراد من الناسی هو غٌرالعامد بذلک ال

 أعنی المخطئ والمعذور فال ٌشمل العامُد الجاهَل.

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

كنّه لم ٌثبت بل هو بعٌد فً نفسه فإّن أكثر استعمال العمد فً ممابل هو الماصد، كً ٌشمل الجاهل و ل

الخطأ، ال بمعنى مجّرد المصد كما ال ٌخفی فالصحٌحة فً نفسها غٌر ظاهرة فً ذلن و ال ألّل من الشّن 

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

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

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

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

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

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

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

حة منصور فال نسلم عدم انعماد المفهوم بداهة أن الغرض من الشرط لو کان هو بٌان وفٌه أما صحٌ

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

 للشرطٌة فی ذلک.

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

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

کفره ولکنه لم ٌکن متٌمنا بذلک ومترددا فی کفره وإٌمانه فمتله ٌکون عامدا ال مخطئا وال ثالث فی البٌن 
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تمرٌب عدم صدق العامد علی الجاهل إال وإن کان معذورا ولهذا لم ٌمثل فی کالمه )لدس سره( فی 

بالغافل والجاهل المرکب دون الماصر الملتفت وعلٌه فممتضی لرٌنة الممابلة أن المراد من الناسی غٌر 

العامد أعنی الناسی والغافل الماصر أما الملتفت ولو کان لاصرا و الممصر الغافل فهو عامٌد علی کالم 

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

 الذی هو لسٌمه علی الماصر الملتفت حمٌمة. 

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

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

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

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

ففٌه أن غاٌة ما ذکره من االمثلة هو  د النسٌانأّن عدم اإلعادة ثابت فً غٌر موارأما ما ذکره تأٌٌدا من 

لمعذور فإن العلم الخارجی ال االلتزام بالتخصٌص فٌها ال أن ٌتغٌر بذلک معنی العامد و ٌفسر بغٌر ا

د هو کما صرح نفسه بأنه ال وجه النصراف الخطابات إلی الحصة الممدورة وإنما الممٌَّ  الظهور ٌغٌر

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

 والنسٌان.

 وجه الجوع بیي الطىائف الثالث

لعامد مطلما وحدٌث ال تعاد ٌشمل غٌر فتحصل مما ذکر أن ممتضی الصحٌحٌن هو لزوم االعادة علی ا

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

إال أن  االجزاء لما افترض فٌهما من وجود الجزء للصالةثبوت معا من االدلة الحاکمة علی ما دل علی 

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

ما أمر فٌه باالعادة علی ٌلها أدلة االجزاء )مص بصدرها حدٌث ال تعاد وبذفصحٌحة زرارة ٌخّصِ 

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

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

علی  وهو أدلة االجزاء الدالة د التسالط ٌرجع إلی العام الفولانیالجاهل العامد ألنهما فی رتبة واحدة  فبع

 والنتٌجة علی التمدٌرٌن اختصاص ال تعاد بالناسی.االعادة 
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غاٌة االمر ٌبمی الکالم فی الغافل ولو کان ممصرا فإن کان عامدا کما ال ٌبعد فهو وإال فٌبمی هو 

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

تعاد ألنه لم ٌبك تحته غٌر الناسی والغافل فٌکون حاکما علی أدلة االجزاء بإخراج الغافل عن تحتها من 

ة الغافل دون لزوم محذور اللغوٌة لبماء العالم والجاهل الملتفت تحتها )فتکون النتٌجة صحة صال

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

ذلک  نی عمابه بما ال مفّر منه ولکن معبخالف ما لو علم بها أثناءها مع أن نفی االعادة عن الممصر ٌع

 سبة فکما سبك ٌستمر التعارض بٌنهماوإن أنکرنا انمالب الن فاالحوط فی الممصر أٌضا هو االعادة(

 .فالمرجع حٌنئذ أصالة البراءة لمحذور الحمل علی الفرد النادر

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

ال بحسب الذٌل ، للت: کال فإنه ال مفهوم لهذه الصحٌحة ال بحسب الصدر ووإن لم ٌکن عامدا عالما

بخطاب واحد )بخالف ما لو تعدد الخطاب کما فی نحو إذا خفی االذان فمصر لتعرضها لطرفی المسألة 

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

وهذا بخالف ما ا إلثبات حکم االخر من إحرازه للحکم باالعادة أو بعدمها وال ٌجدی مجرد نفی أحدهم

لم  هوم الشرط أن غٌر العامد ال ٌعٌد وإنلو کان ممتصرا علی الصدر فإنه ٌستفاد منه حٌنئذ بممتضی مف

الطرف االخر ال بد من إحرازه کما ٌمال فی دفع استصحاب عدم سٌان فی إال أنه بعد أخذ الن ٌکن ناسٌا

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

 موضوعا. 

