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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فروعات علم اجمالی -تقریرات درس خارج استاد احمدی شاهرودی

 محمد خادمی

 متفرقة مسائل فيه ختام 85: ص ،2ج ،(اليزدي للسيد) الوثقى العروة

 مسأله اول :

 الهاص أنه فی شك أو يصلها لم كان إن و بيده ما بطل الظهر صلى قد كان فإنعصر أو ظهر بيده ما أن فی شك إذا

 إليها به عدل ال أو

 : دارد صورت چند مسأله اين

 عصر؟ یا است ظهر نماز این داند نمی دوم نماز اثناء در لکن خوانده را ظهر نماز شخصی:  اول فرع

 .كند شروع عصر نيت به را نمازي ابتدا از و كند قطع را نمازش بايد:  نظر استاد

 : بررسی

 ار صحت ادعاشده ادله بايد صحت براي لذا شود اتيان عصر نماز بايد گويد می عقل كه است اين اولی قاعده

 : كرد بررسی

 : الغطاء کاشف:  اول وجه

 (.لغطاءا كاشف. )الصالة يعيد ال حديث و الصحّة أصالة و التجاوز بقاعدة عصراً تكون بل يبطل ال:  فرموده ايشان

 از ددان نمی كه نماز وسط در مكلف كه است اينگونه تقريبش( : مكلف خود عمل در الصحه اصاله)فراغ قاعده اما

 یم جاري قبل اجزاء به نسبت را قاعده و كند می قبل اجزاء صحت در شك درواقع يانه داشته عصر نيت ابتدا

 .آورد می عصر بانيت شده ملتفت چون را بعد اجزاء اما كند

 : اشکاالت

 نماز نوانع اتيان كند احراز بايد مكلف گويد می عقل ولكن كند می به مأتی صحت به حكم نهايتا فراغ قاعده. 1  

 حصب در انسان لذااگر كند نمی ساقط را ذمه نماز اين را، نماز صحت صرف نه پذيرد صورت امتثال تا را عصر
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 گويد ینم يعنی كند نمی عنوان احراز به حكم فراغ يانه؟قاعده بوده صبح نماز نميداند لكن و خوانده نماز دوركعت

 .است صحيح نماز گويد می تنها بلكه بوده صبح نماز به مأتی كه

 لكن نفرموده را دليلش اما شود نمی جاري باشد عمل عنوان در شك كه مواردي در فراغ قاعده:  خويی آقاي  

 ردبياو را(عصر نماز عنوان همان به يعنی) موال ماموربه بايد مكلف گويد می عقل كه ماست عرض همين دليلش

 .عقلی مالزمه به مگر كند نمی ثابت را اين فراغ قاعده و

 قبل دوركعت فراغ قاعده گوييم می باشد، نمی الزم عنوان احراز و است كافی نماز صحت كه بگويد عقل ولو. 2  

 وضوعم  ميگوييم است صحيح تعبدا بعدي دوركعت بگويی اگر زيرا:  خير را بعد ركعت دو اما نمود صحيح را

 مازن لذا شده، ملتفت چون وجدانا بعد ركعت دو بگويی اگر اما  العمل حين نه است عمل از بعد شك فراغ قاعده

 دباش شده شروع عصر نماز نيت به نماز اول از كه شود می عصر نماز وجدانا صورتی در گوييم می است عصر

 . را عصر نماز نيت كند نمی اثبات سابقه اجزاء در فراغ قاعده جريان واما است اعتباري مركب صالت چون

 يحصح كه وجدانا: قلت. كردم نيت را آن اجماال نماز اول كه چيزي همان كنم می نيت ميگويم نماز وسط: قلت ان  

 عتدورك كه است اين عقليش الزمه قبل اجزاء در كنم جاري فراغ هم اگر و باشد ظهر نيت اون شايد چون نيست

 .نيست حجت مثبتات و شده اورده قبل نيت همان به هم بعد

 نيت مازن وسط مكلف ولو است نماز اول نيت همان مالک يعنی است عليه ماافتتح علی نماز: تبريزي آقاي اشكال

 . است اول نيت همان به هم نماز و كرده درست فراغ كه نماز اول لذا كند ديگري

 گمان دبع كردم شروع نافله مثال كه است اين روايات چون نيست درست عليه ماافتتح علی نماز اين اوال:  جواب

 نماز همان يعنی عليه ماافتتحت علی هی الباس فرمايد می حضرت كردم تمام فريضه عنوان وبه است فريضه كردم

 محرز ما براي دباش تعليل منزله به بگوييم اگر عليه ماافتتح خود واما نماز طبيعی نه است اول نيت همان به فريضه

 اشتباه نيت اگر نماز وسط در بعد شده شروع عصر نيت به نماز كه كنيم احراز مابايد لكن كه سلم لو ثانيا و نيست

 .دباش عصر نماز كه است اين عقليش والزمه است عصر نيت به نماز اول كه نميكند ثابت فراغ قاعده كرديم

 .بعد دوركعت نه و شود می درست اول ركعت دو نه خالصه

 طبق بوده نماز درحال كند می شك سپس كند می جاري را اي صيغه كسی براي تشهد درحال مثال اگر: نقض. 3  

 ودهب صيغه دانم نمی و باشد نماز نيست معلوم گذشته عملی يك چون شود جاري فراغ قاعده بايد شما حرف اين
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 يستن نياز لذا كنيم احراز نيست الزم را ماموربه گوييد می اگر...ماشككت كل شود می جاري فراغ عصر نماز يا

 .شود اينجاهمجاري بايد پس شود محرز عصر نماز

 ..(تجزه لم شيئ فی انماالشك.)شود می جاري تجاوز قاعده:  دوم وجه

 ودش اعتنا نبايد يانشده شده نيت ان داريم شك گذشته نيتش محل عصر نماز است نماز وسط در كه االن زيرا

 فراغ بر وارد اول اشكال اينجا كرده عصر نيت وجدانا هم اثناء در داشته عصر نيت نماز اول گويد می تجاوز قاعده

 .شود می عصر نماز عنوان اثبات تجاوز باقاعده چون نيست وارد تجاوز بر

 :  استاد اشکال

 حالت اآنب كه است اين شرطش اجزاء و مشروط بلكه باشد گذشته محلش تابگوييم ندارد محل(نيت) شرط:  اوال

 اجزاء شرط باشد سابق بااجزاء كه نيست اين شرطش طهارت كند طهارت در شك نماز وسط كه كسی مثل  باشد

 . باشد باطهارت كه است اين

 وگاهی دارد خاص محل شرط گاهی است قسم دو شروط.نميشود عصرجاري نماز نيت در تجاوز قاعده لذا

 هك است اين نيت شرط اينكه نه باشد بانيت بايد نماز از هرجزئی ندارد محل نيت. شرط نه دارد محل مشروط

 به مقيد يتن اينكه نه كند نيت كه است اين شرطش عصر االحرام تكبيره وضو مثل باشه االحرام تكبيره با همراه

 .باشد االحرام تكبيره

 وجدانا دبع به(صالت اثناء) ازاالن حال باشد گذشته عصر محل نيت و باشد داشته محل هم نيت كه سلمنا:  ثانيا

 عقلی زمهال و باشد شده شروع عصر نيت با ازابتدا كه شود می عصر نماز وقتی چون كند عصر نيت تواند نمی كه

 .شود عصر نيت به نماز كل كه است اين نماز وسط در نيت عرفی يا

 اول ينا اما باشد عصر نماز مصلی نيت كه است اين بر مبتنی نيت بودن محل چون نيست جاري تجاوز باز لذا 

 اصال و عصر نماز از است نگذشته محلی اصال باشد ظهر نماز اگر لذا. است داشته عصر نماز نيت او كه است كالم

 يتن داند نمی لكن خوانده را ثانيه و اولی ركعت دارد يقين مصلی چون نيست هم تجاوز قاعده توهم محل اينجا

 كوش كرده اتيان قطعا كه بوده عصر نيت هم اگر نگذشته محلش كه دارد شك كه اونی لذا كرده عصر يا ظهر

 .ندارد
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 : دهیم می تفصیل:  قیل

 االو است درست نماز اول صورت در كه است تقييد باب از شك اخري و است تطبيق در خطاء باب از شك تاره

 .است باطل

 : شده تفسير گونه دو تطبيق در خطاء

 خوانده را ظهر دانست می واگر كرده ظهر نماز نيت اشتباها نخوانده، ظهر نماز كرده می خيال چون مصلی. 1  

 .است ماموربه اتيان قصدش واال كرد می عصر نيت

 عصر يتن اصال خوانده ظهر نماز دانست می اگر نخواند عصر نماز كه بناداشت مصلی كه است اين تقييد معناي اما

 .كند گناه خواهد می و كرد نمی

 وگرنه) است نيت به نمازها قوام چون و اعتباري نه است ممكن تكوينی امور در تطبيق در خطاي:  استاد اشكال

 رعص نماز نيت و كرده ظهر نماز ،نيت رانخوانده ظهر نماز كرده می خيال چون ولو باالخره( چهارركعتند نماز هردو

 .است نكرده اتيان را( عصر)ماموربه لذا نكرده

 : دهش تطبيق درست موارد برخی در كه كرده تطبيق موارد برخی در و كرده بيان را كبرايی نيز خويی آقاي

 كند می كلا صداق نكند اكل نيت ولو كه اكل مثل نيست فعل مقوم فعل نيت كه است اين قسم يك دوقسمند افعال

 از هم و است چيزي چنين وجدانا هم چنانچه عصر يا ظهر نماز در نيت مثل است مقوم نيت افعال برخی در اما

 هذه قبل هذه ان اال مثل رواياتی

 ندارد معنا تطبيق در خطاء قصدي امور در بنابراين

 اموربهم درواقع ولی است ظهر فعلی امر كه ميكنم خيال لكن است من متوجه كه فعلی امر كند می قصد مكلف. 2  

 چون كرده را عصر نيت درواقع چون است درست اين:  است ظهر او كه كردم می خيال ولو كردم قصد را واقعی

 .است داشته اشتباهی خيال االمر غايه دارد فعلی امر

 نماز است ممكن چون باشد خودش ركعت 4 در منحصر او واقعی ماموربه كه است صحيح صورتی در تنها اين

 صبح ازنم اگر يا اوهستند واقعی ماموربه اينها همه كه باشد برگردنش استيجاري نماز ويا پدرش يا خودش قضاي

 .بكند ینيت چنين تابتواند باشد منحصر مصداقش كه كند نيت طوري بايد لذا  اوست فعلی امر هم نافله باشد
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 به اقتدا رد مثال شده تطبيق اشتباه موارد برخی لكن شده بحث خويی آقاي كلمات در تقييد و تطبيق در خطاء

 داند می عادل هم را عمرو ولی است عمرو كه كند می خيال او اما است زيد وواقعا است محراب در كه فردي

 زيد دكن می خيال و كنم نمی اقتدا است عمرو اگر كه كند تقييد اگر اما است تطبيق در خطا چون ندارد اشكال

 .دارد كنداشكال می اقتدا كه است

 : خويی آقاي اشكال

 و ردهك اگر نكرده يا كرده اقتدا عمرو به يا باالخره كرد نمی اقتدا بود زيراولواگرعمرو است درست نمازش قطعا

 تققيد چه تطبيق در خطا چه است باطل نماز نيست عادل اگر است صحيح است عادل هم عمرو

 به وطمن جماعت صحت لذا. يانيست است موجود يا قصد نداريم ما معلق قصد و اعتباري نه است تكوينی قصد

 . است جماعت امام عدالت عدم و عدالت

 .است مقومش قصد كه قصدي و ارادي تكوينيه وامور اعتباريه امور تكوينيه امور:  قسمند سه امور:  استاد

 .است معلق قصد گاهی و نيست گاهی هست قصد گاهی دارد امكان جور سه قصد

 جح اشواط در يا كرد نماز اجزاء در احتياط توان نمی ديگر شويم منكر را معلق قصد اگر احتياط موارد تمام در

 .دهد انجام شوط هفت اول از تمام و تمام قصد به كه

 ركوع راگ كه معلق قصد به دهد انجام احتياطا دوباره را ركوع تواندبرگردد می رفته سجده به وسواسی اگر حتی

 مخ و پاداشت خارش كسی اگر كنی نمی اشكال هم خودشما چطور باشد ركوع واال باشد ورزش اين بودم كرده

 .نيست صالت در زياده كه همانجا مثل هم اينجا خوب نيست باطل نمازش شد

 .ندارد وجهی صحت خالصه

  خوانساري محقق:  دوم قول

 يتون)است صحيح نماز اين يا دارد اجمالی علم زيرا نمايد اعاده را عصر نماز مجددا و كند تمام را نماز بايد مصلی

 نابراينب است واجب نماز اعاده يا است حرام صالت قطع يا دارد يقين لذا(كرده ظهر ونيت)است باطل يا(كرده عصر

 . شود می منجز اجمالی علم و كند می تساقط و تعارض باهم هردو از برائت

 : اشكاالت
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 قدرمتيقنش لوسلم، و است مدركی هم آن كه بوده اجماع صالت، قطع حرمت دليل تنها فرموده خويی آقاي. 1  

 هم واياتر قطع، حرمت دليل ما نظر به البته. باشد ماموربه تواند می و كرد اكتفا آن به توان می كه است صالتی

 .اطلب نماز حتی نه( صحيح نماز)نمود اكتفا بدان توان می كه است صالتی تنها موردش ولكن باشد تواند می

 اصول جريان از - يك:  است منجز صورت دو در تنها اجمالی علم زيرا نيست منجز اينجا در اجمالی علم. 2  

 يا ينمتناقض به تعبد اصول جريان الزمه - دو. بيايد الزم عمليه قطعيه مخالفت اجمالی علم اطراف در ترخيصی

 استنج هم و طهارت سابقه حالت هم كه ظرفی در نجاست استصحاب و طهارت بقاء استصحاب مثل شود ضدين

 اما نميايد الزم قطعيه مخالفت هردواصل جريان از لذا كند اجتناب تواند می مكلف چون صورت اين در و دارد

 نجيزت نجاست، استصحاب نتيجه و( باشد دركار حرمتی اگر)واقعی حرمت تنجيز عدم طهارت استصحاب نتيجه

 .باشد تنجيز عدم هم و تنجيز هم واقع در غرضش شارع شود نمی و است واقعی حرمت

 قائل بدان خويی آقاي تنها كه دارد وجود هم سومی صورت اما است مسلم دوصورت اين در اجمالی علم تنجيز  

 فردي مثال شود واقع مخالفت در قطعی ترخيص اصول، جريان الزمه كه است اين آن و منكريم را آن ما و است

 هم و است رمضان ماه روزه اوهم براي احوط فرموده خويی آقاي رود می سفر صبح و نداشته سفر قصد شب از

 بگيرد، روزه را امروز كه صورتی در روزه قضاء يا است واجب امروز روزه يا دارد اجمالی علم چون ان قضاء

 تناقضينم به تعبد و است قضابراوواجب نگيرد روزه را امروز اگر چون نيست قطعيه مخالقت در ترخيص دراينجا

