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 بسم الله الرحمن الرحیم

 واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین صلی الله علی محمد وآله الطاهرینو

ة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلل ساعة ولیلا  اللهم کن لولیلک الحجل

 وحافظا وقائدا وناصرا ودلیال وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتلعه فیها طویال.

د وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی  اللهم د وآل محمل ل ظالم ظلم حقل محمل العن أول

 جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السالم علیک یا أبا عبد الله وعلی االرواح التی حلت بفنائک علیک منی سالم الله أبدا ما بقیت 

وال جعله الله آخر العهد منلی لزیارتکم، السالم علی الحسین وعلی علیل بن وبقی اللیل والنهار 

 الحسین وعلی أوالد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

ل ظالم باللعن منی وابدء به أوال ثم العن الثانَی والثالث والرابع اللهم العن یزید  اللهم خصل أنت أول

بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل  خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر

 مروان إلی یوم القیامة.

 فروع العلم االجمالی

 (حمد  الااهرود ححفظه الله تعالیتقریرا ألبحاث شیخنا االستاذ اال

 لسید مهد  البادکوبیل

 ه.ق 1439و  1437 شوال
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 االهمل  الکبریات بل االصول لیس هو مجرد ال یخفی أن االعلم فی االصول أعلم فی الفقه إال أن

بخواص  العاجز عن التطبیق، نظیر العالم وإال فالعالم بالکبریاتمنها هو تطبیقها علی الصغریات 

 عن تاخیص المرض. االدویة العاجز

 هذا ومن أهمل موارد التطبیق هی فروع العلم االجمالی.

 :1المسألة 

یده ظهر أو عصر فإن کان قد صللی الظهر قال السیدحقدس سره( فی العروة: إذا شكل في أنل ما ب

ها أو ال عدل به إلیها.  بطل ما بیده و إن کان لم یصللها أو شكل في أنله صالل

 لهذه المسألة صور مختلفة: 

 الصورة االولی: 

ما لو شکل فی أنل ما بیده ظهٌر أو عصٌر وهو ال یدر  أیضا ما نو  حین الدخول فی الصالة مع 

 ففیه أقوال:  العلم بإتیان الظهر

 االقوال فی هذه الصورة:

 القول االول: البطالن مطلقا کما هو ظاهر العروة بحیث یجوز له قطع الصالة واستیناف العصر. 

القول الثانی: الصحة مطلقا للایخ محمد حسین الکاشف الغطاءحقدس سره( قال فی ذیل قوله 

ة و حدیث ال یعید بطل ما بیده، ما لفظه: ال یبطل بل تکون عصراً بقاعدة  التجاوز و أصالة الصحل

 الصالة.
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وبین التقیید فیبطل وقد ذهب إلیه السید  القول الثالث: التفصیل بین الخطاء فی التطبیق فیصحل 

الایراز  والمحقق الحائر حقدس سرهما( قال السید الایراز حقدس سره( فی ذیل قوله بطل 

ة حینئٍذ و کذا في ما بیده، ما لفظه: إالل إذا کان من باب الخط أ في التطبیق فال تبعد الصحل

.اه وقال المحقق الحائر حقدس سره(:  إالل أن یعلم من حاله أنله حال دخوله في العااءالمغرب و 

ة فیصحل ما بیده مطلقاً و إن قصده ظهراً في نفس األمر ألنله  الصالة کان عازماً ألداء ما في الذمل

 من باب الخطأ في التطبیق.

ل الرابع: التفصیل بین ما لو کان ماتغال حین الاک بصالة العصر فاک فی نیته لها من القو

االول فیصح عصرا وبین غیره فیبطل کما ذهب إلیه السید الخوئیحقدس سره( قال فی ذیل قوله 

بطل ما بیده ما لفظه: إالل إذا رأى نفسه فعاًل في صالة العصر و شكل في نیلته لها من األول و بذلك 

 یظهر الحال في المسألة الثانیة.

القول الخامس: لزوم االتمام واالعادة علی االحوط للمحقق السید أحمد الخوانسار حقدس 

 1سره(.

 حجة القول االول والثانی:

وال یخفی أن مقتضی قاعدة االشتغال هو لزوم االتیان بالعصر بداهة أن الواجب هو صالة العصر 

ها إال باالعادة فالمهمل صرف عنان الکالم إلی ما استدلل به القائل وال یحرز االتیان بها بعنوان

ک بقاعدة الفراغ والتجاوز.  بالصحة مطلقا وهو التمسل
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أما قاعدة الفراغ والتی قد یعبر عنها بأصالة الصحة فی فعل النفس فی قبال أصالة الصحة فی 

الصالة ثم شک فی أثناءها أن  فعل الغیر فتقریبها أن المکلف فی المقام قد فرغ من بعض أجزاء

ما بیده ظهٌر أو عصٌر فإن کانت ظهرا فهی باطلة وإن کانت عصرا فهی صحیحة فالاک فی 

الحقیقة فی صحة االجزاء الماضیة ومقتضی قاعدة الفراغ هو الحکم بصحتها تعبدا أما االجزاء 

ل الصالة بضمل التعبلد إلی اآلتیة فهی ال تحتاج إلی القاعدة فإنه ینو  فیها العصر وجدانا فتکتم

 الوجدان. 

 )عدم جریان قاعدة الفراغ مع الشک فی العنوان(

و لکن فیه أوال: أن غایة ما تقتضیه قاعدة الفراغ هو الحکم بصحة االجزاء السابقة أما أنها معنونة 

الاکل بعنوان صالة العصر فال ولهذا قال السید الخوئیحقدس سره( أنه ال مجال لقاعدة الفراغ مع 

فی عنوان العمل والسرل فی ذلک هو أن القاعدة ال یثبت العنوان فإنل الواجب علی المکلف هو 

االتیان بأربع رکعات بعنوان صالة العصر ومن المعلوم أنه ال میز بین صالة الظهر والعصر إال 

عنوانها ومجرد بالقصد والعقل حاکٌم بأن الالزم فی مقام االمتثال هو إحراز االتیان بهذه الصالة ب

الحکم بصحة االجزاء السابقة ال یثبت ذلک إال علی القول بحجیة مثبتات القاعدة وال یلتزمون به 

ولهذا قالوا أنه لو شک فی الوضوء بعد صالة الظهر فمقتضی قاعدة الفراغ هو صحة الصالة لکنه ال 

العقل فی مقام االمتثال هو یثبت الوضوء فیجب الوضوء لصالة العصر نعم لو قلنا بأن الالزم بحکم 

االتیان بصالة صحیحة ولو لم تکن معنونة بعنوان صالة العصر فیصحل التمسک بالقاعدة لکنه کما 

تر  کیف والزمه فی مثل صالة الفجر هو االکتفاء بالنافلة ألنها أیضا صالة صحیحة نعم یمکن 

ُم أنل العقل یحکم بأنه یکفی لنفی العقاب وسقوط التکلیف  االتیاُن بصالٍة مطابقٍة للمأمور به توهل

وإن لم یحرز عنوانها لکنه أیضا ال یجد  فی المقام؛ بداهة أنل مطابقة المأتی به للمأمور به أیضا 
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ال یَثبُت بقاعدة الفراغ فإنها أیضا من اللوازم العقلیة االنتزاعیة، ال یقال: علیهذا یلغو قاعدة الفراغ 

ة الرکوع ف مقتضی القاعدة هو صحتها لکنها ال تثبت أن ما أتی به مصداق فإنله لو شکل فی صحل

لما هو الواجب علیه؛ ألنا نقول: کون ما أتی به فی مورد النقض مصداقا للواجب محرٌز بالوجدان 

وإنما االشکال من ناحیة الرکوع وقد ارتفع ببرکة القاعدة وهذا بخالف ما نحن فیه لعدم العلم 

ا هو الواجب علیه فإنل المفروض أنه ال یدر  ما نو ، هذا کله لو قلنا بکون هذه الصالة مصداقا لم

 بعموم القاعدة لموارد الاک فی النیة وإال فالمختار أنه ال دلیل علیها فی هذه الموارد.

والحاصل أن غایة ما فی الباب هو إحراز صحة االجزاء السابقة أو ومطابقتها للمأمور به حعلی 

ثبات العنوان وأنها وقعت عصرا کیف ولو قلنا بأنها تتکفل إلثبات العنوان تأمل( لکنه ال یجد  إل

أیضا فالزمه الحکم بسقوط التکلیف فیما لو شک بعد الخروج من المسجد أنه قد أتی بصالة 

العصر لیکون عمال صحیحا أو أنه کان ماتغال بعد صالة الظهر بإجراِء عقٍد باطٍل فمقتضی قاعدة 

حة العمل و تعنونه بعنوان صالة العصر کما فی المقام طابق النعل بالنعل وال الفراغ هو الحکم بص

أظنل أن یلتزم به أحٌد، ال یقال: أصل الصالة فی مورد النقض ماکوٌک؛ ألنا نقول: ال یضرل ذلک 

فإن إحراز العنوان لو کان الزما فال تجر  القاعدة فی المقامین وإال بأن کان مجرد احتمال وقوع 

 یح کافیا لجریانها وإثبات عنوان ذلک العمل، فهی جاریة فیهما.عمل صح

وثانیا: لو سلمنا إثبات العنوان بالقاعدة فما هو المصحح لعنوان االجزاء اآلتیة فإنه ال یمکن إثبات 

العنوان فیها ال بالوجدان وال بالتعبد أما بالتعبد فواضٌح الختصاص القاعدة بالاکل الحادث بعد 

قصد العصر لها بالوجدان فهو ال یجد  الحتمال أنه قد نو  من البدو صالة الظهر الفراغ وأما 

فکیف تنفع نیة العصر لها فی کونها عصرا بالوجدان، نعم الزم القول بصحة ما أتی به بعنوان 
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العصر هو تعنون االجزاء االتیة أیضا بهذا العنوان لوحدة االمر بهذا المرکب لکنه کما تر  من 

عقلیة بداهة أنه لیس لنا روایة تدل علی أن من نو  صالة العصر ولو بالتعبد ثم نو  االثار ال

العصر فی االثناء فصالته تقع عصرا والحاصل أن قصد العصر ال یجد  إال إذا کان ناویا لها من 

 البدو وإال لزم القول بجواز قصد العصر فی االثناء ولو کان ناویا للظهر من البدو.

له أن ینو  ما افتتح به الصالة أیا ما کان، قلت: نعم لکنه ال یجد  إلثبات إن قلت: یمکن 

الصحة؛ الحتمال کونه ظهرا فتبطل ودعو  أن ما سبق حیث کانت صحیحة ببرکة القاعدة 

 فتصح ما سیأتی أیضا ألنها وقعت بنفس النیة السابقة، مردودة بما سبق من أنه مثبت. 

(: إن الصالة علی ما افتتح علیه هو کفایة قاعدة الفراغ عن إن قلت: مقتضی قولهحعلیه السالم

 قصد العصر فی االثناء فإن الصالة قد صحت عصرا علی الفرض فهی باقیة علی ما افتتح علیه، 

قلت: لو سلمنا الصغر  وأن الصالة فی المقام قد افتتح عصرا ببرکة القاعدة فال نسلم الکبر  

اریف وهو ما رواه الکلینیحقدس سره( بِِإْسَناِدِه َعِن الَْعیَّاِشيِّ لخروج المقام عن مورد الحدیث ال

ِد بِْن عِیَسی َعْن  ٍد َجمِیعاً َعْن ُمَحمَّ َعْن َجْعفَِر بِْن َأْحَمَد َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحَسِن َو َعلِيِّ بِْن ُمَحمَّ

ِ علی اَلِة الَْمکْتُوبَِة فََسَها یُونَُس َعْن ُمَعاِویََة قَاَل: َسَألُْت َأبَا َعبِْد الله ه السالم َعْن َرُجٍل قَاَم فِي الصَّ

اَل   1َة َعلَْیِه.فََظنَّ َأنََّها نَافِلٌَة َأْو قَاَم فِي النَّافِلَِة َفَظنَّ َأنََّها َمکْتُوبٌَة؟ َقاَل: هَِي َعلَی َما افْتَتََح الصَّ

ال طبیعی الصالة ودعو  استفادة  فإن الظاهر أن المرجع للضمیر هی صالة النافلة والفریضة

 التعلیل منها کما تر . 

                                       

 6/6الوسائل 1
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ل الصالة  أما قاعدة التجاوز فتقریبها أن محلل النیة قد تجاوز علی الفرض والاکُّ فی وجودها أول

ومقتضی قاعدة التجاوز تحققها وأنل الصالة قد افتتح بنیة العصر فال یجر  حینئذ ما سبق من 

 أنها ال یثبت العنوان. االیراد علی قاعدة الفراغ من

 )لیس للشروط محل شرعی(

لکن یرد علیه أیضا أوال: إن الاروط علی قسمین ما ال محل شرعی لها کالطهارة والنیة وما لها 

محل شرعی کالترتیب بین الرکوع والسجود فإن من المعلوم أن الطهارة لیست من شروطها 

ئها ماروطة بالطهارة ومحلها الارعی بعد تعقب الصالة أو مقارنتها للصالة بل الصالة وأجزا

التطهیر دون العکس فلو شک فی الوضوء أثناء الرکعة الثالثة ال تجر  قاعدة التجاوز فی الوضوء 

لعدم محل شرعی لها بل المحل للصالة وهو باق فما هو المقید بحسب الجعل الارعی هی 

التکبیر والسجود بل االمر بالعکس فإن الصالة ال الضوء وهکذا النیة فإنها غیر ماروطة بمقارنة 

التکبیر للصالة ال یصح إال إذا کان مقارنا للنیة وعلیه فال محل شرعی للنیة حتی یتجاوز عنه بل 

المختار أنه ال مجال لقاعدة التجاوز حتی فی مثل الترتیب بداهة أن الرکوع ماروط بوقوعه قبل 

ع فال محلل أیضا للترتیب فلو شکل فی الترتیب السجود ال أن من شرائط الترتیب مقارنته للرکو

بین الرکوع والسجود للرکعة االولی بعد إتمامها ال تجر  قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الترتیب 

وهذا هو الحق فی االیراد ال ما یقال من أن النیة واجب عقال مقدمة لتحقیق العنوان المأمور به 

صوم و الغسل و الوضوء و نحوها من االفعال التي خارجا کقصد الظهریة و العصریة و قصد ال

یتوقف صدقها و تحققها في الخارج علی القصد و النیة للعنوان و ال یکفي مجرد الفعل الخارجي 
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فإنه یرد علیه أوال أن النیة شرط 1من دون قصد العنوان لتحققها فال تجر  فیها قاعدة التجاوز 

لکل ما له محل شرعی سواء اشترطه العقل أو الارع شرعی ولو سلم فدلیل القاعدة مطلق شامل 

 فإن الارط العقلی منتزع من المأمور به فالحق فی االیراد أنه ال محل للارط.

 )عدم صدق التجاوز مع الشک فی العنوان(

وثانیا: لو سلمنا المحلل للنیة فال یصدق التجاوز عنه إال إذا قام المصلی لصالة العصر فاکل فی 

ة أنه نو  الظهر أو العصر أما لو کان القیام لصالة الظهر ثم شکل فی االثناء فی ما نو  أثناء الصال

فلم یمض محل نیة العصر فإنل من یرید االتیان بصالة العصر یجب علیه نیلة العصر ال من یرید 

ُل الکالم.  2االتیان بصالة الظهر ولو عن جهٍل وکوُن القیام لصالة العصر أول

لمقام لیس من قبیل  الابهات المصداقیة لقاعدة التجاوز بتقریب أنه ال یدر  بل الصحیح أنل ا

أنه قد نو  الظهر حتی یکون محلل النیة لصالة العصر باقیا أم أنه قد نو  العصر حتی یقال إنه 

قد تجاوز محلها والسرل فی ذلک أنه لو کان ناویا لصالة العصر فال شکل له حتی یحتاج إلی 

نعم لو  3ن ناویا للظهر فلم یمض المحلل فعلی التقدیرین ال مجال لجریان القاعدةالقاعدة ولو کا

شکَّ فی إتیان الرکوع فی الرکعة االولی بعد تجاوز محلها مع الاک فی أنه قد نو  الظهر حتی 

                                       

 194الفراغ والتجاوز/قاعدة 1
لعصر أو الظهر و بعبارة أخر : ال یمکن إحراز الدخول في الغیر المترتب شرعا المعتبر لصدق التجاوز، النل أيل جزٍء جاء به یاك في انه جاء به بعنوان ا 2

ال یمکن إحرازه کما سیأتی، قال السید الحکیمحقدس ( و196انما یحرز ذلك اذا علم بان الجزء الذي بیده قد جاء به بعنوان العصرحقاعدة الفراغ والتجاوز/
ة التجاوز، ألن صدق سره( فی ذیل قوله بطل ما بیده، ما لفظه: ألنه ال یصح ظهراً، ألنه قد صالها و ال عصراً، لعدم إحراز نیتها و ال مجال إلحرازها بقاعد

اتها به کما ال مجال للعدول بها إلی العصر رجاء لعدم الدلیل علیه، إذ الثابت العدول التجاوز یتوقف علی إحراز العنوان و هو موقوف علی النیة فال یمکن إثب
 7/596من العصر إلی الظهر ال العکس و األصل عدم ماروعیته. المستمسک 

أحرز القیام لصالة العصر فال شکل ( بل المراد أنه لو 4/201لیس المراد أن القیام نیة تعبدا حتی یقال: إنه ال دلیل علیه حتعالیق مبسوطة علی العروة  3
ام بنیة العصر ثم شک عنده فی المنو ل فإنل القیام نیلة فال مجال لجریان قاعدة التجاوز نعم یمکن تصویر تجاوز المحل بالنسبة إلی النیة أیضا بمثل ما لو ق

 خارج عن مورد الکالم. فی االثناء فی أنه عدل عن نیته إلی صالة الظهر أم ال لکنه
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یکون محلُّ الرکوع لصالة العصر باقیا أم أنه قد نو  العصر حتی ال یکون باقیا، لکان من قبیل 

 المصداقیة لقاعدة التجاوز.     الابهات

وثالثا: لو سلمنا جمیع ذلک فغایة ما فی الباب هو تصحیح االجزاء السابقة ووقوعها بنیة العصر 

لکنه کما سبق ال یجد  بالنسبة إلی االجزاء الالحقة فإنه ال یمکن فیها تصحیح العنوان ال 

التجاوز أقل من قاعدة الفراغ ألن مفادها بالوجدان وال بالتعبد، نعم محذور هذا االیراد فی قاعدة 

 التعبد بوجود الجزء وهی النیة ال مجرد صحة االجزاء السابقة.

فتحصل من جمیع ذلک أنه ال یمکن تصحیح الصالة ال بقاعدة الفراغ وال بقاعدة التجاوز هذا کله 

 حول القول الثانی وهو الصحة مطلقا.

 حجة القول الثالث: 

 قیید والخطاء فی التطبیق فقد ذکر فی تفسیر الخطاء فی التطبیق وجهان: وهو التفصیل بین الت

 )أنواع الخطأ فی التطبیق(

الوجه االول: أن المصلی قد قصد االتیان بصالة الظهر بعنوانها لکن بتخیل عدم االتیان بها بحیث 

مراد منه هو أنه لو کان یعلم ذلک لکان ناویا لصالة العصر وهذا بخالف الخطاء فی التقیید فإن ال

قد قصد االتیان بصالة الظهر بعنوانها بتخیل عدم االتیان بها لکن بحیث أنه لو کان یعلم ذلک 

فعلی هذا التفسیر فالحقل أنه ال مجال  1لکان تارکا لصالة العصر ولم یکن مریدا المتثالها أصال

دم االتیان بما هو للتفصیل فی المقام بداهة أن الخطاء فی التطبیق بهذا المعنی یساوق ع

                                       

 التیان بصالة العصر وعدمه.حقیقة الفرق بینهما هو فی وجود القصد التقدیر  لف1
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ه فأکرَمه فإنه  الواجب علیه وهو صالة العصر فهو کمن یتخیل أن الجائی صدیُق زیٍد مع أنه عدوُّ

د ذلک بحیث  ه غایته أنه لم یتعمل ال یحقل له أن یقول: قد أکرمت صدیَق زیٍد بل إنه قد أکرم عدوَّ

ما لو استوهبه زیٌد وهو یتخیل أنه لو کان یعلم الواقع لما کان یکرمه لکنه اآلن قد أکرمه ومثله 

عمرو فوهبه له فإنه قد أعطی الهبة لزید ال لعمرو غایته أنه قد أخطأ فی الداعی لکنه ال ینافی 

م بالقصد کما لو وجب  تملک زید للهبة نعم یصحل هذا التفصیل فی االمور التکوینیة التی ال تتقول

مان فاربه زاعما أنه ماٌء  مطلٌق بحیث لو کان یعلم أنه ماء الرمان لاربه أیضا علیه شرُب ماِء الرُّ

لکنه فعال لم یقصد ذلک وإنما قصُده شرُب الماء فإنل هذا الخطاء فی التطبیق ال ینافی تحقق 

االمتثال لتحقق شرب ماء الرمان تکوینا وهذا بخالف االمور االعتباریة کمن نذر صوم یوم معین 

فهل یجز  ذلک منه عن صوم القضاء بحجة أنه وإن کان فتخیل أنه الیوم فصامه فبان الخالف 

ناویا لصوم النذر لکنه قد أخطأ فی ذلک بحیث لو کان یعلم ذلک لکان ناویا لصوم القضاء!؟ کال 

لتوقف صوم القضاء علی قصد عنوانه و المقام من هذا القبیل حیث لم یتحقق صالة العصر أصال 

بین الصلوات إال بالقصد کما هو ظاهر االخبار الاریفة لتقومها بالقصد لما سبق من أنه ال میز 

أیضا مثل قولهحعلیه السالم( فی صالة الظهر والعصر:إال أن هذه قبل هذه وقولهحعلیه السالم(: من 

قدم الفریضة علی النافلة فإنه ال معنی للقبلیة والتقدیم بین الصالتین المتماثلتین من حیث 

 الرکعات إال بالقصد. 

ثانی: ما لو کان ناویا المتثال االمر الفعلی المتوجه إلیه لکنه یتخیل أنه صالة الظهر ففی الوجه ال

الواقع أنه قد قصد االتیان بصالة العصر إجماال وإنما الخطأ فی التطبیق وهو ال یضر بخالف 

یة التقیید فإن المراد منه قصد االتیان بصالة الظهر بخصوصه فالصحیح علی هذا التفسیر هو تمام

التفصیل إال أن الکالم فی الصغر  بداهة أن ما تعلق به االمر الفعلی صلوات متعددة ال ینحصر 
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فی واحد کصالة النافلة وما وجب بالنیابة أو بالنذر أو بسبب القضاء إلی غیر ذلک فال بدل من 

حتی یمکنه تکثیر القیود فی المنویوهو یحتاج إلی شدة االنتباه بحیث ال ینافی قلته فی االثناء 

 الاک فی أن ما بیده ظهر أو عصر!.

 )إمکان التعلیق فی القصد(

ل جماعٌة  ثم إن نظیر هذه المسألة ما لو اقتد  بإمام یتخیل أنه زیٌد وهو فی الواقع عمرٌو فقد فصل

بین الخطاء فی التطبیق والتقیید بمعنی أنه لو کان فی نیته االقتداء باالمام الحاضر وإنما الخطأ 

بیقه علی زید فصالته صحیحة لو کان االمام الحاضر عادال ولو کان فی نیته االقتداء فی تط

بخصوص زید بحیث ال ینو  الجماعة لو کان االمام عمروا فصالته فراد  لکن السید 

الخوئیحقدس سره( قد أورد علیهم بأنه ال وجه لهذا التفصیل فإن القصد من االمور التکوینیة 

ه دائر بین الوجود والعدم فال معنی للتقیید والتعلیق وأنه ینو  الجماعة لو الجزئیة کالضرب فأمر

کان االمام زیدا کما ال معنی للقول بأنه ضرب زیدا لو کان فاسقا فأمر المصلی فی المقام دائٌر 

بین االقتداء وعدمه فإن تحقق منه االقتداء فصالته صحیحة ولو انکاف أن االمام عمرو وإال 

 1ة، فال وجه للتفصیل.فصالته باطل

                                       

: إذا نوى االقتداء باخص علی أنله زید فبان أنله عمرو فان لم یکن عمرو عاداًل بطلت جماعته و صالته أیضاً إذا ترك القراءة أو 12قال فی العروة: مسألة 1
ت  علی األقوى، و إن التفت في األثناء و لم یقع منه ما ینافي صالة المنفرد أتمل منفرداً و إن کان عمرو أیضاً عاداًل أتی بما یخالف صالة المنفرد، و إالل صحل

ن خالفت صالة ففي المسألة صورتان: إحداهما: أن یکون قصده االقتداء بزید و تخیلل أنل الحاضر هو زید و في هذه الصورة تبطل جماعته و صالته أیضاً إ
ة جماعته و صالته فالمالمنفرد ا ناط ما قصده لثانیة: أن یکون قصده االقتداء بهذا الحاضر و لکن تخیلل أنله زید فبان أنله عمرو و في هذه الصورة األقوى صحل

 ال ما تخیلله من باب االشتباه في التطبیق.
نتفاء قیده فانل من قصد االئتمام به و هو زید غیر واقع و الواقع و هو قال السید الخوئیحقدس سره( فی ذیل قوله: تبطل جماعته ما لفظه: النتفاء المقیلد با

ض الثاني فال عمرو لم یقصد االئتمام به فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و الظاهر أنل هذا فرض غیر معقول و أنل المعقول في المقام ینحصر في الفر
و اإلیقاعات حیث یحکم فیها بالبطالن إذا کان بنحو التقیید دون الداعي و ذلك لکون القیاس مع  موقع للتقسیم و ال یقاس ذلك بباب اإلنااءات من العقود

ثانیهما: األفعال التکوینیة الفارق و توضیحه: أنل األفعال علی ضربین: أحدهما: األفعال اإلناائیة المتعللقة باألُمور االعتباریة کالملکیة و الزوجیة و نحوهما، 
ق، لکنله کان بداعٍ منالمتعللقة باألُ  ل: فتارة یتعللق االعتبار بعنوان خارجي محقل ا القسم األول الدواعي  مور الخارجیة کاألکل و الضرب و القتل و نحو ذلك أمل
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وفیه نقضا بما قاله فی مسألة نقصان الطواف سهوا بأن االحوط إتیان الطواف الکامل بقصد االعم 

بمعنی أنه لو کان ما سبق من االشواط باطال فهذه السبعة کلها طواف وإال 1من التمام واالتمام

م الناقص طواٌف والزائد علیه ریاضة فهذا بنفسه قصٌد مع لق ومثله إعادةجزء من الصالة فما یتمل

أتی به لو  کالبسملة رجاء واحتیاطا فإنه ال ریب فی جوازه مع أنه بنفسه قصد معلق بمعنی أن ما

کان صحیحا فالزائد مجرد ذکر وإال فهو الجزء الواجب بل لو قلنا ببطالن التعلیق فی القصد فال 

 اَصد االتیان بهأراد إعادتها فإن قَ مجال لالحتیاط فی العبادات کمن شک فی صحة صالة الظهر و

 جزما فهو بدعة وإن لم یقصد به الصالة ال یتحقق االحتیاط.

                                                                                                                       

م، و کما لو اشتر ى العبد المعیلن علی أن انکاف فیما بعد تخللفه، و أنل تلك الغایة الداعیة إلی الفعل لم تکن مطابقة للواقع کما في مثال التزویج المتقدل
قاً في الخارج و هو الزوج أو العبد الذي  یکون کاتباً فبان عدمه ففي مثل ذلك ال موجب للبطالن بعد أن کان المقصود و ما تعللق به االعتبار و اإلنااء متحقل

عتباره بلسان االشتراط ضمن العقد مع قابلیة المحلل له، بخالف هو طرف لعلقة الزوجیة أو الملکیة و ال أثر لتخللف الوصف الداعي إالل الخیار فیما إذا کان ا
إلنااء المجمع علی مثل النکاح حیث ال یثبت الخیار فیه مطلقاً و علی الجملة: فإنااء العقد لم یکن معللقاً علی ثبوت الوصف، و إالل کان من التعلیق في ا

جته هو الخیار عند التخللف في المحلل القابل و ُأخرى: یتعللق االعتبار بعنوان غیر واقع خارجاً، کما لو باع بطالنه، و إنلما کان االلتزام بالعقد معللقاً علیه و نتی
ة علی أنلها ذهب فبانت نحاساً، فف ل، أو باعه القطعة الخاصل ي أمثال ذلك ال مناص هذا الکتاب مایراً إلیه بعنوان أنله کتاب المکاسب فبان أنله کتاب المطول

لم یقصد و قد بالبطالن، فإنل المناأ معللق علی عنوان ال واقع له، و ما هو الواقع لم یقع متعللقاً لالعتبار و اإلنااء. فما قصد لم یقع و ما وقع  من الحکم
ر في محلله أنل التعلیق في المناأ أمر معقول و جائز، فقد یناأ العقد مطلقاً، و قد یناأ معللقاً علی شي  ة التملیکیة، بل إنل التعلیق فيء کما في الوصیتقرل

م به ا یتقول مات کعنوان الذهب و کتاب المکاسب و نحوهما ممل ا ال مناص منه بالنسبة إلی ما یرجع إلی الذات و یعدل من المقول المبیع، و لیس هو  المناأ ممل
عي اإلجما ع علی بطالنه فیرجع قوله: بعتك هذا الذهب إلی قوله: إن کان هذا علی حدل التعلیق علی األُمور الخارجیة األجنبیة عن المناأ بالعقد، الذي ادل

عدم حصول ذهباً فقد بعته. لوضوح أنل الموضوع ال بدل و أن یکون مفروض الوجود عند ورود الحکم علیه، و مرجع فرضه کذلك إلی التعلیق و علیه فمع 
 البطالن.المعللق علیه ال إنااَء و ال قصَد، فال عقد، و نتیجته طبعاً هو 

ا القسم الثاني: أعني األفعال التکوینیة، فحیث إنل متعللقها ُأمور خارجیة و هي ُأمور جزئیة و شخصیة فال یعقل في مثلها التعلی ق، إذ ال إطالق لیقبل و أمل
ق الفعل في جمیع ذلك التقیید فمن ضرب زیداً مثاًل باعتقاد أنله فاسق أو قتله بتخیلل کونه کافراً أو شرب شیئاً بزعم کونه ماء ث مل انکاف الخالف فقد تحقل

قت تلکم العناوین أم ال إذ ال یعقل کون الضرب الاخصي أو القتل أو الارب معلقاً علی عناوین األُمور المذکورة و متقیلداً   بها کما کان هو خارجاً، تحقل
ق الضرب منه أصاًل الحال في األُمور االعتباریة و کیف یمکن القول بأنل الضرب الصادر في المث ال معللق علی تقدیر الفسق و أنله علی تقدیر العدالة لم یتحقل

لحال في و هو فعل تکویني و جزئي خارجي تعللق بأمر جزئي خارجي مثله و قد صدر منه ذلك علی کلل حال کان المضروب فاسقاً أم کان عاداًل و کذا ا
التعظیم و التحقیر و نحوهما فمن قام لزید تعظیماً بتخیلل أنله عالم أو إهانة بتخیلل أنله فاسق أو جاهل األمثلة األُخرى، بل و حتلی في األفعال القصدیة ک

ق منه علی تقدیر دون آخر ففي جمیع ذلك ال أ ق منه التعظیم بقصده أو اإلهانة علی کلل حال، ال أنل القصد قد تحقل ثر النکااف فبان الخالف فقد تحقل
خللف الداعي الباعث علی العمل دون تخللف نفس الفعل و علی الجملة: الفعل التکویني الخارجي جزئي حقیقي غیر قابل للتقسیم و الخالف إالل في ظهور ت

قوم حیث یقوم التنویع حتلی یعقل فیه التقیید و التعلیق و علیه فاالئتمام في مفروض الکالم فعل خارجي، و هو عبارة عن متابعة اإلمام في أفعاله، فی
یلن في مثل المقام مام و یرکع حیث یرکع و هکذا و مثله غیر قابل للتعلیق و التقیید و ال یکون التخللف في مورده إالل من باب التخللف في الداعي فالمتعاإل

ة أصل الصالة حیث إنله نوى االقتداء باخص صالح لذلك غایته أنله تخیلله زیداً العادل ة الجماعة، فضاًل عن صحل بحیث لو علم أنله عمرو العادل  الحکم بصحل
 63/ 17لم یکن لیأتمل به لغرض من األغراض.اه الموسوعة 

 29/62الموسوعة 1
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وحال بأن االمور التکوینیة أیضا علی قسمین: االمور القصدیة واالمور غیر القصدیة وما ال معنی 

کن فیها فیه للتقیید هو الثانی کالضرب دون االول کالقصد والقاضی بذلک هو الوجدان فکما یم

ی النیة مدفوعة بما سبق من القصد تنجیزا یمکن فیها القصد تعلیقا ودعو  أنه من التردید ف

 .النقض

بأن ینو  االحرام معلقا علی صحة االعمال وتحقق نعم فی مثل االحرام ال یکفی النیة المرددة 

ال بدل مع ذلک من بل  االحالل بعد االتمام بحیث لو کان حجه باطال فال یقصد االحرام من البدو

العلم بتحقق االحرام ولو بحسب االمارات والحجج و حسب االجتهاد أو التقلید حتی یمکنه 

دخول مکة، نعم لو أحرز کونه فی مقام االمتثال ولو بحسب الظاهر فال یضره التعلیق بأن یقصد 

من نو  االقتداء االحرام علی تقدیر صحة االعمال وصحة التقلید واالجتهاد فی الواقع فهو نظیر 

باالمام الحاضر إن کان زیدا مع علمه بأنه زید ویترتب علی هذا التعلیق فی االحرام هو عدم بقائه 

 علیه لو کان أعماله فی الواقع باطال.

أنه لو شک فی الرکوع بعد السجود یمکنه االتیان بالرکوع بالقصد المعلق بمعنی ب ولهذا أیضا قلنا

سابق فهذه الرکوع ریاضة وإال فهو جزٌء، ال یقال: علیهذا یلزم زیادة أنه لو کان قد رکع فی ال

الرکوع بعد تعبد الاارع المقدس بإتیانه بعد تجاوز المحل بل البطالن بزیادة الرکوع الذ  بنفسه 

ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسْیِن بْنِ   رکن أولی من البطالن بزیادة السجود فقد رو  ُمَحمَّ

ي َسعِیٍد َعِن الَْقاِسِم بِْن ُعْرَوَة َعِن ابِْن بُکَْیٍر َعْن ُزَراَرَة َعْن َأَحِدِهَما علیهما السالم قَاَل: اَل تَْقَرْأ فِ 
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ُجوَد ِزیَاَدٌة فِي الَْمکْتُوبَِة؛الَْمکْتُوبَِة بَِايْ  ألنا نقول المراد من الزیادة هو  1ٍء ِمَن الَْعَزائِِم فَِإنَّ السُّ

زیادة بقصد السجود ولو ال للصالة بل لقرائة آیة السجدة فغایته یتعد  منه إلی الرکوع لهذه ال

الصالة أو لغیرها أما التعد  إلی ما کان باکل الرکوع والسجود فقط، فال والحاصل أنه ال محذور 

فی تعلیق القصد و تقییده إال أن یدل دلیل بالخصوص علی خالفه کما فی یوم الاک أنه من 

 2شعبان أو من رمضان، حیث ال یجوز قصد صوم شهر رمضان ولو معلقا ورجاء.