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

ُكوَع َو السُُّجوَد َو الْ  فی لوله )علٌه السالم(: َ تَبَاَرَن َو تَعَالَى فََرَض الرُّ ِمَراَءةُ ُسنَّةٌ فََمْن تََرَن اْلِمَراَءةَ إِنَّ َّللاَّ

اَلةَ  داً أََعاَد الصَّ مشکل ألن المناسب للتعلٌل بعد بٌان الصغری هو أن ٌمال: فمن ترک السنة متعمدا  ُمتَعَّمِ

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

ئذ بٌن السنن والفرٌضة لغوا الحتمال أن ٌکون المراد أنه ال إرفاق فی الفرائض من ذکر التفصٌل حٌن

 وجه بخالف السنن فإن فی بعضها إرفاق.

ظاهر والحاصل أن المختار بناء علی ما مبانٌنا هو اختصاص ال تعاد بالناسی کما هو المشهور و

بجعلهما  عّمموا النسٌان إلی السهوم لد ماصر والممصر کما إنهق فی الناسی بٌن الهو عدم الفر همکلمات
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 کما أنّ  هنا علٌه سابماعامٌد کما نبّ  ،الناسی عن تمصٌر کالغافل الممصر نّ : إللبال الجهل ولمائٍل أن ٌمو

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

 شوىل الحدیج للوضطر فیالجهت الثالثت: 

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

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

دق إال بعد ولوع العمل ولو نفٌها ال ٌصدق إال بعد العمل وفٌه ما سبك من أن االعادة وإن کان ال ٌص

فرضا إال أن 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 غٌر عامد فهو 

محذور ألنه بتمدٌمه ٌبمی العامد ولو کان والثانی حاکم بال داخل تحت أدلة االجزاء وحدٌث ال تعاد 

هذا  هذا علی المول بانمالب النسبة وإال ٌتعارضان وٌرجع إلی البراءة عن االعادة جاهال ألدلة االجزاء

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

 ،تبک فی الصالة کام الوضعٌة أما لو کان بلسان النهی أو االمر کالالمضطر أٌضا ألنها من االح

فتوجٌهه للمضطر غٌر متعارف 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 

ما لم ٌثبت جزئٌته باالطالق اللفظی بل کان الدلٌل علٌه لبٌا أو لفظٌا مجمال التمسک بحدٌث ال تعاد فٌ

بداهة أنه ال ٌحرز الجزئٌة فی هذه الموارد  ؛بحٌث کان المتٌمن منه غٌر العاجز والناسی والمضطر

ٌوجب ترکها خلال فی الصالة فصحة الصالة حٌنئذ علی الماعدة فإن للت: علٌهذا ٌمکن تصحٌح حتی 

لناسی أٌضا بحدٌث الرفع وال حاجة فٌه بال تعاد، للت: لو کان الممصود من التمسک بحدٌث صالة ا

الذي ال بد من إثباته فً الرفع هو رفع االمر بالصالة الکاملة فهو ال ٌثبت االمر بالصالة النالصة 

 عجز والنسٌانولو کان الممصود منه کما فی الکفاٌة هو تمٌٌد أدلة االجزاء بغٌر موارد التصحٌح عمله 

 ففٌه أوال أنه ال ٌتم فی النسٌان غٌر المستوعب کما هو الغالب فإن التکلٌف بالجزء بنحو صرف الوجود

، لال بعض الباحثٌن: إّن االتٌان باألكثر بٌن الحّدٌن الذي هو متعلّك فما هو الواجب غٌر متعذر والمنسیّ 

خصوص جزء من الولت، و لٌس ذلن موضوعاً لحكم التكلٌف لٌس منسٌّاً، و إنّما المنسً االتٌان به فً 
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وثانٌا إن االمر باالجزاء إرشادی فال ٌرفع بالنسٌان لعدم کونه مشروطا  ٔشرعً حتى ٌرفع بالحدٌث.

فال مانع من إطالق دلٌل الجزئٌة أو حتی ٌکون ثمٌال محتاجا إلی االمتنان فی رفعه وعلٌه  بالمدرة

 دة والمضاء علٌه لوال حدٌث ال تعاد.الشرطٌة للناسی والزمه ثبوت االعا

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

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

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

  مشکل. لناسی من دون العماب علٌهشمول التکلٌف  لإثبات 

 تتوت

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

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

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

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

النحو األول: أن تكون الجزئٌة أو الشرطٌة ممٌدة بغٌر حال  بأحد نحوٌن: -النظر عما ٌستفاد من الماعدة

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

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

 الحكم.