 تاس واقع مخالفت در قطعی ترخيص لكن نميايد الزم تناقضی نگيرد روزه هم را هردوروز اگر چون نيست هم

 درجايی چون نيست منجز سوم صورت ما نظر به لكن. است داده ترخيص اجازه شارع صورت هردو در چون

 اين از يكی هم مكلف و كند می اي احتماليه موافقت يك باالخره اينجا اما شود لغو تكليف كه است منجز علم

 درصد پنجاه به حداقل شارع سوم صورت اين در چون نيست هم غرض نقض. گيرد می روزه باالخره را دوروز

 .است بدويه شبهه مانند دقيقا سوم قسم اين و رسد می غرضش

 عصر اعاده و كنم اتيان را عصر نماز بايد كردم قطع را نماز اگر چون است سوم قبيل همين از هم فيه مانحن  

 اعاده نمك تمام اينكه برفرض يا است حرام صالت قطع يا دارم يقين كه است اينگونه اجمالی علم لذا. ندارد برائت

 ديگر كنم تمام كه فرضی در چون ميايد الزم قطعيه مخالفت در ترخيص اصول جريان از و است واجب برمن عصر

 . داردن اشكال گفتيم كه داده واقع مخالفت در ترخيص شارع كه است روزه مثل اين بله. ندارد قطع حرمت فرض
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 دارد تبرائ قطع حرمت اوال زيرا شود می منحل اينجا لكن است منجز اجمالی علم كه شد ملتزم كسی اگر حتی. 3

 اثناء در هم ما فرض و دارم عصر اتيان در شك من و است موجود وقت هنوز داردزيرا اشتغال عصر اعاده اما

 چون بود عمل تمام فرض در ما اجمالی علم فرض چون شود نمی جاري اثناء در اشتغال بگوييد تا نبوده عمل

 رب عالوه. شود نمی جاري باهم اصل دوتا زمان يك در لذا ندارد برائت قطعا كه نكنيم تمام را نماز كه ظرفی در

 اريج عصر نيت عدم استصحاب: ثانيا  كردن تمام فرض در شود می جاري هم عمل اثناء در اشتغال قاعده اينكه

 دباش نكرده چه باشد كرده نيت را ظهر چه چون ندارد عملی اثر نكرده ظهر نيت اينكه استصحاب اما شود می

 اعدهق بله است حرام هم صحيح نماز وابطال است صحيح سابقه اجزاء گويد می فراغ قاعده:  ثالثا. است باطل

 .كند می كه صحيح نماز اثبات اما كند نمی عصر نماز اثبات فراغ

 و تيمم نه وضو به نسبت هم آن) حدث و خبث از طهارت در تنها و دانيم نمی حجت را استصحاب ما لكن

 .ندارد استصحاب هم نجاست حتی شده تطبيق(غسل

 در ،مسببات و اسباب تداخل بحث در كه است اين فرموده تبريزي آقاي كه همانطور اش شبهه اشتغال قاعده اما

. است محصل در شك چون اند شده احتياط و اشتغال به قائل همه مسببات در و برائت به قائل همه اسباب تداخل

 دادم انجام غسل موجب سبب چند مثال اتحدالجزاء و تعددالشرط اذا كه موارد اين در فرموده تبريزي آقاي اما

 می جاري ها وجوب آن از برائت يانه هست گردنم به ديگري غسل كنم می شك دادم انجام غسل يك كه وقتی

 ياطاحت بايد العقاب عنداحتمال گويد می عقل و است عقل حكم چون است محكوم هميشه اشتغال قاعده لذا كنم

 وجوب نآ بداند جاري را وجوب بقاء استصحاب كسی اگر بله.  كنيم می پيدا عقاب عدم به قطع بابرائت اما كرد

 ودوج اشكالی. كنم می جاري عصر تكليف از برائت شد تمام نماز وقتی هم اينجا در. است برائت بر حاكم ها

 . دارد انصراف امتثال در شك موارد از برائت كه دارد

 ويندگ می يعنی انصراف به قائلين چون نيست اشتغال قاعده جاي موردي هيچ اصال كه است اين هم مطلب لب

 را امتثال در شك موارد كه شود می موجب سيره لذا است احتياط مجراي امتثال در شك موارد عقال سيره در

 سيره واردم اين در چون رسد نمی اشتغال قاعده به نوبت باز شد احتياط بر سيره وقتی بينند نمی برائت مشمول

 اي يرهس زيرا ندارد حجيت بر دليل احتياط بر هاي سيره كه است اين اش شبهه لكن است لفظی دليل وجود مثل

 واردم اين تنهادر معصوم تقرير لذا باشد مردم افتادن شرع خالف به اش الزمه نكند ردع شارع اگر كه است حجت

 باشد ناي بر دليل تواند نمی سيره اين پس. نيست واجب آن ردع و است احتياط بر سيره هم مقام در. است حجت
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 بگيرد را الاشتغ قاعده جلوي تواند نمی سيره گرچه كه است اين شبهه جواب لكن برسد اشتغال قاعده به نوبت كه

 و شود می جاري بالبيان عقاب قبح خير گوييم می شود می جاري اشتغال لذا گيرد می كه را برائت جلوي لكن

 . دهيم نمی عقاب احتمال ما گويد می بالبيان عقاب قبح چون نيست بيان اشتغال قاعده

 نباشد حجت هم اگر سيره زيرا دارد شبهه هم برائت و نيست منجز اول از اجمالی علم كه كرديم عرض ما لكن

 .است اي معضله خودش هم عقلی برائت اينكه ولو گيرد می را برائت جلوي

 رجاءا تواند می اجمالی علم تنجز عدم به توجه با كه بود وقت وسعت فرض در شد بيان كه اول مساله حكم

 .بخواند عصر نماز مجددا بايد ولی كند تمام را نمازش

 : وقت ضیق فرض در مسأله حکم اما

 نيت به را نماز همين است واجب آيا باشد نداشته وقت ركعت يك اندازه به حتی كند رها را نماز شخص، اگر

 رجاءا يا و ندك تمام عصر نيت به بايستی كه گفتيم اگر و كند؟ قضاء و كند رها را نماز كه اين يا و كند تمام عصر

 نه؟ يا است واجب او بر هم قضاء آيا كند تمام عصر نيت به

 نماز اتمام لزوم دلیل

 رظه اگر اما دارد وقت در آن اتيان بر قدرت باشد عصر نمازش اين زيرااگر است قدرت در شك مصاديق از مقام

 احتياط مجراي فقها فتاواي در بسا چه هم و عقال سيره در هم قدرت در شك و ندارد قدرت باشد شده خوانده

 (كند می احتياط عمال فقه در و دهد می تفصيل اصول در خوئی آقاي مرحوم چه اگر)است

 : ندارد موضوع مقام در اما باشد احتياط مجراي قدرت در شك كه سلمنا:  استاد

 : است صورت سه قدرت در شك زيرا

 اندازه به آيا دارم شك و «موتاكم دفّنوا» مثل دارم اي به مأمور كه است صورت اين به قدرت در شك گاهی -  

 . كرد احتياط بايد عقال سيره در فرض اين در نه؟ يا بكنم را زمين توانم می شرعی دفن

 دانم نمی مثال است چيز دو از يكی مأموربه مثال يعنی باشد به مامور در شك قدرت، در شك منشأ گاهی -  

 صيام گرا كه متتابعين شهرين صيام يا است واجب من بر مسكينا ستين اطعام كردم عمدا رمضان شهر افطار اگر

 كسی ستا ممكن. دارم قدرت آن بر باشد مسكينا ستين اطعام اگر و ندارم قدرت آن بر من باشد متتابعين شهرين



9 
 

 برائت مجراي فرض اين  نه؟ يا دارم قدرت را به مأمور دانم نمی زيرا است قدرت در شك هم فرض اين بگويد

 هم اگر يا و نيست به مأمور اهلل علم فی يا زيرا ندارم متتابيعن شهرين صيام به امر دارم يقين زيرا احتياط نه است

 رفع مسكينا، ستين اطعام وجوب به دارم شك بنابراين. شده ساقط آن به امر و هستم عاجز من باشد مأمور

 هك است حجت صورتی در سيره زيرا ندارد وجود موارد اين در نيز عقال سيره و اجماع كنم می جاري مااليعلمون

 و بوده به مأمور در شك قدرت، در شك منشأ كه داريم سراغ ما كجا و باشد السالم عليه امام منظر و مرأي در

 ندارد جيتح بر دليل ها سيره قبيل اين كه شد بيان كه اين به مضافا نفرموده ردع شارع و بوده احتياط بر سيره

 است بواج السالم عليه امام بر جائی در تنها و نيست واجب السالم عليه امام بر احتياط مطابق ي سيره ردع زيرا

 نيست، واجب كه چيزي به التزام و انجام) افتند می شرع خالف به مكلفين ردع، عدم صورت در كه بفرمايد ردع كه

 (.نيست بدعت وجوب، تخيل به

 هم حدث بقاي استصحاب كه وضو در شك موارد مثل داند می باطل را عملی شرعی حجت به شارع اگر -  

 ينا نظائر. ندارم گرفتن وضو براي وقت لكن داند می باطل شارع را من نماز بخوانم، نماز حالت اين با اگر دارم

 . است احتياط مجراي كه اند نشده ملتزم و هست ديگران و صدر آقاي كلمات در مطلب

 صرع نماز نماز، اين و است باطل نماز اين گويد می عصر نيت عدم استصحاب چون است سوم قسم از فيه نحن ما

 .داند می باطل را عمل اين شارع قدرت، از عين غمض با زيرا است احتياط مجراي لذا نيست

 يد هب كه نمازي چون دارم عصر صالة استيناف به امر اآلن آيا دانم نمی من: دارد هم ديگر ويژگی يك مقام ثانيا

 ينهم و ندارم عصر صالة تجديد به امر كه اين يا( است باطل و ام كرده نيت ظهر زيرا) است فائده بی است من

 كه اطرخ اين به نه اما است ساقط عصر، به امر قطعا باشم، داشته عصر تجديد به امر اگر كنم؛ تمام بايد را نماز

 من گردد برمی دوم صورت به فرض اين لذا است حدّين به مشروط نماز و ندارم وقت چون بلكه ندارم قدرت

 به علم كه است قدرتی در شك موارد از فرض اين پس  ندارم؟ يا دارم عصر صالة به امر كه دارم شك اآلن

 لاو وجه بنابراين. قدرت از عين غمض با است به مأمور اصل در شك و قدرت از عين غمض با نيست به مأمور

 است ناتمام

 هك هست ديگران و خوئی آقاي كالم در كبرائی. كند تمام عصر نيت به را نماز همين بايد شخص اين: استاد

 بر درتق چون اما داشت عصر نماز به تكليف اين از پيش شخص اين زيرا: كنيم می ذكر ما را مقام بر تطبيقش

 صتفر كه است اين فرض و بخواند عصر نماز دوباره و كند قطع را نماز اين بايد زيرا-ندارد آن قطعيه موافقت
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 مامت را نماز همين) احتماليه موافقت بين و( كند رها را نماز اين) قطعيه مخالفت بين است دائر امر پس -ندارد

 كليفت اصل كه است مقدم احتماليه موافقت جائی در: قلت ان. كند می احتماليه موافقت لزوم به حكم عقل(كند

 لاص ظهر؟ يا است عصر است يدش به كه نمازي آيا كند می شك كه حينی در فيه نحن ما در ولی باشد مسلم

 دهش ساقط عصر صالة به امر اآلن قطعا بوده ظهر نماز بوده كرده نيت كه نمازي اگر چون نيست مسلم تكليف

 . كند اتيان را ركعت يك حتی ندارد فرصت چون

 مقدم اش هاحتمالي موافقت و قطعيه مخالفت و احتماليه موافقت بين است دائر امرش سابق، تكليف همان اوال: قلت

 .است

 اآلن بوده، لقب دقيقه ده عصر صالة وجوب گوييم می يعنی كنيم می( ثانی قسم كلی)وجوب بقاء استصحاب ثانيا

 است ينا حداقلش دهد، ادامه را نماز و بكند احتماليه موافقت بايد قطعا كه نگوييم باشدلذااگر دهيم می احتمال هم

 .بياور جا به قضاء بعدا و كن رها را نماز كه دهد فتوا تواند نمی فقيه كه

 نيست واجب هم قضا نماز اتمام، از پس اما

 از دبع و شد غافل بعد و نخواند يا خواند ظهر نماز كه كند شك وقت، در كسی اگر كه است آن مسأله اين نظير

 موضوع هك نماز اتيان عدم استصحاب وسيله به شخص اين چون كند قضاء بايد كرد نماز اتيان در شك دوباره وقت

 وقت از دبع و بود غافل وقت در اگر اما. است داشته وقت در ظاهري فريضه يك باشد می( الضاء فعليه فاتته من)

 يا قضاء از برائت و( ظاهري فوت به يقين نه و دارد واقعی فوت به يقين نه) است فوت در شك كرد شك

 . است جاري قضاء وجوب عدم استصحاب يا فوت عدم استصحاب

 هم وقت آخر تا و نخواندي نخواندي، گويد می استصحاب كه بود اين استاد مرحوم به جا آن در ما اشكال

 جائی در استصحاب كه فرمود می اشكال ايشان شود می محرز استصحاب به ظاهري فريضه آن لذا نخواندي

 اين ما عرض اما نبوده منجز من بر قطعا تكليف آن چون مقام كندبخالف منجز را تكليف بتواند كه شود می جاري

 دارد شرعی راث اينجا در كه شرعی اثر چه و( تعذير و تنجيز) عقلی اثر چه باشد داشته اثر بايد استصحاب كه است

 (.فليقضها الفريضه فاتته من)

 چون شود نمی جاري عصر اتيان عدم استصحاب هم فيه نحن ما در گفت، را شيخنااالستاذ مبناي اين كسی اگر

 ندارم قتو بيشتر وقت آخر به ثانيه بيست من چون كند منجز را عصر نماز تواند نمی عصر اتيان عدم استصحاب
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 نماز اين نيست واجب گفت كسی اگر حتی. شود می جاري فوت عدم استصحاب و قضاء از مااليعلمون رفع لذا

 رد چون دارد قضاء از برائت كرد تمام خودش ميل به شخص اين ولی( كرديم عرض ما كه اين كما) كنی تمام را

 اتيان دمع استصحاب نكرده قبول را مبنا آن كسی اگر اما. ندارد فايده قضاء براي عصر اتيان عدم استحصاب اينجا

 .كند قضاء بايد را نماز و كند می احراز را فوت و شود می جاري عصر

 اناتي عدم استصحاب لذا ندارد دليل الخبث عن طهارت و الحدث عن طهارت از غير در استصحاب گفتيم ما اما

 نماز ناي بخواهد اگر و نيست واجب قضائش و كند می تمام را نماز همين بخواهد اگر بنابراين نيست جاري عصر

 .خواند می را قضائش و كند می قطع را

( رسد می هاحتمالي موافقت به نوبت چون) احتياط طبق قطعا كند تمام بايد را عصر نماز اين كه ندهيم فتوي اگر اما

 قضائش و است الزم بنابراحوط نماز اين اتمام كه شد اين خالصه. نيست واجب هم قضائش و كند تمام بايد