هذا وقد ذهب شیخنا االستاذ التبریز حقدس سره( إلی إمکان الموافقة القطعیة فیما لو دار االمر 

بین کون الرکوع الخامس فی صالة االیات مثال جزءا أو مانعا فإنه یصلی تارة تارکا للرکوع 

الصالة لو کان الرکوع الخامس مانعا وإال فهو ریاضة وأخر  یصلی مع  الخامس ولکن یقصد

االتیان به قاصدا الصالة لو کان الرکوع الخامس جزئا وبذلک یحصل الموافقة القطعیة خالفا 

 الموافقة االحتمالیة. ور حیث ذهبوا إلی استحالتها ووجوبللماه

 حجة القول الرابع:

الحوط کما ذهب إلیه المحقق العراقی والسید أحمد لزوم االتمام وإعادة العصر علی ا

الخوانسار حقدس سرهما( للعلم االجمالی بحرمة قطع ما بیده لو کان عصرا ألنه حینئذ صالة 

                                       

 6/105الوسائل 1
ر علی وجوه:...... الثاني: أن یصومه بنیلة أنله من رمضان و األقوى بطالنه و إن صادف الواقع، الثالث: أ17قال فی العروة: مسألة 2 ن : صوم یوم الاك یُتصول

حقدس سره(الظاهر یصومه علی أنله إن کان من شعبان کان ندباً أو قضاًء مثاًل و إن کان من رمضان کان واجباً، و األقوى بطالنه أیضاً. قال السید الخوئی
ة ة ما ذکره حقدس سره( من البطالن في الثالثة ألنل االمتثال االحتمالي و العبادة الرجائیلة و إن کانت محکومة بالصحل کما في سائر موارد الرجاء و  صحل

یوم الاكل بعنوان االحتیاط إالل أنلها محکومة بالفساد في خصوص المقام، نظراً إلی أنل المستفاد من إطالق الروایات الواردة في المقام بطالن الصوم في 
ا ال رمضان و لو کان ذلك علی سبیل االحتمال و الرجاء، بل ال یبعد أن یقال: إنل الروایات ناظرة  إلی نفس هذه الصورة، إذ من البعید االهتمام فیها بأمٍر إمل

اً و هو الصوم في یوم الاكل بعنوان رمضان بنیلة جزمیلة تاریعیلة. الموسوعة   21/76یقع خارجاً أو نادر الوقوع جدل
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صحیحة أو وجوب استیناف العصر لو کان ما بیده ظهرا ألنه حینئذ صالة باطلة فتتساقط البرائة 

لجمع بین االتمام واالعادة بعبارة أخر  إن هذه عن التکلیفین ویتنجز العلم االجمالی فیجب ا

 الصالة إما صحیحة فیحرم قطعها وإما باطلة فیجب االعادة.

وفیه أوال: إنل الدلیل علی حرمة قطع الصالة وإن کان ال ینحصر فی االجماع کما ادعاه السید 

شاء الله  الخوئیحقدس سره( لوجود بعض ما یدل علیها من االخبار الاریفة حکما سیأتی إن

تعالی( إال أن الظاهر منها کما هو المتیقن من مورد االجماع هی الصالة الصحیحة التی یکتفی 

 بها فی مقام العمل فال یامل المقام فال ینعقد العلم االجمالی أصال.

 )أسباب تساقط االصول(

رخیص فی مخالفة وثانیا: لو سلمنا ذلک فتساقط االصول ال یکون إال فیما إذا لزم من جریانها الت

قطعیة عملیةحکما فی االنائین الماتبهین( أو التعبد بالمتناقضین حکما فی تعاقب الحالتین علی 

إناء واحد فإن االلتزام بجریان استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة معا فیها یستلزم التعبد 

من الثانی عدمه بالمتناقضین والتنافی فی الغرض فإن الغرض من االول جواز الارب والغرض 

وإن لم یکن فیه ترخیص فی المعصیة لعدم إمکان المخالفة القطعیة( أما إذا لزم منه مجرد 

الترخیص القطعی فی مخالفة الواقع من دون أن یلزم منه الترخیص القطعی فی مخالفة قطعیة 

قد التزم عملیة فال، خالفا للسید الخوئیحقدس سره( والمقام من قبیل الثالث، بیان ذلک: أنه 

السید الخوئیحقدس سره( فی من سافر قبل الزوال ولم یکن ناویا للسفر من اللیل بوجوب 
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للعلم االجمالی بأنه إما یجب علیه االتمام أو یجب علیه القضاء فی 1االتمام والقضاء علی االحوط

جمالی صورة االتمام حأما وجوب القضاء فی صورة االفطار فهو معلوم قطعی لیس عدال للعلم اال

ولذا ال یکون له البراءة(فال یمکن إجراء البراءة عنهما بأن ال یجب علیه االتمام وال القضاء فی 

صورة االتمام وإن لم یلزم منه الترخیص فی المعصیة؛بداهة أن المکلف إن صام الیوم فال یتحقق 

ة عن القضاء حتی المخالفة القطعیة بل هو بنفسه موافقة احتمالیة وإن لم یصم فال مجر  للبراء

تتساقط بالتعارضلوجوبه قطعا لکن مع ذلک یتنجز علیه هذا العلم االجمالی لقبح الترخیص 

القطعی فی مخالفة الواقع فإن االلتزام بجریان البرائة فیهما یعنی الترخیص فی ترکهما وهو 

 قبیح ألن الواقع ال یعدوهما وإن لم یکن فیه ترخیص فی مخالفة الواقع عمال.

و لکن المختار عدم منجزیة هذا العلم االجمالی ألنه ال یکون منجزا إال إذا لزم من عدم  هذا

منجزیته لغویة التکلیف کما فی اإلنائین الماتبهین فإن إجراء البراءة فیهما یوجب سقوط النهی 

 عن النجس وعدم موافقته بالمرة وهذا بخالف المقام لوضوح حصول الموافقة االحتمالیة للتکلیف

ولو مع إجراء االصول فال یلزم من جریانها لغویته فإن المکلف یمتثل التکلیف إما فی الوقت أو 

فی خارجه کیف ولو قلنا بعدم جریان البراءة لمجرد احتمال مخالفة الواقع فالزمه عدم جریان 

فیها  البراءة فی الابهات البدئیة أیضا الحتمال مخالفة الواقع فیها أیضا فکما یکفی لجریانها

احتمال الموافقة فکذلک الابهات المقرونة بهذا النحو من العلم االجمالی والمقام من قبیل 

الثالث بداهة أن االمر دائر بین وجوب االتمام و بین وجوب االعادة فی صورة االتمام أما االعادة 

ها  فی صورة القطع فهو معلوم ال ماکوک فهو إما یقطع الصالة فال مجال حینئذ للبرائة وإما یتمل

                                       

 1038م  2/307منهاج الصالحین 1
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فهو موافقة احتمالیة فال یلزم من جریان االصلین الترخیص فی المخالفة القطعیة العملیة وهذا 

بخالف االنائین الماتبهین فإن شرب أحدهما ال یوجب انحصار التکلیف فی االخر  الحتمال 

ی أن یکون النجس هو نفس ما شرب فتجر  البراءة عن االخر  ویعارض البرائة فی االول

 فیتنجز العلم االجمالی.

وثالثا: لو سلمنا منجزیة هذا النحو من العلم االجمالی أیضا فال تنجیز له فی المقام النحالله 

 بوجوه ثالثة:

الوجه االول: ما أشار إلیه نفس المحقق العراقیحقدس سره( من عدم جریان البرائة عن وجوب 

الحاکم علی البراءة، لکنه أورد علیه بأن قاعدة االعادة فی صورة االتمام لجریان قاعدة االشتغال 

االشتغال ال تجر  إال بعد االتمام بداهة أنه فی صورة القطع فوجوب االعادة مقطوع ال یحتاج 

إلی قاعدة االشتغال وأصالة البرائة عن حرمة القطع ال تجر  إال فی أثناء الصالة بداهة أنه فی 

عدم معقولیته حینئذ ففي ظرف انحالل العلم االجمالي صورة االتمام یرتفع موضوع حرمة القطعل

باجراء االصل المنجز في احد طرفیه ال معنی للبراءة و في ظرف لها معنی لم تجر قاعدة 

 1االشتغال في الطرف اآلخر کي ینحل العلم االجمالي، فال محیص من االحتیاط.

 بل هی تجر  معلقا علی االتمام. وفیه أوال: ال نسلم عدم جریان قاعدة االشتغال أثناء الصالة

وثانیا: لو سلمنا ذلک فالمدعی حکومة قاعدة االشتغال علی أصالة البرائة عن وجوب االعادة وال 

ریب أن ظرف البرائة هو بعد إتمام الصالة وکذلک ظرف قاعدة االشتغال نعم فی ظرف جریانهما 

                                       

 198غ والتجاوز /وراجع قاعدة الفرا 7روائع االمالی فی فروع العلم االجمالی /1
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ح بل ولهذا حأعنی لعدم جریانهما فی ال تجر  البرائة عن حرمة القطع لکنه ال یضرل کما هو واض

 ظرف واحد( قلنا بعدم منجزیة هذا العلم االجمالی، فافهم فإنه دقیٌق.

 )تعارض قاعدة االشتغال وأصالة البرائة فی موارد الشک فی المحصل(

نعم یمکن المنع عن حکومة قاعدة االشتغال علی البرائة عن وجوب االعادة ودعو  العکس لما 

الستاذحقدس سره( فی مبحث تداخل المسببات فإن الماهور فی باب االسباب هو ذکره شیخنا ا

إجراءالبراءة و التداخل بخالف باب المسببات فلو وجب علیه الغسل للجنابة ومسل المیت 

فالماهور عدم تداخل المسببات ولزوم االحتیاط بتکرار الغسل ألن الاک فی المحصل لکن 

سره( بأنا ناکل فی وجوب الغسل الثانی بعد امتثال االول  أورد علیهم شیخنا االستاذحقدس

فتجر  البرائة عنه بناء علی عدم جریان استصحاب بقاء الوجوب فال مجال حینئذ لقاعدة 

االشتغال الرتفاع موضوعها وهو احتمال العقاب بالبراءة ففی المقام أیضا بعد االتمام ناکل فی 

ة علی االشتغال اللهم إال أن یقال بانصراف حدیث الرفع وجوب إعادة العصر فتکون البراءة وارد

عن موارد الاک فی االمتثال لقیام السیرة فیها علی االحتیاط کما ال یبعد فالمرجع حینئذ 

قاعدة االشتغال لکن الصحیح حینئذ التمسک بنفس السیرة ألنه معها ال حاجة إلی قاعدة 

علی التقدیرین ألنه مع قیام السیرة فهی المرجع االشتغال وعلی أ  فال مجال للتمسک بالقاعدة 

 ومع عدمه فالجار  هی البرائة.

 )التفصیل فی استکشاف حجیة السیرة من عدم الردع(

هذا ولکن الکالم فی حجیة هذا النحو من السیر التی قامت علی التنجیز کالوجوب والحرمة أو 

ن الاارع المقدس بداهة أن تقریر االحتیاط فإنه ال یستکاف فیها من عدم الردع، االمضاء م

المعصومحعلیه السالم( ال یکون حجة إال إذا لزم من عدم الردع التغریر وإیقاع المکلف فی 
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المعصیة أما إذا قامت السیرة مثال علی إعادة العصر فی المقام فال یلزم من عدم الردع خالف 

ن مجرد عدم الردع وعلیه فهذه الواقع فال یجب الردع و بالتالی ال یمکن استکااف االمضاء م

السیرة لعدم حجیتها ال تمنع من جریان قاعدة االشتغال بعد ما أوجبت االنصراف فی حدیث 

الرفع حفإن منعها عن االطالق ال یتوقف علی الحجیة( اللهم إال أن یقال إن غایة ما فی الباب هو 

ال یمنع من تقدیم البرائة تقدم قاعدة االشتغال علی حدیث الرفع بسبب قیام السیرة لکنه 

العقلیة وقبح العقاب بال بیان بداهة أنه مع ارتفاع احتمال العقاب بالبراءة العقلیة ال مجال لقاعدة 

ُل الکالم والحاصل أنه ال بدل إلجراء قاعدة االشتغال من رفع مانعیة  االشتغال وکون السیرة بیانا، أول

فی غایة الصعوبة، ال یقال: کیف یستقر السیرة من البرائة العقلیة أیضا فالتمسک بهذا الوجه 

العقالء علی االحتیاط فی موارد الاک فی االمتثال مع حکم العقل بالبرائة فیها؛ ألنا نقول: ال 

ضیر فی ذلک ألن الوجه فی استقرار السیرة لیس هو احتمال العقاب حتی یناقض حکم العقل 

نظام ومصلحة التسهیل وغیرهما کما هو الحال فی فیها بنفیه بل الوجه فیها أمور أخر کحفظ ال

قیام السیرة علی العمل بالخبر الواحد فإنل الوجه فیها لیس هو احتمال العقاب منهم کما هو 

 واضح. 

الوجه الثانی: استصحاب عدم نیة العصر الحاکم علی البرائة عن وجوب االعادة فیبقی البرائة عن 

ستصحاب عدم نیة الظهر ألنه ال یترتب علیه االثر العملی حرمة القطع بال معارض وال یعرضه ا

فإن الصالة باطلة ما لم ینو العصر سواء نو  الظهر أو ال فما له االثر هو نیة العصر واالصل عدمه 

فینحل العلم االجمالی، لکن المختار عدم دلیل علی حجیة االستصحاب فی غیر الطهارة عن 

 یته التعد  إلی الغسل والتیمم أیضا أما غیرها فال.الخبث والوضوء کما هو المنصوص غا
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الوجه الثالث:التمسک بقاعدة الفراغ إلثبات صحة االجزاء السابقة فیثبت بها حرمة قطعها وإن لم 

یثبت بها عنوانهاحکما سبق( فیرتفع البرائة عن حرمة القطع ویبقی البرائة عن وجوب االعادة بال 

قاعدة الفراغ هی الصحة التأهلیة وعلی تقدیر ضمل باقی االجزاء معارض، ال یقال: إنل ما یثبت ب

والحرام هو قطع الصالة الصحیحة؛ ألنا نقول:کال بل الحرام هو قطع ما کان صحیحا إلی حین 

 إرادة القطع وإال فال یحرم قطع الصالة أصال.

االقو  جواز فتحصل من ذلک عدم تمامیة هذا القول أیضا لعدم منجزیة هذا العلم االجمالی ف

قطع الصالة وفاقا للعروة کما أنه یمکنه االتمام رجاًء لکن علی أ ِّ حال یلزم علیه إعادة العصر 

لالستصحاب وقاعدة االشتغال وعدم تمامیة التمسک بقاعدة الفراغ والتجاوز وحدیث ال تعاد هذا 

و ولو بمقدار رکعة کله فی سعة الوقت بحیث یمکنه إدراک العصر فی الوقت ولو فی صورة القطع 

 واحدة.

 الصورة الثانیة: 

ما لو علم بإتیان الظهر وشک فیما بیده أنه ظهر أو عصر لکن الوقت قد ضاق عن إدراک رکعة 

من العصر فی صورة القطع فهل یجب علیه إتمام ما بیده بنیة العصر أو أنه ال یجد  ذلک فعلیه 

ه رجاًء قضاء العصر وعلی االول فهل یجب علیه القضاء مع  ذلک أم ال کما أنه علی الثانی لو أتمل

 فهل یجب علیه القضاء أم ال؟ فههنا مقامان: 

 المقام االول: فی لزوم إتمام ما بیده بنیة العصر

 )موارد الشک فی القدرة علی االمتثال(
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 یمکن االستدالل علی لزوم االتمام بوجهین:

علی االمتثال وقد قام االجماع والسیرة من الوجه االول: أن المقام من موراد الاک فی القدرة 

العقالء فی هذه الموارد علی االحتیاط وإن کان الاکل فی أصل التکلیف وکان مقتضی القاعدة 

إجراء البرائة، کما لو شکل فی قدرته علی دفن المیت فالاکُّ وإن کان فی أصل التکلیف لکن 

تکلیف ماروط بالقدرة، فیجب االحتیاط المناأ له هو الاکل فی القدرة علی االمتثالألنل ال

بمقتضی السیرة وهکذا فی المقام فإنل ما بیده لو کان ظهرا فهو عاجز عن إعادة العصر ولو کان 

عصرا فهو قادٌر علی امتثال تکلیف العصر فی الوقت ومع الاکل فی القدرة یجب االحتیاط بإتمام 

 ما بیده بنیة العصر.

م حجیة هذه السیرة القائمة علی االحتیاط، فالمقام لیس من وفیه بعد تسلیم الکبر  وتسلی

صغریاتها والسر فی ذلک هو أن المتیقن من مورد االجماع و السیرة فی موارد الاک فی القدرة 

 علی االمتثال هو ما أحرز فیه أمران: 

التکلیف  االمر االول: أن یکون المأمور به واجبا مع الغضل عن القدرة بأن انحصر سبُب الاکل فی

د الواجب بین المقدور وغیر المقدور کما لو شکل فی أنل  فی الاکل فی القدرة بخالف ما لو تردل

الواجب علی من أفطر فی نهار شهر رمضان هو خصوص إطعام ستین مسکینا وهو مقدور لهذا 

المکلف أو أنه خصوص صیام شهرین متتابعین لیکون المکلف عاجزا عنه فهذا المثال وإن کان 

فی الظاهر من موارد الاک فی القدرة علی االمتثال إال أنل سبب الاک فی القدرة هو تردد 

الواجب بین المقدور وغیره فاالقو  فیه هو جریان البراءة عن االطعام ألن التکلیف بالصیام لو 



22 
 

کان فهو ساقط لفرض العجز والتکلیف باالطعام ماکوک بدوا فتجر  البراءة النحالل العلم 

 الی وال سیرة فیه علی االحتیاط.  االجم

االمر الثانی: أن یکون الواجب محکوما بالصحة فی صورة االتیان واالحتیاط بخالف ما لو ضاق 

الوقت عن الوضوء مثال وکان له استصحاب بقاء الحدث فإنه ال یمکن أن یقال فی هذا المثال: أنه 

أنه قادٌر علی الصالة مع الطهارة المائیة أو  من موارد الاک فی القدرة علی االمتثال؛ ألنه ال یعلم

ال فیجب االحتیاط واالتیان بالصالة الحتمال کونه باقیا علی الوضوء السابق وإن کانت الصالة 

محکومة بالبطالن بسبب االستصحاب! والسرل فی ذلک عدم إمکان إحراز السیرة المتصلة فی هذه 

 عن قیام السیرة علی االحتیاط فیها، الموارد فإنها ال یلتفت إلیها العقالء فضال

والطریف انطباق کال االمرین علی المقام بداهة أن مقتضی استصحاب عدم نیة العصر هو بطالن 

الصالة فینطبق علیه االمر الثانی کما أن االمر دائر بین کون الواجب هو االتمام أو االعادة فإن ما 

ر ولو کان ظهرا فیجب علیه إعادة العصر لکن بیده لو کان عصرا فیجب علیه االتمام وهو مقدو

الفرض أنه قد ضاق الوقت فهو غیر مقدور فالتکلیف باالعادة لو کان فهو ساقط لفرض العجز 

والتکلیف باالتمام ماکوک بدوا فینطبق علیه االمر االول بل هو أولی منه ألن مناأ الاک فی 

 لمکلف.التکلیف مع تردد الواجب هو ضیق وقته ال مجرد عجز ا

 )تقدیم الموافقة االحتمالیة علی المخالفة القطعیة(

الوجه الثانی: أنه کلما دار االمر بین المخالفة القطعیة والموافقة االحتمالیة فالعقل یحکم بلزوم 

الموافقة االحتمالیة وهذه الکبر  تنطبق علی المقام فإن الموافقة القطعیة لألمر بصالة العصر 

ألنها ال یحصل إال بقطع ما بیده وإعادة العصر والمفروض ضیق الوقت  غیر مقدور علی الفرض
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فیدور االمر بین الموافقة االحتمالیة بإتمام ما بیده بنیة العصر وبین المخالفة القطعیة وهو القطع 

 واالول هو المتعین.

ف فال إن قلت: هذه الکبر  إنما یتم فیما إذا أحرز أصل التکلیف أما مع الاک فی أصل التکلی

وجه لتقدیم الموافقة االحتمالیة و التکلیف بصالة العصر فی المقام ماکوک ألن ما بیده لو کان 

 ظهرا فالتکلیف بالعصر ساقط قطعا لفرض العجز ولو کان ما بیده عصرا فالتکلیف باق.

قلت: أوال یکفی لهذا الحکم من العقل مجرد وجود تکلیف فی السابق وإن لم یحرز بقاءه فعال 

 إنه حاکم بتقدیم الموافقة االحتمالیة علی المخالفة القطعیة للتکلیف السابق المحتمل بقائه.ف

ثانیا: لو سلم ذلک فیمکن إحراز بقاء التکلیف باستصحاب بقاء وجوب العصر الثابت قبل عارة 

 دقائق وهو من القسم الثانی من الکلی فإن ما بیده لو کان عصرا فالتکلیف ساقط ولو کان ظهرا

فالتکلیف باق فالمستصحب مردد بین مقطوع البقاء ومقطوع الزوال والحاصل أن االقو  هو لزوم 

 إتمام ما بیده بنیة العصر لتمامیة الوجه الثانی ولو سلم فاإلفتاء بجواز القطع فی غایة االشکال.

 المقام الثانی: فی لزوم قضاء العصر فی صورة االتمام

 اء بوجهین:یمکن االستدالل علی وجوب القض

الوجه االول: التمسک باستصحاب عدم إتیان العصر الثابت فی أول الوقت لیثبت به موضوع 

وجوب القضاء وهو فوت الفریضة وإن لم یثبت به وجوب االعادة لفرض خروج الوقت، ال یقال: 

الق الموضوع لوجوب القضاء هو فوت الفریضة الواقعیة وإثباته باالستصحاب مثبت؛ ألنا نقول: إط

 قوله حعلیه السالم(: من فاتته الفریضة فلیقضها، شامٌل لفوت الفریضة الظاهریة والفریضة الواقعیة. 
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هذا ولکن شیخنا االستاذ التبریز حقدس سره( کان یُاِکل علی هذا االستصحاب بأنل 

ب االستصحاب ال بدل وأن یکون منجزا للتکلیف والمفروض فی المقام أنه ال أثر لهذا االستصحا

غیر إثبات الفوت وال یثبت به تنجیز متعلقه لفرض العجز وخروج الوقت ولهذا أیضا کان 

لحقدس سره( بین من شک فی إتیان الظهر فی الوقت ثم غفل إلی أن خرج الوقت وبین  یفصل

من غفل إلی آخر الوقت ثم شکل بأنه یجب علی االول القضاء للعلم بفوت الفریضة الظاهریة 

حاب دون الثانی لعدم جریان االستصحاب فی الوقت فی حقه فإنه وإن کان الثابتة باالستص

متیقنا فی بدایة الوقت بعدم إتیان الظهر إال أنه کان غافال بعد ذلک ولم یاک إلی أن خرج 

الوقت وبعد الوقت وإن تمل فیه أرکان االستصحاب إال أنه حیث ال یثبت به تنجیز صالة الظهر 

د  إلثبات الفوتأیضا فإن االستصحاب ال یثبت الفوت  إال إذا أثبت لفرض خروج الوقت فال یج

 التنجیز قبل ذلک وعلیه فیجر  استصحاب عدم الفوت أوعدم وجوب القضاء أوالبراءة عنه!

لکنه ال یمکننا المساعدة علیه فإن المعتبر فی صحة جریان االستصحاب بعد تمامیة الیقین  

د وجود االثر سواء  کان أثرا عقلیا وهو التنجیز والتعذیر أو أثرا شرعیا فاالقو  بناء والاکل هو مجرل

علی إطالق دلیل االستصحاب لغیر الطهارة عن الحدث والخبث هو جریان استصحاب عدم إتیان 

 الصالة فی الصورتین فیثبت به الفوت.

حاب( بناء الوجه الثانی: التمسک بقاعدة االشتغال إلثبات الفوت حولو قلنا بعدم جریان االستص

علی ما ذکره السید الخوئیحقدس سره( من شمول قولهحعلیه السالم( من فاتته الفریضة، 

للفریضة الثابتة بحکم العقل فإنل المفروض فی المقام الاکُّ فی سقوط التکلیف بصالة العصر 

ن واالشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة وعلیه ففوت الفریضة العقلیة معلومة بالوجدا
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أ وأحدث وهو ال یعلم  فیجب قضاءها ونظیر هذه المسألة مسألة تعاقب الحالتین کما لو توضل

م منهما والمتأخر فیتعارض استصحاب بقاء الطهارة واستصحاب بقاء الحدث فیجب الوضوء  المتقدل

لقاعدة االشتغال لکن لو صلی مع الاکل فهل یجب علیه القضاء؟ قد یقال: یمکن إثبات الفوت 

صحاب عدم إتیان الصالة مع الطهارة فیثبت به فوت الفریضة الظاهریة وفیه: أن الموضوع باست

مرکبٌّ ال مقیلٌد فإتیان الصالة محرٌز بالوجدان فال یمکن إحراز الفوت ال للفریضة الواقعیة 

ر الوضوء عن الحدث وال للفریضة الظاهریة لعدم جریان االستصحاب لکن مقتضی  الحتمال تأخل

الشتغال هو وجوب القضاء للعلم الوجدانی بفوت الفریضة العقلیة الثابتة بالقاعدة، هذا قاعدة ا

ولکن شیخنا االستاذ التبریز حقدس سره( کان یاکل علیه بعدم إحراز االطالق فی قوله حعلیه 

السالم( من فاتته الفریضة، للفریضة العقلیة ولکنا نقول: إن االمر أصعب من ذلک بداهة أن العقل 

 یحکم بوجوب الصالة أصال بل هو حاکٌم فقط باستحقاق العقاب فی صورة ترک الصالة وأنل ال

ز علیک فلیس لنا فریضة عقلیة حتی یامله االطالق.  الوجوب الواقعی لو کان فهو منجل

م الموافقة االحتمالیة علی  والحاصل أنه لو أتمل ما بیده سواٌء قلنا بوجوبه حکما هو االحوطلتقدل

ة القطعیة( أو جوازه فال یجب علیه القضاء لعدم إحراز الفوت ال باالستصحاب الختصاصه المخالف

 بالطهارة وال بقاعدة االشتغال.

 الصورة الثالثة:
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ونحن نذکرها بعنوان الصورة  1ما اختاره السید الخوئیحقدس سره( من التفصیل فی هذه المسألة

شاکلا فیما نو  لکنه حین الاک ماتغٌل بصالة الثالثة لها وهی ما لوکان عالما بإتیان الظهر و

العصر و ال یدر  أنه قد نواها من االبتداء أم أنه قد نواها قبل قلیل، فقد حکمحقدس سره( 

 نیلته في شكل  و العصر صالة في فعاًل  نفسه رأى لو بصحته عصرا لقاعدة التجاوز، قالحقدس سره(:

ل، من لها  یبني فإنله السابقة، األجزاء عنوان في شاکلاً  و بیده ذيالل  الجزء لعنوان محرزاً  فکان األول

 بعنوان وقع ما اتِّصاف في الاكل  إلی ذلك مرجع إذ التجاوز قاعدة بمقتضی عصراً  وقوعها علی

 هذه عن أجنبیلة و لغواً  وقعت إالل  و جزءاً  وقعت فقد للعصر ناویاً  کان لو فإنله عدمها، و الجزئیة

م من عرفت لما لغیرها، أم للظهر ناویاً  کان سواء الصالة  اللذي العنوان قصد و بالنیلة الجزئیة تقول

م  محلله عن تجاوز قد حیث و الجزء ذات وقوع في الاكل  إلی باألخرة فیرجع المرکلب به یتقول

 اخر : بعبارة و الوقوع علی القاعدة ببرکة فیبني بیده اللذي هو و المترتلب الجزء في بالدخول

 موردٌ  هو اللذي اإلتیان أصل في الاكل  عن ینقص ال العصر بنیلة السابقة األجزاء افاتِّص في الاك

 .2التجاوز لقاعدة

وفیه ما سبق من أن الصالة ال تکون عصرا إال إذا افتتح علیه ومع الاک فال یصدق التجاوز عن 

وان صالة العصر الرکعة االولی من صالة العصر، فال یمکن التمسک بقاعدة التجاوز إال إذا أحرز عن

من البدو ثم شکل مثال فی الرکعة االخیرة  أنه عدل عن نیته فی الرکعة االولی أم ال فیبنی علی 

أنها وقعت عصرا بمقتضی القاعدة لصدق التجاوز أما مع الاک فی العنوان من البدو کما فی 

                                       

 عصرا أو ظهرا عینها أنه یده في فیما شك لو :19مسألة ال یخفی أنه قد اختاره أیضا صاحب العروةحقدس سره( فی مسائل النیة حیث قالحقدس سره(:1
 غیرها نوى أو نواها األول من أنه في شك و معینة صالة في نفسه رأى لو نعم اإلعادة و اإلتمام فاألحوط ماکل  هو و إلیها قام التي علی بنی قیل مثال
 اهالمحل. تجاوز بعد الاك إلی یرجع ألنه إلیه قاممما  یکن لم إن و نواها أنه علی بنی
 19/108الموسوعة  2
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بهات المصداقیة المقام فال بل ال مجال فیه الحتمال جریان القاعدة وأن المقام من قبیل الا

لقاعدة التجاوز لما سبق أیضا من أنه إن کان ناویا للعصر حین االفتتاح فال شکل له وإن کان قد 

نو  الظهر فلم یمض محلل العصر اللهم إال أن یقال: یکفی لتعنون الصالة بعنوان العصر، قصُد 

ذه النکتة من أنل قوام صالة والمهمل بیان ه 1العصر لها ولو فی االثناء وال أظنل أن یلتزم به أحدٌ 

العصر هل هو بقصد العصر من االبتداء أم یکفی قصده فی االثناء؟ فکون هذه الصالة محکومة 

 بصالة العصر یحتاج إلی دلیل وهو مفقوٌد فال وجه أیضا لهذا التفصیل.

 الصورة الرابعة:

صالة فی أنل ما فعله هل حصول الاکل بعد الصالة بأن کان عالما بإتیان الظهر لکنه شکَّ بعد ال

کانت بنیة الظهر أو بنیة العصر فمن َحکم فی الصورة االولی بصحة الصالة لقاعدة الفراغ والتجاوز 

فالصحة ههنا أولی لکن المختار کما سبق هو عدم جریان القاعدتین لعدم إحراز العنوان والواجب 

بین صالة صحیحة وعقد باطل بأنه  بحکم العقل إحرازه کما أنه قد سبق النقض بما لو دار االمر

 لو قلنا بجریان قاعدة الفراغ فی المقام فالزمه جریانها فی مورد النقض أیضا.

 الصورة الخامسة:   

ما لو کان عالما بعدم إتیان الظهر فاک فی أثناء الصالة فی أن ما بیده ظهر أو عصر فحکمه 

الظهر فإنه لو کان قد نواها ظهرا فهو وإال  العدول إلی الظهر فبذلک یحصل العلم التفصیلی بإتیان

 فمقتضی جواز العدول الثابت بالنصوص هو وقوعها ظهرا بعد العدول فعلیه إتیان العصر.

                                       

 جواز العدول علی االطالق. کیف والزمه 1
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 الصورة السادسة: 

نفس الصورة الخامسة إال أنه شاکٌّ فی إتیان الظهر فعلیه أیضا أن یعدل إلیها بمقتضی 

غال ثم یأتی بالعصر لکن هذا کله إذا کان الوقت استصحاب عدم إتیان الظهر أو قاعدة االشت

 واسعا إلتیان العصر بعد العدول ولو بمقدار رکعة منه.

 الصورة السابعة:

نفس الصورتین السابقتین إال أنل الوقت قد ضاق عن االتیان بالعصر فی صورة العدول بأن کان 

ة أنل ما بیده ظهٌر أو عصٌر لکنله عالما بعدم إتیان الظهر أو شاکا فی ذلک ثمل شکل فی أثناء الصال

لو عدل إلی الظهر یفوت وقت العصر فهل یجب علیه إتمام ما بیده بنیة العصر أو بنیة الظهر أو 

یجوز له القطع؟ وعلی أ ل تقدیر فهل یجب علیه القضاء لخصوص الظهر أو لخصوص العصر أو 

 لهما أیضا أم ال؟ فلنا مقامان:

 العصر المقام االول: فی حکم صالة

والمختار وجوب إتمام ما بیده بنیة العصر الختصاص الوقت بالعصر علی توضیح یأتی إن شاء الله 

تعالی فلو أتمل ما بیده بنیلة العصر یحتمل الموافقة وأنه قد نواها عصرا من البدو وقد سبق تقدم 

طعیة وحینئذ ال الموافقة االحتمالیة علی المخالفة القطعیة بعد فرض التعذر عن الموافقة الق

یجب علیه أیضا قضاء العصر لما سبق فی الصورة الثانیة من عدم إحراز الفوت ال باالستصحاب 

 وال بقاعدة االشتغال فالمرجع البراءُة عن القضاء.

 المقام الثانی: فی حکم صالة الظهر
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لنفی  1یلولةفإن کان عالما بعدم إتیانها یجب علیه القضاء وإن کان شاکا فقد یتمسک بقاعدة الح

القضاء ولکنه ممنوٌع؛الختصاص القاعدة بالاکل فی إتیان الصالة بعد فوت الوقت والمفروض فی 

المقام بقاءه ولو بمقدار العصر، ال یقال: قد فات وقت الظهر و حال ما یختص بصالة العصر من 

م الوقت إلی الوقت الوقت ولذا قلنا إنه ال یمکنه العدول؛ ألنا نقول: ال مجال لما اشتهر من تقسی

 ِ المختص والوقت الماترک کیف وظاهر ما رواه محمد بن الحسن بِِإْسَناِدِه َعْن َسْعِد بِْن َعبِْد الله

ِد بِْن َخالٍِد الْبَْرقِيِّ َو الَْعبَّاِس بِْن الَْمعْ  ٍد َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسعِیٍد َو ُمَحمَّ ُروِف َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

ِ علیه السالم َعْن َوْقِت  َجمِیعاً  َعِن الَْقاِسِم بِْن ُعْرَوَة َعْن ُعبَْیِد بِْن ُزَراَرَة قَاَل: َسَألُْت َأبَا َعبِْد الله

ْهِر َو الَْعْصِر َجمِیعاً إاِلَّ َأنَّ َهِذِه قَ  ْمُس َدَخَل َوقُْت الظُّ ْهِر َو الَْعْصِر؟ فََقاَل: إَِذا َزالَِت الاَّ ِه ثُمَّ بَْل َهذِ الظُّ

ْمُس. هو بقاُء وقت الظهر إلی الغروب وال ینافیه ما  2َأنَْت فِي َوقٍْت مِْنُهَما َجمِیعاً َحتَّی تَغِیَب الاَّ

دل علی لزوم إتیان العصر لو لم یبق من الوقت إال مقدار أربع رکعات فإن غایة ما یدل علیه هو 

اء الظهر أما ما دل علی بطالن صالة ارتفاع الترتیب فی هذا الحال فیجب االتیان بالعصر وقض

العصر فی أول الزوال فهو ال یالزم اختصاص ذاک الوقت بصالة الظهر فلعله لإلخالل بالترتیب بل 

ویاهد علی ذلک أنه لو صلی العصر فی الوقت المختص سهوا صح الصالة ألن االخالل إنما هو 

اد ال المستثنی والحاصل أنه ال مجال بالترتیب ال بالوقت فیامله المستثنی منه فی حدیث ال تع

                                       

ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراهِیَم َعْن 1 اٍد َعْن َحِریٍز َعْن ُزَراَرَة َو الُْفَضْیِل َعْن َأبِي َجْعفٍَر وهی ما تستفاد عما رواه ُمَحمَّ حعلیه َأبِیِه َعِن ابِْن أَبِي ُعَمْیٍر َعْن َحمَّ
َو ِإْن َشکَکَْت بَْعَد َما َخَرَج َوْقُت  -َك لَْم تَُصلَِّها َصلَّْیتََهاَأْو فِي َوْقِت فَْوتَِها أَنَّ  -السالم( فِي َحِدیٍث َقاَل: َمتَی اْستَْیَقْنَت أَْو َشکَکَْت فِي َوقِْت َفِریَضٍة أَنََّك لَْم تَُصلَِّها

 4/283تَُصلَِّیَها فِي أَيِّ َحالٍَة کُْنَت. الوسائل  الْفَْوِت َو َقْد َدَخَل َحائٌِل َفاَل إَِعاَدَة َعلَْیَك مِْن َشكٍّ َحتَّی تَْستَْیقَِن فَِإِن اْستَْیَقْنَت فََعلَْیَك َأنْ 
ِد بِْن عِیَسی َو ُموَسی بِْن َجْعفَرِ  4/126لوسائل ا2 بِْن أَبِي َجْعَفٍر  هذا ویعارضها ما رواه الایخ حقدس سره( أیضا عن سعد بن عبد الله َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

اٍل َعْن َداُودَ  ْلِت َعِن الَْحَسِن بِْن َعلِيِّ بِْن فَضَّ ِ بِْن الصَّ ه ِ علیه السالم قَاَل:  َجمِیعاً َعْن َعبِْد الل ه بِْن أَبِي یَِزیَد َو ُهَو َداُوُد بُْن فَْرَقٍد َعْن بَْعِض أَْصَحابَِنا َعْن أَبِي َعبِْد الل
ْهِر َحتَّی یَْمِضَي مِْقَداُر َما یَُصلِّي الُْمَصلِّي أَْربََع َرکََعاٍت  ْمُس فََقْد َدَخَل َوقُْت الظُّ ْهِر َو الَْعْصِر َحتَّی یَبَْقی ِمَن فَِإَذا مَ إَِذا َزالَِت الاَّ َضی َذلَِك فََقْد َدَخَل َوقُْت الظُّ

ْهِر َو بَِقَي  ْمِس مِْقَداُر َما یَُصلِّي َأْربََع َرکََعاٍت فَِإَذا بَقَِي مِْقَداُر َذلَِك فََقْد َخَرَج َوْقُت الظُّ ْمُس. الوسائل الاَّ  4/127َوقُْت الَْعْصِر َحتَّی تَغِیَب الاَّ
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د هذا ال  ک بالقاعدة لبقاء الوقت للصالتین غایته أنه عاجز عن إتیان صالة الظهر ومجرل للتمسل

یکفی لصدق الحیلولة التی هی الموضوع للقاعدة فهو کمن أکره علی ترک الصالة التی شکل فی 

ریان القاعدة فی حقه وحینئذ فإن إتیانها فی الوقت حتی خرج الوقت فإنه ال ریب فی عدم ج

قلنا بجریان استصحاب عدم اتیان صالة الظهر لیثبت به الفوت أو قلنا بجریان قاعدة االشتغال 

إلثبات فوت الفریضة العقلیة حعلی ما سبق تفصیله فی الصورة الثانیة( فیجب القضاء وإال کما هو 

زوم القضاء ماکٌل؛ لعدم تعرض القدماءح المختار فالمرجع البراءة عن ذلک ودعو  االجماع علی ل

 رضوان الله تعالی علیهم أجمعین( لهذه الفروع.