و إنّما ٌتعٌّن تصحٌحه  لل فً حال النسٌان باألمرو أما بلحاظ الخطاب فمد ٌمال بأنّه ال ٌمكن تصحٌح األ

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

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

لن، فجعل مثل هذا و بمجّرد التفاته إلى كونه ناسٌاً ٌخرج عن ذ عن األمر األولمتذّكراً دائماً و منبعثاً 

و لعل هذا هو منشأ المول بأّن األلل المأتً به فً حال النسٌان رغم كونه وافٌاً بتمام  حضالخطاب لغو م

                                      

 11/ٕلراءات فمهٌة معاصرة  ٔ

 11/ٕلراءات فمهٌة معاصرة  ٕ
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المالن ال ٌكون مأموراً به، بل هو غٌر مأمور به و لكنه مسمط للخطاب؛ لتحمٌمه تمام المالن المطلوب 

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

و بهذا ٌمٌز  عدم دخل الزائد فً المالن فً حمه و ال باأللل الستحالتهال ٌمكن تكلٌفه هنا: ال باألكثر؛ ل

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

ً أٌضاً؛ لعدم استحالة جعل التكلٌف باألالجامع، فٌرجع إلى تمٌٌد الجزئٌة و الشرطٌة خط لل فً حال ابا

فما ذكره البعض: من أّن وفاء األلل بالمالن فً الممام ال بد و أن ٌرجع إلى  التعذّر بخالف الممام

 الحكومة و التمٌٌد فً مرحلة الجعل غٌر تام ما لم ٌحل إشكال استحالة تكلٌف الناسً.

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

و هو أمر واحد  عمد و األلل الممٌد بحال النسٌانأٌضاً؛ و ذلن بجعل األمر بالجامع بٌن األكثر فً حال ال

شخصً على طبٌعً المكلّف، غاٌة األمر أّن الناسً ٌرى نفسه متذّكراً دائماً و ممتثاًل ألفضل الحصتٌن 

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

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

 منبعث عن شخص ذلن األمر بالجامع.

تٌان بما ٌتذكر من األجزاء، و هذا عنوان جامع ٌنطبك فً حك و إن شئت للت: إّن كل مكلّف مأمور باال

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

 فرض تكلٌف مخصوص به.

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

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

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

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

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

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

الزم هذه الفرضٌة إمكان الجمع بٌن نفً االعادة و العموبة على ترن األكثر  و الزائد الذي ٌتحمك باألكثر
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تصحٌح األلل الذي  .اه ثم إنه لد حاولعن تمصٌر؛ لفعلٌة المالن فً حمه إذا كان االخالل نسٌاناً أو جهاًل 

 ٔ.أٌضا جاء به الناسً باستكشاف األمر به فً هذا التمدٌر

ألن بٌن ما له داعوٌة وما لٌس له داعوٌة علی االطالق لغٌو لبٌح  أن هذا االمر بالجامع هوفٌهذا 

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

؛ بداهة أن االمر وهو ال ٌعلم باستطاعتهممتثال لألمر االستحبابی  ٌماس ذلک بما لٌل فی حك من ٌحجّ 

ابی بالحج له داعوٌة فی حك غٌره وال ٌختّص بهذا الغافل، بخالف الممام، فإن للت: الغرض منه االستحب

تصحٌح تعلك االمر بصالة الناسی لٌمع مأمورا به، للت: المهّم تصحٌح الداعوٌة للناسی ومع الغّض عنه 

 ر أٌضا، أمرٌ فال حاجة لتحصٌل هذا الغرض من التشبث باالمر بالجامع إلمکان تحصٌله بتعدد االم

إرشادی ال داعوٌة له وإنما ٌجدی لتعلك االمر  بااللل للناسی غاٌته أن الثانی أمرٌ  باالکثر للذاکر وأمرٌ 

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

لداعی کما فی مثال الحّج ولد حمك فی محله أنه فالمحرک للناسی هو نفس االمر باالکثر من باب تخلف ا

ه ال وجه للتفصٌل بٌن تخٌل االمر کما فی الممام والحاصل أنٌکفی فی تحمك لصد المربة فی العبادات، 

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

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

 أنه ال ٌترتب علی ذلک ثمرة عملٌة.