 .نيست واجب

 

 

 خواند می عصر نماز كه داند می هم دوم نماز اثناء در لكن راخوانده ظهر نماز كه دارد قطع مكلف:  دوم فرض

 باشد؟ اول ركعت االن دهد می احتمال يعنی نه يا خوانده هم را عصر نماز دوم و اول ركعت آيا كه دارد شك لكن

 .شود می جاري تجاوز قاعده زيرا است صحيح نماز:  خويی آقاي

 تا باشد عصر نماز نيت به نماز اين كه است اين تجاوز قاعده جريان شرط زيرا است باطل نماز:  استاد اشكال

 ونچ باشد عصر نماز اين كه نيست محرز اما كنيم جاري عصر نماز اوليين ركعتين در را تجاوز قاعده بتوانيم

 دوركعت آن محل نباشد محرز عصر نماز بودن عصر اگر و باشد عصر نيت به انتها تا ابتدا از كه است عصر نمازي

 . باشد تجاوز قاعده جريان موضوع بتواند تا نگذشته هنوز

 : ياظهر بوده عصر نيتش آيا كه كرد شك نماز اتمام از پس مصلی اگر:  سوم فرض

 حتص به حكم هم فرض اين در كردند صحت به حكم فراغ قاعده دليل به نماز اثناء در شك فرض در كه كسانی

 .كنند می
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 ثابت را(ماموربه)بودن عصر عنوان لكن كند می صحت به حكم فراغ قاعده گرچه گفتيم كه همانطور:  استاد اشكال

 انسان راگ اينكه به شود می هم نقض و كند احراز و اتيان را ماموربه بايدمصلی گويد می عقل آنكه وحال كند نمی

 هم اينجا مدعی سخن طبق بايد يانه خوانده را عصر نماز كه دارد شك لكن و داده انجام را عملی يك داند می

 .نباشد عصر نماز خواندن به نياز

 نخوانده را ظهر نماز كه دارد هم علم و ياعصر است ظهر نماز داند نمی كه صالت اثناء در مصلی اگر: چهارم فرض

 ليلد به يا كند ظهر به عدول بايد هم باز خوانده قبال را ظهر نماز كه دارد شك اگر اما كند ظهر نماز به عدول بايد

 وقت در ار ركعتش يك بتواند ولو است وقت وسعت فرض در اين البته اشتغال قاعده يا ظهر اتيان عدم استصحاب

 .بخواند

 : است قول چند:  وقت ضيق فرض در اما

 .كند قضا را ظهر و كند تمام را عصر نماز بايد:  اول قول

 كند قضا را عصر و ظهر و كند تمام را عصر:  دوم قول

 عصر و ظهر قضاء اتيان و نماز قطع جواز البته و عصر و ظهر قضاء و عصر اتمام احوط:  امام مرحوم: سوم قول

 .وجه عن اليخلو هم

 برموافقت قدرت چون لكن داشته عصر به تكليف عصر نماز مختص وقت در زيرا كند تمام را عصر بايد:  نظراستاد

 . رسد می تكليف آن احتماليه موافقت به نوبت ندارد آن قطعيه

 حجيت بر دليل استصحاب كبراي كه عصر اتيان عدم استصحاب واما شود می جاري برائت:  قضا به نسبت اما

 انستد نمی جاري مقام در را آن تبريزي آقاي مثل لكن شود می جاري كند قبول را استصحاب كسی اگر اما ندارد

 گفتيم ما البته هك كند نمی تنجيز اثبات مقام در كنداما تنجيز اثبات ابتدا كه كند فوت اثبات تواند می جايی در چون

 ظاهري هفريض فوت مقام در اثرش كه است عملی اثر داشتن و استصحاب اركان بودن تام به نياز تنها استصحاب

 .قضااست موضوع كه است

   ؟ چيست ظهر نماز تكليف اما
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: قلت ان. شود تمام وقت بايد چون نيست حيلوله قاعده جاي و كند قضا بايد را ظهر نخوانده را ظهر قطعا اگر

 اريمند مشترک و مختص وقت اسم به ماچيزي چون نشده تمام وقت خير:  قلت است شده تمام كه ظهر نماز وقت

 بلق هذه ان اال الشمس تغرب حتی الصالتان وجبت فقد الشمس زالت اذا كه است اين است ادله در كه چيزي آن

 قتشو اينكه نه است تكليف يك عصر نماز مختص وقت اما شود خوانده ظهر از قبل بايد ظهر نماز فقط لذا هذه

 شود می شاملش التعاد خواند عصر نماز ظهر اذان اول در سهوا اگر لذا خورد می هم به ترتيبش يعنی است آن

 غروب هنگام در چون نيست حيلوله جاي مقام در اما. است زده خلل ترتيب به وتنها نزده خلل وقت به چون

 .است شده تمام وقت چون بخواند تاعصر كند نيت تواند نمی

 اما ندك قضا بايد لذا كند می ظاهري فريضه فوت اثبات ظهر اتيان عدم استصحاب دارد ظهر اتيان در شك اگر اما

 .شود می جاري برائت دانيم نمی حجت را استصحاب كه ما مثل

 یم فوت اثبات اتيان عدم استصحاب شد غافل سپس كرد نماز اتيان در شك وقت در اگر فرموده خويی آقاي

 عدم استصحاب هن اشتغال دليل به بگيرد وضو بايد متعاقبتين، حالتين مثل)نشد جاري استصحاب جايی اگر اما كند

 را نماز هك نعت نه است تركيب وضو با نماز زيرا -شيخنااالستاذ و السيدالخويی كماهودليل-باوضو نماز اتيان

 فريضه فوت كند؟ قضا بايد آيا خواند نماز و نگرفت وضو اگر حال( نياورده بااستصحاب را وضو و اورده بالوجدان

 تاخرم وضويش شايد چون شود نمی ثابت هم واقعی فريضه فوت نداشته، استصحاب چون نشد ثابت كه ظاهري

 هبلك باشد شده فوت شرعی فريضه كه نيست الزم چون است واجب قضا فرموده خويی آقاي بوده، حدث از

 فريضه هالفريض فاتته من از منظور كه كرد می اشكال شيخنااالستاذ اما يكفی باشد شده فوت هم عقلی فريضه

 می عقل هبلك كند نمی اتيان وجوب به حكم كه عقل اما است عقلی بگويد كسی اگر حتی و عقلی نه است شرعی

 .هستی معاقب باشی نكرده اتيان اهلل علم فی و نخوانی نماز اگر گويد

 . شود می جاري قضا از برائت داريم فوت در شك مقام در لذا

 .كند اتيان را عصر هم و ظهر هم بايد بداند حجت را استصحاب كسی اگر اما

 چيست؟ تكليف كرد ظهر به عدول ياعمدا جهال يا فردي چنين اگر

 .كند قضا را عصر بايد فقط و است صحيح اما كرده گناه كرده ظهر به عدول اگر
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 :دوم مسأله

 الشك وأ بها اإلتيان بعدم علمه مع و -بطل المغرب بإتيان علمه فمععشاء أو مغرب بيده ما أن فی شك إذا الثانية

 أيضا بطل إال و الرابعة ركوع فی يدخل لم إن إليها بنيته عدل فيه

 

 : است نكته يك در فرقش تنها و است قبل مساله همان حكم مساله اين حكم

 : چيست حكمش را عشاء يا كرده شروع را مغرب اول از داند نمی و شد چهارم ركعت ركوع وارد شخصی اگر

 زياده و آورده را رابعه ركوع چون كرد، مغرب به تواندعدول می نه نخوانده را مغرب دارد يقين اگر: خويی آقاي

 تعادال و كرده وارد خلل را ترتيب و نخوانده را مغرب چون كند تمام عشا نماز نيت به تواند می نه و كرده نماز در

 ودشخ بايد يا بلكه نباشد خلل متوجه العمل حين كه شود می جاري كسی حق در التعاد زيرا. شود نمی شاملش

 را مازتن گويند نمی صورت اين غير در زيرا باشد داشته خلل از غفلت يا قصوري جهل به ولو ببيند ممتثل را

 (اول امر همان به)بخوان را نمازت گويند می بلكه كن اعاده

 شخص ينا بر اعاده تعبير زيرا: گيرد می را مضطر و ناسی اما گيرد نمی را قاصر جاهل ولو التعاد ما نظر به: استاد

 ممتثل ار خودش كه گيرد می فقط را كسی التعاد واينكه كند تصحيح را نمازش تواند نمی اين چون كند می صدق

 ترک من مانند است آمده كرده وارد خلل هم عمدا كه كسی براي اعاده تعبير ادله در چون نيست صحيح بداند

 در اعاده عبيرت كه سلم ولو. كند می صدق بخواند، تواند نمی كه فرد اين بر اعاده تعبير االعاده فعليه متعمدا القرائه

 شنظير داردكمااينكه عرفی صدق كه عمل از بعد بلحاظ خلل حين در التعاد جريان اما نباشد عرفی خلل حين

 مودهفر بدهد سوره وجوب عدم به فتوا تقليد مرجع مثال اگر فرموده و كرده جاري قصوري جهل در خويی آقاي را

 ستني تمام قابل عمل ان و داده انجام را عملی كه كسی براي لذا التعاد دليل به كند اعاده( احتياطا)نيست الزم

 .شود می التعاد مشول اولی بطريق كند شروع ابتدا از اينكه مگر

 يبترت شرط و كند می اعاده را مغرب سپس است صحيح التعاد حكم به و كند می تمام را عشا فردي چنين لذا

 اشتهند ساتر دوم ركعت در كه شود متوجه سوم ركعت در مثال كسی اگر لذا. التعاد دليل به ندارد اشكال كه هم

 شد ترسا عدم متوجه التفات حين همان در اگر اما كند می تصحيح التعاد حديث بوده بيرون مويش كه زنی مثل
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 او به نماز اتمام از بعد ولو باالخره چون شود می جاري ما نظر به اما شود نمی جاري التعاد بوده ملتفت چون

 .كن اعاده بگويند كه كند می صدق

 دوم مسأله در الكالم هذاتمام

 سوم: مسأله

 صحت يرتيناألخ أو األولتين من كانتا سواء ركعتين من سجدتين ترک أنه أثنائها فی أو الصالة بعد علم إذا الثالثة

 قضاؤهما عليه و

 .الركعتين من بأنهما العلم بعد الركعات أي من أنهما يدر لم إن كذا و مرتين السهو سجدتا و

 :  اول صورت

 ودهب دوم از داند نمی هم سجده يك و شده فراموش دوم ركعت از سجده يك كه كرد يقين سالم از قبل مصلی اگر

 ضاق سوم ركعت از سجده يك گويد می تجاوز قاعده زيرا كند اتيان سجده سه و كند احتياط بايد چهارم از يا

 رد يا سوم يادر منسيه سجده به قطع چون كنند می تعارض هم با تجاوز قاعده دو اين و رابعه در ايضا و نشده

 ينكرد اتيان را سجده گويد می هم رابعه از عدم استصحاب و سوم از سجده اتيان عدم استصحاب لذا دارد چهارم

 فوت براي سجده دو سالم از پس و كند می اتيان و رود می سجده به تشهد حين در است تدارک قابل چون اما

 آن دوتاي هك كند اتيان را سجده سه بايد لذا كند می قضا( آمد بدست بااستصحاب كه)ثالثه و ثانيه ركعت سجده

 جريان دمع شرط گفتيم ما كه است شيخ و نائينی مرحوم مبناي بر تنها استصحاب دو اين تعارض اما.)قضااست

 (علم با مخالفت نه است قطعيه مخالفت

 ونچ است نماز در زياده اش نتيجه كه است دوسجده اتيان استصحاب دو اين الزمه نكنند تعارض اگر: قلت ان

 زياده كه سالم از بعد قضاي سجده و باشد سالم از بعد زياده سجده شايد: قلت. بوده يكی منسيه سجده داريم قطع

 .نيست نماز در

 و شود می جاري اشتغال قاعده لذا داريم اجمالی علم گوييم می دانيم نمی حجت را استصحاب كبراي كه ما اما

 .كرد اتيان سجده دو بايد باز
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 يستن الزم قضا فراغ قاعده حكم به  تشهد اتيان در شك صورت در سالم از پس كه همانطور گوييم می ما البته

 سجده قضاء و شود می جاري فراغ قاعده كنم می نماز صحت در شك دادم سالم كه سجده از پس هم مقام در

 گويد نمی كه فراغ قاعده:  قلت ان. است حاكم سجده اتيان عدم استصحاب بر فراغ قاعده چون نيست الزم

 رد فراغ قاعده روايات در صحت ظهور: قلت كند می صحت به حكم تنها بلكه اي راخوانده( سجده يا تشهد)جزء

 ستا اين اشكال لكن. شد می جاري فراغ قاعده نبود تشهد قضا روايات اگر لذا تاهلی صحت نه است تام صحت

 سجده فوت به دارد علم كه تشهد حين همان در فراغ قاعده با كند می تعارض نماز از پس فرغ قاعده اين كه

 .كند می تشهد حين همان در سجده اتيان عدم به حكم كه ازرابعه يا ثالثه از يا منسيه

 واضح است جديد امر به سجده قضا بگويد كسی اگر سابق؟ امر به يا است جديد امر به آيا سجده قضاء: قلت ان

 می يجار سجده قضاء از برائت سالم از بعد و كند اتيان را سجده اشتغال حكم به بايد تشهد اثناء در كه است

 در هاي سجده با نماز ركعت 4 بين جامع به كرده امر شارع يعنی)است سابق امر به قضاء گفت كسی اگر اما شود

 سجده هردو به حكم اشتغال قاعده( عامد غير براي شود اتيان نماز از بعد هايش سجده از برخی يا خودش محل

 .كند می

 :حكيم آقاي و خويی آقاي

 اژهو دليلش و است شده عوض جايش لكن است سابق امر اجزاء همان جزء بلكه نيست جديد امر به سجده قضاء

 بياور را همان يعنی بياور را شده فراموش سجده كه است قضا

 ياورب را آن مثل ظاهر حسب به يعنی است اعاده كلمه مثل و كردن اتيان معناي به لغت در واژه اين: استاد اشكال

 و است جديد امر به سجده قضاء يعنی آخرهاالتسليم و التكبير اولها روايات و است سابق جزء همان اين اينكه نه

 مصلحت يك از ناشی هردو كه است احتياط نماز مانند چون شود عقاب دو ترک صورت در كه نيست اينطور

 نه است نفسی هم امرش و دارد مستقل امر اما است مالک متمم كه است نائينی مرحوم جعل متمم مانند و است

 ینم مگرشارع نيست هم ضمنی امر و است شده ناشی مالک يك از امر دو مجموع كه است امرنفسی لكن غيري

 .باشد صالت متمم اينكه ولو احتياط نماز مانند كند مستقل امر تواند

 منافی ودنب مبطل بر نداريم دليل ما لكن است مبطل منافی فرمائيد می و است نماز اجزاء از قضا سجده كه ولوسلم