والحاصل أن المختار فی صورة العلم بترک الظهر هو إتمام ما بیده بنیة العصر وقضاء الظهر فقط 

نعم لو عدل إلی الظهر ولو عمدا صحل صالته بنیة الظهر حغایته تحقق العصیان منه فی صورة 

د( لما سبق من عدم اختصاص آخر الوقت بالعصر فعلیه قضاء العصر فقط وفی صورة الاکل العم

فی إتیان الظهر هو إتماُم ما بیده بنیة العصر وال یجب علیه القضاء ال للعصر وال للظهر نعم لو 

عدل إلی الظهر أثم وصحل بنیة الظهر وعلیه قضاء العصر أما لو قلنا بجریان االستصحاب فعلیه 

 ائهما بعد إتمام ما بیده بنیة العصر.قض

 :2ة المسأل

قال صاحب العروةحقدس سره(: إذا شكل في أنل ما بیده مغرب أو عااء فمع علمه بإتیان المغرب 

بطل و مع علمه بعدم اإلتیان بها أو الاكل فیه عدل بنیلته إلیها إن لم یدخل في رکوع الرابعة و 

 إالل بطل أیضاً. 

 ال تعاد للمضطر( )شمول قاعدة
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ولیس فیها نکتة زائدة علی ما سبق فی المسألة االولی إال ما ذکرهحقدس سره( فی الذیل من 

التفصیل فی العدول فی صورة العلم بعدم إتیان المغرب بین عدم الدخول فی رکوع الرکعة 

؛ للزوم زیادة الرابعة فیصح العدول إلی المغرب وبین الدخول فیه فال یصحل العدول ال إلی المغرب

الرکن وال إلی العااء؛ للخلل بالترتیب وال یامله حدیث ال تعاد وقد استدل السید الخوئیحقدس 

سره( علی عدم جریان قاعدة ال تعاد بقوله: الترتیب کما هو معتبر في األجزاء السابقة معتبر في 

حقة أیضاً، و حدیث ال تعاد الجاري في المقام ال یتکفلل  إالل لسقوط الترتیب باإلضافة األجزاء الالل

حقة،  إلی األجزاء السابقة التي وقعت قبل المغرب سهواً، دون ما لم یؤت به بعُد من األجزاء الالل

و استدل  1ضرورة أنل اإلخالل به حینئذ عمدي و من المعلوم عدم شمول الحدیث لمثل ذلك.

بأنه ال یقال لمن التفت حین  علی عدم شمول حدیث ال تعاد للعامد فی الترک و لو کان معذورا

( وإنما یصح التعبیر بذلک لمن هو غافٌل عن  العمل إلی الخلل حأعد صالتک( بل یقال له حصلل

الخلل حین العمل بحیث یر  نفسه ممتثال ولو کان جاهال قاصرا! ولکنه ممنوٌع کیف وقد شاع 

متعمدا فلیعد( کما أنه کثیرا التعبیر بذلک للعالم کحمن قهقه فی صالته متعمدا أو ترک القراءة 

ما یفعل الجاهل المقصر ما یریده حین الاکل ثم یسأل عن حکمه فیقال له: أعد أو ال تعد، مع 

أنه لو سلم عدم صحة التعبیر بذلک حین العمل فبعد فوات محل التدارک فالتعبیر بذلک 

إن کان مکلفا حین صحیٌح کما صرح به السید الخوئیحقدس سره( حیث قال:إن الجاهل القاصر و

الترک بالمتروک إال أنه بعد تجاوز محله مکلٌف إما باالعادة أو بعدمها؛ لسقوط التکلیف السابق 

. والمفروض فی المقام أنه قد رکع للرابعة فال یمکنه العدول إلی المغرب کما ال  2علی أ ِّ حالٍّ

                                       

 19/111الموسوعة 1
 17/ 18الموسوعة 2
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إلی ترک الترتیب فی االجزاء یمکنه تصحیح الصالة عااًء إال باالعادة فهو مضطر فی هذا الحال 

وقد حقققنا فی محله شمول حدیث  1الالحقة فیامله الحدیث الاریف وتصح الصالة بنیة العااء

ال تعاد لجمیع أقسام التارک إال أن غیر الناسی والمضطر یخرج عن العموم لوقوع التعارض فیها 

لتزم بامول الحدیث للجاهل ، خالفا للسید الخوئیحقدس سره( حیث ا2بین الحدیث وسائر االدلة

القاصر ومطلق المعذور ولو کان شاکا دون المضطر، لکنل االقو  أن المضطر أولی بالامول من 

القاصر؛ بداهة أنه لو قلنا بامول الحدیث لمن یمکنه االحتیاط فاموله لمن یتعذر علیه ذلک، 

رأة لو افتقدت الساتر أثناء أولی، ال یقال: لو قلنا بامول الحدیث للمضطر فالزمه صحة صالة الم

الصالة أو َسحب الصبیُّ تربتها إلی غیر ذلک من الموارد، ألنلا نقول: ال مورد للنقض فإنا نلتزم 

بصحة الصالة فی هذه الموارد فکما أنه لو التفتت أثناء الصالة بأن الرکعة السابقة کانت بال ساتر 

ت فاقدة له أیضا حین الاک کما لو صح صالتها إذا کانت ساترة حین الاک فکذلک لو کان

سحب الصبی ساترها ألنها حینئٍذ مضطرٌة إلی ترک الستر وال یمکنها تصحیح الصالة إال باالعادة 

 ومقتضی حدیث ال تعاد نفیها.

 :3مسألة ال

                                       

ح هذه الصالة بنیة ال یخفی أن المفروض صحة الصالة من سائر الجهات وإنما المهمل االخالل بالترتیب و نرفعه بال تعاد أما لو قلنا بأنه ال دلیل علی تصحی1
 .مسک بالحدیث الاریفال للتالعااء فی سعة الوقت وأنه ال یحرز العنوان بقاعدة الفراغ والتجاوز فال مج

ارض حدیث ال هذا ولکن الظاهر عدم شمول الحدیث للمضطر إال علی القول بانقالب النسبة کما نبهنا علیه فی تقریرات ال تعاد أما علی المختار فبعد تع2
 عادة.تعاد وأدلة االجزاء نرجع إلی البراءة عن لزوم اال
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 رکعتین من سجدتین ترك أنله أثنائها في أو الصالة بعد علم إذا قال صاحب العروةحقدس سره(:

لتین من نتاکا سواء تین السهو سجدتا قضاؤهما و علیه و صحت األخیرتین أو األول  لم إن کذا و مرل

 .رکعتین من بأنلهما العلم بعد الرکعات أيل  من أنلهما یدر

 للمسألة صور متعددة نذکر المهمل منها:

 الصورة االولی: 

ن رکعتین غیر االخیرة ما لو تذکر بعد السالم وقبل االتیان بالمنافی أنه قد ترک السجدتین م

 نسیها. لو السجدة قضاء علی دل ما فال ریب أن الواجب علیه قضائهما لعموم

 الصورة الثانیة:

 وجوب قال السید الحکیمحقدس سره( ففي األخیرة من إحداهما نفس ما سبق إال أنه یعلم أنل  

 بعدها التسلیم و اهدالت ثمَّ  األخیرة سجدة تدارك وجوب أو فقط حکما هو ظاهر المتن( قضائهما

 و  -محله غیر في کان لو و  -مطلقاً  السالم مخرجیة علی مبنیان قوالن األخرى، قضاء ثمَّ 

 عدمها.اه

 )السالم مخرج بما أنه الجزء االخیر ال بالتعبد(

بعبارة أخر  هل السالم مخرٌج تعبد ٌّ قهر ٌّ من الصالة ولو لم یکن جزًءا أخیرا منها وکان فی 

المقرر له شرعا أو أنه مخرٌج من جهة کونه الجزء االخیر فإن قلنا باالول فالالزم فی غیر محله 

المقام قضاء السجدتین لخروجه عن الصالة وعلی الثانی فالالزم تدارک سجدة االخیرة ثم قضاء 

االخر  لعدم خروجه بعُد من الصالة وقد استدلل علی القول االول بإطالق ما ورد من الخروج 
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ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسعِیٍد بالتسلی م سواٌء وقع فی محله أم ال وهو ما رواه ُمَحمَّ

ِ علیه السالم: کُلُّ َما  َعْن َفَضالََة بِْن َأیُّوَب َعِن الُْحَسْیِن بِْن ُعثَْماَن َعِن الَْحلَبِيِّ قَاَل: قَاَل َأبُو َعبِْد الله

 َ اَلُم َعلَْیَنا َو َعلَی َذکَْرَت الله اَلِة َو إِْن ُقْلَت السَّ  َعزَّ َو َجلَّ بِِه َو النَّبِيَّ صلی الله علیه وآله َفُهَو مَِن الصَّ

الِِحیَن فََقِد انَْصَرفَْت. ِ الصَّ  عِبَاِد الله

ِد بِْن َعلِيِّ بِْن َمْحبُوٍب َعْن َأْحَمَد بِْن الْ  اٍل َعْن َعلِيِّ بِْن َو بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ َحَسِن بِْن َعلِيِّ بِْن فَضَّ

ِ علیه السالم قَاَل: َسَألْتُ  ُه یَْعُقوَب الَْهاِشمِيِّ َعْن َمْرَواَن بِْن ُمْسلٍِم َعْن َأبِي کَْهَمٍس َعْن َأبِي َعبِْد الله

دِ  لَتَْیِن إَِذا َجلَْسُت فِیِهَما لِلتََّاهُّ کَْعتَْیِن اأْلَوَّ اَلُم َعلَْیَك َأیَُّها النَّبِيُّ َو  َعِن الرَّ فَُقلُْت َو َأنَا َجالٌِس: السَّ

 ِ اَلُم َعلَْیَنا َو َعَلی عِبَاِد الله ِ َو بََرکَاتُُه انِْصَراٌف ُهَو؟ َقاَل: اَل َو لَِکْن إَِذا ُقلَْت: السَّ الِِحیَن َرْحَمُة الله  الصَّ

 1فَُهَو ااِلنِْصَراُف.

ام بیان عدم مخرجیة التسلیم االول ألنه من ذکر النبی حصلی الله علیه وآله( وفیه: أنها فی مق 

 ومخرجیة غیره وال یمکن فیه إحراز االطالق بل هو منصرٌف إلی ما وقع جزًءا أخیرا.

هذا وقد یجاب عن التمسک بهذه االخبار الاریفة بأنا لو سلمنا االطالق فال بدل من اختصاص 

رکة حدیث ال تعاد کما قال السید الخوئیحقدس سره( فی نظیر ذلک بغیر موارد السهو بب

المسألة وهی مسألة نسیان السجدتین من الرکعة االخیرة حیث قال فی ذیل قولهحقدس سره( 

فی العروة: و إن تذکلر حنسیان السجدتین( بعد السالم قبل اإلتیان بالمبطل فاألقوى أیضاً 

لبطالن بنقصان الرکن و عدم إمکان تدارکه، لخروجه البطالن، ما لفظهحمع التصرف(: یستدلل ل
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عن الصالة بالسالم فإنله مخرج تعبلدي و مانع عن االنضمام و إن وقع في غیر محلله، کما تاهد به 

ة لحدیث ال تعاد، فانل  جملة من النصوص عمدتها صحیحة الحلبي لکن الظاهر هو الحکم بالصحل

القطع و الخروج و أنله متی ما تحقلق یوجب قطع الصالة المستفاد من النصوص أنل للسالم حیثیة 

و زوال الهیئة االتصالیة بحیث یمنع عن انضمام باقي األجزاء بسابقتها و صلوحها لاللتحاق بها، 

ا لکونه من کالم اآلدمي أو ألنله بنفسه مخرج تعبلدي و من هنا ورد عن الصادق حعلیه السالم(  إمل

عود أفسد علی الناس صالتهم بقول: السالم علینا و علی عباد الله في مرسلة الصدوق أنل ابن مس

ل و مرجع هذا إلی اعتبار عدم السالم الواقع في غیر محلله في  د األول الصالحین، یعني في التاهل

لکن اعتبار المانعیة له کغیره من بقیلة الموانع مقیلد بحال الذکر  الصالة و أنله مانع أو قاطع

لیة، فإنله غیر قاصر الامول له، فیدلل علی أنل  بمقتضی حدیث ال تعاد، الحاکم علی األدللة األول

السالم الواقع في غیر محلله الذي کان مانعاً في طبعه ال مانعیة له لو تحقلق نسیاناً کما في المقام 

ن و و أنل وجوده کالعدم فال تأثیر له في الخروج و القطع و نتیجة ذلك بقاء محلل تدارك السجدتی

بعبارة اخرى: نقصان الرکن منوط بالخروج عن الصالة بالسالم الواقع في غیر محلله سهواً و 

الحدیث یقضي بإلغاء هذا السالم، المستتبع لعدم تأثیره في الخروج، فال مانع من التدارك 

ة في المقام، و إن کان االحتیاط بالتدارك ثمل اإلتیان بما هو مرتل  ب فاألقوى هو الحکم بالصحل

ا ال ینبغي ترکه، لمصیر جمع إلی البطالن، بل نسب إلی الماهور  علیهما ثمل إعادة الصالة ممل

 1کما عرفت.
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وهکذا یقال فی المقام فإن المفروض فی المقام أنه قد تذکر نسیان السجدة االخیرة بعد التسلیم 

 من تدارک السجدة. فهذا التسلیم واقٌع فی غیر محله سهوا فال یکون مخرجا عن الصالة فال بدل 

وفیه لوجود الفارق بین المقامین وهو أنل ال تعاد إنما یرفع مانعیة ما یوجب إعادة الصالة ال ما 

یوجب إعادة جزء منها ومانعیة التسلیم السهو  فی صورة نسیان السجدتین یستوجب إعادة 

الف المقام فإن الصالة بسبب ترک الرکن وهو السجدتین من رکعتین فیرفعها حدیث ال تعاد بخ

مانعیة التسلیم فی المقام ال یوجب إال إعادة السجود المنسیة بعد الصالة فال یامله الحدیث 

الاریف ولهذا یقال: لو نسی الحمد فتذکر قبل الرکوع ال بدل من التدراک وال تجر  ال تعاد ألنه 

 یمکن تصحیح الصالة إال ال یلزم من التصحیح إعادة الصالة بخالف ما لو تذکر بعد الرکوع فإنه ال

باالعادة فتجر  ال تعاد، قال السید الخوئیحقدس سره(: مفاد الحدیث الاریف أنل اإلخالل 

 1بالصالة المقتضي لإلعادة ال یوجبها إالل من ناحیة الَخمس.

 الصورة الثالثة: 

 األخیرة المنسیتین من  إحد  السجدتین ما لو شک بعد السالم وقبل االتیان بالمنافی فی أنل 

محله وإال فعلیه قضائهما  غیر في الواقع التسلیم مخرجیة بعدم قلنا غیرها حو من أو أنل کلتیهما

کما هو واضح( فالالزم علیه ثالث سجدات أحدها رجوعا والباقی قضاء بمعنی أنه یرجع ویسجد 

ن غیر لألخیرة ثم یسلم ویقضی السجدتین والسر فی ذلک هو أنه یعلم بفوات سجدة واحدة م

االخیرة فعلیه قضاءها وإنما الاک  فی فوات السجدة الثانیة من االخیرة وقد بقی محلها فیجب 
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علیه تدارکها أو من غیرها لیجب علیه قضاءها فمقتضی استصحاب عدم إتیان السجدة من 

االخیرة واستصحاب عدم إتیان السجدة من غیرها هو الجمع بین التدارک والقضاء ومن المعلوم 

ال تعارض بین االصول المثبتة للتکلیف لعدم لزوم الترخیص فی المخالفة القطعیة العملیة  أنه

کاستصحاب النجاسة فی االنائین المعلوم حدوث الطهارة فی أحدهما اللهم إال علی مسلک 

الایخ االعظم من ضیق مقام االثبات أو مسلک المحقق النائینیحقدس سرهما( من مانعیة مجرد 

ف، ال یقال: قاعدة التجاوز حاکمة علی استصحاب عدم االتیان وإال لزم لغویتها؛ ألنا العلم بالخال

 سجدة غیرها إلثبات الجاریة بمثلها معارضة سجدة األخیرة إلثبات التجاوز الجاریة قاعدة نقول:

الرکعات للعلم بفوات سجدتین من احدیهما ومثلها أیضا قاعدة الفراغ فإنل التمسک  من قبلها مما

بها إلثبات صحة الرکعة الرابعة لیترتب علیه عدم لزوم تدارک السجود فعال، معارٌض بالتمسک 

بها إلثبات صحة الرکعة الثالثة لیترتب علیه عدم وجوب القضاء بعد الصالة، ال یقال: إن الحکم 

الظاهر  بصحة الصالة بمعونة القاعدة ال ینافی وجوب قضاء السجدة بعد الصالة؛ ألنا نقول: کال فإن

من القاعدة هو إثبات الصحة الفعلیة ال الصحة التأهلیة وعلیه فال مانع من جریان االستصحابین 

زیلة لهذا  فإن قلت:علیهذا یحصل له العلم االجمالی بزیادة إحد  السجدتین؛ ألنا نقول: ال منجل

ائد ما یأتی به بعد العلم االجمالی؛ بداهة أنه ال یحصل به العلم ببطالن الصالة الحتمال کون الز

ة الجامع  اًل بقصد ما في الذمل السالم فال یضرل زیادتها نعم یمکنه االکتفاء بسجدتین بأن یسجد أول

د و یسللم احتیاطاً و یأتي بعد ذلك بسجدة اخرى قضاًء و بذلك  بین الرجوع و القضاء ثمل یتاهل

ة علی ما نصل علیه السید الخوئی والسید الح   1کیمحقدس سرهما(.یقطع ببراءة الذمل
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هذا کله بناء علی القول بعموم دلیل االستصحاب لغیر الطهارة عن الحدث والخبث و أنل 

الموضوع لقضاء السجدة هو مجرد عدم االتیان بها ال عنوان النسیان لیکون االصل مثبتا وأما لو 

ة واحدة قضاًء قلنا بعدم جریان االستصحاب کما هو المختار فالالزم سجدٌة واحدة رجوعا وسجد

فال حاجة للتثلیث بداهة أن مقتضی العلم االجمالی بفوات سجدة من االخیرة أو من غیرها وإن 

کان هو االحتیاط وجریان قاعدة االشتغال إال أنل الصحیح هو انحالل هذا العلم االجمالی سواٌء 

الصالة، بیان ذلک: أنه  قلنا بأنل السجدة المقضیة جزء من الصالة أو قلنا بأنه مستقلٌّ کقضاء أصل

لو قلنا بأنل السجدة المقضیة مستقلٌّ فتجر  البراءة عن وجود أمٍر زائٍد بقضاِء سجدٍة أخر  فعلیه 

أن یرجع ویسجد لألخیرة حلالشتغال الیقینی به فال بدل من إحراز الفراغ عنه وسیأتی إن شاء الله 

الفائتة من االخیرة فقد جاء بها وإال  تعالی تتمة لذلک( ثم یسلم ویقضی سجدة واحدة فإن کانت

فال منجز لها، أما لو قلنا بأنل السجدة المقضیة جزٌء من الصالة فالمورد من قبیل الدوران بین 

االقل واالکثر االرتباطی بداهة أنا ال نعلم أن الواجب علی هذا الناسی هی الصالة التی تاتمل 

ائیة واحدة و وجوب االولی معلومة تفصیال علی سجدتین قضائتین أو ما تاتمل علی سجدة قض

 والاک فی وجوب الزائد.

                                                                                                                       

د و یسللم احتیاطاً  و یأتي بعد ذلك بسجدة اخرى قضاًء و أنل المأمور به هو اإلتیان بذات السجدة من دون أن تکون معنونة بعنوان الرجوع و عدمه( ثمل یتاهل
د و التسل ه التاهل ة، فإنل وظیفته إن کانت الرجوع لکون الفائتة من األخیرة فقد فعل و إالل فقد قضی و ال یضرل یم عندئذ بعد وقوعهما بذلك یقطع ببراءة الذمل

ل، لعدم الجزم بزیادته بعد احتمال أن تکون خارج الصالة کما هو ظاهر فال حاجة إلی سجدة ثالثة، کما ال یجب علیه سجود السهو  من أجل السالم األول
ا عدا الرکعة األخیرة و معلوم أنل استصحاب عدم اإلتیان بسجدة الرکعة األخیرة ال یثبت اتِّصاف السال م بعنوان الزیادة السجدتان المنسیتان کلتاهما ممل

مناه في م ر عن موطنه إلی ما لیجب سجود السهو من أجله نعم، بناًء علی ما قدل ل محلله فتأخل حلله من أنل السجدة المقضیة جزٌء حقیقة قد تغیلر ظرفه و تبدل
ااًل بزیادة السالم، فإنل بعد السالم، و ما لم یأت بها لم یتحقلق الخروج عن الصالة و لذا قلنا إنله لو أخلل بها عمداً بطلت صالته، فعلیه یعلم في المقام إجم

ل زائد و إالل فالسالم الثاني المأتي به احتیاطاً، لما عرفت من أنل السجدة المقضیة جزء حقیقي السجدة المنسیة إن ، کانت من الرکعة األخیرة فالسالم األول
جب علیه سجود ن یفما لم یفرغ عن قضاء السجدتین لم یتحقلق الخروج عن الصالة، فال محالة یکون السالم الثاني واقعاً في األثناء و متلصفاً بالزیادة إذ

د بناًء علی وجوبه لکلل زیادة و نقیصة. الموسوعة   19/115السهو ألحد السالمین المعلوم زیادته إجمااًل، بل و کذا للتاهل
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إن قلت: بل االمر دائر بین المتبائنین وأن الواجب علی هذا الناسی هی الصالة الماتملة علی 

سجدتین إما قضائتین أو سجدتین إحداهما رجوعیة واألخر  قضائیة فال دروان بین االقل 

 واالکثر بل ال بدل من االحتیاط؟

قلت: ال ریب فی تعلق االمر الضمنی بسجدة االخیرة سواٌء کانت هی المنسیة أو غیرها أما علی 

الثانی فواضٌح وأما علی االول فألنل التدارک لیس بأمر جدید بل هو امتثال لنفس االمر السابق 

الفراغ أما وحینئذ فاالشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة فال بدل من التدارک لیحصل العلم ب

السجدة المقضیة الثانیة فال علم بتعلق االمر الضمنی بها الحتمال کون المنسیل هو سجدة 

 االخیرة، فتجر  البراءة عنه.

ثم ال یخفی أن الجزئیة یتصور فی مقام الثبوت علی نحوین: االول: تعلق االمر بالجامع بین 

صالة التی أولها التکبیر وآخرها السجدة الصالة التی أولها التکبیر وآخرها التسلیم للذاکر وال

المقضیة والثانی: أن یکون للناسی أمٌر مستقٌل بالصالة التی أولها التکبیر وآخرها السجدة 

المقضیة وللذاکر أمٌر آخر بالصالة التی أولها التکبیر وآخرها التسلیم کما هو الصحیح فی القصر 

عیٌن ال أنل الواجب هو الجامع بین الرکعتین للمسافر واالتمام من أنل لکلٍّ أمٌر مستقٌل وموضوٌع م

وأربع رکعات للحاضر بل هذا ما یقتضیه ظاهر ما دل علی أنل الصالة أولها التکبیر وآخرها 

التسلیم فیکون الناسی خارجا عنه وعلی أ ٍّ فالمرجع بین عدم جریان االستصحاب هو أصالة 

 قلنا وئیحقدس سره( حیث قال فی نظیر المسألة: إنالبراءة علی جمیع التقادیر وفاقا للسید الخ

 عنها، قام التي الرکعة إلی باإلضافة االشتغال قاعدة حینئذ المرجع کان االستصحاب جریان بعدم

 المفروض إذ الذکري، محلله لبقاء التدارك، إمکان مع بالسجود األمر عهدة عن الخروج في للاك
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 فإنل  للتردید، طرف هي التي السابقة الرکعة إلی باإلضافة البراءة أصالة و الرکن في الدخول عدم

 یحتمل فال التدارك، إمکان عدم بعد قطعاً  ساقط الرکعة تلك من فواتها المحتمل بالسجدة األمر

 و الصالة بعد بالجزئیة جدید أمر یتعللق موطنها في ترکها تقدیر علی نعم، الجزئیة علی بقاؤها

ل یکون  اإلتیان لجواز األمر هذا حدوث في ناكل  حیث و محللها و ظرفها في حینئذ التبدل

 أصالة و االشتغال أصالة األصلین فبهذین البراءة أصالة إلی نفیه في فیرجع موطنها في بالسجدة

 من السجدة یتدارك و فیرجع اإلجمالي، العلم ینحلل  ناف اآلخر و مثبت أحدهما الللذین البراءة

 1فواتها. المعلوم الواحدة السجدة قضاء إالل  علیه ءشي ال و نهاع قام أو فیها هو التي الرکعة

 )السجدة المقضیة لیست جزءا من الصالة(

هذا وقد استدل علی أنل السجدة المقضیة جزٌء من الصالة قد تغیر محلها لکن لخصوص الناسی 

الموضوع ال مطلقا کالقنوت فی صالة الجمعة( بظاهر کلمة القضاء والتدارک ومناسبة الحکم و

فالمقضیل هو نفس ما سبق ال أنه شیء آخر،قال السید الخوئیحقدس سره(:هل المستفاد من 

الدلیل المتکفلل لألمر بالقضاء فیهما حأعنی التاهد والسجود( أنل ذاك واجب مستقلل و تکلیف 

 جدید حادث بعد الصالة، نظیر األمر المتعللق بسجدة السهو التي هي عمل مستقلل غیر مرتبط

بأصل الصالة أو أنل المستفاد منه أنل المأتي به بعد الصالة هو نفس الجزء الذي کان واجباً في 

ل؟  األثناء و واجب بعین ذلك الوجوب الضمني، غایة األمر أنل ظرفه و محلله قد تغیلر و تبدل

د المقضیلین کلل ما یاترط في  ل: و إن کان یعتبر في کلل من السجدة و التاهل السجود فعلی األول

د الصالتي کما هو الحال في األمر بالقضاء خارج الوقت من الداللة علی ماارکة القضاء  و التاهل
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مع الفائت فیما له من األحکام إالل أنله ال دلیل علی وجوب المبادرة إلیهما حینئذ ال تکلیفاً و ال 

وز التأخیر و ال وضعاً، فانل ذاك واجب مستقلل غیر مرتبط بالصالة األصلیة حسب الفرض فیج

ة الصالة و إن ارتکب المنافي، کما هو الحال في سجدة السهو و علی الثاني:  یقدح ذلك في صحل

ٌم من العمل لحقه حکم الجزء، فال یجوز تخللل المنافي  فحیث إنل المقضيل حینئٍذ جزٌء متمل

تکلیفاً أیضاً و لو  وضعاً، کما هو الحال في سائر األجزاء و علی القول بحرمة القطع ال یجوز ذلك

ل.  أتی بموجب السهو وجب السجود له، بخالف األول

و حیث إنل الظاهر هو الثاني کما مرل سابقاً حیث قلنا إنل القضاء المأمور به هنا لیس بمعناه 

االصطالحي بل بمعناه اللغو  وهو اإلتیان به بعد السالم، فالمأتي به هو نفس ذاك الجزء قد تغیلر 

السؤال و  و بعبارة اخرى: مقتضی االرتکاز و مناسبة الحکم و الموضوع و خصوصیة ظرفه و محلله

الجواب أنل المقضي هو نفس الجزء المنسي الفائت في ظرفه و أنله واجب بنفس األمر الصالتي ال 

بتکلیف جدید حادث بعد الصالة کما في سجدة السهو و علیه فیلحقه حکم الجزء من عدم جواز 

ي وضعاً و کذا تکلیفاً علی القول بحرمة القطع و لو أتی بموجب السهو أتی بسجدتي تخللل المناف

السهو لوقوعه في األثناء، إذ بعد وجوب اإلتیان بجزء من الصالة لم یکن بعد فارغاً عنها و إن 

صدر عنه السالم و نتیجة ذلك ارتکاب التخصیص في دلیل مخرجیة التسلیم في خصوص ما 

  1نحن فیه.

أنل کلمة القضاء ککلمة االعادة یصدق بمجرد التماثل بین الایئین وال یلزم منها الجزئیة وفیه 

لها  ومثله مناسبة الحکم والموضوع واالرتکاز بل ظاهُر ما دلل علی تحدید الصالة بأنها ما کانت أول

                                       

 18/310الموسوعة  1
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ترکها  التکبیر وآخرها التسلیم هو خروج االجزاء المنسیة المقضیة عن الصالة نعم ال یترتب علی

عقاٌب مستقٌل کما هو الحال فی صالة االحتیاط وسجدة السهو لوحدة المالک نظیر ما ذکره 

المحقق النائینیحقدس سره( من متمم الجعل فاالمر بها أمر مستقل نفسی ال ضمنی لکنه مع 

ة فی االصطالح.  ذلک لیس له عقاٌب مستقٌل وال مااحل

 الصورة الرابعة:

االتیان بالمنافی نسیان سجدٍة من الرکعة االخیرة وسجدٍة أخر  من ما لو تذکر بعد السالم و

ة الصالة مع القضاء أو بدونها  غیرها، فال مجال للرجوع لمکان المنافی وإنلما الکالم فی صحل

وبطالنها فقد ذهب السیدحقدس سره( کما هو مقتضی إطالق کالمه إلی االول وهو المختار وفاقا 

یحقدس سره( فی المقام حیث قال: إنل نسیان السجدة الواحدة ال لظاهر کلمات السید الخوئ

 ِ یستوجب البطالن بمقتضی حدیث ال تعاد بل لصریح موثقة منصور بن حازم عْن َأبِي َعبِْد الله

مِْن َسْجَدٍة َو علیه السالم َقاَل: َسَألْتُُه َعْن َرُجٍل َصلَّی فََذکََر َأنَُّه َزاَد َسْجَدًة؟ قَاَل: اَل یُعِیُد َصاَلًة 

فیعلم من ذلك أنل السالم الواقع آن ذاك کان مخرجاً، بمعنی أنل ارتکاب  1یُعِیُدَها مِْن َرکَْعةٍ 

المنافي کاشٌف عن اتِّصاف السالم في ظرفه بالمخرجیة و إالل لزم إعادة الصالة و المفروض أنلها ال 

ا عدا الخمسة کما عرفت و علیه فیجب قضاء هذه ال سجدة کالسجدة األُخرى المنسیة تعاد ممل

ا عدا الرکعة  ا عدا الرکعة األخیرة فحینئذ حال ذلك حال ما لو علم بفوات کلتا السجدتین ممل ممل

                                       

 6/319الوسائل 1
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م في الصورة األُولی. ال یقال: إن الموثقة لبیان عدم مبطلیة الزیادة؛ ألنا نقول:  1األخیرة اللذي تقدل

 د إال أنل السؤال قرینة علی شموله للزیادة أیضا.ظاهر الجواب هو اختصاص الکالم بنقیصة السجو

هذا ولکن مقتضی ما ذهب إلیه السید الخوئیحقدس سره( من أنل المقضیل جزٌء من الصالة تغیلر 

محله هو عدُم وجوب القضاِء أیضا ألنه بتخلل المنافی ال یمکن التیام المرکب فال بدل من االعادة 

ولکنهحقدس سره( لم  2ال حاجة إلی قضاء السجدة المنسیةلوال حدیث ال تعاد فالصالة صحیحة ب

یُفِت بذلک فی موضع نعم قد أفتی فی المسألة الثالثة من قضاء االجزاء المنسیة ببطالن الصالة 

حیث قال صاحب العروةحقدس سره(: لو فصل بینهماحأعنی قضاء السجدة والتاهد( و بین الصالة 

ستدبار فاألحوط استئناف الصالة بعد إتیانهما و إن کان بالمنافي عمداً و سهواً کالحدث و اال

 3[ فیه إشکال بل منع.1[ باتیانهما.اه فقال السید الخوئیحقدس سره(: ]1األقوى جواز االکتفاء ]

وکیف کان فیرد علیهحقدس سره( أوال ما سبق من أنل القضاء بأمر جدید فال یقدح تخلل  

یقدح تخلل المنافی ألنل عموم ما دلل علی أنل الصالة تقطع  المنافی وثانیا: لو سلم الجزئیلة فال

ص بما دلل علی وجوب القضاء کلما ذکر فقد رو  محمد بن الحسن بإسناده عن  بالحدث یخصل

ٍق َعْن  اٍل َعْن َعْمِرو بِْن َسعِیٍد َعْن ُمَصدِّ سعد بن عبد الله َعْن َأْحَمَد بِْن الَْحَسِن بِْن َعلِيِّ بِْن فَضَّ

                                       

 19/113الموسوعة 1
 اد فال مجال لوجوب القضاء.جال لحدیث ال تعاد ولو لم تکن قابلة لوال حدیث ال تعبعبارة أخر  لو کانت القضاء واجبة فالصالة قابلة للتصحیح فال م 2
هذا ولعل وجه الجمع بینهما هو أنه لو أتی بالمنافی بعد تذکر نسیان السجدة الواحدة بطلت الصالة لتخلل المنافی أثنائها وال مجال  18/308الموسوعة  3

و لم یتذکر النسیان حتی أتی بالمنافی فالصالة صحیحة لحدیث ال تعاد غایته وجوب القضاء علی االحوط حینئذ لحدیث ال تعاد ألن الخلل عمد  أما ل
إذا نسي السجدة الواحدة و لم یذکر (: 875حمسألة والااهد علی هذا الجمع ظاهر عبارة المنهاج فإنه قد جمع فیه بین الحکمین حیث قالحقدس سره(: 

ضاؤها بعد الصالة و بعد صالة االحتیاط إذا کانت علیه و کذا یقضي التاهد إذا نسیه و لم یذکره إال بعد الرکوع علی إال بعد الدخول في الرکوع وجب ق
ینافي الصالة عمدا األحوط وجوبا و یجري الحکم المزبور فیما إذا نسي سجدة واحدة و التاهد من الرکعة األخیرة و لم یذکر إال بعد التسلیم و اإلتیان بما 

للسالم الزائد علی  ا و أما إذا ذکره بعد التسلیم و قبل اإلتیان بالمنافي فالالزم تدارك المنسيل و اإلتیان بالتاهد و التسلیم ثم اإلتیان بسجدتي السهوو سهو
البدلیة و ال یجوز  نیةاألحوط وجوبا و ال یقضي غیر السجدة و التاهد من األجزاء و یجب في القضاء ما یجب في المقضي من جزء و شرط کما یجب فیه 

 (1/235ة. حمنهاج الصالحین الفصل بالمنافي بینه و بین الصالة و إذا فصل أعاد الصالة و األولی أن یقضي الفائت قبل اإلعاد
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ِ علیه السالم فِي َحِدیٍث َأنَُّه َسَألَُه َعْن َرُجٍل نَِسَي َسْجَدًة فََذکََرَها بَْعَد َما قَاَعمَّ  َم اٍر َعْن َأبِي َعبِْد الله

ِإْن لَْم َو َرکََع؟ قَاَل: یَْمِضي فِي َصاَلتِِه َو اَل یَْسُجُد َحتَّی یَُسلَِّم فَِإَذا َسلََّم َسَجَد مِثَْل َما فَاتَُه. ُقلُْت: فَ 

ومن المعلوم أنل إطالق الخاص مقدٌم علی  1یَْذکُْر إاِلَّ بَْعَد َذلَِك؟ قَاَل: یَْقِضي َما َفاتَُه إَِذا َذکََره.