 الرابعت: فی بیاى أرکاى الصالةالجهت 

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

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

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

ٍد َعِن اْبِن أَبًِ نَْصٍر َعْن َعْبِد اْلَكِرٌِم ْبِن َعْمٍرو َعِن اْلُحسَ  ٌِْن ومنها ما دلت علی االثنٌن َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

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

                                      

 1ٓ/ٕلراءات فمهٌة   ٔ

 ٖٓٔ/1وسائل الشٌعة  ٕ
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َّاِلثَِة لُْلُت أَْسُهو فًِ َصاَلتًِ ُكلَِّها لَاَل إَِذا  ُكوَع َو الثَّانٌَِِة لُْلُت أَْسُهو فًِ الثَّانٌَِِة لَاَل اْلَرأْ فًِ الث َحِفْظَت الرُّ

ْت َصاَلتَُن. السُُّجوَد تَمَّ
ٔ 

ُد ْبُن اْلَحَسِن بِإِْسنَادِ ومنها ما دلت علی السبعة  اٍد َعْن َحِرٌٍز َعْن ُزَراَرةَ لَاَل: َسأَْلُت أَبَا َجْعفٍَر ُمَحمَّ ِه َعْن َحمَّ

اَلةِ  لٌه السالم(ع) ُكوُع َو السُُّجوُد َو  :فَمَالَ  ؟َعِن اْلفَْرِض فًِ الصَّ هُ َو الرُّ اْلَوْلُت َو الطَُّهوُر َو اْلِمْبلَةُ َو التََّوجُّ

 ُٕسنَّةٌ فًِ فَِرٌَضٍة. :مَالَ فَ  ؟َما ِسَوى َذِلنَ  :لُْلتُ  ،الدَُّعاءُ 

الثالثة لعلّها ناظرة إلى االفعال  التً ذكرت: أّن الطائفة فی رفع التهافت بٌنها مال بعض الباحثٌنف

أو ٌكون  ى التً تكون وصفاً و حالة للصالةالمستملة العبادٌة التً ٌموم بها المكلّف، ال مطلك المٌود حت

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

التً  و الطائفة فإن فٌها نحو توسعة کالصالة بٌن المشرق والمغرب جهال أو إدراک رکعة فی الولت

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

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

و هما ممّومان لعنوان الصالة و  لدعاء ٌراد به ذكر َّللاه سبحانهو ا وّجه ٌراد به النٌة و لصد الصالةالت

ال ٌنافً ركنٌتهما و « ادال تع»مفهومها لغة و عرفاً، فعدم ذكرهما فً صحٌحة زرارة المتعّرضة لماعدة 

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

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

و  التوجه و النٌة و الذكر اًل المتولف على تحمكو هو ال ٌكون إاّل مع فرض تحمّك الصالة أو« الصالة

 ٖإاّل لم ٌكن صالة فً الخارج حمٌمة لٌصدق االعادة.

ی توجٌه رواٌة االثالث فالمراد من العبادة المستملة إن کانت العبادة الذاتٌة فلٌس ذکره ف أما ماوفٌه 

وإن کان المراد منها ما  ة ذاتٌةالرکوع والطهور کذلک نعم الرکوع نحو احترام کالمٌام لکنها لٌس عباد

ٌکون عبادة مستملة ولو بعد تعلك االمر بها فالرکوع ال أمر بها وراء الصالة هذا مع أّن هذا التفسٌر 
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خالف الظاهر ومجّرد اّدعاٍء فإّن ظاهرها أن للصالة أجزاء ثالثة ولٌس لها غٌرها ولذا کان شٌخنا 

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

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

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

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

نسٌان السجدة الواحدة أٌضا المراد بها أن الرکن جمٌع السجدات ففٌها أٌضا توسعة ألنه ال ٌبطل الصالة ب

وإن کان الرکن صرف وجودها فٌلزم صحة صالة الظهر مثال لو أتی فٌها بسجدة واحدة فمط وال ٌلتزم 

وثانٌا: ظاهر مفهوم الرواٌة  الرکن هو صرف الوجود فی کّلِ رکعة فمجّرد إّدعاءٍ  أما دعوی أنّ  به أحدٌ 

 الذی أوجب التهافت بٌن االخبار هو أن االخالل بغٌرها ال ٌبطل الصالة ولو کان عن عمد. 

ه أنه لٌس فی الصالة من أّن الدعاء والتوّجه من ممومات الصالة ففٌأما ما ذکره فی توجٌه رواٌة السبعة 

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

ٌکون مموما أما دعوی أن نظر صحٌحة ال تعاد إلى ما اعتبر من المٌود فً الصالة بعد الفراغ عن 

فرض الصالة حٌث کان فٌها أن لسان رواٌة السبعة أٌضا تحمك أصل الصالة بخالف رواٌة السبعة ف

 السؤال عن الفرض فی الصالة فما هو الفرق بٌن ال تعاد الصالة والفرض فی الصالة؟

   هذا والمختار أنه ال تهافَت بٌن هذه األخبار