 را سجده امد يادت وقت هر كه است عمار موثقه قيدش لكن دارد اطالق گرچه الصاله تقطع الحدث روايت اما
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 تساقط و تعارض كرد اشكال حكومت در كسی هم واگر است حاكم عام اطالق بر مخصص اطالق و كن قضاء

 .شود می جاري برائت يانه است مضر حدث دانيم نمی شود می اكثر و اقل بين دوران ميكنند

 

 :دارد صورت چند كرد سجده اتيان در شك نماز سالم از پس مصلی اگر: دوم صورت

 سالم از پس هنوز اگر نيست، آخر ركعت از قطعا داند می كه كرده فراموش را سجده دو مصلی اگر:  اول فرض

 . بجابياورد سهو سجده منسيه هرسجده براي و كند قضا را ها سجده بايد:  باشد نداده انجام منافی

 : باشد داده انجام منافی اگر اما

 .دارد را اول فرض همان حكم:  حكيم آقاي  و سيد مرحوم

 رديگ شد منافی مرتكب وقتی لذا است نماز قضاجزء هاي سجده زيرا نيست الزم ها سجده قضاي: خويی آقاي

 رحومم اما است صحيح حازم منصوربن صحيحه و التعاد دليل به نمازش لكن كند اتيان را نماز بقيه تواند نمی

 همااتيان بعد است نماز اعاده احوط كه فرموده داردو واجب احتياط منسيه اجزاء احكام ابواب از سوم درمسأله سيد

 دهفرمو منهاج در لكن. بعده فيما كذا و منع بل كه كرده اشكال خويی آقاي. بهما االكتفاء جواز االقوي كان وان

 ذيلش در لكن. است صحيح نماز فرموده مقام در سوم مسأله همين در اما كند اعاده بايد و است باطل نمازش

 فاوتت اين وجه لذا. است نبوده اخير ركعت از سجدتين كه دارد قط كه جايی مثل دهد انجام قضا دوسجده فرموده

 .است صحيح نماز اين ايشان مبناي طبق اگرچه نشد روشن  فتوا

:  قلت ان. است التعاد مستثنيات جزء سجده زيرا نيست صحيح نماز صحت براي التعاد به تمسك:  استاد اشكال

 نرك باهم دوسجده و است اركان مستثنيات، از مقصود چون سجده يك نه است مستثنيات جزء باهم دوسجده

 التعاد در چون نيست صحيح ما نظر به باشد هم اگر و نيست خويی آقاي مبناي اين اوال: قلت. شود می محسوب

 دو هن آمده سجده طبيعی هم( فريضه)قرآن در و است سجده طبيعی و جنس است آنچه و نيست ركن از اسمی كه

 .سجده
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 وضع جايش كه است نماز اجزاء از منسيه سجده كه بنابراين اند كرده تمسك التعاد به نماز بطالن براي برخی

 باطل نماز است، مستثنيات از هم استدبار و حدث و شده ايجاد( حدث يا استدبار مثل)منافی چون لذا و شده

 .است

 ذاحدثل است نماز آخر جزء سالم، گويد می درواقع كه شد جاري منسيه سجده به نسبت التعاد اگر:  استاد اشكال

 هب نماز اثناء در اگر فرمايد می بلكه كجاست نماز آخر و اول گويد نمی كه التعاد ،حديث نشده واقع وسط در

 .ندارد التعاد به ربطی نيست كجا و است اثناء كجا اينكه اما است باطل نماز خورد خلل مستثنيات

 نمی اما است باطل شود صادر حدث اثناء در اگر گويد می التعاد چون دانيم نمی جاري را التعاد ما:  خالصه

 می جاري درمقام را حازم منصوربن صحيحه اما نيست متعرض را نشده صادر كجا و شده صادر حدث گويدكجا

 اين الذ است ركعت يك از سجده دو نسيان تخصيص از قدرمتيقن كه دارد اطالق سجدة من الصالة التعاد دانيم

 .نيست الزم هم سجدتين قضاء و است صحيح نماز

 بلق ركعات از يكی از ديگر منسيه سجده و شده فوت آخر ركعت از اش سجده يك كه دارد يقين اگر: دوم فرض

 :  نداده انجام منافی نماز، سالم از هنوزپس اما بوده

 .  است اول فرض همان مانند صورت اين حكم:  ديگران و حكيم آقاي و سيد مرحوم

 ركعات منسيه سجده سالم، از وپس بجاآورد حالت همان در را آخر ركعت سجده بايد: ديگر گروه و خويی آقاي

 .كند قضا را قبل

 وسبب يتعبد مخرج يا( خويی آقاي مسلك)است صالت اخير جزء سالم آيا كه است اين بر مبتنی نزاع اين: استاد

 طبق اما شده تمام نماز چون برگردد تواند نمی دوم مسلك طبق(. حكيم آقاي و سيد مرحوم)است نماز اتمام

 مثل سالم كرده فراموش را سجده كه درمقام لذا نيست مخرج نشد واقع خودش محل در سالم اگر اول مسلك

 .كند اتيان را سجده و برگردد بايد لذا است محل غير در و است نماز اثناء در سهوي آدمی كالم

 گردد برمی سالم روايات به دوقول اين منشأ
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 قُلْتَ  إِنْ وَ الصَّلَاةِ مِنَ فَهُوَ ص النَّبِیَّ وَ بِهِ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهَ ذَكَرْتَ مَا كُلُّ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبُو قَالَ: قَالَ الْحَلَبِیِّ عَنِ" مانند

 و ستا تعبدي مخرج سالم خود فرمايد می حكيم آقاي ".انْصَرَفْتَ فَقَدِ -الصَّالِحِينَ  اللَّهِ عِبَادِ عَلَى وَ عَلَيْنَا السَّلَامُ

 .محل غير در چه و شود گفته محلش در چه است مخرج سالم يعنی دارد اطالق روايت

 :  استاد اشكال

 فرموده لذا شود می خارج نماز از سالمش كدام با مصلی كه است اين بيان مقام در تنها روايات اين. 1 

 در هواس و نباشد اخير جزء ولو باشد نماز هرجاي در اين اينكه اما شود نمی خارج نماز از پيامبر بر سالم با تنها

 وايتر اين بلكه شود نمی استفاده روايت از است نماز مخرج شود گفته نيست سالم محل كه هم نماز ديگر جاي

 .     بگويد محلش در را سالم كه جايی به است منصرف

 محلش غير در سهوا سالم اگر گويد می و است حاكم آن بر التعاد اما دارد اطالق روايت كه ولوسلم. 2 

 یم جاري جايی در التعاد:  استاد اشكال. است كرده تمسك التعاد به هم خويی آقاي و نيست مخرج شد اتيان

 چون نيست التعاد جاي باشد نماز از جزئی اعاده مستلزم اگر واال باشد صالت اعاده مستلزم عمل تدارک كه شود

 را حمد كه امد يادش سوره خواندن هنگام يا نخوانده را حمد سوره از آيه سه مثال اگر اما الصالت التعاد فرموده

 ادهاع را سالم و تشهد فقط كند اتيان را سجده و برگردد مصلی اگر هم مقام در. شود نمی جاري التعاد نخوانده

 .را نماز نه كرده

 .كند اتيان را سجده و برگردد بايد منافی اتيان عدم صورت در كه هستيم خويی آقاي موافق فتوا در ما لذا

 :سجدتين اتيان عدم به كرد يقين آن از پس و داده انجام منافی اگر اما

 .كند اتيان قضا سجده دو بايد آمد يادش هرگاه: عروه صاحب مرحوم

 .كند اعاده هم را نماز بايد ها سجده قضاي از پس: گلپايگانی آقاي

 جايش لكن است نماز اجزاء از منسی، جزء زيرا. نماز كل اعاده ونه است الزم سجده قضاي نه: خويی آقاي

 الذ است سالم از بعد آن جاي ناسی براي اما بوده تشهد از قبل جزء جاي مختار انسان براي يعنی شده عوض

 .است التعاد خاطر به اعاده وجوب عدم اما و ندارد قضا و است نماز قاطع ناسی شخص براي منافی اتيان
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 هیطبي هم قرآن در و دوتاسجده نه است سجده جنس آن از مراد و است التعاد مستثنيات از سجده: استاد اشكال

 كرده تمسك حازم بن منصور صحيحه به خويی آقاي البته. سجده دو نه آمده سجده

 جْدَة  سَ  مِنْ صَلَاةً  يُعِيدُ لَا قَالَ  سَجْدَةً زَادَ أَنَّهُ  فَذَكَرَ  صَلَّى رَجُل   عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی عَنْ حَازِم   بْنِ  مَنْصُورِ  عَنْ

 شامل را مقام روايت اين لذا امام جواب دليل به شود می هم نقيصه شامل قطعا روايت ظهور. رَكْعَة  مِنْ يُعِيدُهَا وَ

 .شود می

 ترميم قابل نماز ديگر چون شود می شامل را مقام روايت اين شود، نمی شامل را مقام التعاد همانطوركه: جواب

 .جديد امر به نه باشد سابق امر به سجده قضاء كه است صورتی در اين البته نيست

 . كند معطل عمدا ولو كند قضا آمد يادش هروقت كه است حكيم آقاي و عروه صاحب با حق:  استاد

 دَيَسْجُ  أَنْ  نَسِیَ رَجُل  فِی ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ جَابِر  بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ : ِ است روايت اين سجده قضاء بر ما ودليل

 لَمْ  أَنَّهُ عِهِرُكُو بَعْدَ  فَذَكَرَ رَكَعَ  فَإِذَا يَرْكَعْ لَمْ  مَا فَلْيَسْجُدْ  قَالَ يَسْجُدْ  لَمْ  أَنَّهُ قَائِم   هُوَ  وَ فَذَكَرَ  قَامَ حَتَّى الثَّانِيَةَ السَّجْدَةَ 

 .قَضَاء فَإِنَّهَا يَسْجُدُهَا ثُمَّ يُسَلِّمَ  حَتَّى صَلَاتِهِ عَلَى فَلْيَمْضِ يَسْجُدْ 

 

 ستا اخير ركعت غير از قطعا اش سجده يك و نياورده را دوسجده كه كند می يقين سالم از بعد اگر:  سوم فرض

 :باشد اخير ركعت از دارد احتمال ديگر سجده و

 .كند اتيان را سجده دو قضاء: سيد مرحوم

  چون دهد، انجام سالم از بعد هم قضا سجده دو و سالم از قبل را سجده يك آورد، بجا سجده سه:  خويی آقاي

 هم قضا سجده دو دليل و برو سجده به تشهد حين همان در گويد می رابعه از سجده اتيان عدم استصحاب

 سپس. است ثانيه ركعت از مثال منسيه سجده يك به وجدانی قطع و ثالثه ركعت از سجده اتيان عدم استصحاب

 الثهث يا اخير ركعت سجده از اعم قصد به زيرا كرد اكتفا سالم از پس سجده دو به تنها توان می اگرچه فرموده

 .كند می اتيان هم ديگر سجده يك و دهد سالم و تشهد سپس دهد می انجام

 ولو استصحاب خالف به علم صورت در كه)نائينی ميرازي مسلك به يا نكرد قبول را استصحاب كسی اگر اما

 كافی جدهس دو فرموده( است ضيق اثبات مقام كه) انصاري شيخ مسلك به يا شود نمی جاري باشد تكليف مثبت
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 يا سجده اما و شده فوت وجدانا كه هم ديگر سجده و اشتغال قاعده دليل به را سجده يك گردد برمی چون است

 جاري ائتبر بوده ثالثه از اگر و كرد اتيان كه بوده اخير از اگر فرموده ثالثه از يا بود اخير ركعت از داند نمی كه

 .شود می

 .شود جاري برائت تا مستقل نه دارد ضمنی امر سجده:  اشكال

 رشآخ كه نمازي و ندارد منسيه سجده كه التسليم آخرها و التكبير اولها كه نمازي جامع به داريم امر آيا:  جواب

 اگر/ ؟ یناس به يكی و ذاكر به يكی داريم امر دو يا كند فراموش را سجده كه كسی به نسبت است منسيه سجده

 اردد امر دو اينكه اما است برائت جاي باشيم داشته امر دو اگر اما است اشتغال قاعده مشمول مقام باشد امر يك

 القاط و است سالم جزء آخرين كه است اين ظاهرش كه اولهاالتكبيروآخرهاالتسليم اصالة ادله چون است واضح

 يا است جديد امر كه كردم شك اگر اما دارد ديگري امر ناسی يعنی زند می تخصيص را آن يقضی ناسی و دارد

 .نيست محرز جديد امر و باشد آخر ركعت سجده است ممكن و شود می جاري برائت سابق امر

 تبرائ مجراي هم باز باشد  جامع به امر يك كه سلم لو حتی. است نماز اجزاء جزء اگرچه است برائت مجراي لذا

 شتغالا مجراي كه اخير به نسبت ديگر؟ ركعات از يا بوده اخير ركعت از منسيه سجده داند نمی مصلی چون است

 سجده 3 به مقيد ماموربه آيا دارد شك چون است اكثر و اقل باب از دومی اما و است باقی سجده محل چون است

 . شود می جاري برائت كه سجده دو به مقيد يا است

 ضاق سجده و كند می اتيان اعم قصد به تشهد حال در سجده يك دانيم نمی حجت را استصحاب كه ما نظر طبق

 جدهس براي فرمايد می كه رواياتی اطالق دليل به نيست هم دوباره وسالم تشهد به نيازي و كند می اتيان هم

 .كن اتيان امد يادت به هرگاه شده فراموش

 : سهو سجده اما و سجده قضاء حكم در الكالم تمام هذا

 :حكيم آقاي و خويی آقاي كالم ظاهر

 . ندارد الزم سهو سجده محل، غير در سالم

 نَسِیَ  رَجُل  نْعَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْقَاسِمِ بْنِ الْعِيصِ عَنِ يَحْيَى بْنِ صَفْوَانَ  عَنْ سَعِيد  بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ  بِإِسْنَادِهِ

 .السَّهْوِ سَجْدَتَیِ يَسْجُدُ وَ  فَيَرْكَعُ يَقُومُ قَالَ يَرْكَعْ  لَمْ  أَنَّهُ ذَكَرَ ثُمَّ مِنْهَا فَرَغَ حَتَّى صَلَاتِهِ مِنْ رَكْعَةً
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 و زياده للك روايات دليل به است ممكن بلكه باشد داشته خصوصيت سالم كه نيست معلوم: حكيم آقاي اشكال

 .شود می استحباب بر حمل هم روايات آن و باشد نقيصه

 جدهس لذا خورد می تخصيص است سالم موردش كه روايت اين به كه است عام زياده لكل روايات:  استاد اشكال

 .است الزم سالم براي سهو

 :چهارم مسأله

 أو السجدتين مالإك قبل كانالثالث و االثنتين بين السابق شكه أن فی شك و مثال الرابعة الركعة فی كان إذا الرابعة

 11: ص ،2ج ،(اليزدي للسيد) الوثقى العروة. الصالة بعد شك إذا كذلك أنه كما الثانی على بنى بعدهما

 شك كه داند نمی سپس گذاشته 4بر را بناء و كرده 3و2 بين شك يعنی است بنائيه رابعه ركعت در كسی اگر