إطالق العامل و لو سلم فالمورد من قبیل الدوران بین االقل واالکثر االرتباطی فی مانعیة 

خلل المنافی ولو کان عن عمد ال یقدح المنافیات کالحدث فتجر  أصالة البراءة فالمختار أن ت

 بصحة الصالة فیجب القضاء.

 )المستثنی فی حدیث ال تعاد ذات السجدة )جمیع السجدات( ال سجدتین وال السجدة الصحیحة(

وثالثا: أنه ال مجال للتمسک بحدیث ال تعاد؛ ألنل السجدة من المستثنیات و المراد منها ذاتها 

المذکور فی الکتاب الکریم وما هو من الفرائض هو ذات السجدة ال  کما هو الظاهر مضافا إلی أنل 

تعدادها فالخلل بأ ل سجدٍة من الصالة موجٌب لإلعادة لوال صحیحة منصور بن حازم ولو سلم أنل 

الرکن هو السجدتان ال سجدة واحدة فعلی ما ذهب إلیه السید الخوئیحقدس سره( من أن 

ی وأن الرکن هو الحصة المأمور بها من الخمسة فترک سجدة شرائط االرکان داخلة فی المستثن

واحدة خلٌل بالرکن ألنل الرکن سجدتان بارط االنضمام، إال أن یقال: إنل المستثنی فی حدیث 

ال تعاد هو الحصة المأمور بها ولو باالمر الضمنی فترک سجدة واحدة ال یضرل بصحة االخر  فال 

ن بخالف ما لو سجد مرتین فی رکعة علی ما ال یصحل وهو السجدتا 2یوجب ذلک ترک الرکن

السجود علیه سهوا فإنه تبطل صالته للخلل بالرکن. هذا وال یخفی أن المختار هو أن المستثنی 

                                       

  6/364الوسائل  1
ثنی هذا ولعل بعض ما قلنا خالف ما وقد اعترف السید الخوئیحقدس سره( بأن الارائط التی مناأها کون الصالة واجبا إرتباطیا غیر داخل فی المست 2

 ر ولعل المقصود ما قررناه.یظهر من کلمات شیخنا االستاذحدام ظله( فی بدایة االم
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فی حدیث ال تعاد هو ذات الخمسة ألنها من الفرائض ال شرائط صحتها أو تعدادها فنسیان 

علی ما ال یصح داخل فی المستثنی منه ألنل  سجدة واحدة داخلة فی المستثنی کما أنل السجود

 قوام السجود بوضع الجبهة علی شیء.

ثم إنه قد یتوهم أن مقتضی حدیث ال تعاد بناًء علی أنل السجدة المنسیلة جزٌء من الصالة هو 

بطالن الصالة ولو قلنا بأنل نسیان سجدة واحدة داخلة فی المستثنی منه، لوقوع الخلل 

هارة فإنه لو استدبر أو أحدث بعد السالم وقبل قضاء السجدة المنسیة فقد أخلل باالستقبال أو الط

 بالرکن أثناء الصالة! 

وفیه أنل المفروض رفع جزئیة السجدة المقضیة بحدیث ال تعاد وبذلک نستکاف أن آخر الصالة 

یقال: هذا ، ال 1هو التسلیم ال السجدة المقضیة وعلیه فاالستدبار والحدث قد وقعا خارج الصالة

مبتن علی القول بامول حدیث ال تعاد للمضطر فإنه بعد االتیان بالمنافی یضطر إلی ترک 

السجدة المنسیة؛ ألنا نقول: کال فإن المفروض أنه لم یتذکر نقصان سجدة واحدة حتی أتی 

 بالمنافی فترکه للسجدة المقضیة مسبب عن النسیان ال عن االضطرار.

ص والحاصل أنل مقتضی حدیث  ال تعاد وإن کان هو بطالن الصالة بنسیان السجود إال أنه یخصل

بصحیحة منصور بن حازم الدالة علی عدم لزوم االعادة بترک السجود والمتیقن من تخصیصها 

                                       

 الثامنة من حدیث ال تعاد. کما مر نظیره فی ذیل الجهة 1
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هو ترک السجدتین من رکعة فیبقی غیره تحت االطالق وبذلک یحکم بمخرجیة التسلیم فی 

 دل علیه ولو بعد االتیان بالمنافی.ولزوم قضاء السجدتین إلطالق ما  1المقام

 تتمة

المختار عدم وجوب سجدتی السهو لکل زیادة ونقیصة إال التسلیم فی غیر محله لورود النص 

بوجوبهما فیه فیخصص به عموم ما دلل علی استحباب سجدتی السهو لکلل زیادة ونقیصة 

 والتفصیل فی محله.

 :4المسألة 

إذا کان في الرکعة الرابعةحالبنائیة( مثاًل و شكل في أنل شکله السابق قال صاحب العروةحقدس سره(:

بین االثنتین و الثالثحالذ  بنی فیه علی الزائد فاشتغل بالرابعة البنائیة( کان قبل إکمال 

السجدتینحلتبطل صالته( أو بعدهماحلتصحل بضمل رکعة االحتیاط( بنی علی الثاني، کما أنله کذلك 

 الة.إذا شكل بعد الص

 والکالم فی مقامین:

 المقام االول: ما لو کان الشک فی االثناء 

                                       

د بالنسبة إلی السجدة المقضیة؛ ألنلا نحکم ببرکتها ال یخفی أنه لو قلنا بأنل السجدة المنسیلة جزٌء من الصالة فصحیحة منصور، حاکٌم علی صحیحة ال تعا 1
سبة اد بالنبمخرجیة التسلیم فالسجدة المقضیة لیس من أجزاء الصالة فلم یقع المنافیحکالحدث واالستدبار( فی أثناءها کما أنها مخصٌص لصحیحة ال تع

 إلی السجدة المنسیة.
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کما لو علم في الرکعة الرابعة أنله شكل سابقاً بین الثنتین و الثالث المستلزم لاکله الفعلي في أنل 

ما بیده الثالثة أو الرابعة و لکن لم یدر أنل شکله السابق هل کان قبل إکمال السجدتین و قد 

یه غافاًل لیستوجب بطالن الصالة أو کان بعد اإلکمال و قد بنی علی الثالث حتلی یکون استمرل عل

صحیحاً و قد حکم حقدس سره( بأنله یبني علی أنله کان بعد اإلکمال وقد وافقه السید 

الخوئیحقدس سره( أیضا مستدال باستصحاب عدم حدوث الاکل وعدم تعلقه بالماکوک قبل 

الولتین دون قاعدة الفراغ بحجة أنه ال مجر  لها مع الاک فی أصل االکمال وفی الرکعتین ا

وجود االمر، قالحقدس سره(: و ربما یستدلل له بجریان قاعدة الفراغ في السجدتین، فانل الاكل 

المذکور إن کان عارضاً قبل اإلکمال بطلت السجدتان کأصل الصالة و إالل کانتا صحیحتین 

ة العمل فببرکة القاعدة الجاریة فیهم ا یبني علی الثاني و فیه: أنل مورد القاعدة الاكل في صحل

ا مع الاكل في أصل وجود األمر  المأتي به و انطباق المأمور به علیه بعد العلم بتعللق األمر به و أمل

 فال تجري القاعدة إلثباته و تعیین الوظیفة الفعلیة.

ة الغسل من أجل الاكل في کونه جنباً  لیکون مأموراً باالغتسال، أو َشكَّ في فلو شكل في صحل

ة الصالة بعد الفراغ منها من أجل الاكل في دخول الوقت و تعللق األمر بها فال یمکن إجراء  صحل

القاعدة إلثبات األمر بالغسل حفال یجوز له الدخول فی الصالة إال بالوضوء( أو الصالة لما عرفت 

ة عن األمر المتعللق به الذي  من أنلها ناظرة إلی مرحلة االمتثال و تصحیح العمل لدى تفریغ الذمل

رة عنه، فال یمکن إثباته بها و المقام من هذا  ع علی أصل وجود األمر و في مرتبة متأخل هو متفرل

القبیل، فانل تعللق األمر بالسجدتین ماکوٌك فیه، لجواز عروض الاكل قبل اإلکمال المستوجب 

اإلتیان ببقیة األجزاء، فلم یحرز األمر بالسجدتین في شخص للبطالن و سقوط األمر باإلتمام و 



48 
 

هذه الصالة لیرجع الاكل إلی مرحلة التطبیق و االمتثال، نعم األمر بالطبیعي و لو في ضمن فرد 

 آخر من الصالة محرز، لکن مورد القاعدة إنلما هو الاخصي ال الکللي کما هو ظاهر.

ك باستصحاب عدم عروض الاكل قبل اإلکمال بل الوجه فیما أفاده الماتن حقدس سره(  هو التمسل

 فینفی موجب البطالن بمقتضی األصل.

نعم، قد یورد علیه بأنل المعتبر إحراز حدوث الاكل بعد اإلکمال، لیکون علی یقین من إحراز 

 الرکعتین االولتین و سالمتهما عن الاكل و من المعلوم أنل األصل المزبور ال یتکفلل إلثبات ذلك.

ء من أدللة الاکوك الصحیحة و إنلما المعتبر أن ال یکون و یندفع بعدم أخذ الحدوث في شي

الاكل حادثاً قبل اإلکمال، الذي هو الموضوع للبطالن. فالاكل بین الثنتین و الثالث المحکوم 

ل فمح ا األول رز بالبناء علی األکثر موضوعه عروض الاكل المزبور و أن ال یکون قبل اإلکمال. أمل

ا الثاني فبمقتضی األصل، و ال یعتبر اتصاف الاكل بحدوثه بعد  بالوجدان حسب الفرض و أمل

 1اإلکمال.

بعبارة أخر : کلل شکٍّ فی رکعات الصالة صحیٌح یمکن فیه التدارک إال الاک المتعلق 

لتین فالاکُّ الصحیح هو الاک المتعلق باالخیرتین وهذا العنوان أعنی تعلق الاک  باالول

ألخیرتین دون االولتین وإن کان یالزم فی الواقع حدوث الاک فی االخیرتین کما هو واضح با

إال أن الکالم فی أخذ عنوان الحدوث فی الدلیل فإنه ال دلیل علیه وإنما الدلیل قد قام علی أن 

االعادة فی االولتین والاک فی االخیرتین، ال یقال: الاک فی االخیرتین ظاهر فی حدوث 

                                       

 18/237الموسوعة  1
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یهما؛ ألنا نقول: بل الظاهر من هذا التعبیر أن المجرور متعلق الاک ال أنه ظرفه فقط الاک ف

کما لو قلت: شککت فی اللیل یعنی أن الماکوک هو اللیل ال أنه غیره وإنما اللیل ظرف الاک 

نعم ال تفکیک فی المقام بین الظرف والمتعلق بداهة أنه علی الظرفیة فالمتعلق أیضا هو 

 شیء آخر کما أنه علی التعلق فظرف الحدوث أیضا هو االخیرتین حلوضوح عدم االخیرتین ال

إمکان الاک حین الرکعة االولی مثال فی االخیرتین( إال أن الکالم فی أخذ عنوان الحدوث، 

قالحقدس سره(: العنوان المأخوذ في الروایات هو تعللق الاكل باألخیرتین مع حفظ األُولیین و 

ر الاك و حدوثه في األخیرتین إالل أنل الحدوث بعنوانه لم هذا و إن استلزم  بحسب الواقع تأخل

 1یکن ملحوظاً و مأخوذاً في مقام تعللق الحکم.

 هذا ولکن المختار تمامیة التمسک بقاعدة الفراغ فی المقام دون االستصحاب فلنا دعوییان: 

 )عدم اعتبار إحراز االمر فی جریان قاعدة الفراغ(

ک بقاعدة الفراغ فإنل االلتزام بما ذکره السید الخوئیحقدس  االولی أما الدعوی ة التمسل فهی صحل

سره( وهو لزوم إحراز کون المأتی به مصداقا للمأمور به ومتعلقا لألمر یستلزم عدم جریان قاعدة 

الفراغ إال فیما لو کان الاک فی غیر االرکان قبل الدخول فی الرکن کما لو شک فی الحمد وهو 

السورة أما فی غیر ذلک مما اتفقوا علی جریان قاعدة الفراغ فیها کما اعترف به نفسهحقدس  فی

أیضا، فال کما لو شکل فی الرکوع أو فی الوضوء ولو بعد الصالة ألنه علی تقدیر ترکهما فی 2سره(

مثل  الواقع، ال أمَر بهذه الصالة! هذا والصحیح فی مقام التعلیل لعدم جریان قاعدة الفراغ فی

                                       

 19/119الموسوعة  1
 2/371مصباح االصول  2
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الغسل والوقت هو التعلیل بعدم االذکریة حبناء علی کونه علة ال حکمة( فإنل من اغتسل للجنابة 

ثم شک فی کونه جنبا، ال شکَّ له فیما صدر منه فال یامله التعلیل ومثله ما لو شکل بعد الصالة 

ال فال مجال فی دخول الوقت وعدمه فإن کان یعلم بوقت إتیانه للصالة وإنما یاکل فی وقت الزو

للقاعدة لعدم االذکریة بخالف ما لو لم یعلم وقت إتیانه للصالة مع العلم بوقت الزوال فإن صورة 

وعلیه فال محذور فی  1العمل حینئٍذ غیُر محفوٍظ فیکون حین العمل أذکر فتجر  فیه القاعدة

 علیه أم ال. جریان القاعدة فی المقام سواء قلنا بجریان االستصحاب لتکون القاعدة حاکمة

إن قلت: غایة ما یقتضیه قاعدة الفراغ هو الحکم بصحة ما أتی به من الصالة ولکنها ال تثبت لنا 

موضوع الاک الصحیح لیترتب علیه انضمام رکعة االحتیاط سواء قلنا بأن الموضوع هو عدم 

ولیین الاک فی االولیین وحدوثه فی االخریین أو قلنا بأن الموضوع هو عدم الاک فی اال

 والاک فی االخیرتین فإنه علی التقدیرین ال یحرز الجزء االول بمجرد الحکم بالصحة.

 )ال دلیل علی أن التخصیص بنفس عنوان الخاص فلعله بعنوان مالزم(

ص العام بنفس عنوانه  قلت: أوال: یمکن أن یقال: إنه ال دلیل علی أن الخاص المنفصل یُخصِّ

له، بیان ذلک: لو ورد أکرم العلماء وال تکرم الفساق من العلماء  فلعله یخصصه بعنوان آخر مساوٍ 

فإن القدر المعلوم لنا من سیرة العقالء هو تقدیم الخاص والحکم بعدم وجوب إکرام الفساق من 

العلماء أما أن الخارج عن تحت العام هو خصوص عنوان الفاسق من العلماء أو أنه عنوان مالزٌم 

                                       

صورة العمل الصادر  قال فی مصباح االصول: لو صلی إلی جهة باعتقاد أنلها القبلة ثمل بعد الفراغ شك في کونها القبلة، ال مجال لجریان قاعدة الفراغ، ألنل   1
ذه الجهة التي صلی إلیها و لیس هو منه محفوظة و هو غیر شاك فیه، إنلما الاك في الصحة من جهة أمر غیر اختیاري له و هو کون الکعبة المعظمة في ه

کون جهة خاصة حین العمل أذکر منه حین ما یاك بالنسبة إلی کون الکعبة في هذه الجهة فال بدل من إعادة الصالة عماًل بقاعدة االشتغال. نعم لو علم ب
لاك راجعاً إلی کیفیة صدور العمل منه ال إلی أمر غیر هي القبلة و شك في أنله صلی إلیها أو إلی جهة اخرى، تجري قاعدة الفراغ بال إشکال، لکون ا

 2/372اختیاري. مصباح االصول 
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المنظرحبناء علی تساویهما فی المصادیق الحقیقیة الخارجیة( فال دلیل له،  مساٍو له کعنوان قبیح

ال نقول:أن عنوان الخاص مجرد مایر وال موضوعیة له حتی یقال بأنه خالف الظاهر بل المدعی 

صا بنفس ذلک  أنه ال دلیل علی أن مقتضی الجمع العرفی بین العام والخاص هو کون العام مخصَّ

إحراز عدمه للتمسک بالعام فإن التخصیص إنما هو بسیرة العقالء و هی ال العنوان حتی یلزم 

یحرز إال من خالل أعمالهم والثابت من ذلک هو خروج أفراد الخاص عن حکم العام أما بنفس 

 عنوان الخاص فال.

وعلیه ففی المقام نحتمل أنل التخصیص بعنوان مالزم لعنوان الاک فی االولیین کعنوان 

موضوع لوجوب صالة االحتیاط هو الاکل فی االخیرتین فی الصالة الصحیحة ال فی البطالن فال

الصالة التی ال شک فیها فی االولیین ویؤیلد ما ذکرنا أنه لو لم نقل بأنل الموضوع هی الصالة 

الصحیحة فالالزم هو تخصیص عنوان العام بقیود أخر ککون الااک متوضیا مستقبال مکبرا إلی 

ة أنه ال مجال للبناء علی االکثر للمحِدث المستدبِر وهذا بخالف ما لو قلنا بأنل غیر ذلک؛ بداه

، نعم غایة ما فی الباب هو أنه ال دلیل علی واحد  العنوان هی الصالة الصحیحة فإنه یامل الکلل

من العنوانین فالمورد من قبیل الدوران بین االقل و االکثر فی المخصص المجمل فیتمسک 

ا زاد عن المتیقن من التخصیص علی مبانی القوم حوإن کان علی خالف التحقیق کما بالعام فی م

سیأتی إن شاء الله تعالی( وعلیه فال محذور فی جریان القاعدة فی المقام وبذلک یحکم بصحة 

 الصالة.
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وثانیا: ال نسلم أن مفاد القاعدة هو التعبد بعنوان الصحة بل مفادها هو لزوم مضی الااک فی 

ة، مثل من کان عالما بها فکما أن العالم بکون الاک حادثا بعد االکمال یمضی فی صالته الصح

 بالبناء علی االکثر فکذلک الااک فی ذلک.

فهو عدم جریان استصحاِب عدم حدوث الاک قبل إکمال السجدتین أو  أما الدعوی الثانیة

 لما یرد علیه: 1استصحاِب عدم تعلقه باالولیین

باستصحاب بقاء االولیین إلی حین الاک وعدم إکمال السجدتین وبذلک یحرز أوال: معارضته 

وقد صرححقدس سره( بجریان  كَّ فِي اأْلُولََیْیِن َأَعاَد"عنوان الخاص فی قوله حعلیه السالم(: "َمْن شَ 

  2هذا االستصحاب فی المسألة السادسة من فصل الاک فی الرکعات.

ی االولیین فإنل من شكل بین الثنتین و الثالث قبل إکمال والحاصل یمکن إحراز موضوع الاک ف

السجدتین، فهو لم یحرز الرکعتین و إنلما أحرز رکعة أو رکعة و نصفاً کما لو کان في حال 

الرکوع، فهو لیس حافظاً لتمام األولتین بل الظاهر علی مبانی السید الخوئیحقدس سره( هو 

                                       

 بیل استصحاب العدم االزلی.ال یخفی أن استصحاب عدم تعلق الاک باالولیین من ق 1
ین االثنتین و األربع و الاكل بین االثنتین و : في الاکوك المعتبر فیها إکمال السجدتین کالاكل بین االثنتین و الثالث و الاكل ب6قال فی العروة: مسألة  2

د بطلت الصالة، ألنله  الثالث و األربع إذا شكل مع ذلك في إتیان السجدتین أو إحداهما و عدمه إن کان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القیام أو التاهل
د لم تبطل، ألنله محکوم باإلتیان شرعاً فیکون بعد  محکوم بعدم اإلتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل اإلکمال و إن کان بعد الدخول في القیام أو التاهل

 اإلکمال.اه 
ته إکمال السجدتین و مع ذلك شكل في تحقلق اإلکمال: قال السید الخوئیحقدس سره(: ف فإن کان ذلك قبل تجاوز المحلل إذا تعللق الاكل بما یعتبر في صحل

ة  کما لو کان في حال الجلوس و لم یدر أنله جلوس بین السجدتین مثاًل، أو أنلها جلسة االستراحة، فال ینبغي اإلشکال في البطالن، لعدم إحراز شرط الصحل
ما ذکر و ال أقلل و هو اإلکمال، بل هو محرز للعدم بمقتضی االستصحاب و مفهوم قاعدة التجاوز، فهو محکوم شرعاً بلزوم اإلتیان بالسجدتین أو بإحداهما، ل

مع الاكل فیهما، الممنوع في لسان األخبار و  ة االشتغال و علیه فلم یکن محرزاً لألولتین، فیکون المضيل في الصالة مع هذه الحالة، مضیلاً من أجل قاعد
د، أو بعد الدخول في القیام فاكل في أنل  المحکوم فیها بالبطالن و هذا ظاهر و إن کان بعد التجاوز کما لو عرض الاكل المزبور بعد الدخول في التاهل

عة، فحینئذ بما أنله محکوم الرکعة التي قام عنها و قد شكل فعاًل في سجدتها هل کانت الثانیة أو الثالثة، المالزم للاكل في أنل ما بیده هل هي الثالثة أو الراب
نتیجة ذلك کون المصللي محرزاً لألولتین و لو ببرکة  شرعاً باإلتیان بالسجدتین بمقتضی قاعدة التجاوز فالاكل المذکور حاصل بعد اإلکمال بطبیعة الحال و

اًل من ناحیة التعبلد و  علیه فلو مضی في صالته التعبلد الارعي الناشئ من العمل بقاعدة التجاوز، إذ ال فرق في اإلحراز المزبور بین کونه وجدانیاً أم متحصل
 18/225مول ألدللة البناء علی األکثر. الموسوعة مضی و قد أحرز الثنتین و لیس الاكل إالل في الثالثة و مثله ما
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ئر المسألة فی مبحث االستصحاب فی الموضوعات تقدم االستصحاب الثانی کما قال فی نظا

المرکبة کاستصحاب بقاء العدة إلی زمان الرجوع فیحکم ببقاء الزوجیة واستصحاب بقاء الخیار 

إلی زمان الفسخ  فیحکم باالنفساخ واستصحاب بقاء الطهارة إلی زمان االتیان بالصالة فیحکم 

إلی زمان انقضاء العدة أو عدم تحقق بصحتها من دون أن یعارضها استصحاب عدم الرجوع 

 1الفسخ إلی زمن االنقضاء أو عدم تحقق الصالة فی زمن الطهارة.

وثانیا: لو سلمنا جریان استصحاب عدم تعلق الاک باالولیین بال معارض فمجرد ذلک ال یجد  

إلحراز عنوان العام فإن استصحاب عدم عنوان الخاص إنما یجد  إلحراز العام حبناء علی 

الترکیب( إذا لم یکن للعام المخصص عنوان مستقل، توضیح ذلک:أنه لو ورد أکرم العلماء و ورد 

ال تکرم الفساق من العلماء فاک فی أنل زیدا العالم فاسق أو ال فبناًء علی الترکیب فالموضوع هو 

کرم کونه عالما ولم یکن فاسقا وباستصحاب عدم کون زیٍد فاسقا نثبت الموضوع أما لو ورد أ

العلماء العدول فحینئذ ال یجد  مجرد إحراز عدم الفسق لترتب وجوب االکرام ألن المفروض 

أنه قد أخذ الاارع المقدس لهذا الحکم عنوانا مستقال ال بدل من إحرازه، نظیر ذلک ما لو شکل 

فی أن هذا المیت مسلٌم أو کافر فمجرد استصحاب عدم کونه کافرا ال یجد  إلثبات وجوب 

ن ألن الموضوع للوجوب هو عنوان المسلم ال غیر الکافر وهو ال یحرز باالستصحاب بل الدف

                                       

ل في وقوعه في شك و الخارج في الفسخ تحقق إذا قال فی مصباح االصول: 1 الفسخ  زمان إلی الخیار بقاء أحرزنا إذا فانلا بعده، أو العیب خیار زمان أول
 و الخیار بقاء مع الخارج في بوقوعه الفسخ نفوذ هو األدلة من المستفاد أنل  بداهة آخر، ءشي إلی احتیاج غیر من الفسخ نفوذ علیه ترتب باالستصحاب،
 معارضته توهم و ذلك غیر الموضوع في یعتبر لم و باالستصحاب محرز الخیار بقاء و وجداني، الفسخ فانل  األصل، إلی الوجدان بضم ذلك إحراز المفروض
 زمان غیر في وقوعه علی مترتباً  الفسخ نفوذ عدم کون علی مبني فانله مثبت، أنله من رذک لما ال باطل، الخیار زمان في الفسخ تحقق عدم باستصحاب

 لم ما حاله علی باقٍ  العقد أثر أنل  بداهة غیره، في وقوعه إثبات إلی حاجة غیر من الخیار زمان في وقوعه عدم علی مترتب ألنله کذلك، لیس أنله مع الخیار،
 لیحکم الزمان ذلك في تحققه في لنا شك فال الخیار، زمان بکونه الاارع حکم زمان في خارجاً  تحقق قد الفسخ ألنل  بل الخیار زمان في الفسخ یصدر
 علم و الخیار زمان ببقاء الاارع حکم فاذا الخیار، زمان بقاء و الخارج في الفسخ تحقق غیر الحکم موضوع في یؤخذ لم أنله فرض بعد :اخرى بعبارة و بعدمه
 2/242الخیار. مصباح االصول  زمان في الفسخ عدم أصالة الجراء مجال فال الحکم موضوع تحقق في شك یبق لم الفسخ، بتحقق
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والمقام من هذا القبیل لما عن موالنا علی بن  1مقتضی االستصحاب عدم کونه مسلما أیضا

کْ  ْهُو فِي الرَّ لَتَْیِن َو السَّ کَْعتَْیِن اأْلَوَّ َعتَْیِن اأْلَِخیَرتَْیِن" فال موسی الرضاحعلیه السالم(: "اإْلَِعاَدُة فِي الرَّ

بد من إحراز کون السهو فی االخیرتین، بعبارة أخر  الموضوع للبناء علی االکثر هو عدم الاک 

فی االولیین والاک فی االخیرتین والجزء االول محرز باالستصحاب أما الجزء الثانی فهو غیر 

 محرز.

اد بأن الجزء الثانی محرز بالوجدان ألن هذا وقد أجاب السید الخوئیحقدس سره( عن هذا االیر

المکللف شاكل فعاًل بین الثالث و األربع وجداناً فإن المفروض مضیله علی الصالة و ألجله یکون ما 

بیده رابعة بنائیلة نعم لو قلنا بأن العنوان هو حدوث الاک فی االخیرتین فهو غیر محرز فی 

قد دللت علی أنل الااكل في عدد  2موثلقة عمار المقام لکنه کما سبق مردوٌد، قالحقدس سره(:

الرکعات یبني علی األکثر و یتدارك النقص المحتمل برکعة االحتیاط فمقتضی هذه الروایات أنل 

کلل شكل محکوٌم بهذا الحکم إالل أنل هناك طائفة ُأخرى من الروایات دللت علی لزوم حفظ 

اء: األُولیین و سالمتهما عن الاك و أنله ال یدخله اإلعادة »ما الوهم کما نطقت به صحیحة الوشل

                                       

راز عنوان لعله یمکن التفریق بین ما لو ورد العام مع الخاصین کمثال االکرام وبین ما لو ورد خاصان فإنه فی االول یکفی مجرد استصحاب العدم إلح 1
 لک والمقام من هذا القبیل.نوان الخاص الموافق فإنه ال ملزم لذالعام وإن لم یحرز به ع

ِ علیه السالم َأنَُّه َقاَل لَُه: 2 ه اٍر َعْن َأبِي َعبِْد الل ُد بُْن َعلِيِّ بِْن الُْحَسْیِن بِِإْسَناِدِه َعْن َعمَّ ْهَو کُلَُّه فِي کَلَِمتَْیِن، َمتَی ُمَحمَّ اُر أَْجَمُع لََك السَّ َما َشکَکَْت فَخْذ  یَا َعمَّ
 بِاأْلَکْثَِر فَِإَذا َسلَّْمَت فََأتِمَّ َما َظَنْنَت َأنََّك نََقْصَت. 

ِد بِْن الُْحَسْیِن َعْن ُموَسی بِْن ُعَمَر َعْن ُموَسی بِْن عِ وفی روایة أخر :  ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعْن َسْعٍد َعْن ُمَحمَّ اِر بِْن یَسی َعْن َمْرَواَن ُمَحمَّ بِْن ُمْسلٍِم َعْن َعمَّ
ِ علیه السالم َعْن َشيْ  ه ابَاطِيِّ َقاَل: َسَألُْت َأبَا َعبِْد الل اَلِة، فََقاَل: َأاَل ُأَعلُِّمَك َشْیئاً إَِذا َفَعلْتَُه ثُمَّ َذکَْرَت َأنََّك أَتَْمْمَت أَْو ُموَسی السَّ ْهِو فِي الصَّ نََقْصَت لَْم ٍء ِمَن السَّ

َأنََّك نََقْصَت فَِإْن کُْنَت قَْد أَتَْمْمَت لَْم یَکُْن َعلَْیَك فِي ٌء؟ ُقْلُت: بَلَی، قَاَل: إَِذا َسَهْوَت َفابِْن َعلَی اأْلَکْثَِر فَِإَذا فََرغَْت َو َسلَّْمَت َفُقْم فََصلِّ َما َظَنْنَت ْن َعلَْیَك َشيْ یَکُ 
 ْنَت نََقْصَت کَاَن َما َصلَّْیَت تََماَم َما نََقْصَت. ٌء َو إِْن َذکَْرَت َأنََّك کُ َهِذِه َشيْ 

ِد بِْن َخالٍِد َعِن الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ َعْن مُ  ٍد َعْن ُمَحمَّ اِر بِْن ُموَسی قَاَل: قَاَل أَبُو َعبِْد اَو فی روایة ثالثة: بِِإْسَناِدِه َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ِ علیه َعاِذ بِْن ُمْسلٍِم َعْن َعمَّ ه لل
كِّ فِي َصاَلتَِك َفاْعَمْل َعلَی اأْلَکْثَِر. َقاَل: فَِإَذا انَْصَرْفَت فََأتِمَّ     213 - 8/212َما َظَنْنَت َأنََّك نََقْصَت. الوسائل  السالم کُلََّما َدَخَل َعلَْیَك ِمَن الاَّ
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حة « في الرکعتین األُولیین و السهو في الرکعتین األخیرتین و نحوها غیرها من األخبار المصرل

 1 بلزوم إحراز األُولیین و الیقین بهما.

ة و البناء علی األکثر هو الااك في الرکعات و لم یکن شکله في األُولیین و  هذا فالموضوع للصحل

یمکن إحرازه في المقام بضمیمة الوجدان إلی األصل فإنل المکللف شاكل فعاًل بین الثالث و األربع 

و ألجله یکون ما بیده رابعة بنائیلة کما ذکرنا، کما أنله حافظ فعاًل لألُولیین وجداناً أیضاً  2وجدانا

احتمال عروض المبطل سابقاً فإنله محرز لهما بالفعل و ال شكل فیهما بوجٍه و لیس في البین عدا 

لتین(  أعني حدوث الاك السابق بین الثنتین و الثالث قبل اإلکمال حأو فقل تعلق الاک باالول

 المستلزم لعدم حفظ األُولیین آن ذاك و هو مدفوع ببرکة األصل.