 حتص اش الزمه كه سجدتين اكمال از بعد يا است نماز بطالن اش الزمه كه بوده سجدتين اكمال از قبل سابقش

 چيست؟ قاعده مقتضاي است، نماز

 همينطور و خواند می نشسته يادوركعت احتياط نماز ركعت1 و گذارد می 4وبنارابر است صحيح نماز: سيد مرحوم

 .كند شكی چنين احتياط نماز خواندن از قبل و نماز سالم از پس اگر است

 نماز اثناء در شك:  اول مقام

 خويی آقاي و سيد مرحوم فرمايش تقريب: اول مطلب

 دوم تهدس و االكثر علی فابن شككت اذا كه داريم عموماتی زيرا است سيد مرحوم فتواي همان فتوا:  خويی آقاي

 ناالخيرتي فی انماالسهو يا بالوهم عمل االخيرتين فی شك من و اعاد االولتين فی شك من كه است رواياتی

 و اردگذ اكثر بر را بنا نماز هرجاي در شك صورت در مصلی كه است عام اول، دسته. باطل االولتين فی والسهو

 اولتين در شك كه است صورتی در اكثر بر گذاشتن بنا اين كه دوم دسته روايات به خورد می تخصيص حكم اين

 استصحاب اين: قلت ان. نيست اولتين در شك گويد می زيرااستصحاب گذارد براكثر را بناء بايد نيز مقام در و نباشد

 در وضوعم بلكه باشد اكمال از بعد شك كه نيست الزم: قلت بوده سجدتين اكمال از بعد شك كه كند نمی اثبات

 .نباشد اولتين در شك كه درجايی بگذار بنارابراكثر كه است اين روايات

 : اشكاالت



23 
 

 موضوع لذا شك زمان تا بود باقی بود،  باقی اولتين گويد می هم استصحاب و بالوجدان دارد شك مصلی .1

 اباستصح همينگونه ايشان خود مسأله اين نظائر در كه است خويی آقاي از تعجب و. شود می محرز خاص دليل

 هم استصحاب و بالوجدان شده رجوع فرموده ايشان كه رجوع در مطلقه زن و مرد دعواي مثل كند می جاري را

 ار جوابش(است مثبت كه) را عده در رجوع كند نمی اثبات اين اينكه اما رجوع، زمان تا بود باقی عده گويد می

 هم رجوع و عده و است الجمع واو و تركيب ظاهرش باشند موضوع جوهر دوتا يا عرض دوتا كه هرجا كه داده

 اقعو رجوع اين اينكه چون شد تمام عده زمانيكه تا نشد واقع نشد واقع رجوع نگوييد فرموده بلكه است عرض

 كذا و كند نمی مشخص را بالوجدان رجوع وحكم كند نمی ناقصه كان نفی تامه ليس و است تامه ليس مفاد نشد،

 اين كه الیح در را باوضو نماز كند نمی اثبات بگوييد بايد پس كه نماز خواندن زمان تا وضو بقاء استصحاب مثل

 مه واالن كرده مالقات آبی با نجاستی كه جايی در كذا و. نعت نه است تركيب موضوع كه هستند عرض دو ها

 وجدانبال كه نجس با مالقات فرموده آن، از بعد يا بوده شدن كر از قبل مالقات كه دانيم نمی ولی است كر قطعا

 .است بوده قليل و نبوده كر كرده مالقات وقتی تا گويد می هم استصحاب و است

 من العدول اكرم)و(العلماء من الفساق التكرم)داريم خاص تا دو و(العلماء اكرم)داريم عام يك اگر .2

 ينكها يا نباشد فاسق و باشد عالم يعنی نباشد خاص و باشد عام كه است اين اكرام، وجوب موضوع آيا(العلماء

 اكرام، وجوب براي لذا فرموده بيان را( عادل عالم يعنی)وجوب هم و حرمت موضوع هم خودش شارع چون

 است اين ما ذهن در(. العلماء من العدول اكرم) شود احراز هم عادل عنوان بايد و كند نمی اكتفاء فاسق عدم صرف

 احراز عادل عنوان بايد لذا فرموده بيان شارع كه است همين موضوع كه است اين خويی آقاي نظر(درصد99) كه

 نماا واژه با هم است،آن اخيرتين در شك ، آن و داده قرار موضوع اكثر بر بناء براي شارع هم فيه مانحن در. شود

 (االخيرتين فی انماالسهو)دارد مفهوم كه

 شما ات است شك مطلق اكثر بر بناء موضوع گوييم نمی ما كه داده جواب را ما اشكال اين تقرير در خويی آقاي

 يناولت در شك و باشد اخيرتين در شك  يعنی است جزء دو آن موضوع بلكه است اخيرتين در شك بگويی

 ولتينا در شك كه است نمازي بطالن بر دال ادله لغويت اش الزمه نكنيم، قبول را دوم جزء اين اگر وگرنه)نباشد

 رد بايد شك حدوث اينكه اما( گردد برمی اخيرتين در شك به دهی ادامه اگر را ها دراولتين شك همه باشدچون

 مه مقام در و شك حدوث نه است اخيرتين شك متعلق كه است اين ظهورش بلكه ندارد دليل باشد اخيرتين

 .است نبوده اولتين در شك گويد می هم استصحاب داريم اخيرتين در شك بالوجدان
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 حَدِيث   فِی ع أَحَدِهِمَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ: است داده قرار موضوع را شك حدوث زراره صحيحه:  اند داده جواب برخی

 صَلَّى ثُمَّ ثَّالِثَةِال فِی مَضَى الثَّالِثَةِ  فِی دُخُولِهِ بَعْدَ الشَّكُّ دَخَلَهُ إِنْ فَقَالَ ثَلَاثاً  أَمْ صَلَّى اثْنَتَيْنِ يَدْرِ لَمْ رَجُل  لَهُ قُلْتُ: قَالَ

 .يُسَلِّمُ وَ عَلَيْهِ  ءَشَیْ  لَا وَ الْأُخْرَى

 لكهب باشد احتياط نماز كه نيست معلوم االخري صلی از مقصود:  اوال زيرا نيست اخذ قابل روايت اين:  اشكال

 نماز)شيئ چون ندارد معنا عليه الشيئ كه بود احتياط نماز مراد اگر و يسلم و فرموده لذا است چهارم ركعت مراد

: لتق شود احتياط نماز بر حمل بايد نزده را حرف اين سنی نه و شيعه نه چون: قلت ان. است الزم براو( احتياط

 بيت اهل به ان علم و است عنه معرض روايت كه است اين غايتش كند معنا را روايت تواند نمی خارجی علم

 ندارد معنا لذا نيست حجيت ادله مشمول مجمل خبر اما است ظهور دارد حجيت دليل آنچه چون شود می واگذار

 است حدوث در الشك دخله ان ظاهر گرچه: ثانيا. است حجت معنا آن بگوييم و ظاهر غير معناي بر كنيم حمل

 تعارض مباه لذا باشد ثالثه در حدوثش نيست الزم كه است اين( االخيرتين فی السهو مثل)ديگر روايات ظهور اما

 و (االخيرتين فی السهو مثل)داريم عام روايت چند اگر: اند فرموده بروجردي آقاي كه همانطور: ثالثا. كنند می

 ايدش و است عموم تاكيد عموم تكرار زيرا زنند نمی تخصيص را عام عقال سيره در باشد، روايت يك آن خاص

 .بدارند مقدم را خاص كه كنيم نمی احراز موارد اين در را سيره ما الاقل و است شده صادر لمصلحة خاص آن

 اذا هك داريم اطالقاتی: قلت ان. است مجمل االخيرتين فی انماالسهو روايات: خويی آقاي اشكال به استاد جواب

 و اشدب اخيرتين شك متعلق كه است اين متيقنش قدر كه است ومردد مجمل ما خاص و االكثر علی فابن شككت

 نبي مردد منفصل خاص در عام به تمسك ما نظر به:  اوال دارد شبهه دو جواب اين لكن. نيست الزم شك حدوث

 مثال)تنيس مجمل هم فاسق و العلماء من الفساق التكرم - العلماء اكرم: ثانيا. ندارد دليل عقال سيره در اكثر و اقل

 و است اسقف غير يا است عادل فاسق، به تخصيص از مقصود دانيم نمی لكن( الصغيره علی مصر و كبيره مرتكب

 باشد مجمل خاص كه موارد اين در دارد فسق عدم استصحاب دومی چون شود می ظاهر استصحاب در اثرش

 عقال آنكه حال و شود می ظاهر استصحاب در عام عموم اثر چون شود می تمسك عام به كه نداريم دليل

 اخيرتين رد شك اينكه يا باشد اخيرتين حدوثش يعنی آيا االخيرتين فی انماالسهو هم مقام در و ندارند استصحاب

 دو اين اختالف و است اخيرتين در شك حدوث با مالزم اين خارجی وجود در خوب نباشد، اولتين در و باشد

 . ندارند استصحاب هم عقال و شود می ظاهر استصحاب در
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 ندآلخو تبعا خويی آقاي(العلماء من الفساق التكرم) خاص يك و(العلماء اكرم)داريم عام يك كه درجايی .3

 باشدن فاسق و باشد عالم يعنی است تامه ليس و تامه كان از مركب تخصيص، از بعد وجوب موضوع فرمايد می

 الذي روي رفته وجوب يعنی(المحمول معدولة موجبه)است نعت صورت به موضوع فرمايد می نائينی ميرزاي ولی

 كه كند نمی اثبات فسق عدم استصحاب چون ندارد فايده استصحاب باشد نعت موضوع اگر. فاسق عالماغير كان

 یخوي آقاي مسلك به كنداما نمی المحمول معدوله موجبه اثبات تامه ليس استصحاب و است فاسق غير عالم

 به ماا باالستصحاب،(تامه ليس)نيست هم فاسق و( تامه كان)بالوجدان است عالم چون شود می جاري استصحاب

 العق و است عقال يد به خاص و عام بين جمع موارد، اين در زيرا نيست صحيح مبنا دو اين از كدام هيچ ما نظر

 حون به جمع مقام در اينكه اما ببينيم اعمالشان و آثار از بايد هم عقال سيره در و ندارند قانونگذاري ماده كه هم

 راينكهب عالوه. ندارند استصحاب هم عقال و شود می ظاهر استصحاب در فقط اثرش ، نعت نحو به يا است تركيب

 رازاح توانيم می ما چطور باشد نكرده ردع هم شارع باشدو محرز امام زمان در بايد سيره خويی آقاي فرمايش به

 نبوده قدما كلمات در فرمايشات اين كه اين هم شاهدش. كردند می جمعی چنين معصوم زمان در عقال كه كنيم

 .است

 نه و موضوعيه شبهات در نه ندارد دليل الخبث عن طهارت و الحدث عن طهارت از غير در استصحاب .4

 .است بوده همين نظرشان هم قدما كه حكميه شبهات در

 و است نماز بطالن موجب شك كه داريم هم عموماتی االكثر، علی فابن شككت اذا كه عموماتی از غير .8

 .كنيد جمع هم را ها اين بايد

 مختار قول:  دوم مطلب

 از بلق دانم نمی لكن شده حادث قبال شكی يك چون فراغ قاعده دليل به لكن است صحيح نماز گوييم می هم ما

 .كند می صحت به تعبد فراغ قاعده و اكمال از يابعد بوده سجدتين اكمال

 :  شكوک احكام 11 درمسأله خويی آقاي اشكال

 صحت در شك منشا اگر اما دارد امتثال در شك و باشد محرز موال امر اصل كه است جايی فراغ قاعده مورد

 راگ و دراخيرتين يا بوده اوولتين در شك داند نمی كه هم مقام در و شود نمی جاري فراغ قاعده بود امر در شك

 لتق خورده طبيعی به امر:  قلت ان نه يا دارد امر كه دارد شك لذا است باطل چون ندارد امر باشد اولتين در شك
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 نماز اين به امر در شك واقع در. كنيم جاري نماز خارجی مصداق اين در خواهيم می را فراغ قاعده ولكن بله: 

 از عدب و خوانده سمتی به را نماز كه كسی يا نمود شك جنابت اصل در غسل از بعد كه كسی مثل همچنين داريم

 هك نماز طبيعی امربه ما فرموده چون ندارد فراغ قاعده فرموده ديگر؟ طرف يا بوده قبله طرف آن داند نمی نماز

 لكهب كند نمی مالک اين از سخن هم موارد اين نظير در گاهی البته داريم قبله طرف به نماز امربه بلكه نداريم

 عمل از بعد عمل صورت ديگر عبارت به و ندارد وجود است فراغ قاعده جريان شرط كه اذكريت چون فرموده

 اعتس كه داند می مصلی مثال يا. يانيست هست واقع داندمطابق نمی ولی چكاركرده داند می چون است محفوظ

 كش كه جايی بخالف نيست فراغ قاعده مشمول يانه بود شده اذان داند نمی ولی خوانده نماز دوازده به ربع يك

 .نيم و دوازده يا خوانده دوازده به ربع يك دارد

 غرايص اما باشد درست خويی آقاي كبراي كه لوسلم و كنيم احراز را امر العمل حين كه نيست الزم:  استاد جواب

 شهدت از بعد كه كسی مثال چون است فراغ قاعده لغويت خويی آقاي كالم زيراالزمه نيست صحيح مقام در آن

 نمازش باشد نداشته ركوع نماز اين اهلل علم فی اگر چون باشد داشته فراغ قاعده نبايد كرد ركوع اتيان در شك

( شود می جاري هم تجاوز قاعده اگرچه)است اتفاقی مورد اين در فراغ قاعده جريان آنكه حال و ندارد امر اصال

 اعدهق بلكه كنی درست بخواهی تجاوز با شما تا ندارد هم تجاوز قاعده قطعا كه كرد وضو در شك نماز از پس يا

 اعده،ق روايات در را اذكريت اگر بله. ندارد امر نماز اين باشد نداشته وضو اهلل علم فی اگر حاليكه دارددر فراغ

 ينماز آن مورد در لكن. شود نمی جاري فراغ قاعده غسل مثل موارد ان در اذكريت عدم لحاظ به گرفتيم تعليل

 است صحيح نماز گويد ومی شود می جاري فراغ قاعده نيم و دوازده يا خوانده دوازده به ربع دانديك نمی كه

 اأَبَ سَأَلْتُ: قَالَ السَّابَاطِیِّ مُوسَى بْنِ عَمَّارِ عَنْ.  كنيم می درست عمار موثقه به را احتياط نماز خواندن وجه لكن

 يَكُنْ  مْلَ  نَقَصْتَ أَوْ أَتْمَمْتَ أَنَّكَ ذَكَرْتَ  ثُمَّ فَعَلْتَهُ  إِذَا شَيْئاً  أُعَلِّمُكَ لَا أَ فَقَالَ  الصَّلَاةِ فِی السَّهْوِ  مِنَ ء شَیْ  عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ 

 فَإِنْ  تَنَقَصْ  أَنَّكَ ظَنَنْتَ مَا فَصَلِّ فَقُمْ سَلَّمْتَ وَ فَرَغْتَ فَإِذَا الْأَكْثَرِ  عَلَى فَابْنِ سَهَوْتَ إِذَا قَالَ بَلَى قُلْتُ  ء شَیْ  عَلَيْكَ

 .نَقَصْتَ مَا تَمَامَ صَلَّيْتَ مَا كَانَ نَقَصْتَ  كُنْتَ أَنَّكَ ذَكَرْتَ إِنْ وَ ء شَیْ  هَذِهِ  فِی عَلَيْكَ  يَكُنْ لَمْ أَتْمَمْتَ قَدْ كُنْتَ

 حتی است اولتين در شك دانيم نمی مقام در و نباشد اولتين در شك كه خورده تخصيص موثقه اين بله

 یم صحت به حكم فراغ قاعده: قلت ان است صحيح نماز گويد می فراغ قاعده اما بداند جاري را اگراستصحاب

 .كرد تمسك توان نمی عمار موثقه به لذا بوده دراخيرتين و نبوده اولتين در تو شك گويد نمی ولی كند
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 وجود دمع به خورده تخصيص كه نداريم قبول ما و بگذار اكثر بر بناء مطلقا گويد می عمار موثقه گوييم می ما

 يصتخص اولتين در شك و است نماز بطالن با مالزم اولتين در شك كه داريم قبول هم ما اگرچه اولتين در شك

 نآ مالزم عنوان به است ممكن بلكه باشد اولتين در شك عنوان جهت به آن خروج كه نداريم دليل لكن خورده

 و. ودش نمی باطل سهو به باشد صحيح سهو تازمان كه نمازي گويد می عمار موثقه يعنی باشد خورده تخصيص

 عموم به مخصص اجمال موارد در فرموده خويی آقاي خود خورده تخصيص عنوانی چه به كه كنيم شك هم اگر

 .كنيم می تمسك عام

 .نيست صحيح منفصل مجمل مخصص در عام به تمسك چون نيست صحيح ما نظر به  مبنا اين اگرچه

 نوانع از بيشتر عقال سيره در چون بلكه خويی آقاي كالم جهت به نه لكن است صحيح ما نظر به نماز اين اما

 نماز الكثرا علی فابن صحيحة صالتك كانت و شككت اذا كه است اين مرتكز يعنی خورد نمی تخصيص صحيح

 مین عقال را باشد آن مخصص ان مانند و اولتين عنوان اينكه اما شود نمی باطل ركعات در شك ناحيه از صحيح

 .فهمند

  

 نماز از پس شك:  دوم مقام

 .است صحيح نمازش اول مقام مانند: سيد مرحوم

 صورت دو بوده شده حادث نماز در هم قبال كه سالم از پس شك كه است اين عروه صاحب مقصود: خويی آقاي

 را ونماز شده غافل و آورد می را بنائيه ركعت و گذاشته3 بر را بناء و كرده 3و2بين شك مصلی - الف:  دارد

 در شك و داشته شك بالوجدان بنائيه رابعه ركعت در چون است عروه صاحب با حق صورت اين در:  كرده تمام

 و بودهن اولتين در شك گويد می استصحاب بوده، سجدتين اكمال از قبل شك حدوث داند نمی و بوده اخيرتين

 .بخوان احتياط نماز و بگذار اكثر بر را بنا نباشد اولتين در شك كه جايی در فرمايد می هم عمار موثقه

 غافل بلكه بنائيه ركعت تعبدي العمل دستور باب از نه لكن گذاشته 3 بر بنارا و كرده 3و2 بين شك قبال اگر -ب

 است اين اظهر و. است نماز اثناء در شك عمار موثقه مورد چون است باطل نماز:  كرده تمام را نماز و بوده شده

 .است اولی صورت همان عروه صاحب مقصود كه
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 : استاد اشكال

 هم ويیخ آقاي خود. است سجدتين اكمال از قبل شك گويد می اولتين بقاء استصحاب خويی، آقاي مسلك طبق

 سجدتين داند نمی نشسته حال در و كرده 3و2 بين شك مصلی كه جايی در داند می جاري را استصحاب همين

 بوده باقی اولتين و نكرده هم سجدتين اكمال احراز و بالوجدان دارد 3و2 بين شك فرموده نه يا رفته را دوم ركعت

 .باالستصحاب

 فَزَادَ  هْواًسَ يَعْنِی وَهْم  فِيهِنَّ لَيْسَ وَ الْقِرَاءَةُ فِيهِنَّ وَ رَكَعَات  عَشْرَ الْعِبَادِ عَلَى تَعَالَى اللَّهُ فَرَضَ الَّذِي كَانَ ع جَعْفَر  ابُو

 وَ  يَقِين  ىعَلَ يَكُونَ وَ  يَحْفَظَ حَتَّى أَعَادَ  الْأُولَيَيْنِ فِی شَكَّ فَمَنْ قِرَاءَة  فِيهِنَّ لَيْسَ  وَ الْوَهْمُ فِيهِنَّ  وَ سَبْعاً  ص اللَّهِ رَسُولُ

 .بِالْوَهْمِ عَمِلَ الْأَخِيرَتَيْنِ فِی شَكَّ مَنْ

 ويدگ می استصحاب نه يا كرده تمام را اولتين داند نمی لكن است دراولتين شك هم كرده 3و2 بين شك كه كسی

 .كند اعاده بايد لذا نكرده تمام

 .گذشت چنانچه دانيم می صحيح را نماز فراغ قاعده دليل به ما اما

 مازن از بعد كندو می نماز سالم از بعد شك و اثناء در شك بين فرقی چه كه- خويی آقاي به برخی اشكال اما

 -عمار موثقه دليل همان به باشد صحيح او نماز شودو جاري االولتين فی الشك كون عدم استصحاب بايد هم

 افاذ عبارت دليل به)نماز از پس نه است اثناء در شك السالم، عليه امام جواب در موثقه مورد چون نيست وارد

 ( وسلمت فرغت

 ركعات رد شك در هميشه( براكثر بناء)شرعی مساله به جاهل اگر:  نيست صحيح هم خويی آقاي كالم تفصيل اما

 هموثق مورد گوييم می ماهم لذا است صحيح قطعا نمازش خواند می هم احتياط نماز و گذارد می اكثر بر را بناء

 است ريقیط امر بلكه باشد شرط آن در قصد و التفات تا نيست نفسی امر باالكثر فخذ لكن است نماز اثناء عمار

 باالكثر خذف لذا است درست نماز آن طبق كه كند می تعليم را راهی يك يعنی نيست شرط نيت و التفات آن در كه

 او هك دانسته نمی خودش اما كرده عمل اهلل علم فی اعلم فتواي به كه كسی مثل التفات بدون ولو كرده عمل را

. ستا صحيح اعمالش بوده، اعلم فتواي مطابق اعمالش لكن كرده می عمل تقليد بدون كسی اصال يا است اعلم

 .هستم معاقب درآيد شرع مخالف اعلم فتواي اگر بله

 مختار بيان
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 حتص به تعبد هم قاعده اين و فراغ قاعده دليل به است صحيح داد تفصيل خويی آقاي كه فرضی دو هر در نماز

 شك عدم حالت همان مثل كردي شك كه هم االن! كردي می چكار نداشتی شك اگر گويد می بلكه كند نمی

 بايد هم االن كردم می چكار يانه بوده سجدتين اكمال از بعد شك كردم نمی شك اگر هم مقام در لذا كن فرض

 .كنم عمل عمار موثقه به بايد يعنی بكنم را كار همان

 نقض و نيست جاري استصحاب قطعا چون بوده فراغ قاعده به بلكه نبوده استصحاب به قطعا عروه صاحب نظر

 .گفتيم كه بود وارد آن بر هم هايی

 چيست؟ عروه صاحب مقصود

 .است صحيح خويی آقاي تفصيل همان

 :پنجم مسأله

 الظهر آخر جعلها العصر أول هذه و أتمها أنه أو الظهر آخر بيده التی الركعة أن فی شك إذا الخامسة

 : عصر اول ركعت يا است ظهر چهارم ركعت است ان در كه ركعتی اين كه كرد شك مصلی اگر

 .است ظهر چهارم ركعت كه گذارد می بنا:  عروه صاحب

 بگذارد رعص بر را بناء واگر بگذارد ظهر آخر ركعت بر را بناء بايد كه است اين عروه صاحب مقصود:  خويی آقاي

 بلكه كرده امتثال را ظهر نماز دارد شك چون است اشتغال قاعده ظهر بر بناء وجوب دليل. است نماز ابطال

 .است ظهر نماز قطع اش الزمه كند عصر نماز نيت اگر لذا دارد وجود هم ظهر بقاء استصحاب

 گذارد صرع بر را بناء يا بخواند را عصر سپس و بگذارد ظهر بر را بناء تواند می كه است اين مقصود: حكيم آقاي

 كرده كش آن در كه ركعتی اين كه كند نمی اثبات ظهر بقاء استصحاب اما. كند اتيان را عصر هم و ظهر هم سپس

 عقط آيا صورت اين در كه دارد شك چون بگذارد عصر بر را بناء تواند می اينكه دليل اما. است ظهر نماز جزء

 .شود می جاري برائت و يانه شود می نماز

 :حكيم آقاي بر استاد اشكال

 ظهرتمام يتن به بايد را ركعت اين بايد گويد می عقل اما است ظهر ركعت اين گويد نمی گرچه ظهر بقاء استصحاب

 . كند
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 ظهر بقاء استصحاب و است قطع حرمت بلكه نيست كه فريضه اتمام وجوب اند گفته برخی قطع، حرمت بلحاظ اما

 . است نماز قطع كه كند نمی اثبات

 رامح مرتكب نماز، قطع صورت است،در ظهر آخر يا است عصر ركعت اين داند نمی كه كسی اگر چطور:   اشكال

 اطلب نمازش كه دارد قطع دهد ادامه عصر نماز نيت به اگر هم اينجا عصر نماز قطع يا كرده ظهر قطع يا چون شده

 كه باب اين از نه اما) است نشده حفظ ظهر از بعد عصر ترتيب گويد می ظهر اتيان عدم استصحاب چون است

 عبارت در "الظهر آخر جعلها" لذا( كند نمی قطع اثبات ظهر اتيان عدم استصحاب بگويد تاكسی كرده صالت قطع

 . است مولوي وجوب بلكه نيست ارشادي عروه،

 داند نمی زيرا است القاعده علی ظهر به عدول وجوب چون نداريم هم حرف اين به نياز ما اصال اينكه بر عالوه

 .يانه خوانده را ظهر

 

 :ششم مسأله

 إتمامها وطاألح كان إن و صالته بطلت المغرب عن سها أنه تذكر و األربع و الثالث بين العشاء فی شك إذا السادسة

 12: ص ،2ج ،(اليزدي للسيد) الوثقى العروة. بالمغرب اإلتيان بعد إعادتها ثمَّ  باالحتياط اإلتيان و عشاء

 باطل او عشاء نماز نخوانده، را مغرب نماز كه آيد می يادش همچنين و كرده 4و3 بين شك عشا نماز در كه كسی 

 دده ادامه را عشاء تواند نمی و است نماز مبطل مغرب نماز در شكوک زيرا كند عدول مغرب به تواند نمی و است

 تيانا مغرب نماز تمام از بعد بايد عشا نماز تمام كه است اين روايات ظاهر چون خورده خلل ترتيب شرط به زيرا

 .شود

 را مغرب سپس و دهد می ادامه را عشا نماز اما كند عدول تواند نمی مغرب به گرچه كه است اين ما نظر: استاد

 .شود می حل التعاد حديث با ترتيب به خلل اشكال زيرا خواند می

 .است ناسی مختص التعاد:  نائينی ميرزاي و مشهور مبناي: است مختلف مبانی التعاد در

 (مضطر نه و مقصر نه.)است( معذور)قاصر جاهل و ناسی به مختص: خويی آقاي

 .شود می( غيرشاک)مقصرغافل و( شاک)قاصر جاهل ناسی، شامل التعاد: تبريزي آقاي
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 مگر ردندا نماز تصحيح از تمكن كه است كسی مضطر از مقصود. شود می شامل را مضطر و ناسی فقط: ما مبناي

 .بااعاده

 

 :هفتم مسأله

 إلىالعدول يحتمل و الصالتين أعاد ثمَّالظهر أتم و قطعها ركعة الظهر من ترک أنه العصر أثناء فی تذكر إذا السابعة 7

 أنه لعشاءا أثناء فی تذكر إذا كذا و الصالتين إعادة ثمَّ الثانية ركوع فی يدخل لم إذا لها رابعة بيده ما بجعل الظهر

 13: ص ،2ج ،(اليزدي للسيد) الوثقى العروة. ركعة المغرب من ترک

 عصر  نماز نخوانده، را ظهر نماز از ركعت يك كه شود می متوجه عصر، نماز حال در مصلی اگر: عروه صاحب

 سپس و دهد می ادامه بود كرده رها كه را عصر نماز ان بقيه آن، از بعد و كند تمام را ظهر نماز و كند رها را

 خود چهارم راركعت آن كندو عدول ظهر بگوييم،به كه دارد هم احتمال فرموده سپس. دهد می ادامه را هردونماز

 .كند اعاده را نماز هردو سپس و باشد نشده دوم ركعت ركوع وارد براينكه مشروط دهدالبته قرار

 

 :  دارد صورت دو مسأله اين فرموده خويی آقاي

 : اول صورت

 يرغ در سالم بابت سهو سجده و) ظهر اتمام از بعد و كند ظهر به عدول نشده، وارد دوم ركعت ركوع به هنوز اگر

 كه كند عدول به اشكال كسی است ممكن. خواند می عصر نماز( سهو سجده بنابرلزوم البته ها، زياده و محل

 كه اردد روايت در نخوانده ظهر نماز كه كسی ولكن بله كه است اين جوابش لكن "عليه ماافتتحت علی الصالة"

 . است جايز ظهور به عدولش

 .است( االحرام تكبيرة)ركن زياده اش الزمه ظهر، به عدول صورت در: اول اشكال

 اندد می مبطل را نقيصه تنها روايت، اما و است التعاد قاعده منه مستثنی مشمول مقام،: اوال: خويی آقاي جواب

 نيست زياده اصال االحرام تكبيرة اين: ثانيا. باشد نماز مبطل االحرام تكبيرة در سهوي زياده كه نداريم دليل اما

 اينكه قصد به كند اتيان را جزئی كه كند می صدق صورتی در زياده يعنی االعاده فعليه صالته فی زاد من چون
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 و است آورده ديگري نماز قصد به بلكه نياورده ظهر نماز در زياده قصد به كه مقام در اما باشد نماز همين جزء

 را ديگري طواف تواند می نچسبيد دلم به بگويد و زده شوط هفت كسی اگر كه طواف باب در است همينطور

 ونچ است تمام ما نظر به دوم جواب اين و نيست هم طوافين بين قران و( قبل طواف در دخول قصد به نه)بياورد

 همين مثل شود می وارد مواردي در خويی آقاي بر هايی نقض اگرچه نياورده قبلی عمل آن عنوان به كه مكلف

 هب نياز دوم جواب طبق كه حالی در بياورد، اتمام و تمام از اعم قصد به ديگري طواف فرموده كه طواف مسأله