کان  بعبارة أخر  إنل الاك إن کان متعللقاً باالولیین بطلت صالته و إن کان متعللقاً باألخیرتین

صحیحاً فالتقیید باألخیرتین في الصحیح ناظر إلی متعللق الاك، ال إلی الاك نفسه لیدلل علی 

لزوم حدوثه في األخیرتین و في المقام حیث لم یتعللق باألولتین وجداناً و إنلما تعللق باألخیرتین 

                                       

ٍد َو َعنِ 1 ِد بِْن یَْحَیی َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ اِء َقاَل: قَاَل لِي َأبُ  َعْن ُمَحمَّ ٍد َجمِیعاً َعِن الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ الَْوشَّ ٍد َعْن ُمَعلَّی بِْن ُمَحمَّ َضا الُْحَسْیِن بِْن ُمَحمَّ و الَْحَسِن الرِّ
کَْعتَْیِن اأْلَِخیَرتَ  ْهُو فِي الرَّ لَتَْیِن َو السَّ کَْعتَْیِن اأْلَوَّ َعاَدُة فِي الرَّ  ْیِن.علیه السالم: اإْلِ

ُد بُْن َعلِيِّ بِْن الُْحَسْیِن بِِإْسَناِدِه َعْن ُزَراَرَة بِْن أَْعَیَن قَاَل: َقالَ  ُ تََعالَی َعلَی الْعِبَاِد َعْاَر َرکََعاٍت  وفی روایة أخر : ُمَحمَّ ه أَبُو َجْعَفٍر علیه السالم کَاَن الَِّذي َفَرَض الل
ِ صلی الله علیه وآله َسبْعاً َو فِیِهنَّ الَْوْهُم َو لَْیَس فِیِهنَّ ِقرَ َو فِیِهنَّ الْقَِراَءُة َو لَْیَس فِی اَءٌة َفَمْن َشكَّ فِي اأْلُولََیْیِن أََعاَد َحتَّی ِهنَّ َوْهٌم یَْعنِي َسْهواً فََزاَد َرُسوُل الله

 الَْوْهِم.یَْحَفَظ َو یَکُوَن َعلَی یَقِیٍن َو َمْن َشكَّ فِي اأْلَِخیَرتَْیِن َعمَِل بِ 
ِ علیه السالم فِي َحِدی ه لَتَْیِن مِْن کُلِّ َصاَلٍة َسْهٌو َو َوفی روایة ثالثة بِِإْسَناِدِه َعْن إِبَْراهِیَم بِْن َهاِشٍم فِي نََواِدِرِه َعْن َأبِي َعبِْد الل کَْعتَْیِن اأْلَوَّ ٍث قَاَل: لَْیَس فِي الرَّ

دٍ  فِي روایة رابعة: َمَعانِي اأْلَْخبَارِ  ِد بِْن َسعِیٍد الْکُوفِيِّ َعِن الُْمْنِذِر بِْن ُمَحمَّ اِن َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ِ َعْن أَْحَمَد بِْن الَْحَسِن الَْقطَّ ه  َعْن َجْعفَِر بِْن ُسلَْیَماَن َعْن َعبِْد الل
ِ علیه السالم َأنَُّه سُ  ه اَلَة. فََقاَل لَُه فََأیَْن َما بِْن الْفَْضِل الَْهاِشمِيِّ َعْن َأبِي َعبِْد الل ُرِوَي َأنَّ الَْفقِیَه ئَِل َعْن َرُجٍل لَْم یَْدِر أََواِحَدًة َصلَّی أَِم اثَْنتَْیِن؟ فََقاَل لَُه یُعِیُد الصَّ

اَلَة؟ قَاَل: إِنََّما َذلَِك فِي الثَّاَلِث َو اأْلَْربَعِ. الوسائل   8/188اَل یُعِیُد الصَّ
 حاجة إلی ضمیمة أنه شاک بین الثالث واالربع وجدانا بل یمکن أن یقال: إنه قد شک بین الثنتین والثالث وجدانا ومقتضی االستصحاب الظاهر أنه ال 2

 ز موضوع الاک الصحیح أیضا.عدم کون الاک قبل االکمال وبذلک یحر
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لتین بمقتضی کان شکله داخاًل في الاکوك الصحیحة بعد نفي احتمال تعللق شکله السابق باألو

 1األصل کما عرفت.

إن قلت: علیهذا فمن شکَّ فی االولیین یمکنه المضیل علی شکه لینقلب شکه إلی الاکل 

الصحیح بین االخریین ویکون حافظا لالولیین ألن المفروض عدم اعتبار حدوث الاک فی 

 االخریین!

اً باكل مبطل و إالل لزم قال السید الخوئیحقدس سره(: یعتبر أن ال یکون الاكل الصحیح مسبوق

ا االتصاف بالحدوث بعده فغیر مأخوٍذ في شي ٍء من األدللة و علیه الللغویة في دلیل ذلك الاكل و أمل

ك باالستصحاب المزبور و تنقیح الموضوع به.  2فال مانع من التمسل

دُ   َعنِ  ْسَماعِیلَ إِ  بْنُ  وقد أورد علیه بأنل الموضوع هو حدوث الاک فی االخیرتین لما رواه ُمَحمَّ

ادِ  َعنْ  َجمِیعاً  َأبِیهِ  َعنْ  إِبَْراهِیمَ  بْنُ  َعلِيُّ  وَ  َشاَذانَ  بْنِ  الْفَْضلِ   َعنْ  ُزَراَرةَ  َعنْ  َحِریزٍ  َعنْ  عِیَسی بْنِ  َحمَّ

 ُقلُْت  قَاَل: یُعِیُد، قَاَل: ثِْنتَْیِن؟ َأمْ  َصلَّی َواِحَدةً  یَْدِري اَل  َرُجلٌ  لَهُ  ُقلُْت  علیهما السالم قَاَل: َأَحِدِهَما

كُّ  َدَخلَهُ  إِنْ  فََقاَل: ثاََلثاً؟ َأمْ  َصلَّی ثِْنتَْینِ  أَ  یَْدرِ  لَمْ  َرُجلٌ  لَهُ   فِي َمَضی الثَّالِثَةِ  فِي ُدُخولِهِ  بَْعدَ  الاَّ

 َأْربَعٍ؟ فِي َأمْ  ُهوَ  ثِْنتَْینِ  فِي یَْدرِ  لَمْ  فَِإنَّهُ  ُقلُْت: یَُسلُِّم، وَ  َعلَْیهِ  ءَ َشيْ  اَل  وَ  اأْلُْخَرى َصلَّی ثُمَّ  الثَّالِثَةِ 

وظاهر قولهحعلیه السالم( إن دخله  3.َعلَْیهِ  ءَ َشيْ  اَل  وَ  یَُسلِّمُ  ثُمَّ  َرکَْعتَْینِ  فَُیَصلِّي یَُقومُ  وَ  یَُسلِّمُ  قَاَل:

 الاک هو حدوثه.

                                       

المضی إال أنه لو أمضی فی صالته ولو عمدا فإن لم یتغیر حاله فهو بعبارة أخر  الاک فی االولیین قبل االکمال مبطل وال ینفعه  19/119الموسوعة  1
 .غویة فی دلیل الاک المبطلوإال بأن انقلب علمه بکون الاک السابق قبل االکمال إلی الاک فصالته صحیحة وال یلزم حینئذ ل

 18/238الموسوعة  2
 8/214والوسائل  3/350الکافی 3
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الة االحتیاط لعدم وفیه أوال أنه ال یمکن االخذ بهذا الحدیث الاریف فإن ظاهره عدم وجوب ص

تعرضهحعلیه السالم( له فی هذا الفرض ودعو  أن المراد من "صلی االخر " هی صالة االحتیاط 

، مردودٌة ألنه خالف الظاهر بقرینة السیاق واالستاهاد بثمل غریٌب فإنه لمجرد  لمکان العطف بثمل

لفقرة علی صالة التراخی وهو صادق للرکعة الرابعة وأغرب من ذلک دعو  لزوم حمل هذه ا

االحتیاط بسبب العلم الخارجی! فإنل العلم الخارجی ال یورث الظهور وال یعدل قرینة علی خالفه 

فیدور االمر بین السکوت وبین االخذ بخالف الظاهر وال ریب أنه ال دلیل علی حجیة الثانی وقد 

 یترتب علیه أثٌر قال الایخ االعظمحقدس سره( إن أدلة حجیة الخبر ال یامل المجمل ألنه ال

 عملی. 

وثانیا: لو سلمنا الظهور فی الحدوث فهو یعارض ما دل علی أنل الموضوع هو مجرد الاک فی 

 االخیرتین وسیأتی إن شاء الله تعالی مقتضی االصل العملی حینئذ.

 )تکرر العام یوجب تقدمه علی الخاص(

متعددة ال یمکن االلتزام بالتخصیص وثالثا: قد حققنا فی محله أنه بعد تکرر العام فی روایات 

بمجرد ورود خاصٍّ واحد، ال ألنل العام حینئٍذ متواتٌر حتی یقال بأنل الصحیح جواز تخصیص 

ر یوجب التأکید علی عمومیة العامل وقوة احتمال صدور  الکتاب أیضا بخبر الواحد، بل ألنل التکرل

العقالء فی هذه الموارد علی الخاص لمصلحة جزئیة وال أقل من عدم إحراز قیام سیرة 

التخصیص حال سیما علی مسلکنا من عدم حجیة سیر المستحدثة و المرتکزة( و المقام من هذا 

القبیل فإنه بعد تکرر التعبیر بالاکل فی االخیرتین ال یمکن االخذ بخصوص ما دلل علی اعتبار 

 الحدوث.
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فی فقرة حالاک فی االخیرتین( فی کون ثم إنه قد یقال إنه لو فرضنا االجمالحکما هو المختار( 

المجرور متعلق الاک أو ظرف حدوثه فمقتضی أصالة العموم هو الحکم بصحة الصالة أیضا للزوم 

االقتصار علی القدر المتیقن فی الخاص المنفصل فإنل مقتضی ما سبق من العمومات هو البناء 

فی االولیین أما لو کان  علی االکثر فی جمیع الاکوک والمتیقن من التخصیص هو الاک

الاک فی االخیرتین حدوثا أو تعلقا فال دلیل علی خروجه فالقول بلزوم إحراز حدوث الاک فی 

االخیرتین حوبالنتیجة تبطل الصالة فی المقام( تخصیٌص زائٌد لعموم ما دلل علی البناء علی 

 االکثر.

 ر فی االفراد الفرضیة()عدم جواز التمسک بالعام فی دوران الخاص بین االقل واالکث

وفیه بعد تسلیم الکبر  وهو جواز التمسک بالعام فی موارد دوران المخصص المنفصل بین 

االقل واالکثر فال مجال لها فی االفراد الفرضیة، بیان ذلک: لو ورد أکرم العلماء  ثم ورد ال تکرم 

ار االمر فی أن الباقی تحت الفساق من العلماء و فرضنا عدم االجمال فی معنی الفاسق إال أنه د

العموم هو عنوان العادل أو غیر الفاسق وانحصرت الثمرة فی هذا الخالف فی االفراد الفرضیة کما 

لو شک فی عدالة زید العالم فإن کان الواجب إکرام العادل فال یمکن إحراز عدالته باستصحاب 

ر العلماء الفساق وإن کان الواجب عدم الفسق فال بدل من القول بخروجه أیضا عن تحت العام کسائ

هو إکرام العالم غیر الفاسق فهو باق تحت العموم بسبب الحکم الظاهر  فالدوران بین االقل و 

االکثر لیس فی االفراد الخارجیة للعلم بخروج الفاسق وبقاء العادل والماکوک فی الواقع إما 

بینهما فی الحکم الظاهر  وفی  عادل أو فاسق وال یختلف حاله باالستصحاب وإنما الدوران

االفراد الفرضیة فهل یمکن القول فی هذه الموارد أیضا باالقتصار علی المتیقن وأن العام فی 

سیرة العقالء یعنون بالعنوان العدمی فیکون المورد من موارد الدوران بین االقل واالکثر فی 
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قالء کتاب مدون حتی یکتب الخاص المنفصل! مقتضی االنصاف خالف ذلک بداهة أنه لیس للع

فیها أن العام یعنون بنقیض الخاص بل المعیار فی استکااف السَیر هو عملهم وال ریب أنه لیس 

للعقالء استصحاٌب حتی نستکاف من ذلک کیفیة تعنون العام کیف فإن العقالء ال یفرقون بین 

فرق فی الواقع بین حدوث  العادل وغیر الفاسق أصال والمقام من هذا القبیل لما سبق من أنه ال

الاک فی االخیرتین أو تعلقه به فی خصوص المقام وأنهما متالزمان؛ بداهة أنه علی الظرفیة 

فالمتعلق أیضا هو االخیرتین ال شیء آخر کاالکل والارب کما أنه علی التعلق فظرف الحدوث 

االخیرتین( فال تظهر  أیضا هو االخیرتین حلوضوح عدم إمکان الاک حین الرکعة االولی مثال فی

 الثمرة بینهما إال فی االستصحاب فال یمکن التمسک بالعام. 

والحاصل تمامیة هذا االیراد أیضا علی السید الخوئیحقدس سره( فإنه ال طریق لنا إلثبات کون 

الاک فی االخیرتین إال علی القول بعدم دخالة عنوان الحدوث وجواز التمسک بالعام فی االفراد 

 ة بعد الغض عن االیراد االول.الفرضی

 )ال دلیل علی أن الجمع بین العام والخاص بنحو النعت أو الترکیب(

ثم ال یخفی أن ماذکره السید الخوئیحقدس سره( من أن الموضوع للبناء علی االکثر مرکب من 

 جزئین  مبتن علی القول بأن الجمع بین العام و الخاص هو الترکیب خالفا للمحقق النائینی

حقدس سره( حیث ذهب إلی أن الجمع بین أکرم العلماء وال تکرم الفساق من العلماء هو وجوب 

إکرام العالم غیر الفاسق علی وجه النعتیة ال من کان عالما ولم یکن فاسقا علی وجه الترکیب 

وتظهر الثمرة بینهما فی ما لو شک فی عدالة زید العالم فإنه علی الترکیب یجر  استصحاب 

کونه فاسقا وبذلک یحرز عنوان العام بجزئیه بخالف التقیید فإن عدم کونه فاسقا ال یثبت عدم 
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أنه عالم غیر فاسق بداهة أن إثبات الموجبة المعدولة باستصحاب مفاد لیس التامة من االصل 

المثبت لکنه قد انقدح بما قلنا من أنه ال دلیل علی واحد من القولین لوضوح أن المرجع فی 

مور هی سیرة العقالء وقد قلنا أنه لیس لهم استصحاب وأنه لیس لهذا الخالف ثمرة فی هذه اال

غیر باب االستصحاب فکیف نحرز قیام السیرة علی الترکیب أو التقیید مع أنهم ال یلتفتون إلی 

ما بینهما من الفرق؟! إن قلت: بعد حجیة االستصحاب عند الاارع المقدس یمکن إحراز عمل 

اء معاملتهم لخطابات الاارع المقدس کحکمهم بوجوب إکرام ماکوک الفسق وعدمه العقالء جرل 

قلت: لو سلمنا حکمهم بوجوب االکرام أو عدمه فی هذا الفرد الماکوک وأن هذا الحکم مستند 

إلی التمسک بالعام بمعونة االستصحاب ال قاعدة االحتیاط أو أصالة البراءة فدون إثبات اتصالها 

حعلیه السالم( خرط القتاد، کیف و الظاهر أن الفرق بین النعت والترکیب فی بزمن المعصوم

 جریان االستصحاب قد حدث من زمن المحقق الخراسانیحقدس سره(.   

 المقام الثانی: ما لو کان الشک بعد الفراغ من الصالة

الفراغ شک  بأن شکَّ فی الصالة بین الثنتین والثالث فبنی علی االکثر ومضی فی صالته ثم بعد

فی أن شکه السابق هل کان بعد إکمال السجدتین أو کان قبله فالحکم أیضا کما سبق هو صحة 

الصالة لقاعدة الفراغ وعدم جریان استصحاب عدم حدوث الاک قبل االکمال لمعارضته 

 باستصحاب بقاء الرکعتین االولتین.

أخر  حکم فیها ببطالن  ثم إن السید الخوئیحقدس سره( قد افترض فی هذا المقام صورة

الصالة ولکنه مع ذلک لم یعلق علی العروة لکونها غیر مراد للماتن وهی ما لو شک فی االثناء 

لیة  بین الثنتین والثالث إال أنه لم یبن علی االکثر عمال بالاک وإنما أتمل بنفس النیلة األول
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إلکمال أم بعده وحینئٍذ فمقتضی االرتکازیة و بعد الصالة شكل في أنل شکله السابق هل کان قبل ا

االستصحاب وإن کان هو عدم حدوث الاک قبل االکمال کالصورة السابقة إال أنه ال یحرز به 

موضوع وجوب صالة االحتیاط الختصاص ما دل علیه بمن شک فی االثناء وبنی علی االکثر کما 

فَِإَذا فََرغَْت َو َسلَّْمَت فَُقْم َفَصلِّ َما َظَنْنَت َأنََّك  فی قولهحعلیه السالم(: "إَِذا َسَهْوَت فَابِْن َعلَی اأْلَکْثَرِ 

ة فإنل  نََقْصَت" والمفروض فی المقام غفلته عن ذلک، قالحقدس سره(:ال یمکن الحکم بالصحل

أصالة عدم حدوث الاكل قبل اإلکمال و إن ترتلب علیها نفي البطالن إالل أنله ال یجدي في إثبات 

 1األکثر و اإلتیان برکعة االحتیاط فإنله کما مرل وظیفة من شكل في األثناء.اه موضوع البناء علی

فوجه التفصیل بین الصورتین هو عدم شمول دلیل صالة االحتیاط فیکون المرجع قاعدة 

 االشتغال.

وفیه أنل األمر بصالة االحتیاط طریقی ال یاترط فیه االلتفات والقدرة ولذا یقال عمل العامی بال 

د مع المطابقة لفتو  االعلم مجٍز ومثله ما لو عمل بخبر ضعیف ثم بان حجیته، غایته أن تقلی

ة العمِل  غیر معذور فی هذا العمل ما لم ینکاف الخالف أما بعد انکااف الحجیة فال یضرل بصحل

الجهُل بکونها حجة وفی المقام نقول: إنل وجوب صالة االحتیاط وإن کان مختصا بمن شک فی 

وبنی علی االکثر والمفروض أنه کان غافال عن ذلک إال أنه قد عمل بهذا الحکم ولو عن  االثناء

جهل به فال قصور فی شموله له بعد تحقق الموضوع فی حقه فیجزیه االتیان بصالة االحتیاط 

فالمختار صحة الصالة فی جمیع الفروض لقاعدة الفراغ وتقدمها علی استصحاب بقاء االولیین 
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السجدتین المقتضی للبطالن مع معارضته باستصحاب عدم تعلق الاکل باألولیین وعدم إکمال 

 وعدم حدوثه قبل االکمال المقتضی للصحة.

 : 5سألة الم

ها و هذه  قال صاحب العروةحقدس سره(: إذا شكل في أنل الرکعة التي بیده آخر الظهر أو أنله أتمل

ل العصر جعلها آخر الظهر.  أول

فی أن هذا الجعل واجٌب إرشاد  بمعنی أنه یمکنه إتمام ما بیده بنیة العصر إال  قد وقع الخالف

أنه مع ذلک یجب علیه إعادة الصالتین؛ لعدم تحقق الفراغ الیقینی عنهما فاألحسن بحاله جعل 

ما بیده بنیة الظهر حتی یکتفی بإعادة العصر فقط، أو أنه واجٌب مولو ٌّ تکلیفی بمعنی أنه لواله 

طع الصالة فیحرم، ذهب السید الحکیمحقدس سره( إلی االول بحجة أن استصحاب بقاء لزم ق

الظهر ال یثبت أن ما بیده ظهر حتی یحرم قطعها، قال فی ذیل قوله جعلها آخر الظهر ما لفظه: 

یعني سلم علیها برجاء الظهر، ألنه یدور أمره بین أن یبطلها و أن یسلم علیهاحبنیة الظهر( و أن 

یها بعنوان العصر و األول مخالفة قطعیة لحرمة إبطال الفریضة حألن ما بیده إما من یمضي ف

الظهر وإما من العصر فعلی التقدیرین یحرم القطع( فلو فعله عصی و وجب علیه استئناف الظهِر 

 لقاعدة االشتغال و العصِر أیضا للعلمحالوجدانی( بعدم الفراغ منها. 

رجاِء کونها العصر، لکنه ال یجدي في حصول الفراغ من الصالتین و األخیر و إن جاز تکلیفاً ب

لعدم إحراز الترتیب و ال الرکعة األولی من العصر فلو أتمها عصرا جاز تکلیفاً، لکن وجب عقال 

استئناف الظهر و العصر معا، لقاعدة االشتغال بکل منهما و عدم ثبوت المفرغ و هذا بخالف 
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الحتمال کونها العصر، فیکون التسلیم  -هر و احتمال حرمة التسلیمالثاني، إذ به یحرز فعل الظ

 فیکون ترکه إبطاال لها. -الحتمال کونها الظهر -ال یؤبه به، لمعارضته باحتمال وجوبه -إبطاال لها

و من هنا یظهر أن ما في المتن من األمر بجعلها آخر الظهر، إرشاٌد إلی ذلك و إال فال مانع من 

اًء و إتمامها ثمَّ إعادة الصالتین معا؛ إذ لیس فیه مخالفة قطعیة بل احتمالیة کما نیتها عصراً رج

لو جعلها آخر الظهر، فهو مخیر بین األخیرین تکلیفاً و إن کان أولهما أولی و استصحاب عدم 

تمام الظهر أو کونه في الظهر ال یثبت کون الرکعة التي بیده ظهرا حتی یحرم علیه نیتها 

 1غیرها.

کن ذهب السید الخوئیحقدس سره( إلی الثانی بحجة أنه ال حاجة إلی إثبات ظهریة ما بیده ول

ألنل التکلیف الثابت باستصحاب بقاء الظهر ال یرتفع إال بإتمام ما بیده بنیة الظهر نظیر ما یقال 

نل فی القسم الثانی من استصحاب الکلی کما لو دار االمر بین الحدث االکبر والحدث االصغر فإ

استصحاَب بقاء الحدث الکلی بعد الوضوء وإن لم یثبت به الحدث االکبر إال أنل العقل یحکم 

بلزوم إتیان الغسل فإنه لواله ال ینقصم االستصحاب وعلیه فاالتمام بنیة العصر فی حکم القطع؛ 

کان عصرا  للعلم التفصیلی ببطالنه؛ ألنل ما بیده إن کان ظهرا فال ینفعه االتمام بنیة العصر وإن

فال یحرز الترتیب بمقتضی استصحاب بقاء الظهر فال بدل من جعله آخر الظهر لبقاءه واقعا أو 

ظاهرا، قالحقدس سره(: الصحیح ما أفاده حقدس سره( من جعلها آخر الظهر بمقتضی قاعدة 

اؤه االشتغال، للاكل في الخروج عن عهدتها ما لم تنضمل الرکعة إلیها بل مقتضی االستصحاب بق

، فان کانت آخر الظهر فهو و إالل وقعت لغواً و لیس له إتمامها  علی الظهر فال مناص من الضمل
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عصراً بعد عدم إحراز البراءة عن الظهر، مضافاً إلی الاكل في عنوان ما بیده و عدم إمکان إحرازه 

 بوجه.

  

تي بیده ظهراً لیجب و ما عن بعض األعاظم من أنل هذا االستصحاب ال یثبت به کون الرکعة ال

إتمامها بهذا العنوان غیر واضح، فانل البقاء علی الظهر إلی اآلن اللذي هو مجرى االستصحاب 

مساوق لکون الرکعة التي بیده ظهراً و أحدهما عین اآلخر، ال أنله یالزمه لیکون مثبتاً باإلضافة 

اًل.  إلیه، هذا أول

زم، بل نفس التعبلد بالبقاء علی الظهر و عدم  و ثانیاً: مع التسلیم لم تکن حاجة إلی إثبات الالل

الخروج عنها الثابت ببرکة االستصحاب کاف في الحکم بلزوم اإلتمام بهذا العنوان فحال الرکعة 

في المقام حال الاك في أصل الصالة و هو في الوقت، فکما أنل مقتضی االستصحاب لزوم اإلتیان 

  بعنوان الظهر مثاًل فکذا فیما نحن فیه بمناط واحد.و إن لم یثبت به اتِّصاف المأتي به 

و علی الجملة: فبعد عدم کون المقام من موارد قاعدة الفراغ، لعدم إحراز التجاوز و الفراغ عن 

الظهر الماکوك فیه، فالمرجع قاعدة االشتغال القاضیة بلزوم ضمل الرکعة و اإلتمام ظهراً و ال یصحل 

 1ك الدخول فیه.اهإتمامها عصراً، لکونه ماکو

والمختار وفاقا للسید الخوئیحقدس سره( أن الوجوب مولو  کما هو الظاهر من المتن ألنله کما 

یجب علیه ترک القطع تفصیال للعلم االجمالی بأن ما بیده إما من الظهر وإما من العصر فکذلک 
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ألنل ما بیده إن کان  یجب علیه جعل ما بیده ظهرا لقیام الحجة تفصیال علی بطالن إتمامها عصرا

من الظهر فقد أخلل بالترتیب واقعا وإن کان من العصر فقد أخلل بالترتیب ظاهرا فال فرق بین 

ترکهما معا وبین ترک أحدهما واالخذ بما حکم الاارع المقدس ببطالنه فنیة العصر کاالستدبار 

ظهر وال للعصر فهو فی حکم بحیث ال ینفعه االتمام فبما أن االتمام عصرا ال یقع امتثاال ال لل

االبطال والقطع، هذا مضافا إلی أنه یمکن أن یقال بجواز العدول حلو قلنا باالطالق فی دلیله علی 

ما سیأتی إن شاء الله تعالی( فحتی لو کان ناویا للعصر یلزمه العدول إلی الظهر وال حاجة إلی 

 1االستصحاب.

 : 6المسألة 

ه(: إذا شكل في العااء بین الثالث و األربع و تذکلر أنله سها عن قال صاحب العروةحقدس سر

المغرب بطلت صالته و إن کان األحوط إتمامها عااء و اإلتیان باالحتیاط ثمل إعادتها بعد اإلتیان 

 بالمغرب.

وجه البطالن ما ذکره السید الخوئیحقدس سره( بقوله: إذ ال یمکن تصحیحها بوجه، ال عااًء 

األکثر لفوات الترتیب حعمدا فی االجزاء الالحقة( بعد فرض عدم اإلتیان بالمغرب و ال  بالبناء علی

ا یلزم منه البطالن، لفساد  مغرباً بالعدول إلیها لقصور أدللة العدول عن الامول لمثل المقام ممل

 2المغرب بالاك فال مناص من رفع الید و اإلتیان بالعااءین.

                                       

 أن یقال وفیه أنه ال وجه الحتمال العدول ألن ما بیده إن کان عصرا فال حاجة للعدول للعلم حینئذ بإتمام الظهر کما هو مفروض المسألة اللهم إال 1
 اءها إما واقعا أو ظاهرا.بجریان استصحاب بقاء الظهر فإنه حینئذ یعدل إلیها لبق

 19/125الموسوعة  2



66 
 

ما حققناه فی محله من شمول حدیث ال تعاد للمضطرل کالناسی هذا والمختار إتمامها عااًء ل

وإن لم یکن شامال للجاهل ولو کان قاصرا أو غافال فالخلل بالترتیب فی االجزاء الالحقة وإن کان 

عن عمد والتفات بخالف الخلل به فی االجزاء السابقة إال أنه مضطرٌّ إلی هذا الخلل بمعنی أنه ال 

لوال شمول حدیث ال تعاد( إال باالعادة ومقتضی الحدیث نفیها کما سبق یمکنه تصحیح الصالة ح

 فی المسألة الثانیة.

 : 7المسألة 

قال صاحب العروةحقدس سره(: إذا تذکلر في أثناء العصر أنله ترك من الظهر رکعة قطعها و أتمل 

إلی الظهر بجعل ما الظهرحوالمفروض عدم تحقق المنافی( ثمل أعاد الصالتین و یحتمل العدول 

بیده رابعة لها إذا لم یدخل في رکوع الثانیة ثمل أعاد الصالتین و کذا إذا تذکلر في أثناء العااء أنله 

 ترك من المغرب رکعة.

 فلنا مقامان: 

 المقام االول: ما لو کان التذکر قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثانیة 

مل فیه الماتنحقدس سره( جواز العدول إلی بحیث یمکنه إتمام ما نقص من الظهر فقد احت

الظهر بأن یجعل ما بیده رابعة لها ویَُسلم، لکن السید الخوئیحقدس سره( قد قواه فی الحاشیة 

وذهب إلی أنه ال حاجة حینئذ لإلعادة أیضا بل یستأنف العصر فقط؛ لعموم ما دلل علی أنل الصالة 

سهوا وال ینافیه زیادة التکبیر ألنه ال دلیل علی أنه علی ما افتتحت علیها وأنه یلغی نیة الخالف 

من االرکان التی تبطل الصالة بزیادتها کنقیصتها ولو سهوا مع أنه غیر مستثن فی حدیث ال 
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ص بحدیث ال تعاد فال  تعاد کما أنل عموم ما دلل علی أنل من زاد فی صالته فعلیه االعادة یخصَّ

ة هذا مع أنه  ال یصدق فی المقام الزیادة فی الصالة؛ ألنل یوجب الزیادة السهویة خلال فی الصال

الزیادة وإن لم تکن من العناوین القصدیة إال أن الصالة بما أنها من العناوین القصدیة فال یصدق 

فیها الزیادة إال إذا أتی بها فیها بعنوان الصالة التی بیدها والمفروض فی المقام أنه کبلر لصالة 

صالة الظهر، قالح قدس سره(: الظاهر أنل هذا حیعنی ما احتمله الماتن( هو  العصر فلم یزد فی

الصحیح، فیسللم علی الظهر و یسجد سجدتي السهو لکلل زیادة تستوجبه ثمل یأتي بالعصر و ال 

ه زیادة التکبیر و ال نیلة الخالف.  تضرل

 )معنی رکنیة تکبیرة االحرام( 

ل: فألنل البطالن بزیادة ت ا األول کبیرة اإلحرام سهواً و إن کان هو الماهور، إالل أنله ال دلیل علیه أمل

هم إیلاها من األرکان، بعد تفسیرهم للرکن بما استوجب اإلخالل به البطالن عمداً و سهواً،  عدا عدل

ء ما نقصاً و زیادة لکنه ال دلیل علی هذا التفسیر بعد عدم مطابقته لمعناه الللغوي فانل رکن الاي

م  به و یعتمد علیه و مقتضی ذلك اختصاص القدح بالنقص عمداً و سهواً دون الزیادة، فإنل یتقول

الزائد ال یکون قادحاً لو لم یکن مؤکلداً، کما في عمود الخیمة اللذي هو رکنها نعم الزیادة العمدیة 

ا السهویة فال دلیل علیه و مفهوم الرکن ال ی 1قادحة في باب الصالة، للنصل الخاص قتضیه و أمل

 کما عرفت.

                                       

: 14، هکذا ذکر في شرح العروة 2ح  19/ أبواب الخلل الواقع في الصالة ب 231: 8الوسائل « من زاد في صالته فعلیه اإلعادة»قوله حعلیه السالم(:  و هو 1
95 
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فحکم الرکن في الصالة حکم الرکن في الحج، اللذي ال یکون اإلخالل به مبطاًل إالل من ناحیة 

النقص فقط، دون الزیادة السهویة إالل ما قام الدلیل علیه بالخصوص و لم یرد ما یدلل علی 

 البطالن بزیادة التکبیر سهواً، بل حدیث ال تعاد دلیل علی العدم.

 ق الزیادة فی الصالة علی القصد()توقف صد

م  علی أنل مفهوم الزیادة غیر صادق في المقام حتلی علی تقدیر تفسیر الرکن بما ذکر، لتقول

الزیادة بإتیان الزائد بعنوان الجزئیة و بقصد کونه من أجزاء العمل المزید فیه،حإن قلت: فعلیهذا 

السجود، فال یعتبر في زیادته قصد  یجوز إقحام صالة فی صالة، قلت:( نعم یستثني من ذلك

حوأن زیادة السجود مبطل ولو ال بقصد الصالة أصال بل 1الجزئیة للنصل الوارد في تالوة العزیمة

ى عنه إلی الرکوع باألولویلة حألنه  لتالوة العزیمة فضال عما لو کان بقصد صالة أخر ( و یتعدل

ا ما عداهما من بقیة األجزاء و منها التکبیر فهي علی ما  بنفسه رکن بخالف سجدة واحدة( و أمل

تقتضیه القاعدة من اعتبار القصد المزبور في صدق الزیادةحفلوال النص المزبور لقلنا بجواز 

االقحام( و من المعلوم أنل تکبیرة اإلحرام حومثلها السورة( لم یؤت بها في المقام إالل بنیلة العصر 

صف بالزیادة فیها فال ینبغي اإلشکال في عدم اإلخالل من فلم یقصد بها الجزئیة لصالة الظهر لتت

ناحیتها حولهذا یقال لو أراد إعادة الطواف بعد إتمامه إحتیاطا فطاف ثالثة أشواط فبدا له فی 

االتمام، ال یبطل طوافه السابق لعدم القران؛ لفرض عدم االتمام ولعدم الزیادة؛ ألنل ما زاد علی 

 واف آخر فال یصدق علیه أنه زاد فی طوافه السابق(السبعة قد أتی بها بقصد ط

                                       

ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسعِیٍد َعِن الَْقاِسِم بِْن ُعْرَوَة َعِن ابِْن بُکَیْ  1 ٍء ٍر َعْن ُزَراَرَة َعْن أََحِدهَِما علیهما السالم َقاَل: اَل تَْقَرأْ فِي الَْمکْتُوبَِة بَِايْ ُمَحمَّ
ُجوَد ِزیَاَدٌة فِي الَْمکْتُوبَِة. الوسائل   6/105مَِن الَْعَزائِِم فَِإنَّ السُّ
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ا الثاني: أعني نیلة الخالف و هو العصر فغیر قادحة أیضاً، لما نطقت به جملة من الروایات و  و أمل

من أنل العبرة في النیلة بما افتتحت به الصالة و أنله إنلما یحسب للعبد من صالته  1بعضها معتبرة

ل صالته فال یعتني بقصد الخالف الناشئ من السهو في النیلة في األثناء کما لو  ما ابتدأ به في أول

شرع في الفریضة فسها في األثناء و قصد النافلة أو بالعکس و هذه الروایات و إن وردت في غیر 

المقام إالل أنله یستفاد من عموم التعلیل ضابط کللي و هو أنل المدار علی االفتتاح و الاروع بقصد 

عه تلغی نیلة الخالف الطارئة في األثناء سهواً فهي من أجل اشتمالها علی العللة غیر معلوم و م

قاصرة الامول للمقام و علیه فنیلة العصر تلغی فیما نحن فیه بمقتضی هذه األخبار فیجعل ما 

ماً للظهر کما ذکرناه و هذا هو المراد من العدول في المقام   3.اه2بیده متمل

حقدس سره( فی تفسیر الزیادة فی الصالة من تقومها بالقصد فی غایة وال یخفی أن ما ذکره

المتانة إال أنه یرد علیه نقضا بما أفتی به فی مسألة نقصان الطواف سهوا بأن االحوط إتیان 

فإنه لو قلنا بتقوم الزیادة بالقصد فیکفی االتیان  4الطواف الکامل بقصد االعم من التمام واالتمام

                                       

ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراهِیَم َعْن َأبِیِه َعْن عَ  1 ِّي نَِسیُت َأنِّي فِي َصاَلٍة َفِریَضٍة ]َحتَّی رَ ُمَحمَّ ِ بِْن الُْمغِیَرِة َقاَل فِي کِتَاِب َحِریٍز َأنَُّه قَاَل: إِن ه کَْعُت[ َو َأنَا بِْد الل
كُّ َفَأنَْت فِي الَْفِریَضِة َو إِْن کُْنَت َدَخلَْت فِي نَافِلٍَة أَنِْویَها تََطوُّعاً؟ َقاَل: فََقاَل: علیه السالم هَِي الَّتِي ُقْمَت فِیَها ِإْن کُْنَت ُقْمَت َو َأنَْت تَْنوِ  ي فَِریَضًة ثُمَّ َدَخلََك الاَّ
  ْیَك فَاْمِض فِي الْفَِریَضِة.فََنَویْتََها فَِریَضًة َفَأنَْت فِي النَّاِفلَِة َو ِإْن کُْنَت َدَخلَْت فِي َفِریَضٍة ثُمَّ َذکَْرَت نَافَِلًة کَانَْت َعلَ 

ٍد َجمِیع ِ َو بِِإْسَناِدِه َعِن الَْعیَّاِشيِّ َعْن َجْعفَِر بِْن أَْحَمَد َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحَسِن َو َعلِيِّ بِْن ُمَحمَّ ه ِد بِْن عِیَسی َعْن یُونَُس َعْن ُمَعاِویََة َقاَل: َسَألُْت َأبَا َعبِْد الل اً َعْن ُمَحمَّ
اَلِة الَْمکْتُوبَِة فََسَها فََظنَّ َأنََّها نَاِفلٌَة أَْو َقاَم فِي النَّافَِلِة فََظنَّ َأنََّها َمکْتُوبٌَة؟ َقالَ علیه السالم َعْن َرُجٍل َقاَم فِ  اَلَة َعلَْیِه.ي الصَّ  : هَِي َعلَی َما افْتَتََح الصَّ

ِد بِْن الُْحَسْیِن َعِن الَْحَسِن بِْن مَ  ِ علیه السالَو َعْنُه َعْن َحْمَدَویِْه َعْن ُمَحمَّ ه ِ بِْن َأبِي یَْعُفوٍر َعْن أَبِي َعبِْد الل ه م ْحبُوٍب َعْن َعبِْد الَْعِزیِز بِْن الُْمْهتَِدي َعْن َعبِْد الل
تِي ُقْمَت فِیَها َو لََها َو َقاَل: إَِذا ُقْمَت َو َأنَْت تَْنِوي الْفَِریَضَة َفَدَخَلَك الَّ  قَاَل: َسَألْتُُه َعْن َرُجٍل َقاَم فِي َصاَلٍة َفِریَضٍة فََصلَّی َرکَْعًة َو ُهَو یَْنِوي َأنََّها نَافِلٌَة؟ فََقاَل: هِيَ 
كُّ بَْعُد فََأنَْت فِي الْفَِریَضِة َعلَی الَِّذي ُقْمَت لَُه َو إِْن کُْنَت َدَخْلَت فِیَها َو أَنَْت تَْنِوي نَاِفلَةً  یَضًة فََأنَْت فِي النَّافِلَِة َو ِإنََّما یُْحَسُب لِْلَعبِْد ِمْن  ثُمَّ إِنََّك تَْنِویَها بَْعُد َفرِ الاَّ

ِل َصاَلتِِه. الوسائل    3و2و1ح6/ 6َصاَلتِِه الَّتِي ابْتََدأَ فِي أَوَّ
 ر بمقتضی االخبار الاریفة.ال ما سیأتی إن شاء الله تعالی من العدول الحقیقی عن العصر إلی الظه 2
 19/128الموسوعة  3
أشواط،  لحقدس سره(: إذا کان المنسي أکثر مما أتی به فتذکر قبل التجاوز من النصف کما إذا طاف ثالثة أشواط و سعی و تذکر أنله فات منه أربعةقا 4

ة في هذا الفرض أیضاً، و لکن الماهور ذهبوا إلی البطالن في جملة من موارد قبل  التجاوز من مقتضی إطالق معتبرة إسحاق بن عمار هو الحکم بالصحل
واف علی اإلطالق إذا خرج عن المطاف قبل التجاوز من النصف حتلی نسیان اً، و لکن النصف، فکأنهم استفادوا کبرى کلیة من موارد مختلفة: بطالن الطل

واف الکامل بقصد األعم من اإل  29/62تمام و التمام.الموسوعة األدللة ال تساعدهم و ال دلیل لهم علی مختارهم، و لذا کان األولی و األحوط إتیان الطل
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بقصد التمام؛ بداهة أن ما سبق منه من االشواط لو کانت باطلة فهو وإال فهو  بطواف مستقل ولو

لم یزد فیها بل أتی بطواف مستقل فلزوم قصِد االعمل یدلل علی عدم تحقق االبطال بمجرد 

 االنصراف وعدم تقوم الجزئیة بالقصد. 

و سلم ذلک فمقتضاه فإن قیل: إن ذلک زیادة فی الطواف عرفا وإن لم تکن کذلک حقیقة، قلنا: ل

الحکم ببطالن الطواف فیما لو أتی بطواف آخر بعد إکمال االول فبدا له فی أثناء الطواف الثانی 

ولم یتمه فإن مقتضی القول بصدق الزیادة بمجرد التاابه والتماثل الخارجی هو تحققها فی 

ف االول؛ ألنا نقول: ال یقال: لعل وجه حکمهم بالصحة هو إتمام الطوا 1المقام وال یحکمون به.

 کیف والزمه الحکم بالصحة فیما لو طاف ثمانیة أشواط أیضا. 

بل لو قلنا بتحقق الزیادة والجزئیة بمجرد التاابه الخارجی فالزمه االکتفاء بقرائة الحمد مثال 

نیابة عن الغیر فی الصالة بحیث ال یجب علیه القرائة بقصد الصالة! وال یتفوه به أحد، ال یقال: 

مقتضی التعلیل بأنه زاد فی المکتوبة هو کون الزیادة متحققة بمجرد التاابه؛ ألنا نقول: مضافا 

إلی أنه ال یستفاد منها ذلک، ال بدل من حملها علی التعبد المحض ولو قلنا بأنل الزیادة ال تتقوم 

ة فی الصالة بالقصد؛ بداهة أن السجود لقرائة العزیمة أثناء القراءة ال یماثل السجدة الواجب

والحاصل أن الزیادة لو کانت متقومة بالقصد حکما هو المختار( فال وجه للزوم القصد االعم من 

                                       

واف الثاني من باب االتفاق، فال 1 زیادة و ال قران  قالحقدس سره(: الخامسةحمن أقسام الزیادة فی الطواف(: أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر و ال یتم الطل
واف فیها لعدم تأتي قصد القربة، و ذلك فیما إذا قصد المکلف للزی ادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران و بطالن إالل أنله قد یبطل الطل

واف به، فإنله ال یتحقق قصد القربة حینئذ و إن لم یتحقق القران خارجاً من باب االتفاق. الموسوعة   29/69الطل
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التمام و االتمام فی الطواف وإن لم تکن متقومة به فال وجه للحکم بالصحة فی الطواف المعادة 

 الناقصة.

فتتحت وأنه ال یضر أما ما ذکرهحقدس سره( من التعد  عما دلل علی أن الصالة علی ما ا

بالفریضة نیة النافلة فی االثناء وبالعکس، إلی المقام بمقتضی عموم التعلیل فال نساعد علیه 

بداهة أنه ال تعلیل فیها بل الوارد فی بعضها الضمیر الظاهر فی رجوعه إلی خصوص المسئول 

 ِ لَْعبِْد ِمْن َصاَلتِِه الَّتِي ابْتََدَأ فِي عنه، ولعل أظهرما فی الباب هو قولهحعلیه السالم(: "إِنََّما یُْحَسُب ل

ِل َصاَلتِِه" إال أن التعد  منه إلی المقام حمع الغض عن السند( فی غایة االشکال ال سیما فی  َأوَّ

 هذه الاریعة التی قد کثر فیها تفریق المجتمعات ولنذکر لها أمثلة:

صالة، الدمُّ االقلل من الدرهم أما لو وقع المثال االول: قد استثنی من نجاسة الثوب و البدن فی ال

 نفس هذا الدم فی الماء القلیل ووقع قطرة منها فی الثوب ال یجوز الصالة فیه!

و وجوب العصر فی تطهیر  1المثال الثانی: قد ذهب السید الخوئیحقدس سره( إلی طهارة الغسالة

بدل من تجدید الغسل؛ لبقاء الثوب  الثوب لکن لو القت الیُد الثوَب المغسول مرتین قبل العصر ال

علی النجاسة فیتنجس الید بمالقاته وتنجسه بالمالقاة الثانیة وإن کان السبب فی السرایة هو ماء 

 الغسالة!

                                       

النجس لم یتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فال ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع (: 469حمسألة قال فی المنهاج:  1
ل بانفصاله. یحتاج الی تطهیر، من غیر فرق بین البدن، و الثوب و غیرهما من المتنجسات و الماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر، إذا کان یطهر المح

 1/121منهاج الصالحین 



72 
 

المثال الثالث: ال یجب العصر بمالقاة بول الرضیع لکنه لو وقعت قطرة من بوله فی الماء القلیل 

 بدل من العصر!ووقع قطرة من تلک الماء فی الثوب ال 

المثال الرابع: من نسی الطواف یجب علیه قضاءه وصحل حجه أما من أخل ببعض شرائط الطواف 

فسد حجه! إلی غیر ذلک من االمثلة بل قد یقال: إن التعد  عن مثل ثوب زرارة إلی ثوب غیره 

 ماکٌل، لکنه مبالغة. 

صبع الطاهر فی فضاء الفم ثم المثال الخامس: لو حصلت المالقاة بین االصبع المتنجس واال

انفصال فیه ثم خرجا منه فقد حکموا بتنجس االصبع الطاهر ألنهما شیئان خارجیان وإن کانت 

المالقاة بینهما فی الداخل مع أن الموجب لسرایة النجاسة من االصبع المتنجس إلی االصبع 

الاریعة ماکل وعدمه  والحاصل أن التعد  فی هذا الطاهر إنما هو ریق الفم الذ  هو طاهر!.

   أشکل البتناء کثیر من الفروع الفقهیة علی إلغاء الخصوصیات والتعدیات.

هذا والااهد علی عدم عموم التعلیل فی المقام هو ذهاب الماهور إلی خالفه ولهذا نر  أن 

فَِریَضًة ثُمَّ َظنَّ صاحب الوسائلحقدس سره( قد عنون الباب بقوله: بَاُب َعَدِم بُْطاَلِن َصاَلِة َمْن نََوى 

اًل. اه وال یخفی ظهوره فی عدم التعد  فإنهحقدس سره(  َأنََّها نَافِلٌَة َو بِالَْعکِْس إَِذا َذکََر َما نََوى َأوَّ

قد اعتاد علی االفتاء الصریح لو کانت االخبار واضحة الداللة علی الحکم وإال فهو یعبر عن الباب 

 ء.بمثل باب حکم کذا من دون االفتا

نعم لو قلنا بالتعلیل وعمومه فال وجه للمنع عن التعد  بدعو  اختصاص االخبار الاریفة 

بالاک فی االثناء فال تامل من دخل فی صالة أخر  بزعم إکمال االولی ثم تذکر نقصانها 
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والسر فی ذلک: أن العبرة بعموم قوله حعلیه السالم( أنل الصالة علی ما افتتحت والمورد ال 

ص.  یخصِّ

ثم إنه قد یتمسک لتصحیح االفتاء بما احتمله فی العروة من العدول إلی الظهر بجعل ما بیده 

 رابعة لها بأمرین آخرین: 

بِْرِسيُّ فِي اإْلِْحتَِجاِج َعْن االول : التوقیع المروي عن االحتجاج: َأْحَمُد بُْن َعلِيِّ بِْن َأبِي َطالٍِب الطَّ

 ِ ِد بِْن َعبِْد الله َماِن علیه السالم َأنَُّه کَتََب إِلَْیِه یَْسَألُُه َعْن ُمَحمَّ بِْن َجْعفٍَر الِْحْمَیِريِّ َعْن َصاِحِب الزَّ

ا َصلَّی مِْن َصاَلِة الَْعْصِر َرکَْعتَْیِن اْستَْیَقَن َأنَّ  ْهَر َو َدَخَل فِي َصاَلِة الَْعْصِر فََلمَّ ُه َصلَّی َرُجٍل َصلَّی الظُّ

ْهَر َرکْعَ  اَلَة َأَعاَد الظُّ اَلتَْیِن َحاِدثًَة یَْقَطُع بَِها الصَّ تَْیِن کَْیَف یَْصَنُع؟ فََأَجاَب إِْن کَاَن َأْحَدَث بَْیَن الصَّ

ْهِر وَ  ًة لَِصاَلِة الظُّ کَْعتَْیِن اأْلَِخیَرتَْیِن تَتِمَّ اَلتَْیِن َو إِْن لَْم یَکُْن َأْحَدَث َحاِدثًَة َجَعَل الرَّ َعْصَر  َصلَّی الْ الصَّ

 1بَْعَد َذلَِك.

وفیه مع الغضل عن ضعف السند لإلرسال وإعراض االصحاب، ال دلیَل علی أنل المراد من 

الرکعتین االخیرتین ما أتی به بعنوان العصر فلعل المراد ما سیأتی به، قال فی المستمسک: 

هر ال العدول یمکن حمله علی إرادة جعل الرکعتین األخیرتین للعصر اللتین لم یصلهما، للظ

ویاهد له أنه لو کان المراد الثانی لکان االحسن أن  2بالرکعتین األولتین للعصر اللتین صالهما.

ولهذا نر  أنل صاحب الوسائلحقدس  3یقال: واستأنف العصر بعد ذلک ال وصلی العصر بعد ذلک

کِْم َمْن َدَخَل ِفي سره( أیضا لم یستظهر من الروایة أحدهما فإنه قال فی عنوان الباب: بَاُب حُ 
                                       

 8/222الوسائل  1
 7/604المستمسک  2
 لک ال وصلی العصر بعد ذلک.ل: لو کان المراد االول لکان االحسن أن یقال: وأتمل العصر بعد ذولقائل أن یقو 3
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ْهَر َرکَْعتَْیِن.اه فلوال ما ورد فی زیادة السجدة فی   الَْعْصِر َفَصلَّی َرکَْعتَْیِن ثُمَّ تََیقََّن َأنَُّه کَاَن َصلَّی الظُّ

المکتوبة و ضعف السند فی هذه الروایة، لقلنا بجواز إقحام الصالة فی الصالة وفاقا للمحقق 

 النائینیحقدس سره(.

ا ولکن السید الخوئیحقدس سره( قد استظهر االحتمال االول من دون أن یذکر له ما یطمئن هذ

به النفس، فإنه قال بعد تضعیف السند ما لفظه: المراد بالرکعتین األخیرتین ما یقابل الرکعتین 

األولتین الصادرتین بعنوان الظهر، إذ المفروض في السؤال صدور فردین من الرکعتین من 

اًل برکعتین بعنوان الظهر و أتی ثانیاً برکعتین ُأخریین بعنوان العصر فتوصیف المصلل  ي، فأتی أول

الرکعتین باألخیرتین في الجواب إشارة إلی الفرد الثاني من الرکعتین الللتین صدرتا أخیراً و 

اًل بعنوان الظهر و قد حکم حعلیه السالم( ب جعلهما صالهما بعنوان العصر في مقابل ما صالهما أول

ة لصالة الظهر و احتسابهما منها ثمل اإلتیان بالعصر بعد ذلك الموافق لما ذکرناه و استظهرناه  تتمل

ا ما قد یحمل علیه  من األخبار من أنل المدار في النیلة علی االفتتاح و ال یضرل قصد الخالف و أمل

اً کما التوقیع من إرادة الرکعتین األخیرتین للعصر الللتین لم یصللهما و ج علهما للظهر فبعید جدل

1ال یخفی.
 

ما ورد فی جواز العدول من أنه لو تذکر أثناء العصر أو بعدها أنه قد ترک الظهر عدل بها الثانی: 

  2إلیها.

                                       

 19/130الموسوعة  1
ِد بِْن ِإْسَماعِیَل َعِن الَْفْضِل بِْن   2 ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراهِیَم َعْن أَبِیِه َو َعْن ُمَحمَّ اِد بِْن عِیَسی َعْن َحِریٍز َعْن ُزَراَرَة َعْن أَبِي َشاَذاَن َجمِیعاً َعْن ُمَحمَّ َحمَّ

لِِهنَّ فََأذِّْن لََها َو َأقِْم ثُمَّ َصلَِّها ثُمَّ َصلِّ َجْعفٍَر علیه السالم قال: إَِذا نَِسیَت َصاَلًة أَْو َصلَّْیتََها بَِغْیِر ُوُضوٍء َو کَاَن َعلَْیَك قََضاُء َصَلَواٍت فَابْدَ  َما بَْعَدَها بِِإقَاَمٍة إَِقاَمٍة  أْ بَِأوَّ
ْهَر َو َقْد َفاتَتَْك الَْغَداُة َفَذکَْرتََها فََصلِّ الَْغَداَة أَيَّ َساَعٍة َذکَْرتََها َو لَْو بَعْ  لِکُلِّ َصاَلٍة َو َقاَل َقاَل أَبُو َجْعفٍَر علیه السالم َو إِْن کُْنَت  ی َما َد الَْعْصِر َو َمتَ قَْد َصلَّْیَت الظُّ
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وفیه أن الظاهر من النصوص هو العدول من المماثل إلی المماثل بجعل الرکعة االولی من العصر 

لمقام العدول من الرکعة االولی فی صالة العصر إلی الرکعة أول الظهر وهکذا لکن المفروض فی ا

االخیرة من صالة الظهر و جوازه ال یستفاد من النصوص، قال السید الحکیمحقدس سره( فی ذیل 

قوله: ویحتمل العدول، ما لفظه: هذا االحتمال ال وجه له ظاهرا إذ العدول مع أنه خالف األصل 

ال سیما إذا جهر فی  1ا و المعدول إلیها، ال کما في المقام.إنما یصحل مع اتفاق المعدول عنه

البسملة وقرء السورة، ال یقال: نتمسک بحدیث ال تعاد لرفع زیادة السورة؛ ألنا نقول: التمسک به 

فرع إثبات جواز العدول إلی الظهر. هذا ولو قلنا بعموم التعلیل وجواز التعد  لقولهحعلیه 

َأْربٌَع َمکَاَن َأْربَعٍ" فالالزم جواز العدول من السابق إلی الالحق أیضا کما لو  السالم(:" فَِإنََّما ِهيَ 

تذکر أثناء الظهر أنه قد صالها فیعدل إلی العصر أو إلی صالة أخر  کالقضاء ولکنه کما سبق 

 فی غایة االشکال ولذا لم یتمسک به السید الخوئیحقدس سره( أیضا فی المقام.

اهور تضعیف احتمال العدول فالالزم هو إعادتهما وال یجد  العدول کما ال والمختار وفاقا للم

یجب علیه القطع وإتمام الظهر حکما هو ظاهر العروة وإن کان مطابقا لالحتیاط( إال إذا تذکر 
                                                                                                                       

ْهَر َحتَّی َصلَّْیَت الَْعْصَر َفَذکَْرتََها َو َأنَْت فِ  اَلِة أَْو بَْعَد َفَراغَِك َفانِْوَها اأْلُولَی ثُمَّ َصلِّ الَْعْصَر فَِإنََّما هَِي َأْربٌَع َذکَْرَت َصاَلًة َفاتَتَْك َصلَّْیتََها و َقاَل: إَِذا نَِسیَت الظُّ ي الصَّ
کَْعتَْیِن الْبَاقَِیتَْیِن َو ُقْم فََصلِّ الَْعْصَر َو  ْن َذکَْرَت أَنََّك لَْم تَُصلِّ اأْلُولَی َو أَنَْت فِي َصاَلِة الَْعْصِر َو َقْد َصلَّْیَت مِْنَها َرکَْعتَْیِن حفَانِْوَهاَمکَاَن أَْربَعٍ َو إِ  اأْلُولَی( ثُمَّ َصلِّ الرَّ

فَِإْن کُْنَت قَْد َصلَّْیَت الَْمْغِرَب فَُقْم فََصلِّ  -فََصلِّ الَْعْصَر ثُمَّ َصلِّ الَْمْغِربَ  -الَْعْصَر َحتَّی َدَخَل َوقُْت الَْمْغِرِب َو لَْم تََخْف فَْوتََها إِْن کُْنَت َقْد َذکَْرَت أَنََّك لَْم تَُصلِّ 
َها َرکَْعتَْیِن( ثُمَّ تَُسلُِّم ثُمَّ تَُصلِّي الَْمْغِرَب فَِإْن کُْنَت الَْعْصَر َو إِْن کُْنَت قَْد َصلَّْیَت مَِن الَْمْغِرِب َرکَْعتَْیِن ثُمَّ َذکَْرَت   َقْد َصلَّْیَت الَْعْصَر فَانِْوَها الَْعْصَر حثُمَّ ُقْم فََأتِمَّ

َت مَِن الْعَِااِء اآْلِخَرِة َرکَْعتَْیِن أَْو ُقْمَت فِي الثَّالِثَِة َفانِْوَها الَْمْغِرَب ثُمَّ َسلِّْم ثُمَّ َو نَِسیَت الَْمْغِرَب َفُقْم فََصلِّ الَْمْغِرَب َو ِإْن کُْنَت َذکَْرتََها َو قَْد َصلَّیْ  -الْعَِااَء اآْلِخَرةَ 
کَْعِة اأْلُولَی أَْو فِي الثَّانَِیِة  اَء اآْلِخَرةَ ُقْم فََصلِّ الْعَِااَء اآْلِخَرَة فَِإْن کُْنَت قَْد نَِسیَت الْعَِااَء اآْلِخَرَة َحتَّی َصلَّْیَت الْفَْجَر فََصلِّ الْعِاَ  َو ِإْن کُْنَت َذکَْرتََها َو أَنَْت ِفي الرَّ

َما قَبَْل َأْن تَُصلَِّي الَْغَداَة ابَْدأْ بِالَْمْغِرِب ثُمَّ َااُء قَْد فَاتَتَاَك َجمِیعاً فَابَْدأْ بِهِ مَِن الَْغَداِة َفانِْوَها الْعَِااَء ثُمَّ ُقْم فََصلِّ الَْغَداَة َو أَذِّْن َو َأقِْم َو ِإْن کَانَِت الَْمْغِرُب َو الْعِ 
َت بِالَْمْغِرِب فََصلِّ الَْغَداَة ثُمَّ  الْعَِااَء َو إِْن َخِایَت أَْن تَُفوتََك الَْغَداُة ِإْن بََدأْ الْعَِااِء فَِإْن َخِایَت أَْن تَُفوتََك الَْغَداُة إِْن بََدأَْت بِِهَما فَابَْدْأ بِالَْمْغِرِب ثُمَّ الَْغَداِة ثُمَّ َصلِّ 
لِِهَما أِلَنَُّهَما َجمِیعاً قََضاٌء َأیَُّهَما َذکَْرَت فَاَل تَُصلِِّهَما إِ  ْمِس َقاَل ُقْلُت: َو لَِم َذاَك قَاَل أِلَنََّك لَْسَت تََخاُف َصلِّ الَْمْغِرَب َو الْعَِااَء ابَْدْأ بَِأوَّ  َفْوتََها. الَّ بَْعَد ُشَعاعِ الاَّ

اٍد َعِن الَْحلَبِيِّ َقاَل: َسَألُْت َأبَا َعبْدِ  ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعِن ابِْن أَبِي ُعَمْیٍر َعْن َحمَّ ِ علیه السالم َعْن َرُجٍل أَمَّ قَْوماً ِفي الَْعْصِر فََذکََر َو ُهَو یَُصلِّي بِِهْم  ُمَحمَّ ه الل
 .ی اأْلُولَی؟ َقاَل: فَلَْیْجَعلَْها اأْلُولَی الَّتِي َفاتَتُْه َو یَْستَْأنُِف الَْعْصَر َو قَْد َقَضی الَْقْوُم َصاَلتَُهمْ أَنَُّه لَْم یَکُْن َصلَّ 

الَْعْصَر؟ قَاَل فَلَْیْجَعْل َصاَلتَُه الَّتِي  ْن یَُصلَِّي اأْلُولَی َحتَّی َصلَّیَي أَ َو َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسعِیٍد َعِن ابِْن ِسَناٍن َعِن ابِْن ُمْسکَاَن َعِن الَْحلَبِيِّ قَاَل: َسَألْتُُه َعْن َرُجٍل نَسِ 
 4/290َصلَّی اأْلُولَی ثُمَّ لَْیْستَْأنِِف الَْعْصَر الَْحِدیَث. الوسائل 

 7/604المستمسک  1
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النقصان قبل الدخول فی رکوع الرکعة االولی فإنه حینئذ یجب علیه قطع العصر واالتیان 

ة الظهر ألنه لم یزد فی صالة الظهر إال التکبیرة والقراءة بقصد العصر بالتسبیحات االربعة بنی

 ومقتضی حدیث ال تعاد رفع مانعیة هذه الزیادات. 

 المقام الثانی: ما لو کان التذکر بعد رکوع الرکعة الثانیة

ذهب السید الخوئیحقدس سره( فی هذا المقام إلی عدم إمکان جعل ما بیده آخر الظهر ألنه زاد 

ا في الفرض  فی المکتوبة لکنه ال وجه لبطالنه أیضا بل یعدل به إلی الظهر، قالحقدس سره(: أمل

الثاني أعني ما إذا لم یمکن التتمیم لکونه داخاًل في رکوع زائد، فحیث ال سبیل حینئذ إلی 

تاح االحتساب بجعل ما بیده رابعة الظهر، للزوم زیادة الرکن فال یکون مثله مامواًل لنصوص االفت

مة، فصالة الظهر السابقة باطلة ال محالة و ال یمکن تصحیحها بوجه إالل أنله ال وجه للحکم  المتقدل

ها، ثمل یأتي بالعصر بعدها، فانل  ببطالن ما بیده أعني صالة العصر، بل یعدل بها إلی الظهر فیتمل

أثناء العصر عدم  الظهر السابقة بعد کونها محکومة بالبطالن فوجودها کالعدم، فهو کمن تذکلر

 اإلتیان بالظهر المحکوم بالعدول إلیها بال إشکال.

و لیس المقام من الاروع في العصر أثناء الظهر، إذ لیست األجزاء السابقة الناقصة باقیة علی 

صفة الجزئیة، لوضوح أنلها بأسرها ارتباطیة فال یکون التکبیر جزءاً من الصالة إالل إذا کان ملحوقاً 

و الرکوع و السجود إلی نهایة الجزء األخیر أعني التسلیم و عندئذ یستکاف کونه جزءاً بالقراءة 

منها و هکذا في سائر األجزاء، فإنلها بأجمعها ماروطة بااللتحاق و االنضمام علی سبیل الارط 

ل األمر  ر فعدم االنضمام خارجاً کاشف ال محالة عن عدم الجزئیة و وقوعها لغواً من أول و المتأخِّ

إنلما کان هناك تخیلل الجزئیة و حیث إنل االنضمام غیر ممکن في المقام حسب الفرض، فوجود 
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ٍء فال مانع من العدول، إذ ال قصور حینئذ في تلك األجزاء و عدمها سیلان و کأنله لم یأت باي

 1دلیله عن الامول.

یه السالم(: "ألنه زاد فی وفیه أنه ال یمکننا التعد  عن زیادة السجدة فی االثناء فی قولهحعل 

المکتوبة" إلی زیادة الرکوع بعد الصالة حکما لم یلتزم نفسهحقدس سره( بالتعد  عن موثقة عمار 

فی المقام الثانی من المسألة الرابعة لورودها فی االثناء( بیان ذلک: أنل المفروض أنه تذکر نسیان 

العصر فعلی القول بجواز العدول فی  رکعة من الظهر بعد ما دخل فی رکوع الرکعة الثانیة من

المقام االول لم یکن زیادة الرکوع إال واقعا بعد الصالة، ال یقال: بل الزیادة واقعة فی أثناء الصالة؛ 

ألن المفروض عدم التسلیم؛ ألنا نقول: مقتضی حدیث ال تعاد نفی جزئیة التسلیم فی حالة 

نسی التسلیم واستدبر فإن مقتضی حدیث  النسیان کما صرح بذلک نفسهحقدس سره( فی ما لو

 2ال تعاد نفی جزئیة السالم فیکون االخالل بالقبلة خارجا عن الصالة.

بل لقائل أن یقول: ال عموم فی التعلیل ب"أنه زاد فی المکتوبة" حتی یامل الزیادة السهویة 

ة وأن الوجه فی للرکوع فی االثناء فضال عن غیره؛ لقوة احتمال أن التعلیل بذلک قد صدر تقی

بطالن صالة من قرء العزیمة فی صالته هو نفس القراءة إال أنه حعلیه السالم( لم یصرح بذلک 

العتیاد العامة علی قراءتها وعلل البطالن بزیادة السجود فلوال االجماع علی التعد  من السجود 

 إلی الرکوع لقلنا بعدمه أیضا.

                                       

 19/131الموسوعة  1
 18/34الموسوعة  2
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نائها إلی انحرافه عن القبلة إلی االقل مما بین کیف وقد حکموا بصحة صالة من التفت فی أث

الیمین والیسار لو استقبل کما حکموا بصحة صالة من صلی قبل الوقت نسایانا إذا دخل الوقت 

فی االثناء ولم یحکموا بصحة صالة من تذکر نجاسة ثوبه أثناء الصالة مع أن الوقت والقبلة من 

 االرکان بخالف الطهارة.

بین المقامین فإن قلنا بجواز العدول فی المقام االول، فالالزم فی هذا المقام  وکیف کان فال فرق

أیضا هو أن یجعل الرکعة االولی آخر الظهر حألنل الصالة علی ما افتتحت وال حاجة للتسلیم 

 لإلتیان بالمنافی( ثم یستأنف العصر.

 : 8المسألة 

حمما ال تجر  علم نقصان رکعة أو رکعتین  قال صاحب العروةحقدس سره(: إذا صللی صالتین ثمل 

من إحداهما من غیر تعیین فان کان قبل اإلتیان بالمنافي ضمل إلی الثانیة ما فیه قاعدة ال تعاد( 

یحتمل من النقص ثمل أعاد األُولی فقط بعد اإلتیان بسجدتي السهو ألجل السالم احتیاطاً و إن 

ي العدد أعادهما و إالل أتی بصالة واحدة بقصد ما في کان بعد اإلتیان بالمنافي فإن اختلفتا ف

ة.  الذمل

 فلنا مقامان:

 المقام االول: ما لو کان التذکر قبل االتیان بالمنافی بعد الصالة الثانیة

ال ریب فی أنه لو کان التذکر قبل االتیان بالمنافی فله ضمُّ رکعٍة إلی الثانیة ثم إعادة االولی 

الصالتین و استصحاب عدم إتیان الرکعة من کل منهما بعد تساقط فقط؛ لقاعدة االشتغال ب
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. نعم ال بدل وأن یکون الضم بقصد ما فی الذمة ال بقصد الصالة الثانیة قاعدة الفراغ فی کلٍّ منهما

وإال فیحصل له العلم إجماال بزیادة الرکن أو بطالن التسلیم فیقع التعارض بین أصالة عدم زیادة 

 1م وجوب سجدتی السهو.الرکن وأصالة عد

 له االقحام و الالکالم فی لزوم هذه الکیفیة وتعینها بحیث ال یجوز  هذا ولکن المهم فی المقام،

 .االتیان بالمنافی ثم إعادة الصالتین

فله ضمل رکعة کما هو ظاهر المستمسک فعلی القول بجواز اقحام الصالة فی الصالة  أما االول

فإن کان الناقص هی الثانیة فبها وإال فیلزم االقحام والمختار وفاقا بقصد االنضمام إلی ما نقص 

للماهور کما سبق عدم جوازه لما ورد فی حق من قرء العزیمة فی صالته وسجد أنه بطلت 

صالته ألنه زاد فی المکتوبة فإذا کان زیادة السجود الذ  أتی به ال بقصد الجزئیة بل ال بقصد 

والرکوع الذ  أتی بهما بقصد الصالة ولو بقصد صالة أخر  مبطال  الصالة، مبطال فکون السجود

 نعم قد سبق النقاش فی هذه االولویة اال أنا ال نستطیع االفتاء علی خالف الماهور. أولی.

 نعم یختص االقحام علی القول بجوازه بما إذا لم یأت بالمنافی بین الصالتین.

                                       

هذا العلم االجمالی لوضوح أنه لو کان النقصان فی االولی فلم یزد رکنا فی الثانیة لفرض الخروج عنها  فإن قیل: إن کان الاک بعد التسلیم فال یحصل 1
بالتسلیم فیجر  استصحاب عدم وجوب سجود السهو بال معارض وإن کان الاک قبل التسلیم فاالمر أوضح ألنه لم یزد تسلیما حتی یجب من أجله 

الرکن بال معارض مع أن النقصان لو کان فی االولی فمقتضی حدیث ال تعاد رفع جزئیة السالم المتروک سهوا سجود السهو فیجر  استصحاب عدم زیادة 
هذا لو سلم عن الثانیة فیکون خارجا عن الصالة بالتاهد علی ما حقق فی قاعدة ال تعاد وعلی أ ٍّ فلم یزد رکعة موجبة للبطالن علی کلتا الصورتین. 

 ة عن وجوب سجدتی السهو لکونها أصال مختصا بعد تعارض االصل الماترک وهو االستصحاب.جمیع ذلک فنتمسک بالبرائ
سبعة قلنا: ال ریب فی صدق الزیادة علی من زاد فی صالته رکعًة عمدا ولو بعد التسلیم ولهذا یحرم إضافة شوط فی الطواف بعد کمال االشواط ال

یعلم بالعلم االجمالی إما بحصول الزیادة أو وجوب سجود السهو  ،یة عمال باالستصحاب واالشتغالوالمفروض أن من یضیف إلی الثانیة رکعة بقصد الثان
ض بین البرائة فیجب علیه االحتیاط فال یقاس ذلک بمن أضاف رکعة سهوا لیامله قاعدة ال تعاد وعلیه فیحرم علیه إبطال الصالة بإضافة رکعة فیقع التعار

 جوب سجود السهو.عن حرمة االبطال والبرائة عن و
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بالثانیة وإعادة االولی والسبب فی ذلک هو  رکعةٍ  ضمل  ولزومعدم الجواز ظاهر المتن ف وأما الثانی

العلم االجمالی بلزوم إعادة االولی أو حرمة قطع الثانیة ولزوم الضم بها فیجب االحتیاط والجمع 

 بینهما.

سید الخوئیحقدس سره( حیث قال فی ذیل قوله: ضمَّ إلی الثانیة ما یحتمل من هذا وقد خالفه ال

ألحوط و ال یبعد جواز اإلتیان بالمنافي ثمل إعادة صالة واحدة بقصد ما في علی ا النقص، ما لفظه:

ة في المتجانستین و إعادة الصالتین في المتخلفتین.  الذمل

وقد أجاب حقدس سره( عن العلم االجمالی بأنه ال مجال لحرمة القطع لعدم إحراز موضوعه 

أن ما أتی به من المنافی قاطع إال علی واستصحاب بقاء الصالة أو بقاء الرکعة االخیرة ال یثبت 

القول باالصل المثبت وعلیه فتجر  فی الصالة االولی قاعدة االشتغال وفی الثانیة البرائة عن 

الذین أحدهما یثبت التکلیف وهو االشتغال واالخر ینفیه وال تعارض بین االصلین  حرمة القطع

لترخیص فی المعصیة وال التعبد بالمتناقضین بداهة أنه ال یلزم من جریانهما ال اوهو البرائة، 

 فله قطعها وإعادتها لقاعدة االشتغال کما أنه له ضمل ما یحتمل من النقص إلیها.  وعلیه

قد استدل علی لزوم الضمل بحرمة قطع الصالة فإن مقتضی استصحاب بقاء الصالة  بعبارة أخر 

قطعها، إال أن السید الخوئیحقدس سره( قد الثانیة وعدم االتیان بالرکعة االخیرة منها هو حرمة 

أورد علیه بأنه ال دلیل علی حرمة القطع إال االجماع والمتیقن من معقده ال یامل المقام ولو 

سلم فهو مثبت ألنل مجرد بقاء الصالة ال یثبت أنل االتیان بالمنافی قطٌع لها، قالحقدس سره(: 

المنافیات من التکللم العمدي و القهقهة و الحدث و  الزم البقاء في الصالة اتِّصاف ما یرتکبه من
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نحوها بعنوان القطع المحکوم علیه بالحرمة فی معقد االجماع و االستصحاب الجاري في البقاء ال 

 1یتکفلل بإثبات هذا العنوان إالل علی القول باألصل المثبت.