 ناي الزمه: قلت ان. است نكرده قبل طواف در زياده چون آورد می جديد قصد به طوافی بلكه نيست اعم قصد

 نماز مهادا سپس بياوردو را ديگري نماز نماز، اثناء در بتواند مصلی اينكه يعنی است نماز در اقحام صحت حرف،

 فی زاد نهال) تعليل واال باشد نرسيده ركوع به كه تازمانی البته تواند می بله قاعده طبق: قلت.دهد انجام را اولی

 .شود می هم ركوع شامل اولويت طريق به دار سجده سوره قرائت درصورت نماز بطالن براي(المكتوبه

 .است مخل كه بوده كرده عصر نيت ظهر، به عدول صورت در:  دوم اشكال

 ( : خويی آقاي)اول جواب

 اشدب می ماافتتحت علی زيراالصالة است نماز ابتداي در نيت مالک و است ملغی نماز اثناء در سهوي هاي نيت

 مازن ابتداي در نيت چون ندارد اشكال كرد تمام ظهر نيت به نماز دراثناء و كرد شروع عصر نماز كسی اگر لذا

 مَكْتُوبَةِالْ الصَّلَاةِ فِی قَامَ رَجُل  عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ مُعَاوِيَةَ عَنْ است روايت اين مطلب اين دليل است، مالک

 .عَلَيْهِ الصَّلَاةَ افْتَتَحَ  مَا عَلَى هِیَ قَالَ مَكْتُوبَة  أَنَّهَا فَظَنَّ النَّافِلَةِ فِی قَامَ أَوْ نَافِلَة   أَنَّهَا فَظَنَّ فَسَهَا

 و كتبه عبجمي اخبرنا)فهرست در شيخ سند اين زيرا نيست تمام عياشی به شيخ مرحوم سند: اوال:  استاد اشكال

 لمفضلا ابی لكن است( ابيه عن عياشی مسعود بن محمد بن جعفر عن المفضل ابى عن اصحابنا من جماعه رواياته

 بدون او زا من فرموده نجاشی لذا كنند می تضعيف را او اصحاب همه گويد می نجاشی بلكه ندارد توثيق شيبانی

 است، ريضهف و نافله نماز نيت روايات، اين مورد: ثانيا و(هستند ثقات از نجاشی مشايخ يعنی) كنم نمی نقل واسطه

 نَوَى مَنْ صَلَاةِ بُطْلَانِ عَدَمِ  بَابُ)داده قرار اينگونه را باب عنوان لذا نفهميده اطالق روايات، از هم وسائل صاحب

 هر بر لتدال تا نيست تعليل ماافتتح، علی هی جمله اما و( أَوَّال نَوَى مَا ذَكَرَ  إِذَا بِالْعَكْسِ وَ نَافِلَة  أَنَّهَا ظَنَّ  ثُمَّ  فَرِيضَةً

 اگر ويدبگ كسی امااينكه باشد عهد براي ال اين دارد احتمال اينكه و... ماافتتح علی النه نفرموده چون كند نمازي

 عليهم هائم كه است اين جوابش( ظاهر اسم نه باضمير) عليه ماافتتحت علی هی فرمود می بايد بود عهد براي اين

 .است عرفی تعبير اين و كردند می صحبت قوم برلسان و نبودند فصاحت مقام در(قرآن مانند) روايات در السالم
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 عَنْ  يالْمُهْتَدِ بْنِ الْعَزِيزِ عَبْدِ  عَنْ مَحْبُوب  بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ عَنْهُ وَ: دوم روايت اما

 أَنَّهَا نْوِييَ  هُوَ وَ  رَكْعَةً  فَصَلَّى فَرِيضَة  صَلَاة  فِی قَامَ  رَجُل  عَنْ  سَأَلْتُهُ: قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ  يَعْفُور  أَبِی بْنِ اللَّهِ عَبْدِ 

 عَلَى فَرِيضَةِالْ فِی فَأَنْتَ بَعْدُ  الشَّكُّ فَدَخَلَكَ الْفَرِيضَةَ تَنْوِي أَنْتَ وَ قُمْتَ إِذَا قَالَ وَ لَهَا وَ  فِيهَا قُمْتَ الَّتِی هِیَ فَقَالَ نَافِلَة 

 يُحْسَبُ  مَاإِنَّ وَ النَّافِلَةِ فِی فَأَنْتَ فَرِيضَةً بَعْدُ تَنْوِيهَا إِنَّكَ ثُمَّ نَافِلَةً تَنْوِي أَنْتَ وَ فِيهَا دَخَلْتَ كُنْتَ إِنْ وَ لَهُ قُمْتَ الَّذِي

 .صَلَاتِهِ أَوَّلِ فِی ابْتَدَأَ الَّتِی صَلَاتِهِ مِنْ لِلْعَبْدِ

 دالعزيزعب: ثانيا نيست تمام عياشی به شيخ سند هم باز اوال لكن و است اول روايت از بهتر گرچه هم روايت اين

 از مهتدي ابن چون ندارد توثيق كه است عبدي بن عبدالعزيز دارد احتمال و است نسخه اشتباه هم مهتدي بن

 اين بر رچهاگ باشد مطلق نيست معلوم عبد از مقصود چون ندارد اطالق ثالثا كند نمی نقل يعفور ابی ابن عبداهلل

 نه ردهك سهو اثناء در كه است كسی روايت مورد اندكه كرده اشكال برخی اينكه اما كنيم نمی پافشاري اشكال

 حديث يلذ در تعليل بلكه نداريم كار سوال مورد با ما چون است اشتباه حرف اين كرده، نيت در اشتباه كه كسی

 .دارد اطالق

 یفِ الطَّبْرِسِیُّ طَالِب  أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنُ احْمَدُ)گرفته مؤيد هم را شريف توقيع روايات، اين بر عالوه خويی آقاي

 لظُّهْرَ ا صَلَّى رَجُل   عَنْ يَسْأَلُه إِلَيْهِ  كَتَبَ أَنَّهُ ع الزَّمَانِ  صَاحِبِ عَنْ  الْحِمْيَرِيِّ  جَعْفَر   بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْإِحْتِجَاجِ

 فَأَجَابَ  صْنَعُ؟يَ كَيْفَ رَكْعَتَيْنِ الظُّهْرَ صَلَّى أَنَّهُ اسْتَيْقَنَ رَكْعَتَيْنِ الْعَصْرِ صَلَاةِ مِنْ صَلَّى أَنْ فَلَمَّا الْعَصْرِ صَلَاةِ فِی دَخَلَ وَ

 يْنِ الرَّكْعَتَ جَعَلَ حَادِثَةً أَحْدَثَ  يَكُنْ لَمْ إِنْ وَ الصَّلَاتَيْنِ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِهَا يَقْطَعُ حَادِثَةً الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ أَحْدَثَ كَانَ إِنْ

 ( ذَلِك بَعْدَ الْعَصْرَ صَلَّى وَ الظُّهْرِ لِصَلَاةِ  تَتِمَّةً  الْآخِرَتَيْنِ

 ذال است مرسل حميري جعفر بن عبداهلل محمدبن به احتجاج در طبرسی سند چون ندارد سند روايت اوال لكن

 لرَّكْعَتَيْنِ ا جعَلَ عبارت اين است محتمل فرموده حكيم آقاي كه همانطور ثانيا و نموده مؤيد به تعبير هم خويی آقاي

 كه وركعتید نه بياور ظهر نماز عنوان به را مانده باقی عصر نماز از كه ركعتی دو يعنی الظُّهْرِ لِصَلَاةِ  تَتِمَّةً  الْآخِرَتَيْنِ

 خويی آقاي. اند نكرده عمل روايت اين به اصحاب از هيچكدام اينكه بر عالوه دهد قرار ظهر عنوان به را خوانده

 بعد وجه رد اي نكته لكن و جدا بعيد باشد عصر بعدي ركعت دو اخيرتين از مقصود  اينكه اما و فرموده مستند در

 بود مامت سندش اگر كه است حكيم آقاي كالم بر قرينه قطعا هم ذلك بعد العصر وصلی عبارت اما كند نمی ذكر

 بعد رالعص استأنف فرمود می بايد خويی آقاي كالم طبق واال نماز اثناء در نماز اقحام جواز بر شديم می ماملتزم

 .اعاد يا ذلك
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 الْعَصْرِ  فِی دَخَلَ مَنْ حُكْمِ بَابُ فرموده و نداده فتوا كه آنجايی از را باب عنوان وسائل صاحب مرحوم اينكه و

 .تاس داشته قبول را داللی اشكال شود می معلوم ،رَكْعَتَيْن الظُّهْرَ صَلَّى كَانَ أَنَّهُ تَيَقَّنَ ثُمَّ  رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى

 (حكيم آقاي: )دوم جواب

 طبق نخوانده ظهر نماز كه آيد می يادش و كرده شروع عصر نماز كسی اگر كه است عدول روايات مشمول مقام

 . كند می عدول هم فيه مانحن در لذا كند می عدول روايت

 يعنی است قياس مقام به نسبت شمولش و است همجنس به عدول عدول، روايات مورد:  حكيم آقاي اشكال

 كه مدهآ يادش سوم ركعت مثال لكن خوانده ترتيب به انتها تا نماز اول از مصلی مثال كه است اين روايات مضمون

 و كرده عصر نيت كه مقام در اما دهد می قرار سوم همان را ركعتش و كند می عدول نيت همانجا در نخوانده ظهر

 ركعت همچنس كه كند می چهارم ركعت به عدول رانخوانده ظهر چهارم ركعت كه آيد می يادش اول ركعت در

 . نيست اول

 كرده فراموش را نماز همه كه است كسی روايات مورد اينكه بر عالوه است صحيح حكيم آقاي اشكال:  استاد

 وبَ يَعْقُ بْنُ مُحَمَّدُ. دارد وجود فرق احتمال مقام، به نسبت شودوالاقل نمی مقام شامل و ندارد اطالق روايت باشدلذا

 يز  حَرِ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ جَمِيعاً شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَ  أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ

 رَاغِكَ فَ  بَعْدَ أَوْ الصَّلَاةِ فِی أَنْتَ وَ فَذَكَرْتَهَا الْعَصْرَ صَلَّيْتَ حَتَّى الظُّهْرَ نَسِيتَ اذَا:....ِقَالَ ع جَعْفَر  أَبِی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ

 كه نيست تعليل أَرْبَع مَكَانَ  أَرْبَع   هِیَ فَإِنَّمَا عبارت اين. أَرْبَع مَكَانَ أَرْبَع  هِیَ فَإِنَّمَا الْعَصْرَ  صَلِّ  ثُمَّ  الْأُولَى فَانْوِهَا

 اندهخو نماز فهمد می نماز خواندن از بعد مثال اينكه مثل دارد هايی نقض گرنه و باشد ركعت 4 جاي به ركعتی4هر

 .باشد پدرش قضاي يا قضايش نماز كه كند می نيت بوده

 ايدب خوانده، را عصر و نخوانده ظهر نماز كه كسی كه است اين معنايش آيا و است مجمل اخير عبارت اين بلكه

 نماز مكان ركعت 4 اين يعنی شود می التعاد مشمول و خورده ترتيب به خلل چون بخواند عصر نيت به را نمازي

 خويی آقاي لذا شود می محسوب ظهر ركعت4 مكان اين يعنی يا فرموده تبريزي آقاي چنانچه شود می واقع عصر

 از تبريزي آقاي آنچه لكن. بخواند الذمه مافی قصد به رجاء بعدي ركعت4 كه است اين احوط فرمايد می هم

 همان جهت به بخواند ظهر نيت به ركعت 4 كه اند داده فتوا مشهور اينكه اما است ظاهر خالف فهميده روايت

 .است قاعده منه مستثنی مشول ترتيب چون است التعاد قاعده
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 بااين هم عروه كالم در عدول احتمال دليل و كند اعاده بايد و است باطل نماز كه است عروه صاحب با حق لذا

 . شد معلوم بيان

 ههمرا خويی آقاي مرحوم با الغطاء كاشف مرحوم تنها و اند كرده اشكال را عدول عروه، محشين همه تقريبا لكن

 فتواي كندو اتيان را عصر ظهرو نماز بايد ابتدا از و كند می رها را نماز مصلی صورت اين در خالصه. است

 .است احتياط با مطابق عروه صاحب

 :دوم صورت

 : شد دوم ركعت ركوع وارد مصلی اگر

 .است باطل نمازش:  عروه صاحب

 لدرحا كه كسی مثل شده باطل ظهرش شد، ركوع وارد وقتی چون كند ظهر نماز به عدول تواند می: خويی آقاي

 .كند عدول بايد كه نداشته وضو ظهرش نماز كه فهميد عصر نماز

 شامل را موارد اين تا ندارد اطالق(است قاعده خالف كه)عدول روايات لكن ندارد اشكال فنيا مطالب اين: استاد

 .شود

 ورتص در زياده، اين لوال كه دارد قبول هم خويی آقاي خود كه المكتوبه فی زاد النه روايت به نسبت نكته دو

 هاتن المكتوبه فی زاد النه:  اوال اما نيست قبل نماز در زياده ركوع كردن اضافه چون است صحيح نماز عدول،

 كرد تعدي توان نمی و باشد زياده ركعت 4 از بعد سجده كه نداريم دليل اما كرده زياده به تعبد را اثناء در سجده

 زا بعد به تعدي توان نمی بود نماز اثناء به مربوط كه عمار موثقه كه داردهمانطور وجود زيادي هاي نقض اال و

 آقاي خود:  قلت كرده فراموش را نماز سالم چون است اثناء در هنوز هم مقام در شخص اين: قلت ان نمود نماز

 .فتدا می نماز از بعد ركوع لذا نيست نماز جزء سالم گويد می التعاد قاعده و ماافتتح علی الصالة فرمود خويی

 كه یدرصورت لكن)كند اضافه را ركوع نماز اثناء در ولو شود نمی شامل را مقام المكتوبه فی زاد النه اصال: ثانيا

 فرموده اي تقيه تعليل امام و است باطل نمازش فرموده كه است عزائم سوره قرائت روايت مورد زيرا( نباشد زياده

 مازن بطالن نتيجه در و تعدي بر اجماعی اگر لذا. زاد النه فرموده كه است شخص همين به نسبت تعبد و است

 .نمود تعدي توان نمی نباشد،
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 هشتم: مسأله

 بالمنافی اإلتيان قبل كان فإنتعيين غير من إحداهما من ركعتين أو ركعة نقصان علم ثمَّ صالتين صلى إذا الثامنة

 كان إن و اطااحتي السالم ألجل السهو بسجدتی اإلتيان بعد فقط األولى أعادثمَّ  النقص من يحتمل ما الثانية إلى ضم

 .الذمة فی ما بقصد واحدة بصالة أتى إال و أعادهما العدد فی اختلفتا فإن بالمنافی اإلتيان بعد

 14: ص ،2ج ،(اليزدي للسيد) الوثقى العروة

 يا اولی از يا نخوانده را ركعت يك كه كند می يقين نماز از پس لكن راخوانده عصر و ظهر نماز مثال مصلی اگر