 )ظاهر أدلة الشکوک الصحیحة هی حرمة قطع الصالة(

لی حرمة قطع الصالة هو نفس أدلة الاکوک الصحیحة فی الرکعات فإن أن الدلیل ع وفیه

المتفاهم العرفی منها هو لزوم تصحیح الصالة بتلک الطرق المعهودة فیحرم القطع، ال یقال: لعلها 

وردت لإلرشاد وإمکان تصحیح الصالة ال وجوبه فی قبال الاکوک الباطلة التی ال یمکن فیها 

وإن کان کذلک إال أن ظاهر  2مستظهر من بعض الروایات کموثقة عمارالتصحیح؛ ألنا نقول: ال

غیر واحد من االخبار الاریفة هو الوجوب التکلیفی ولهذا یقال: یجب تعلم مسائل الاکوک، فلو 

لم یکن العمل بها واجبا لم یکن وجٌه إلتعاب النفس وتعلم هذه المسائل الدقیقة للمقلدین بل 

الخارجی لقلنا ببطالن االستیناف ولو مع االتیان بالمنافی وقطع الصالة ألنل المختار أنه لوال العلم 

ظاهر االدلة تبدل تکلیف الااک فی الرکعات إلی تلک الکیفیة المخصوصة من العالج بصالة 

االحتیاط بعد البناء علی االکثر فحاله کحال المسافر الذ  تبدل تکلیفه من التمام إلی القصر، 

من فصل الاک فی الرکعات: ال یجوز في الاکوك  21حقدس سره( فی مسألة قال صاحب العروة

الصحیحة قطع الصالة و استئنافها، بل یجب العمل علی التفصیل المذکور و اإلتیان بصالة 

االحتیاط، کما ال یجوز ترك صالة االحتیاط بعد إتمام الصالة، و االکتفاء باالستئناف، بل لو 

ت استأنف قبل اإلتیان بالمن افي في األثناء بطلت الصالتان، نعم لو أتی بالمنافي في األثناء صحل

                                       

 19/136الموسوعة  1
ِ علیه السالم َعْن َشيْ  2 ه ابَاطِيِّ َقاَل: َسَألُْت َأبَا َعبِْد الل اِر بِْن ُموَسی السَّ اَلِة فََقاَل َأاَل ُأَعلُِّمَك َشْیئاً إَِذا َفَعْلتَُه ثُمَّ َذکَْرَت َأنََّك أَتَْمْمَت أَْو َعمَّ ْهِو فِي الصَّ ٍء مَِن السَّ
َأنََّك نََقْصَت فَِإْن کُْنَت َقْد أَتَْمْمَت لَْم یَکُْن ٌء؟ ُقلُْت: بَلَی، َقاَل: إَِذا َسَهْوَت فَابِْن َعلَی اأْلَکْثَِر فَِإَذا َفَرغَْت َو َسلَّْمَت فَُقْم فََصلِّ َما َظَنْنَت َقْصَت لَْم یَکُْن َعلَْیَك َشيْ نَ 

 8/213ْرَت َأنََّك کُْنَت نََقْصَت کَاَن َما َصلَّْیَت تََماَم َما نََقْصَت. الوسائل ٌء َو إِْن َذکَ َعلَْیَك فِي َهِذِه َشيْ 
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الصالة المستأنفة و إن کان آثماً في اإلبطال و لو استأنف بعد التمام قبل أن یأتي بصالة 

االحتیاط أیضاً و لو بعد بصالة االحتیاط لم یکف، و إن أتی بالمنافي أیضاً و حینئٍذ فعلیه اإلتیان 

ه فحرمة القطع مما ال ریب فیه وإنما الکالم فی صحة االستیناف، هذا مع أنه لم یرد وعلیحین.اه 

فی روایة جواز القطع مع کونه أحیانا أسهل من العالج هذا ولو سلم الجمیع فمقتضی االنصاف 

 1عدم إمکان التمسک بالبرائة عن حرمة القطع مع کل هذه المقربات.

ی بالعالج عند الاک فی امتثال االمر بالمرکب هو لزومه ال والحاصل أنل المتفاهم من أمر المول

سیما مع علم العبد بأن المولی یبغض القطع أحیانا وعلیه فحرمة قطع الصالة الصحیحة التی 

یکتفی بها فی مقام االمتثال کما فی المقام، ال یحتاج إلی االجماع مع أن الماهور فی المقام 

 أیضا حرمته.

جواز قطع الصالة إذا  امن معقد االجماع ال یامل المقام ففیها: أن الزمه أما دعو  أن المتیقن

توقف تصحیحها علی جریان قاعدة الفراغ مثال کما لو شک حال السجود فی إتیان الرکوع فهل 

 الجماع هی الصالة الصحیحة واقعا!یمکن القول بجواز قطع هذه الصالة؛ ألن المتیقن من معقد ا

إحراز صحة صالته واقعا بل غایة ما فی الباب أنه مطابق لرأ  مقلده أو کیف وال یمکن ألحٍد 

 2لألخبار الاریفة الواصلة إلینا.

 )موضوعیة العناوین تتوقف علی ترتب ثمرة عملیة علیها(

                                       

 قد کثر فیه أمارات الخالف.ولعل وجهه عدم إحراز جریان السیرة علی االخذ بإطالق الدلیل فی مثل هذا المورد الذ   1
سلم ذلک فغایة ما فی الباب داللتها علی الصحة من تلک الجهة ال من جمیع الجهات  ولو قیل أن قاعدة الفراغ أمارة فهی تدل علی صحة الصالة قلنا لو 2

تجر  فی الصالة  بداهة أنه کثیرا ما تجر  البرائة مثال عند دوران االول بین االقل واالکثر فی الصالة وهی لیست من االمارات ومثلها سائر االصول التی
 عا ولو تعبدا.وعلیه فکیف یمکن الحکم مع ذلک بصحتها واق
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ومثلها دعو  المثبتیة ألن قاعدة الفراغ ال یثبت أنل االتیان بالمنافی قطٌع للصالة هذا مع أنه ال 

المجمعین من عنوان القطع لو سلمنا  صوصیة فی عنوان القطع فلعل مرادخدلیل علی وجود 

لزوم إتمام الصالة الصحیحة فإنه ال فرق بین التعبیرین  انعقاد االجماع علی خصوص هذا العنوان،

ا لنا باستکااف خصوصیة عنوان القطع فی الدلیل الواصل إلیهم فلعل الوارد فی عرفا ولو سلم فأنل 

حرمة االتیان بذات القاطع والمفروض أنه فی أثناء الصالة تعبدا وقد استدبر مثال  لیل هوذاک الد

إال أنهم حرضوان الله تعالی علیهم أجمعین( نقلوه بالمعنی لعدم ترتب ثمرة عملیة بین وجدانا 

والمفروض عدم ذهاب القدماء إلی حجیة هذه االستصحابات  1التعبیرین إال فی باب االستصحاب

النقل بالمعنی والحاصل أنل مجرد أخذ عنواٍن فی معقد االجماع ال یوجب ماکلة  فیجوز لهم

 االثبات.

نعم بما أنه ال یمکننا إحراز العنوان الذ  تعلق به الحکم ونحتمل أنه عنوان القطع ال یمکننا 

هذا هو مراد السید الخوئیحقدس سره( من عدم  إجراء االستصحاب الحتمال المثبتیة ولعلل 

 من هذه الجهة. االستصحاب وعلیه فیتم التمسک بالبرائةجریان 

حقدس سره( أنه ال تعارض بین قاعدة االشتغال فی الصالة االولی وأما قول السید الخوئی

فی بقاء عدم جریان االستصحاب إال من والبرائة فی الثانیة فقد یرد علیه بناء علی المختار من 

                                       

 وهذا ینافی الصدر لظهور الثمرة فی قاعدة الفراغ. 1
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ومعها ال  ئة عن لزوم االعادة والتکلیف بالصالة االولیابجریان البر الطهارة عن الحدث والخبث،

  1.فیقع التعارض بین البرائتین نحتمل العقاب حتی یحکم العقل باالشتغال

واالحسن  2.اللهم إال أن یقال بانصراف حدیث الرفع عن موارد الاک فی التکلیف بسبب االمتثال

فی االمتثال وال یمکن الردع عنها بمثل أن یقال قد قامت السیرة علی االحتیاط فی موارد الاک 

إال أن المختار عدم  ألن العرف یحکم بخروج موردها عن االطالق تخصصاعموم حدیث الرفع 

بداهة أنه ال یلزم من عدم الردع محذور االلقاء فی لزوم الردع عن السیرة المطابقة لالحتیاط 

جرد عدم الردع فقیام هذه السیرة ال بم المعصیة فال یمکن استکااف إمضاء هذا النحو من السیر

 ینافی کون الحکم فی الواقع البرائة.

نعم ال یمکن التمسک بإطالق حدیث الرفع أیضا ألن االطالق أیضا إنما یثبت بعمل العقالء فی 

إثبات وعلیه فکیف یمکن لنا ألن الحجة إنما هو ما یفهمه العرف فی زمن الصدور زمن الصدور 

حدیث الرفع وشموله لموارد الاک فی االمتثال بل ذهاب الجل لوال الکل  استظهار االطالق فی

 إلی االحتیاط فی موارد الاک فی االمتثال، قرینٌة علی عدم انعقاد االطالق.

 والحاصل أن السیرة وإن لم تکن رادعة عن االطالق إال أنها مانعة عن التمسک باالطالق.

 التأمل فی حجیة السیرة

                                       

ل أو وکذلک الکالم لو شک فی إتیان صالة الظهر مثال فإنه تجر  البرائة عنه ولو فی الوقت ألن مرجع الاک فی ذلک إلی الاک فی أن الوجوب طوی 1
 قصیر والثانی معلوم وتجر  البرائة عن االول.

تکلیف بالصالة االولی وبرائة عن بقاء التکلیف بالرکعة االخیرة من الصالة الثانیة، فیتساقطان للعلم االجمالی بنقصان إحد  الصالتین برائة عن بقاء ال 2
 فیجب االحتیاط بأحد الکیفیات.
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حجیتها علی القول بها إنما هی من لنا نقاش فی أصل حجیة السیرة ألن  إلی أن هذا مضافا

باب التقریر إال أنه لم یتمل لنا دلیل علی أنه یجب علی االمام علیه السالم بیان الحکم الواقعی فی 

کل واقعة کیف وقد ورد فی االخبار الاریفة عدم وجوب الجواب علیهم فلو توضأ شخٌص 

 ه السالم لم یردع عنه اکتفاًء بوظیفته الظاهریة.بمحضره خطًأ فلعله علی

 ال وجه للتفصیل بین السیر المستحدثة واالرتکاز

ولو سلم ذلک فمن الغریب التفصیل بین االرتکاز والسیر المستحدثة فإنه ال دلیل علی أنه یجب 

بلزوم  علی االمام علیه السالم تصحیح ما فی إذهان الناس وإن لم یبلغ مرتبة العمل ولو قیل

ذلک بحجة أنها سوف یبلغ مرتبة العمل فال وجه للقول بعدم حجیة السیر المستحدثة فالصحیح 

أنه کما ال دلیل علی لزوم تصحیح عمل من هو غیر موجود بالفعل کذلک ال دلیل علی لزوم 

 تصحیح مرتکزات الموجودین.   

تکلیف فال حاجة لنا بالبرائة عن هذا االشکال بأنا نقطع ببقاء ال هذا وقد أجاب السید الصدر

ألن االمتثال إنما یوجب سقوط داعویة التکلیف ومحرکیته ال نفسه لما حقق فی محله من أنه ال 

دلیل علی تقیید التکالیف باالتیان ودعو  أن شکولها لما بعد االتیان لغٌو مردودة بأنه ال مونة 

 زائدة فی هذا النحو من اللغویة. 

: أن االطالق إنما هو بسیرة العقالء وال یحرز أوالن الضعف لما یرد علیه بما فیه م ولکنک خبیر

ذلک إال من خالل عملهم وال یکون ذلک إال فیما یترتب علیه ثمرة عملیة ومن المعلوم أنه ال 

 فائدة عملیة فی هذا االطالق حتی نستکاف االطالق من عملهم.
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إطالق حدیث الرفع لموارد الاک فی سقوط لو سلمنا ذلک فما هو المحذور فی االخذ ب وثانیا:

هو غرض المولی ال سیما لو قلنا بأن إنما الداعویة ولو کان بقاء التکلیف مقطوعا ألن المهم 

 المرفوع فی حدیثه إنما هی المواخذة دون الحکم.

ه ال مجال للتمسک بالبرائة فی الصالة االولی بل ال بد فیه من أن فتحصل من جمیع ذلک

وأما الصالة الثانیة فالمختار أنه ال عموم فی دلیل االستصحاب ولو سلم  قاعدة االشتغالاالعادة ل

فمن المحتمل موضوعیة عنوان القطع فال یحرز باستصحاب بقاء الصالة موضوع الحرمة وإن کان 

 المختار حجیة هذا النحو من المثبتات علی تقدیر القول بحجیة االستصحاب.

بداهة  ،لعدم إحراز بقاء الموضوع جارٍ  الثابتة فی الرکعة الثالثة فغیرُ  وأما استصحاب حرمة القطع

هذا  عن الصالة وکان النقص فی الصالة االولی فال یتصف المنافی بالقطع. کان خارجا أنه لو

لما سبق من أدلة  قطعها وإعادتها حرمةرکعة إلی الصالة الثانیة  لزوم ضمل ولکن االقو  مع ذلک 

  .الاکوک

 یتوهم عدم وجوبها لجریان قاعدة الفراغ فیها بال معارض بتقریبین:  ادة االولی فقدأما إع

: إنه مع احتمال کون النقص فی الصالة الثانیة ال یحرز الفراغ منها إلمکان التقریب االول

 التدارک فال بدل من الضمل فتختص القاعدة باالولی بال معارض.
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مامه واقعا أو بإتیان المنافی أو بالتسلیم ولذا یقال: ال أنه یتحقق الفراغ من الصالة بإت وفیه:

ومجرد إمکان التدارک ال یضرل بصدق الفراغ وإال لزم  1اعتبار بالاک فی الرکعات، بعد السالم

القول بتدارک الحمد وعدم جریان قاعدة الفراغ لو شک فیها أثناء السورة! فکما أنه یکفی لصدق 

تب وهی السورة، کذلک یکفی لصدق الفراغ من الرکعة االخیرة الفراغ الدخول فی الجزء المتر

الدخول فی التسلیم ألنه الجزء االخیر من الصالة ال من الرکعة االخیرة فمفاد القاعدة رفع کلفة 

 العود و الرجوع کلما توقف تصحیح الصالة علیه. 

حاب عدم إتیان إنه بعد تساقط قاعدة الفراغ فی کل منهما وجریان استص التقریب الثانی:

الرکعة من کلٍّ منهما، یختص الصالة الثانیة باستصحاب بقاءها وحرمة قطعها حال سیما فیما لو 

کان المفروض إتیان المنافی بینهما ال بعدهما( ومقتضی هذا االستصحاب لزوم الضمل فسواٌء قلنا 

ها أصال ال بدل من الضمل بجریان قاعدة الفراغ فی الثانیة وتساقطها للمعارضة أو قلنا بعدم جریان

بالثانیة وبعده أیضا ال حاجة لنا بالقاعدة لحصول العلم بصحة الصالة الثانیة فعلی جمیع التقادیر 

 2تختص القاعدة باالولی بال معارض ففی الحقیقة قد لزم من وقوع التعارض عدمه.

الطرفین من البدو کما أن العلم االجمالی منجٌز إال إذا انکاف عدم جریان االصل فی أحد  وفیه:

لو انکاف طهارة االناء الارقی من بین االنائین الماتبهین بالبینة أو بالعلم الخارجی بخالف ما 

لو طهرها بعد تنجیز العلم االجمالی فإنه ال یوجب االنحالل وفی المقام نقول: إن جریان 

                                       

رتین، سواء کان في الارائط أو األفعال أو قال فی العروة: الثالث من الاکوک التی ال اعتبار بها: الاكل بعد السالم الواجب و هو إحدى الصیغتین األخی 1
ة فلو شكل في أنله صللی ثالثاً أو أربعاً أو خمساً بنی علی أنله صللی أربعاً. قال فی  الرکعات في الرباعیلة أو غیرها، بارط أن یکون أحد طرفي الاكل الصحل

 7/563لفراغ. المستمسک المستمسک بعد قوله الاک بعد السالم الواجب، ما لفظه: لکونه من الاك بعد ا
لجریان  ولقائل أن یقول: ال یتوقف هذا التقریب علی التابث بحرمة قطع الصالة إلمکان القول بأنه بعد تعارض القاعدتین ال بدل من إعادة االولی 2

 صل الثانیة بها بال معارض!االستصحاب وبعد االعادة ال حاجة لنا بالقاعدة فتخت
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م جریان القاعدة علی االستصحاب یتوقف علی عدم جریان القاعدة لحکومتها علیه فلو توقف عد

جریان االستصحاب لیحصل به الضمل ثم العلم بالصحة، لحصل الدور فال مانع عن جریان قاعدة 

الفراغ فی الثانیة إال التعارض دون االستصحاب فال وجه الختصاص جریانها باالولی فیکون المقام 

یستقرل ی أمر محال فمن قبیل ما یلزم من عدم التعارض وجوده ألنه قد توقف عدم التعارض عل

 ، هذا کله فی عالج الرکعة المنسیة.التعارض بین القاعدتین

فقد ذهب السید الخوئیحقدس سره( إلی عدم وجوبهما بحجة أن  سجدتی السهووأما 

ا سجود السهو ألجل ، قالال یثبت زیادة السالم الواقع استصحاب بقاء الصالة حقدس سره(: أمل

ال، لعدم العلم بزیادته ال من ناحیة العلم اإلجمالي النحالله باألصل کلل ح السالم فغیر الزم علی

حیعنی أصالة االشتغال فی الصالة االولی والبرائة عن وجوب سجدتی السهو فی المثبت و النافي 

کما عرفت، و ال من ناحیة االستصحاب لعدم إثباته للزیادة و حیث إنلها ماکوکة الصالة الثانیة( 

 1للق الوجوب بأصل البراءة.اهمال تعفیدفع احت

أن دلیل وجوب سجدتی السهو ال ینحصر بما دل علی وجوبهما لکل زیادة بل المهم من  وفیه

وجوبهما االدلة موثقة عمار بن موسی الساباطی وصحیحة العیص بن قاسم، قال فی المستمسک: 

 ألنه من الکالملیه، علی الماهور شهرة عظیمة، بل عن جماعة: اإلجماع عللسالم فی غیر موقعه 

حوإنما خرج عن عموم مبطلیة الکالم االدمی السالم فی محله ولهذا ال یجوز للوسواس أن یکرر 

ج الصالة وإال وجب علیه صح فالثانی یقع خار التسلیم اللهم إال أن یکرر السالم االخیر فإنه لو

                                       

 19/138الموسوعة  1
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قول السالم علیکم السالم بل ال بد أن ی إال أنه ال یجوز مثل السالم السالم علیکم 1التسلیم

لموثق عمار عن الصادق و -بناء علی عموم وجوبها لکل زیادة -و ألنه زیادة في الصالة( علیکم

فلما سلم ذکر أنها ثالث. قال  ثالث رکعات و هو یظن أنها أربع عن رجل صلی(: »لیه السالمحع

و یسجد سجدتي  سلم(: یبني علی صالته متی ذکر و یصلی رکعة و یتاهد و یلیه السالمحع

عن رجل نسي رکعة من صالته (: »لیه السالمصحیح العیص عنه حع و«السهو و قد جازت صالته

 .«(: یقوم فیرکع و یسجد سجدتینلیه السالمحتی فرغ منها ثمَّ ذکر أنه لم یرکع. قال حع

ال یامل ة، فلکن األول: ممنوع، فان ظاهر أدلته الکالم األجنبي عن الصالثم قالحقدس سره(: 

 هم السالم في مقابل الکالم. ظاهر القائلین بالوجوب في المقام، لعدل  مثل التسلیم، بل هو أیضا

مع أن  و إن سلم لکن في مبناه إشکال یأتي، و ال یناسب عده في قباله. و الثالث: و الثاني:

المحتمل أن ظاهر في کونه ألجل السالم، بل من  غیرُ  ،في التاهد و التسلیم معامورده السهو 

، فلو ثبت استحبابه لکل زیادة دار األمر بین حمله علی حبعنوانها العام( یکون من جهة الزیادة

و لعل األول في المقام أولی. و الرابع: غیر ظاهر في تحباب في المقام و بین تخصیص ذلك االس

فعلی هذا ال دلیل سجود السهو، بل من المحتمل قریباً إرادة سجدتي الصالة المقابلتین للرکوع، 

 2علی وجوب سجود السهو في المقام، إال إذا قیل بوجوبه لکل زیادة.اه

                                       

 بق ال یوجب البطالن لکونه سهویا.وما س 1
 7/540المستمسک  2
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بأن قیام الدلیل علی عدم وجوبهما للتاهد قرینة علی الثالث:  1السید الخوئی حقدس سره( أورد

لعل االمر بهما فی المقام للتاهد والسالم وفیه أوال علی أن وجوبهما فی المقام للسالم الزائد 

لو سلم ذلک فاالمر دائر بین أن یکون االمر  وثانیا:معا وإن کان التاهد وحده ال یوجبهما 

وجوبیا والسجدتین ألجل السالم الزائد وبین أن یکون االمر ندبیا والسجدتین للتاهد والسالم 

 ل.معا باعتبار زیادتهما وال معین لالو

ن زیادة یسجد سجدتی السهو فیکون وقد أجاب عن الرابعة بأن فی روایة أخر  بنفس المضمو

قرینة علی المراد فی هذه الصحیحة وفیه أن الظاهر وحدة الروایتین فیکون المقام من قبیل 

اشتباه الحجة بال حجة وأصالة عدم الزیادة لغلبة الغفلة فی جانب النقیصة مردودة لوجود 

 احتماالت أخر غیر الغفلة کتداعی المعانی علی ما حقق فی محله.

الحاصل أنه ال حاجة لنا بإثبات عنوان الزیادة حتی یکون استصحاب بقاء الصالة مثبتا بل یکفی و

حوسیاتی ان مجرد إثبات أنه بعد فی الرکعة الثالثة ألنه قد کان فیها ویاک فی خروجه عنها 

فیکون السالم فی شاء الله تعالی فی المسألة التاسعة تمسکه قدس سره بنظیر هذا االستصحاب( 

غیر موقعه نظیر ما وقع فی مورد الموثقة حیث ظن االتمام ثم ذکر النقصان لکن وجدانا ال 

 بالتعبد.

                                       

 18/348الموسوعة  1
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هذا ولکن المختار عدم وجوب سجدتی السهو فی المقام لعدم حجیة استصحاب بقاء الصالة ولو 

بیر سلم فمورد الموثقة ما لو ذکر النقصان وجدانا فال یامل الااک فی المقام نعم لو کان التع

 ثم علم مکان ثم ذکر لکان القول بان االستصحاب یورث العلم محتمال. 

 المقام الثانی: ما لو کان التذکر بعد االتیان بالمنافی بعد الصالتین

والمراد بالمنافی ما یکون منافیا ولو سهوا أما مثل التکلم فال ألن المفروض أنه تکلم زاعما أن 

 الصالة قد کملت فهو تکلم سهو .

ال ریب فی أنل الالزم فی هذا الفرض أیضا العمل بما فی المتن من االعادة لقاعدة إنه  ثم

االشتغال بالصالتین و استصحاب عدم إتیان الرکعة فی کل منهما بعد تعارض قاعدة الفراغ 

سواء اتفقتا فی العنوان و فی  –والتجاوز فی کل منهما وتساقطها غایته أنه لو کانا متحدتی العدد 

 -دائیة والقضائیة أم ال کما لو کان االمر دائرا بین نقصان العصر القضائی والعااء االدائی اال

یکتفی بصالة واحدة بقصد ما فی الذمة، قال السید الخوئیحقدس سره(: في خصوص 

ة، فإن کان النقص في  المتجانسین کالظهرین یکفیه اإلتیان بأربع رکعات بقصد ما في الذمل

و إالل فظهراً و الترتیب ساقط حینئٍذ بمقتضی حدیث ال تعاد بعد أن لم یکن  العصر احتسب عصراً 

 1إلخالل.عامداً في ا

ثم ال یخفی أن إتیانها بقصد ما فی الذمة مجٍز قطعا وإنما الکالم فی إمکان إتیانها بقصد العصر 

ه ینو  االربعة علی علی جواز العدول ولو بعد الفراغ من الصالة فإنه علی بناء علی عموم ما دلل 

                                       

 19/133الموسوعة  1
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عصرا فإن وافق الواقع فهو وإال فما أتی به بنیة العصر یحتسب ظهرا قهرا لقوله علیه السالم إنما 

حیعنی االتیان بصالة واحدة بقصد ما فی هی أربع مکان أربع، قال السید الخوئیحقدس سره(: هذا 

م سهواً یحسب عصراً الذمة(  و یأتي بالظهر بعد ذلك، بناًء علی الماهور من أنل العصر المقدل

ا بناًء علی احتسابه ظهراً و جواز العدول حتلی بعد العمل  لسقوط اشتراط الترتیب کما عرفت و أمل

للنص الصحیح المتضمِّن لقوله  تو أنله یأتي بالعصر بعد ذلك کما أفتی به الماتن في بحث األوقا

زم حینئذ اإلتی ،األصحاب و إن أعرض عنه« إنلما هي أربع مکان أربع»حعلیه السالم(:  ان فالالل

ن کان النقص في العصر فقد أتی بها، و إن کان في الظهر فالعصر إباألربع رکعات بنیلة العصر، ف

اًل تحسب ظهراً حسب الفرض و قد أتی بالعصر بعد ذلك.  1المأتي بها أول

 إعراض المشهور عن السند موهن فضال عن الداللة

وال فی موهنیة االعراض فقد قیل بأن االعراض عن السند موهن ال یخفی أنه قد اختلفت االق

وقیل بالعکس وقیل موهن فیهما وقیل ال یوجب الوهن مطلقا وقد اضطرب کلمات  2دون الداللة

السید الخوئیحقدس سره( فقد یعبر بأن إعراض الماهور موهن إال أنه عملهم ال یوجب الجبر 

  3.أن العمل ال یوجب الجبروقد یعبر بأن االعراض ال یوجب الوهن و

                                       

 19/133الموسوعة  1
 ظاهره.والمراد باالعراض عن السند هو طرح الروایة وعدم العمل به رأسا والمراد باالعراض عن الداللة هو طرح ظهور الخبر والعمل بما هو خالف  2
یة أم  الماهور إعراضأنل الخبر إن کان صحیحاً أو موثقاً في نفسه هل یکون : قدس سره(قال السید الخوئی) 3 عنه موجباً لوهنه و سقوطه عن الحجل

ة ازداد ضعفاً و وهناً باعراض الماهور عنه. حوا بأنله کللما ازداد الخبر صحل  ال؟ الماهور بینهم هو ذلك، بل صرل
م ذکرها، ال وجه و التحقیق عدم تمامیة ذلك أیضاً، إذ بع د کون الخبر صحیحاً أو موثقاً مورداً لقیام السیرة و مامواًل الطالق األدلة اللفظیة علی ما تقدل

مخالف للخبر الصحیح أو الموثق في نفسه، یحصل لنا العلم أو االطمئنان بأنل  لرفع الید عنه العراض الماهور عنه. نعم، إذا تسالم جمیع الفقهاء علی حکم
مت االشارة إلیههذا ال یة ال محالة، کما تقدل ، و لکنله خارج عن 3خبر لم یصدر من المعصوم حعلیه السالم( أو صدر عن تقیلة فیسقط الخبر المذکور عن الحجل

ا إذا اختلف العلماء علی قولین و ذهب الماهور منهم إلی ما یخالف الخبر الصحیح أو الموثق و أعرضوا عنه، و ا ختار غیر الماهور منهم محل الکالم. و أمل
ة في نفسه لمجرد إعراض الماهور عنه.  1/236المصباح  ما هو مطابق للخبر المذکور فال دلیل لرفع الید عن الخبر الذي یکون حجل
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ظی لنا أن االعراض مطلقا یوجب الوهن، أما االعراض عن السند فلوضوح أنه ال دلیل لفوالمختار 

علی حجیة الخبر الواحد وأما االستناد بما ورد فی حق یونس بن عبد الرحمن حیث قال السائل: 

بدعو  أن حجیة  1"الم نعمثقة آخذ عنه معالم دینی؟ قال علیه الس "أفیونس بن عبد الرحمن

فهی بإطالقه یدل علی حجیة کل خبر الثقة کان مرتکزا عند السائل وإنما سأل عن المصداق 

 خبر ثقة وبما أنها سندا فی غایة الصحة ال یحتاج إلی دلیل الحجیة للقطع بحجیتها، 

الوصف الثانی  أنه لعله کان المرتکز عنده حجیة خبر الثقة االمامی وحیث کان :فیرد علیه أوال

محرزا عنده لم یسأل عنه وکذلک الکالم فی المقام فإنه یحتمل أن اشتراط عدم إعراض 

 الماهور فی حجیة الخبر واضحا عنده ولذا لم یسأل عنه.

: لو سلمنا ذلک فقد سبق أنه ال دلیل علی تصحیح المرکزات فغایة ما فی الباب أن وثانیا

ثقة ولو لم یکن إمامیا ولو کان معرضا عنه إال أن السوال  المرتکز عند السائل هو حجیة خبر کل

 إنما هو عن المصداق فال یجب الجواب إال عنه.

وعلیه فالمهم إنما هی السیرة ومن المعلوم أن العقالء ال یعملون بالخبر الذ  أعرض عنه 

هم للخبر لم الماهور فلو أخبر ثقة عن الرئیس بأن الغد عطلة إال أن غالب الموظفین بعد استماع

 فهل یکون الخبر معذرا لمن غاب؟!وهیئلوا أنفسهم للحضور یعملوا به 

                                                                                                                       

یة و ال عملهم بخبر ضعیف یوجب االنجبار ع الماهور إعراضفإن قلنا بأنل وقال أیضا فی موضع آخر:  لی ما اخترناه أخیراً ال یوجب سقوط الخبر عن الحجل
یة خبر العادل و لو مع   1/198عنه. المصباح  الماهور إعراضفال محذور حینئذ، إذ یؤخذ بالمفهوم علی إطالقه، ویحکم بحجل

ِد بِْن عِیَسی َعْن َعبِْد الَْعِزیِز بِْن الُْمْهتَِدي َو الَْحَسِن بِْن َعلِيِّ  1 ِد بِْن نَُصْیٍر َعْن ُمَحمَّ َضا ع قَاَل: َعْن ُمَحمَّ ُقلُْت اَل أَکَاُد أَِصُل إِلَْیَك  بِْن یَْقطِیٍن َجمِیعاً َعِن الرِّ
ْحَمِن ثَِقةٌ  -َمَعالِِم ِدینِيَعْن کُلِّ َما َأْحتَاُج إِلَْیِه مِْن  -أَْسَأُلكَ   27/147فََقاَل نََعْم. الوسائل  َمَعالِِم ِدینِيآُخُذ َعْنُه َما َأْحتَاُج إِلَْیِه مِْن  -أَ فَُیونُُس بُْن َعبِْد الرَّ
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ألن الدلیل علی حجیة الظواهر إنما هی السیرة بکونه موهنا؛ وأما االعراض عن الداللة فهو أولی 

أن الظهورات لیست مسائل عقلیة  ومع رفض الماهور عن الظهور ال دلیل علی حجیته بداهة

 ن فیه القول بتفطن فقیه دون آخر.عمیقة حتی یمک

ولهذا ال نقول بأن قطع النخاع یوجب فساد الذبیحة مع ظهور قوله علیه السالم ال تنخع 

بذبیحتک فی االرشاد إلی الفساد لورود النهی فی المعامالت کما استظهره السید الخوئیحقدس 

لوجوب التکلیفی فحمله سره( والوجه فی ذلک أن الماهور حملوه إما علی الندب وإما علی ا

 علی الوجوب الوضعی ال دلیل علی حجیته.

ومثله الکالم فی اشتراط الغسل فی صحة االحرام فإن الروایة الوارده فی حقه صحیحة ظاهره بال 

 معارض ومع ذلک لم یعمل به أحد.

إال  وکذلک نقول فی مسألة منزوحات البئر فإنه ال وجه لتخطئة الجمیع بمجرد استظهار العالمة

 أن الظاهر عدم انعقاد االجماع علی نجاسة ماء البئر قبل العالمة حقدس سره( أیضا.

کیف والمختار أن الحجة إنما هو الخبر الذ  یورث االطمینان النوعی ومع اإلعراض ال یحصل 

 االطمینان قطعا.

ما سبق من والحاصل أن الخبر الذ  أعرض عنه الماهور لو کان الزامیا فال بدل من االحتیاط ل

وإن کان ترخیصیا فال حجیه له وال یوجب  عدم إحراز العمل بإطالق البرائة فی هذا المورد

 التعذیر.

 فاالحوط فی المقام هو إتیان صالة واحدة بقصد ما فی الذمة ال بقصد العصر.
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أن هذه المسألة یامل بإطالقها ما لو احتمل نقصان رکعة من کلتا الصالتین فإنل  ال یخفیثم 

العلم بنقصان إحد  الصالتین یامل ما لو علم بتمامیة االخر  وما لو احتمل النقصان فیهما 

معا کما فی االنائین الماتبهین فإنل العلم بنجاسة أحدهما قد یکون مع العلم بطهارة االخر  

الاکل فی ذلک وعلیه فلو احتمل بعد االتیان بالمنافی نقصاَن کلتا الصالتین مع  وقد یکون مع

العلم بنقصان أحدهما فهل یکتفی بإعادة صالة واحدة بقصد االعم فی المتجانسین حکما هو 

 ظاهر العروة( أم ال بدل من إعادة صالتین؟

 )جریان االصل فی أحدهما المردد(

جریان قاعدة الفراغ فی کلٍّ منهما وتساقطها تجر  قاعدة الفراغ  المختار هو کفایة ذلک ألنه بعد

فی إحداهما المردد بال معارض فال یجب علیه إال إعادة صالة واحدة کما لو کان عالما بصحة 

إحدیهما المردد إال أنه قد یقال: ال بدل فی جریان القاعدة من تعلقها بمعین ولو فی الواقع بأن 

عندنا ککلِّ واحٍد من الصالتین بالخصوص وإما فی الواقع کما لو علم  کان الماکوک معینا إما

نجاسة إناء زیٍد وشکَّ فی طهارة إناِء عمرو فاشتبهت االناءان ودلل الدلیل مثال علی إجراِء الحدل 

ن أکل نجسا واحدا فإنه حینئٍذ تجر  قاعدة  علی کلل من أکل نجسین وأنه یُدرُء الحدل عمل

ن شربهما معا  الطهارة فی إناءِ  عمرو لتعیلنه فی الواقع وإن کان مرددا عندنا وبذلک یدرء الحدل عمل

بخالف ما لو لم یکن لألناِء تعیلنا حتی بهذا النحو کما لو علم بنجاسة أحد االنائین مع احتمال 

نجاستهما معا فإنه ال مجال لجریان قاعدة الطهارة فی أحدهما المردد؛ الحتمال أال یکون له 

ق خارجی و المقام من هذ القبیل فال تجر  قاعدة الفراغ فی أحدهما المردد الحتمال أن مطاب

ال یکون له واقع أصال بأن کانت الصالتان معا ناقصتین! فال بدل من إعادة الصالتین حتی فی 

 المتجانسین. 
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جی! ولکنه قد یجاب عنه تارة بأن مجر  القاعدة هی الصورة الذهنیة وهی متعینة ال الواقع الخار

کما تر  فإنل المحکوم بالطهارة هی االناء الخارجی ال الصورة الذهنیة من االناء نعم یمکن دعو  

تعلق االحکام التکلیفیة بالطبیعة والصور الذهنیة بحجة أنل الخارج ظرف سقوط التکلیف أما 

 تعلق االحکام الوضعیة بها أو جریان قاعدة الطهارة فیها فال مجال له.

بأنا نجر  القاعدة فی کل منهما علی التعیین ماروطا بکون النجاسة المعلومة فی وأخر  

 1االخر  فال یلزم محذور التردید.

هذا ولکن الحقل فی الجواب أن یقال: ال تعین للماکوک باالجمال کالمعلوم باالجمال أصال؛ فلو 

ل هو االناء الارقی أو االناء علم نجاسة أحد االنائین وطهارة االخر  فهل المعلوم نجاسته باالجما

الغربی؟! الوجدان قاٍض بأنل کلل واحٍد منهما ماکوٌک تفصیال ال أنه مصداق للمعلوم باالجمال 

ولهذا یقال بالفرق بین أحدهما فی العلم االجمالی وأحدهما فی الواجب التخییر حکما لو وجب 

ق للواجب التخییر  بحیث یمکن إما الصیام وإما االطعام( فإن کل واحد منهما بالخصوص مصدا

للمکلف تطبیق الواجب علی کلل منهما بخالف العلم االجمالی مع أنل المتعلق فیهما معا هو 

                                       

لمعلوم قال فی البحوث: ان األصل المؤمن و ان سقط في کل من الطرفین بعنوانه التفصیليل من جهة العلم اإلجمالي إالل انه یجري عن نجاسة غیر ا 1
 إجماال، علی إجماله فیؤمن من ناحیتها فتکون إحدى الصالتین صحیحة.