 اعاده را لاو نماز و كند ضميمه عصر نماز به ركعت يك بايد شده ايجاد منافی اتيان از قبل يقين اين اگر:  دومی از

 .سالم زياده جهت به سهو سجده اتيان از بعد كند می

 را وهرد بايد عشا، و مغرب نماز مثل بودند مختلف عدد در نماز دو آن اگر: بوده منافی اتيان از بعد يقين اگر اما

 .كند می اتيان الذمه مافی قصد به را نماز يك هستند يكی عدد در اگر اال و كند اعاده

 : دارد صورت 4 مساله فرموده حكيم آقاي

 اعاده بايد را نماز هردو فرموده: دهد انجام منافی نماز هردو از بعد هم و الصالتين بين هم سهوا اگر: اول صورت

 با نماز هردو در تجاوز قاعده همچنين و كند می تعارض دوم نماز در فراغ با اولی نماز در فراغ قاعده چون كند

 يجهنت دوم نماز از اتيان عدم استصحاب كذا و اول نماز از ركعت يك اتيان عدم استصحاب لذا كند می تعارض هم

 در شك باب از هردو به نسبت را اشتغال قاعده ، ندانيم حجت را استصحاب هم اگر و است نماز هردو اعاده اش

 با رظه نماز اعاده از برائت زيرا نيست جاري شرعی برائت اما و. كنيم می عصرجاري به امر و ظهر به امر امتثال

 .كنند می تعارض عصر اعاده از برائت

 هب ركعت يك بايد: است نداده انجام منافی نماز دو از بعد اما داده انجام دونماز بين منافی يك تنها:  دوم صورت

 . فراغ قاعده دليل به ندارد الزم اعاده هم اولی نماز و كند ضميمه آخر نماز

 هردو در كه هم تجاوز قاعده دارد، تعارض اولی در بافراغ و شود می جاري هم دومی در فراغ قاعده: قلت ان

 اريج باهم كه دومی در اتيان عدم استصحاب و اولی در اتيان عدم استصحاب ماند می باقی لذا دارد تعارض باهم

 را یاول كه است اين دواستصحاب نتيجه شودو نمی عمليه قطعيه درمخالفت ترخيص اش الزمه زيرا شوند می

 كند اعاده بايد را اولی نماز فرموده هم عروه صاحب لذا و كند می ضميمه ركعت يك هم دومی به و كند می اعاده
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 نيست جاري اولی اعاده از برائت اما و ندارد وجود اولی براي مصححی كه است اين اولی اعاده دليل بنابراين

 .نيست برائت جاي امتثال در شك موارد در چون

 دوم نماز ودر شود می جاري اول نماز در فقط فراغ قاعده زيرا ندارد اعاده اول نماز كه شود گفته است ممكن

 چون شود نمی جاري قطع جواز بلحاظ فراغ قاعده چون كند تعارض اولی در فراغ با بخواهد تا شود نمی جاري

 قطع ردك ضميمه وقتی و كند ضميمه را ركعت يك بايد لذا دارد وجود قطع حرمت گويد می نماز بقاء استصحاب

 الفبخ است قطع حرمت اثرش دومی در نماز بقاء استصحاب لذا. ندارد اثر فراغ قاعده وديگر دارد نماز صحت به

 دارد نماز خروج به قطع كه اولی

 را موارد اين و است اجماع دليلش نماز قطع حرمت: اوال فرموده خويی آقاي كه است اين حرف اين اشكال لكن

 مثبت اصل به مگر را منافی اتيان وسيله به نماز قطع كند نمی اثبات نماز بقاء استصحاب: وثانيا شود نمی شامل

 فراغ قاعده كه ماست عرض ديگر، جواب و. بشود قطع كنم، رها را نماز اگر كه است اين عقليش الزمه زيرا

 صولا تعارض از اينكه يكی: شود می اصول جريان عدم سبب كه داريم كبري دو زيرا كند می تساقط و تعارض

 فراغ باوجود مقام در و بيايد الزم تعارض جريان، عدم و تعارض عدم از اينكه دومی و بيايد الزم تعارض عدم

 دمع طرفی از و شود جاري استصحاب تا نشود جاري فراغ كه شود فرض اول بايد لذا شد نمی جاري استصحاب

 .التعارض جريانهما عدم من يلزم لذا است استصحاب جريان بر متوقف فراغ جريان

 اگر كه است اين اش الزمه باشد اجماع دليلش اگر چون است باطل فرموده خويی آقاي كه دوم و اول جواب اما

 يستن مورد اين اجماع قدرمتيقن چون كند قطع را نماز بتواند كردبايد ركوع اتيان در شك سجده، حال در مصلی

 . است مثبت چون است قطع اين كندكه نمی اثبات ركوع در جاري تجاوز قاعده ثانيا و

 ادله خود قطع حرمت دليل و است حرام آن قطع نمود تصحيح ظاهر مقام در را آن بتوان كه نمازي هر ما نظر به

 كه ستا اين معنايش بياور سهو سجده و بگذار براكثر را بنا مثال عندالشك فرمايد می وقتی كه است شكوک

 دتوان می او بفرمايد امام كه ندارد هم روايت يك در حتی و دارد نماز قطع حرمت است، تصحيح قابل كه نمازي

 خويی يآقا كالم اين اما. ايم نكرده پيدا بدهد قطع جواز به فتوا كه هم قائلی و كند استيناف و بشكند را نمازش

- است حيحتص قابل نماز كه هستند باطله شكوک دربرابر و نيستند الزام درمقام روايات اين كه- شيخنااالستاذ و

 به یوقت داند می حرام را نماز قطع موارد برخی در شارع كه داريم قطع اينكه به توجه با زيرا باشد نمی صحيح

 هك نگفتم تو به مگر گويد می شارع بشكند را نماز او سپس و بگذار 4بنارابر 4 و3 بين عندالشك بگويند كسی
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 كه دنفرمو يكبار حتی السالم عليه امام شكوک ادله از كدام هيچ در چرا بود ارشاد مجرد اينها اگر و! بگذار 4بنابر

 سیك اگر و. نبود واجب واال است واجب شكوک مسائل تعليم لذا. بخوانی دوباره و بشكنی را نمازت است جايز

 . كند جاري حرمت از برائت تواند نمی فردي چنين كه است اين حداقل نكند ماراقبول بيان بخواهد

 حرمت در مجمعين كالم موضوع كه معلوم كجا زيرااز شد روشن هم خويی آقاي دوم اشكال بطالن بيان بااين و

 تمام ار آن بايد است صحيح كه نمازي كه بوده اين آنان از برخی يا آنان مقصود شايد باشد قطع نماز، شكستن

 را صحاباست كه آنها اما باشد قطع ، اجماع موضوع كه لوسلم ثانيا. اند برده بكار مرادف، تعبير تسامحا لكن كرد

 حرمت وعموض هم شارع كه كنيم كشف بايد گوييم می بدانند حجت را استصحاب كه سلم لو و دانستند نمی جاري

 .قطع حرمت نه باشد اتمام وجوب شارع مقصود است ممكن اما است داده قرار قطع را

 .نمايد اعاده را اولی نماز و كند ضميمه ركعت يك بايد ما نظر به خالصه

 : نكته

 عدم به يقين آن از بعد و خواند دونماز كسی اگر يعنی شود می شامل را صورت دو و دارد اطالق عروه مسأله

 دوم صورت و است صحيح بالوجدان نماز دو اين از يكی كه دارد يقين گاهی صورت اين در كرد ركعت يك اتيان

 كافی اولی اعاده آيا هم صورت اين در. باشد نكرده اتيان ركعت يك هرنمازي از دهد می احتمال كه است اين

 نمايد؟ اعاده هردورا بايد يا است

 : باشد كم ركعتش يك نماز هردو كه دهد می احتمال و است كم نمازها از يكی از ركعت يك دارد يقين اگر حال

 گويد می نماز هردو از ركعت اتيان عدم استصحاب:  قلت ان. كند اعاده را نماز يك تنها كه است اين عروه ظاهر

 3 مقام در ما كه است اين عروه نظر قطعا.  كرده تعارض كه هم فراغ هاي قاعده و كند اعاده را نماز هردو بايد

 می تساقط و تعارض اولی قاعده دو. احدهما در سومی و دوم نماز در دوم و اول نماز در يكی داريم فراغ قاعده

 . ندارد تعارض كه احدهما در فراغ قاعده اما كند

 وگاهی دارد واقعی تعين گاهی احدهما زيرا نيست درست االطالق علی فراغ قاعده اين:  اصفهانی محقق اشكال

 و اه ظرف دو از يكی در افتاد زمين روي از بول قطره و كرد بول شخصی اينكه مثل اول صورت در ندارد تعين

 دارد واقعی تعين كه اول اناء چون شود می جاري او در طهارت قاعده باشد افتاده هم دومی در دهد می احتمال

 است نجس اناء هردو اينكه مثل ندارد واقعی تعين باالجمال معلوم ديگر طرف اگر اما دارم شك ديگر اناء در اما
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 هارتط قاعده تا ندارد واقعی تعين كه ديگر ظرف آن ديگر باشد نجس هردو اگر خوب افتاده هردو در بول قطره و

 اطالق دبگوي كسی تا اثباتی نه است ثبوتی محذور قاعده از مانع لذا نداريم ديگري طرف چون كند جاري ان در را

 . دارد

 مقام بلحاظ و ندارد محذور لذا است مشكوک دو اين از يكی گويند می عرفا  اثبات مقام بلحاظ:  اول جواب

 تعين كه ذهن در اما ندارد تعين درخارج ولو كه است ذهنيه صورت شود می جاري اصل آن در كه اونی ثبوت

 .دارد

 جاري خارجی وجود در وضعی احكام چون شود نمی جاري ذهنيه صورت در كه طهارت قاعده:  استاد اشكال

 .شود می

 ديگر اناء النجاسه معلوم آن اينكه بشرط كنيم می جاري را طهارت قاعده هرانائی در( : صدر آقاي)دوم جواب

 دباش دومی دارد ناقصه ركعت كه نمازي اينكه بشرط كنيم می جاري اول نماز در را فراغ قاعده هم مقام در باشد

 .باشد اولی در ناقص براينكه مشروط كنيم می جاري دوم نماز در كذا و

 كدام اين كه نكند تعين ولی بگيرد قضا روز يك اگر دارد قضا روزه روز 4 كسی اگر فرمود می روحانی محقق

 11 از ايعب مثال كه المعين فی كلی بيع به كرديم نقض ما. شود نمی ساقط آنها از كدام هيچ باشد روز4 آن از يك

 اقرار خودش اينكه عين در ندارد واقعی تعين اصال يكی آن كه حالی در فروشد می را يكی مكاسب، هاي كتاب تا

 حل اما. نيست درست نمازش يك كه پذيرفت ايشان كه است من مال مكاسب هاي كتاب از تا 9 االن كه دارد

 علم حقيقت كه كند حل نتوانسته كسی كنون تا كه است اجمالی علم در اي عويصه اوال كه است اين هم مطلب

 از يكی بگويد موال اگر. دانيم نمی را تحليلش اما دارد فرق وجدانا باهم كه داريم كبري دو ما چيست؟ اجمالی

 است هردو بر انطباق قابل و گرفته تعلق احدهما انتزاعی جامع به وجوب تخييري واجب در بخور را ظرف دو اين

 كدام مداني نمی كه احدهما نجاست با گرفته تعلق اجمالی علم اگر طرفی از و است مكلف اختيار به هم انطباق و

 دست كه هركدام روي كه اول صورت بخالف است مشكوک هركدام بر نجاست انطباق يعنی است نجس ظرف

 اين از و دارند هم به فرقی چه صورت دو اين در احدهما كه است اين عويصه است تكليف مصداق بگذاريم

 یواقع تعين صورتی هيچ در اجمالی علم اطراف در احدهما كه شود می روشن اصفهانی محقق بر اشكال عويصه

 بگويد تواند نمی مكلف بوده نجس غربی اناء اهلل علم فی اما است نجس شرقی اناء مثال دارم يقين اگر چون ندارد

 ظرف زا كدام هيچ كه صورتی به شود می نقض چون دانستم نمی من لكن و بوده غربی اناء من اجمالی علم متعلق
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 اج هيچ در اجمالی علم لذا است نداشته هم واقع ولی داشتم اجمالی علم كه حالی در نبوده نجس اهلل علم فی ها

 يقين ابس چه چون است نبوده من علم متعلق كه بوده ونجس دارد تعين اهلل علم فی كه ظرفی اون اما ندارد تعين

 معل تحليل لذا. شرقی اناء در هم ان افتاده خون اهلل علم فی اما افتاده هم بول و است نجس اناء دو از يكی دارم

 بگويد كسی ندارد معنا لذا  نيست تحليل قابل معصوم غير براي حضوري هاي علم تمام چون فهميم نمی را اجمالی

 خارجی شيئ يا گيرد می تعلق ذهنی صورت به علم

 ماش ام نخورده بيشتر نجس يك خوردم را اناء دو وهر است نجس اناء دو از يكی دارم يقين اگر كه دوم نكته اما

 یم نيست تطبيق قابل كه اون گوييد می احدهما در گوييم می شود می جاري كدام در طهارت قاعده گوييد می

.  يانه است تكليف مصداق بياورم را دو اين از يكی اگر تخييري دروجوب نيست، تطبيق قابل دليل چه به گوييم

 اما رفتمگ وضو پاک آب با قطع گرفتم وضو هردو با و است پاک بالوجدان ظرف دو اين از يكی كه دارم يقين اگر

 هارتط قاعده كه- اشكال اين ثبوتی بلحاظ اما. گوييم می را همين هم مقام در همينطور است يكی كدام دانم نمی

 فرضش نآ در و است نقيضين اجتماع ثبوتی اشكاالت نهايت چون نيست صحيح - شده اعتبار اناء كدام براي را

 در خواهد می اثر اعتبار اينكه اما و نيست محال كه محال فرض و فرض يعنی اعتبار هم مقام در نيست محال كه

 حالم محال فرض كه ندارد خارجی وقوع بگوييد اگر و است صحيح نماز دو از يكی كه كند می اعتبار هم اينجا

 يا ستا صحيح آن هردوتاي كه ندانست امتثال مقام در انسان اگر گويند می عقال كه است اين هم اثرش و نيست

 الاشك هم خويی آقاي لذا. كرد اشكال توان نمی ديگر كنم می قبول را اينها از يكی من گفت هم شارع و يكی

 و تاس پاک لباسش دو از يكی دارد يقين كه جايی مثل مشابه موارد در ايشان خود واال پذيرد نمی را ثبوتی

 نمازي همان در را فراغ قاعده فرموده لباس هردو در نماز دو اتيان از بعد و ندارد طهارت به يقين را ديگري

 .است بوده نماز كدام ندانيم ولو خوانده طاهر لباس در مصلی كه كنيم می جاري

 شود می جاري نماز دو از يكی در فراغ قاعده نيز مقام در و شود می جاري اناء دو از يكی در طهارت قاعده لذا

 .دارد زياد هاي نقض ورگنه

 والسالم 

  

 