إالل انه بحاجة إلی تمحیص، توضیح ذلك ان النجاسة المعلومة باإلجمال إذا کان لها تعین واقعي کما إذا کانت نجاسة الدم مثال  و هذا الکالم و ان کان فنیاً 
لوم د أخذ في المعو األخرى نجاسة البول فهذا الکالم متین و اما إذا لم یکن لها أي تعین واقعي کما إذا کان الثوبان معا نجسین بنجاسة الدم و لم یکن ق

المکلف یحتمل اإلجمالي خصوصیة لها تعین واقعي فسوف نواجه إشکاال فنیا بالنسبة إلی إجراء األصل المؤمن عن النجاسة األخرى بعنوانها اإلجمالي الن 
صول الارعیة المؤمنة فیها نجاسة الثوب اآلخر بحسب الفرض و هي نجاسة علی تقدیر ثبوتها ال میز لها عن النجاسة المعلومة باإلجمال و معه ال تجري األ

النجاسة ألنها باعتبارها أحکاما مجعولة من قبل الاارع علی الموضوعات الخارجیة فال بد من تعین موضوعها واقعا في الخارج و المفروض عدم تعین 
ن في کال  -3:و عندئذ توجد لدینا صیغ ثالث في مقام التعیین: إلی أن قال ( ثم قال فی المباحث:6/59الماکوکة. حالبحوث  أن نجري األصل المؤمل

ل(. و هذا الطرفین بالفعل، لکن نقیلد کاًل منهما بما إذا کان اآلخر نجساً حال تقل: لما ذا ال تاترط کون اآلخر طاهراً؟ ألنله في هذا الفرض نع لم بنجاسة األول
أقلل تقدیر، فیتوللد من إجراء األصلین بهذا النحو العلم اإلجمالي بوقوع إحدى  الوجه معقول، و فائدة ذلك: أنلنا نعلم إجمااًل بتمامیلة شرط أحد األصلین علی

د الخارجي فیه کما عرفت، و ال  ن ال محالة، و تأمین العلم اإلجمالي عقلي، فال بأس بالتردل یتعارض األصالن في الصالتین مع الطهارة الظاهریة، و هذا مؤمل
 5/94؛ ألنل الواصل منهما أحدهما. و هذا الوجه ال إشکال فیه ثبوتا. المباحث المقام عند نجاسة کلیهما حو هي المفروض(
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عنوان أحدهما وهذا حأعنی تحلیل الفرق بین الواجب التخییر  والعلم االجمالی( بنفسه عویصة 

 لم نجد له حال صحیحا إلی اآلن. 

م بنجاسة االناء الارقی مثال النحل العلم االجمالی لکنه ال یدلل نعم لو انکاف الواقع وحصل العل

علی أن المعلوم باالجمال کان هو ذاک االناء أیضا کیف والزمه فی ما لو انکاف نجاستهما معا 

أو طهارتهما، عدم تحقق العلم االجمالی أو القول بتعدد ماهیة العلم االجمالی وأنه فی االول کان 

ف الثانی ولکنه کما تر ، ال یقال: إن العلم االجمالی کالعلم التفصیلی قد له متعلق معین بخال

یکون جهال مرکبا؛ ألنا نقول: نعم إال أن الکالم فی متعلق هذا الجهل المرکب فالمتعلق فی العلم 

 التفصیلی معیٌن ولو کان فی الواقع جهال مرکبا بخالف العلم االجمالی.

لمتعین بعد االنحالل هو االناء النجس ال متعلق العلم فالصحیح أن یقال إن المنکاف وا

االجمالی أو المعلوم باالجمال بوصف المعلومیة فإنه ال تعین له أصال وهکذا الکالم فی الماکوک 

باالجمال من دون فرق بینهما أصال فإنل الماکوک باالجمال مردٌد سواء انکاف بطالن 

ُد متعلقه فکذلک  الصالتین معا أم ال فکما ال یضرل بمانعیة العلم االجمالی عن جریان االصول، تردل

ُدها.  قاعدة الفراغ ال یضرل بجریانها فی الصالة الماکوک صحتها، تردل

 )تحلیل االمور الوجدانیة خارج عن طوق البشر( 

نعم ال بدل وأن نعترف بعجزنا نحن البار عن إدراک حقیقة االمور الوجدانیة وتحلیلها ومنها 

لم االجمالی وتحلیل متعلقه حعلی ما حققناه فی محله( بل ومتعلق العلم التفصیلی حقیقة الع

والمحبة واالرادة إلی غیر ذلک من االمور الوجدانیة، فهل المعلوم بالتفصیل فی ما لو قلت: أعلم 

أن هذا الکتاب هو کتاب المکاسب هو نفس ما فی الخارج أو أنه معلوم بالعرض والمعلوم بالذات 
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عاء هی ال صورة الذهنیة منه کما هو الماهور من دون إقامة برهان علیه إال بما یرجع إلی إدل

الوجدان مثل ما یقال: إن العلم وصف نفسانی فکیف یتعلق باالمر الخارجی فإنا أیضا ندعی علی 

خالف ذلک قضاء الوجدان بأن المتعلق هو نفس ما فی الخارج والطریف إلزامنا بإقامة البرهان 

 ه لم یأت الخصم إال لقلقة اللسان.مع أن

هذا ولو سلم جمیع ذلک وأن المجر  لقاعدة الفراغ وما هو الماکوک ال بدل وأن یکون متعینا 

ولو فی الواقع وأنه یستحیل جریانها فیه بدونه فغایة ما فی الباب استحالة جعل الصحة لهذا 

ل ممکن وإنما المهمل ترتب االثر الماکوک لکنک خبیٌر بأن االعتبار یساوق الفرض وفرض المحا

علیه حتی یخرج عن اللغویة واالثر المترتب علی جریان قاعدة الفراغ فی المقام هو کفایة إعادة 

صالة واحدة بقصد االعمل لحکم العقالء أو العقل بأنه کلما وجب علی العبد امتثال تکلیفین 

فال یجب علیه إال امتثال واحٍد فامتثلهما ثم شکل فی صحتهما ثم حکم المولی بصحة أحدهما 

منهما فإنل الحاکم فی باب االطاعة والعصیان هو العقل أو العقالء وعلیه فال مجال لإلشکال 

الثبوتی فی المقام أصال کما أنه ال محذور فی مقام االثبات أیضا إلطالق ما دلل علی قاعدة 

 الفراغ.      

فی المعین مع أنه ال تعین للمبیع أصال ال فی ثم إنه یترتب علی ما قلنا تصحیح بیع الکلیل 

الظاهر وال فی الواقع بل هو مردٌد بین العارة مثال ومع ذلک لم یقل أحد ببطالنه ومثله ما لو 

یوما واحدا من دون تعیین فإنه ال مجال للقول ببطالنه لورود النقض  ،صام من علیه أربعة أیام

فی من صلی فی ثوبین  حقدس سره( السید الخوئی ذا قد أفتیبصحة بیع الکلی فی المعین وله
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بل لو علم فی هذا المثال  1یعلم نجاسة أحدهما ویحتمل نجاسة االخر  بصحة إحد  الصالتین

 قاعدة الفراغ عن الصالة التی أقیمت فی الثوب الطاهر. أیضا تجر  نقصان سجدة فی إحداهما

مع تردد المعلوم باالجمال، کذلک ال والحاصل أنه کما ال محذور فی تحقق العلم االجمالی 

محذور فی جریان قاعدة الفراغ فی الماکوک باالجمال فال فرق بعد العلم بنقصان إحد  

الصالتین بین العلم بتمامیة األخر  وبین الاکل فی ذلک ألنه تجر  قاعدة الفراغ فی الماکوک 

 وإن لم یمکن تطبیقه کالمعلوم باالجمال.

 دة الثالثة فی االذان واالقامة()لزوم االتیان بالشها

حدام ظله( بعد مجلس  هذا وفی الختام یعجبنی أن أتعرض إلی ما أشار إلیه شیخنا االستاذ

 البحث فی جواب من استدل علی بطالن االقامة حبناء علی أنها من الصالة( بذکر الاهادة الثالثة

دمی عن ذلک وسلمنا عدم تمامیة لو سلمنا عدم انصراف کالم اآل بأنها کالم اآلدمی، حیث قال:

وما دلل علی لزوم تعقب الاهادة  2العمومات الدالة علی أنل ذکر علیحصلوات الله علیه( عبادة

بعد اعتیاد المؤمنین تبعا لفتو  جلل المتقدمین  -فعلی المنصف  3بالرسالة بالاهادة بالوالیة

و االقامة ال سیلما و قد أصبحت في  والمتأخرین لوال کلهم علی ذکر الاهادة الثالثة فی االذان

                                       

 2/56مصباح االصول حمکتبة الداور (  1
 91/69والبحار  224االختصاص / 2
ِ  َعبْدِ  أِلَبِي ُقلُْت  قَالَ  ُمَعاِویَةَ  بْنِ  الَْقاِسمِ  اإْلِْحتَِجاج َعنِ  کِتَابِ  فِي 3 ه ا أَنَّهُ  مِْعَراِجِهمْ  فِي َحِدیثاً  یَْرُوونَ  ءِ علیه السالم َهُؤاَل  الل ِ  بَِرُسولِ  ُأْسِريَ  لَمَّ ه صلی الله علیه و  الل

ُ  إِالَّ  إِلَهَ  اَل  الَْعْرشِ  َعلَی آله َرأَى ه دٌ  الل ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ ه یُق! بَکْرٍ  أَبُو الل دِّ ِ  ُسبَْحانَ  فََقاَل: الصِّ ه َ  إِنَّ  قَالَ  نََعمْ  ُقلُْت  َهَذا یَحتَّ  ءٍ َشيْ  کُلَّ  غَیَُّروا الل ه ا َجلَّ  وَ  َعزَّ  الل  َخلَقَ  لَمَّ
ُ  إِالَّ  إِلَهَ  اَل  َعلَْیهِ  کَتَبَ  الَْعْرَش  ه دٌ  الل ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ ه  وَ  إِْسَرافِیلَ  َجبَْهةِ  وَ  اللَّْوحِ  وَ  الْکُْرِسيِّ  وَ  الَْماءِ  َعلَی َذلِكَ  کِتَابَةَ  علیه السالم َذکَرَ  ثُمَّ  الُْمْؤمِنِینَ  أَمِیرُ  َعلِيٌّ  الل
َماَواتِ  أَکَْنافِ  وَ  َجبَْرئِیلَ  َجَناَحيْ  ْمِس  وَ  الِْجبَالِ  ُرُءوِس  وَ  اأْلََرِضینَ  وَ  السَّ ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أََحُدکُمْ  قَالَ  فَِإَذا علیه السالم قَالَ  ثُمَّ  الَْقَمرِ  وَ  الاَّ ه دٌ  الل ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ ه  الل

 أو المؤذن قاله لو و المواضع تلك من األذان و عموما ذلك استحباب علی یدل الُْمْؤمِنِیَن. قال العالمة المجلسیحقدس سره( بعد نقلها: أَمِیرُ  َعلِيٌّ  لَْیُقلْ فَ 
  81/112األذکار. البحار  و األدعیة أشرف من هذا و مطلقا أثنائهما في الکالم جوزوا القوم فإن آثما یکن لم البرکة بقصد بل الجزئیة بقصد ال المقیم
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بل من أجلي أنحاء  1التایع کما قال فی المستمسک رموز و االیمان شعائر هذه األعصار من

بحیث یوجب  2الاعار و أبرز رموز التایع و شعائر مذهب الفرقة الناجیة کما فی الموسوعة

یقول: الحمد لله الذ  وفقنی أن  یجعلها تتمة لتحمید الله عز وجلل بأن أن –حذفها تزلزل العوامل 

.  أقول: أشهد أنل علیا أمیَر المؤمنین حجة الله

 :9المسألة 

قال صاحب العروة حقدس سره(: إذا شكل بین الثنتین و الثالث أو غیره من الاکوك الصحیحة ثمل 

، ثمل شكل في أنل الرکعة التي بیده آخر صالته أو ُأولی صالة االحتیاط، جعلها آخر صالته و أتمل 

 أعاد الصالة احتیاطاً بعد اإلتیان بصالة االحتیاط.

فالستصحاب بقائها فیحرم علیه قطعها، ال یقال: إن استصحاب بقائها أو  أما جعلها آخر صالته

استصحاب کونه فیها ال یثبت أن ما بیده منها لیحرم قطعها؛ ألنا نقول: نعم إال أن هذا 

ر من توضأ بعد خروج البلل الماتبه فإن استصحاب بقاء االستصحاب ال یسقط إال بما قلنا نظی

الحدث الکلی ال یسقط إال بالغسل وإن لم یثبت به کون البلل المردد منیا کما سبق فی المسأله 

 الخامسة.

 أما االتیان بصاله االحتیاط فالستصحاب عدم إتیانها. وأما االعادة فقد أورد علیه السید

لها لوضوح أن ما جعله آخر الصالة إن وافق الواقع فهو وإال بأن  بأنه ال وجه الخوئیحقدس سره(

ه نیة الخالف فیکون  کان الماکوک فی الواقع صالَة االحتیاط فهی علی ما افتتحت وال یضرل
                                       

 7/403وراجع الحدائق  5/545المستمسک  1
 13/260موسوعة السید الخوئیحقدس سره(  2
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االحتیاط الثانی لغوا. نعم لو کان الاک بین الثنتین واالربع مما یحتاج إلی رکعتین من صالة 

ا بین کونه آخر الصالة أو الرکعة االولی من االحتیاط فحینئذ قد االحتیاط وکان الماکوک دائر

یتوهم أن البناء علی االول یوجب الخلل الحتمال کونه أولی االحتیاط وقد ضمل إلیها رکعة 

: صور المسألة قال 1وجعلها ثالثة فال تصلح للجبر إال أن هذا االحتمال مدفوع بأصالة عدم الزیادة

  ثالث:

واحدة، کما لو کان الاك بین الثنتین و  صالة االحتیاط رکعةً  ن ما علیه منإحداها: أن یکو

آخر الصالة، فإنله یبني حینئذ  أم أنله االحتیاطیة الثالث فاكل في أنل ما بیده هل هي تلك الرکعة

أصاب الواقع فهو، و إالل فغایته وقوع الرکعة  علی الثاني و یأتي بالرکعة بعد ذلك کما عرفت، فإن

مأتي بها ثانیاً لغواً، و ال ضیر فیه کما ال ضیر من ناحیة النیلة علی هذا التقدیر، فإنله و إن أتی ال

بالرکعة بقصد آخر الصالة و المفروض أنلها من صالة االحتیاط إالل أنل االعتبار في النیلة بما 

ه نیلة الخالف  اًل، و ال یضرل  .الداللة علیه للنصوصسهوا؛ افتتحت علیه الصالة و ما نواه أول

زم وقوعه في الرکعة الرابعة م القدح من ناحیة التسلیم، بدعوى أنل الالل ، و من 2نعم، قد یتوهل

المعلوم أنل قاعدة االشتغال أو أصالة عدم اإلتیان ال تثبت أنل ما بیده هي الرکعة الرابعة کي یسللم 

  علیها. و لکنله في غایة الضعف و إن صدر عن بعض األعاظم.

اًل: عدم الدلیل علی لزوم إیقاع التسلیم في الرکعة الرابعة بعنوانها و إنلما هو مقتضی إذ  فیه أول

 طبع الترتیب المعتبر بین األجزاء و لحاظ کون التسلیم هو الجزء األخیر منها.
                                       

 وهو حاکم بل وارد علی قاعدة االشتغال. 1
ق فال مجال لهذا االشکال لوضوح وقوعه فیها یعنی مع العلم بالمصداق والتمییز وأما لو قلنا بکفایة إحراز  التسلیم فی الرکعة الرابعة البنائیة کما هو الح 2

 إما االن أو فیما سبق. 
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و ثانیاً: لو سللمنا ذلك فباإلمکان إحراز العنوان باالستصحاب، فإنل المصللي کان في زمان في 

د بین اآلن و الزمان السابق، و یاكل الرکع في خروجه عنها فیبني علی ما  ة الرابعة یقیناً، المردل

لما حقق فی محله من أن کل عنوان مرکب من عرضین لمعروضین کالطالق فی العدة  کان.

والسالم فی االخیرة فهو ظاهر فی الترکیب دون الوصف فیکون المراد تحقق الطالق وتحقق 

 الطالق فی العدة علی وجه الظرفیه حتی یکون االصل مثبتا.العدة ال تحقق 

ة في هذه الصورة لنحتاج إلی االحتیاط  ل في الصحل و علی الجملة: فلم نجد ما یستوجب التأمل

 .باإلعادة

و هي ما إذا کانت صالة االحتیاط ذات رکعتین کما في الاكل بین  و نحوها الصورة الثانیة:

أنل ما بیده هل هي الرکعة األخیرة من الصالة األصلیة أم الرکعة  الثنتین و األربع و شكل في

ل  الثانیة من صالة االحتیاط؟ فإنله یجري فیه ما مرل حرفاً بحرف، إذ ال یلزم من البناء علی األول

 ء أصاًل.زیادة شي

هي ما لو شكل في المثال المزبور في أنل ما بیده هل هي الرکعة : نعم، في الصورة الثالثة

ل فسللم ثمل أتی برکعتي ا ألخیرة من األصلیة أم أنلها االولی من رکعتي االحتیاط لو بنی علی األول

االحتیاط و کان في الواقع هي الرکعة األُولی منهما فقد زاد في صالة االحتیاط رکعة کما زاد 

 تکبیرة فتفسد، و ال تصلح للجبر علی تقدیر النقص.

ا بوجوب رکعتي االحتیاط أو بوجوب إعادة الصالة، لکون فیعلم إجمااًل حینما بنی و سلم إ مل

الرکعة فاصلة بین الصالة األصلیة و بین صالة االحتیاط المانعة عن صالحیة االنضمام. فألجل 
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بالصورة  احتمال الزیادة یحکم بإعادة أصل الصالة أیضاً احتیاطاً، هکذا قیل. و هو لو تمل خاصٌّ 

 ین السابقتین کما عرفت.األخیرة و ال یجري في الصورت

و لکنله ال یتم، لوضوح أنل احتمال الزیادة مدفوع بأصالة العدم، فإنله بعد أن بنی علی أنل ما بیده 

الدخول في رکعة االحتیاط باألصل،  هي الرابعة البنائیة بمقتضی قاعدة االشتغال، و دفع احتمال

االحتیاط، و مثله محکوم باإلتیان بها، و فهو في حکم الاارع بمثابة العالم بعدم اإلتیان بصالة 

تها و تمامیتها و کونها جابرة علی تقدیر الحاجة إلیها، و معه یحرز االمتثال  بذلك یحکم بصحل

 علی کلل حال. فال حاجة إلی إعادة أصل الصالة.

صالة في وجوب  و منه یظهر الجواب عن العلم اإلجمالي المزبور، فإنله ال أثر له، إذ لیس لنا شكٌّ 

تفصیاًل، و إنلما الاكل في انطباقها علی الموجود الخارجي من أجل احتمال  االحتیاط، فإنله معلومٌ 

د و التسلیم في الرکعة األُولی منها، فاذا  اشتماله علی زیادة الرکعة و التکبیرة و کذا زیادة التاهل

بق مجال الحتمال وجوب دفعنا احتمال هذه الزیادات بأصالة العدم حکم باالنطباق، و معه لم ی

 2اه1اإلعادة أصاًل کما ال یخفی.

اختصاص ما دل علی أن الصالة علی ما افتتحت علیها وأنه ال یضرها نیة  وفیه أن المختار

الخالف بمورده وهو نیة النافلة فی موضع الفریضة وبالعکس فلیس لها إطالق لیوخذ به فی 

ب المثال ممنوع وال یبرر التعد  منهما کیف وقد المقام ودعو  أن ذکر النافلة والفریضة من با

حکم الاارع المقدس بأن من یصلی العصر ناسیا للظهر یعدل إلی الظهر متی تذکر وأما من 

                                       

 الصالة. بعبارة أخر  قد انحلل العلم االجمالی باستصحاب وجوب صالة االحتیاط المثبت للتکلیف بها واستصحاب عدم الزیادة النافی للتکلیف بإعادة 1
 19/138الموسوعة  2
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یصلی الظهر ناسیا إلتیانها ال یجوز له العدول إلی العصر وعلیه فنیة الخالف مضرٌّ کما هو مقتضی 

کما یمکنه البناء علی أن ما بیده هی الرکعة االخیرة القاعدة االولیة وعلیه ففی الصورة االولی 

کذلک یمکنه البناء علی أنه صالة االحتیاط من دون فرٍق بینهما؛ ألن فی کلٍّ منهما مخالفة 

احتمالیة أما فی االول فالحتمال أن ما بیده فی الواقع صالة االحتیاط وقد أبطلها بنیة الخالف 

وأما فی الثانی وهو البناء علی  1صل فال بدل من إعادة الصالة أیضاوال ینفعه إعادتها بعد احتمال الف

 2علی أن ما بیده صالة االحتیاط فالحتمال کونها الرکعة البنائیة فتبطل الصالة بنیة الخالف

 3وعلیه فهو مخیرٌّ بینهما ویجب علیه إعادة الصالة کما فی المتن.

لی الرابعة وإعادة ما أتی به من الحمد أو نعم لو کان الاک فی المقام قبل الرکوع فله البناء ع

التسبیحات ثم االتیان برکعة االحتیاط فإنه فی هذه الصورة لم یخل بالنیة أصال أما لو کان 

الاک بعد الرکوع فیلزم من العود زیادة الرکن ومن عدمه بقاء استصحاب بقاء الصالة فیجب علیه 

؛ لعدم -را من حرمة القطع وإتیان صالة االحتیاطبعد البناء علی الرابعة حذ-إعادة الصالة أیضا 

واستصحاب عدم نیة صالة االحتیاط ال یثبت أنه قد نو   4إمکان إحراز نیة الصالة قبل الرکوع

 المکتوبة بل مقتضی االصل أنه لم ینوها أیضا.

                                       

لصالة من دون إعادة صالة االحتیاط الستصحاب بقاء وجوب صالة االحتیاط فال یجوز له قطع الصالة بل ال یجوز له وال یجوز له تکلیفا االکتفاء بإعادة ا 1
معا واالکتفاء بإعادة  ترکها وضعا وال یسقط عنه التکلیف بأصل الصالة إال إذا أتی بالمنافی بین الصالتین کما ال یجوز له تکلیفا ترک البناء وصالة االحتیاط

 لصالة ألنه قطع للصالة إجماال وجدانا.أصل  ا
 وبعد بطالنها یحتمل أنه قد أتی من الرباعیة برکعتین منها فال یجبر النقص بصالة االحتیاط فال بدل من إعادة أصل االصالة أیضا. 2
لخروج عن الصالة فیحرم علیه قطعها نظیر ما وفیه أنه ال تخییر بینهما بل یجب علیه البناء علی الرکعة االخیرة کما فی المتن لمکان استصحاب عدم ا 3

ما ذکره  سبق فی المسألة الخامسة ومجرد احتمال کونه صالة االحتیاط فیکون هذا البناء قطعا لها، ال یضرل الستصحاب عدم دخوله فیها. والحاصل أن
 سألة الخامسة وقد أورد علیه االستاذ فی تلک المسألة فراجع. شیخنا االستاذ دام ظله فی هذا المقام هو نفس ما اختاره السید  الحکیم قدس سره فی الم

صالة  وفیه أنه ال وجه للتفصیل بین الصورتین بداهة أنه لو کان الاک قبل الرکوع وبنی علی الرابعة وأعاد التسبیحات، یحتمل أن یکون ما بیده 4
 جود الفصل فال بدل من إعادة أصل الصالة أیضا.االحتیاط وقد أبطلها بنیة الخالف فال تصلح للجبر وکذا لو أعادها؛ لو
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بالنیة فال  نعم لو نو  االتیان بما کان قد نواه قبل الرکوع أیلاً ما کان، فال یلزم احتمال االخالل

یلزم إعادة أصل الصالة فی هذه الصورة ألن ما نواه قبل الرکوع إن کانت المکتوبة فلیس علیه إال 

صالة االحتیاط وإن کانت صالة االحتیاط فالمفروض فی المقام أنه قد بنی قبلها علی الرابعة فال 

صالة االحتیاط یجب علیه شیٌء وعلیه فیبنی علی ما کان قد نواه قبل الرکوع ثم یأتی ب

إال أنه کما تر  ال یجد  فیمن یحتمل ترک الرابعة  1الستصحاب عدم إتیانها بعد العلم بوجوبها

البنائیة لو کان ما بیده صالة االحتیاط کما لعله یامله إطالق المسألة والوجه فی ذلک أن ما 

اب عدم إتیانها نو  لو کان صالة االحتیاط فال یحرز االتیان بالرابعة فیکون مقتضی استصح

حرمة القطع الاامل للبناء علی االحتیاط فال بدل فی هذه الصورة من البناء علی الرابعة ثم االتیان 

 بصالة االحتیاط ثم االعادة.

والحاصل أن ما یستفاد من المستمسک من أن البناء علی الرابعة أیضا ال یجد  للمنع عن 

علله به من أنه ال یثبت أن ما بیده هی الرکعة  جریان استصحاب عدم إتیانها متین لکن ال بما

الرابعة بل من جهة االخالل بالنیة وعدم إمکان إحرازها إال أن یکون الاک قبل الرکوع إلمکان 

االعادة بقصد الرکعة الرابعة، وأما بعد الرکوع فهو مخیلٌر بین البناء علی الرابعة والبناء علی صالة 

 فی کلٍّ منهما ویجب علیه االعادة علی التقدیرین. االحتیاط للمخالفة االحتمالیة
                                       

واء کان الاک هذا ولکن الصحیح أن یقال یجب علیه بناًء علی قادحیة قصد الخالف ولو سهوا، بناُء ما بیده علی ما کان بنی علیه فی الواقع قبل الاک س 1
ة. نعم ال یتم ذلک فی الصورة الثالثة من الصور التی ذکرها السید قبل الرکوع أم بعده ثم االتیان بصالة االحتیاط وال حاجة حینئذ بإعادة الصال

رة فیجب الخوئیحقدس سره( بداهة أنه یحتمل أن یکون ما بنی علیه سابقا هو صالة االحتیاط فال یجوز له التسلیم کما یحتمل أن یکون الرکعة االخی
یل وجوب التسلیم فیهما وعلیه فیجب علیه فی الصورة الثالثة البناء علی الرابعة عمال علیه التسلیم بخالف الصورة االولی والثانیة حیث کان یعلم بالتفص

ن نیة باستصحاب بقاء الصالة وحذرا من حرمة القطع ثم إتیان رکعتی االحتیاط عمال باستصحاب عدم إتیانها ثم إعادة الصالة تصحیحا لما یحتمل م
 ادة إنما یجد  لدفع احتمال الزیادة ولکنه ال یصحح احتمال نیة الخالف.الخالف قبل البناء علی الرابعة وأصالة عدم الزی

ء بخالف ما لو بنی علی وهکذا الکالم لو بنی فی الصورتین االولی والثانیة علی الرابعة فإنه یجب علیه حینئٍذ إعادة الصالة أیضا لعدم إحراز النیة قبل البنا
  هذا البناء أیضا لو کان یحتمل عدم االتیان بالرابعة لو کان ما بیده صالة االحتیاط فال بدل حینئذ من البناء ما کان بنی علیه سابقا فی الواقع نعم ال یجد

 علی الرابعة. 
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 : 10المسألة 

فان  إذا شكل في أنل الرکعة التي بیده رابعة المغرب أو أنله سللم علی الثالث و هذه اولی العااء

و إن کان قبله یجعلها من المغرب و یجلس و  کان بعد الرکوع بطلت و وجب علیه إعادة المغرب

د و یسللم ثمل ی و للقیام و للتسبیحات « بحول الله »سجد سجدتي السهو لکلل زیادة من قوله: یتاهل

 احتیاطاً، و إن کان في وجوبها إشکال، من حیث عدم علمه بحصول الزیادة في المغرب.

 المقام االول: ما لو کان الشک بعد الرکوع

 مغرب.و وجوب إعادة ال ما بیدهببطالن  الماتن حقدس سره( فی هذا المقامقد حکم 

ل: فلعدم إمکان تتمیمها ال عااًء لعدم إحراز نیلتها و ال الترتیب المعتبر فیه ا األول ا، و ال مغرباً أمل

 وقد دخل فی الرکن. إذ ال رابعة فیها

د و التسلیم ا الثاني: فألنه مقتضی قاعدة االشتغال، للاكل في الخروج عن عهدة التاهل و ال  و أمل

لفراغ للاكل في تحقلق الفراغ و الخروج عن المغرب، و ال بقاعدة مجال إلحرازهما ال بقاعدة ا

الختصاصها بالاک فی شیٍء بعد الدخول فی جزء مترتب کما لو شک فی الرکوع وهو التجاوز 

فی السجود وحیث إنه لیس بعد التسلیم جزء مترتب ال مجال لجریان قاعدة التجاوز بالنسبة 

لنسبة إلی التاهد فی المقام أیضا؛ للاک فی السالم الذ  هو إلیه مطلقا کما ال مجال لجریانها با

 الجزء المترتب علی التاهد أیضا. 

الدخول في الجزء المترتِّب، لجواز أن یکون ما بیده رابعة المغرب. و من بعبارة أخر  ال یحرز 

حراز المغرب سدة و بین األجزاء األصلیة، فال یمکن إالمعلوم عدم الترتلب بین الرکعة الزائدة الفا
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ة بوجه.  وأما  فال مناص من إعادتها بمقتضی قاعدة االشتغال کما ذکرناه، ثمل اإلتیان بالعااء.تامل

 استصحاب عدم زیادة الرکعة فهو ال یثبت إتیان التاهد والسالم.

نعم لو قلنا بأن الدخول فی الغیر المأخوذ فی أدلة قاعدة التجاوز ال موضوعیة له وإنما هو مقدمة 

حراز الخروج عن المحل کما یظهر من بعض کلمات السید الخوئیحقدس سره( فال محذور فی إل

جریانها فی المقام لتجاوز المحل بعد ارتکاب المنافی لکن المختار موضوعیة هذا العنوان کما هو 

 االصل فی کل عنوان مأخوذ فی الخطاب.

کان متینا إال أنه ال محذور فی حقدس سره( بأن بطالن ما بیده وإن أورد علیه السید الخوئی

 ،مع الاک فی التسلیم الفراغ عدم إحراز جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی المغرب ودعو 

بأن عنوان الفراغ غیر مأخوذ فی أدلتها وإنما المهم عنوان المضی وال ریب فی صدق  مردودةٌ 

ی صحتها وفسادها فی الرکوع الرابعة وحیث یاک فالمضی عن ثالثة المغرب بعد الدخول 

ا وجوب إعادة الحتمال کونها من المغرب أو من العااء،  تجر  قاعدة الفراغ، قالحقدس سره(: أمل

م، إالل أنل األظهر جواز  المغرب فالماهور و إن کان ذلك حیث حکموا ببطالنها بالتقریب المتقدل

ء من نصوص الباب یرد في شي تصحیحها استناداً إلی قاعدة الفراغ نظراً إلی أنل الفراغ بعنوانه لم

لیعترض بعدم إحرازه في المقام بعد احتمال أن یکون ما بیده رابعة المغرب، المستلزم لعدم 

د و التسلیم، فلم یتحقلق الفراغ و إنلما الوارد فیها عنوان المضي کما في قوله حعلیه  اإلتیان بالتاهل

ا قد مضی فأمضه کما ه»السالم(:  أو عنوان التجاوز کما في النصوص « وکلل ما شککت فیه ممل

ي عن الاي ء بالتسلیم و الخروج عن األُخر و کما یصدق المضي و التجاوز اللذي هو بمعنی التعدل

 الصالة کذلك یتحقلق بالدخول فیما ال یمکن معه التدارك علی تقدیر النقص إالل بإعادة العمل.
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ء من المنافیات کالحدث و االستدبار و لاي و ألجله ذکرنا في محلله أنله لو رأى نفسه مرتکباً 

د، بل و مع السجود فإنله  ة صالته ألجل الاك في التسلیم، أو فیه و في التاهل عندئذ شكل في صحل

ة بقاعدة الفراغ، باعتبار أنل امتناع التدارك یوجب صدق عنوان المضي حقیقة،  یبني علی الصحل

قد مضت صالته بالمعنی األعم من الصحیحة و الفاسدة و  فإنله یقال حینئذ من غیر أیلة عنایة: إنله

تها بمقتضی قوله حعلیه السالم(:  ى عنها. فیحکم بصحل إذ ال قصور « فأمضه کما هو»تجاوز و تعدل

 في شمول إطالق النصوص لهذه الصورة أیضاً کما ال یخفی.

ارتکاب المنافي، المانع و المقام من هذا القبیل، فانل الدخول في الرکوع اللذي هو رکن بمثابة 

د و التسلیم شكٌّ  الصالة، فال یعتنی به  بعد مضيل  عن إمکان التدارك. فاکله حینئذ في التاهل

بمقتضی قاعدة الفراغ، فانل الفراغ بعنوانه و إن لم یکن محرزاً إالل أنله ال اعتبار به کما عرفت، بل 

قه في المدار علی عنوان المضي المأخوذ في لسان األدللة، الل  ل في صدقه و تحقل ذي ال ینبغي التأمل

ة المغرب بقاعدة الفراغ، و لیس علیه إالل استئناف العااء کما عرفت.اهف المقام.  1األظهر صحل

أن قاعدة الفراغ معارض باستصحاب عدم حرمة القطع علی تقدیر کون ما بیده عااًء  وفیه أوال:

فال بدل من إعادة  یده ترخیٌص فی المعصیةفااللتزام بعدم إعادة المغرب مع جواز قطع ما ب

المغرب وإتمام ما بیده عااًء؛ لمکان العلم االجمالی ولزوم االحتیاط بین االطراف ثم إعادة 

اللهم إال أن یقال إنه بعد تساقطهما یجر  االصل المحکوم فیهما وهو فی المغرب  2العااء أیضا

قطع فال محذور فی قطع ما بیده أو یقال إنه ال قاعدة االشتغال وفی العااء البرائة عن حرمة ال

                                       

 19/146الموسوعة  1
 إلحراز الترتیب والرکعة االولی منها 2
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دلیل علی حرمة القطع مطلقا أو فی خصوص المقام مما ال یکون الصالة صحیحًة بحسب الظاهر 

وال یمکن االکتفاء به فی مقام االمتثال کما اختاره السید الخوئیحقدس سره( بدعو  اختصاص 

إلی تأمل واالول خالف ما بنینا علیه فی  ولکن الثانی یحتاج 1أدلة حرمة القطع بهذا المورد

 2االصول فیقع التعارض بین الفراغ وکلٌّ من االستصحاب والبرائة.

الصحیح أن الجار  فی المقام هو قاعدة ال تعاد لما حقق فی محله وفاقا للسید  وثانیا:

والسالم  نسی التاهدالخوئیحقدس سره( من أن ال تعاد حاکمة علی أدلة االجزاء والارائط فلو 

استدبر أو أتی بمناف آخر، صحل صالته فإن مقتضی حدیث ال تعاد رفع جزئیة التاهد والسالم و

عن الجاهل والناسی فیکون السجود آخر صالته فال یقال أنه ما زال فی الصالة واالستدبار فی 

ت بحکومة ال ت ا نقول: إن؛ ألنألنه من المستثنیات إثناءها مبطٌل لها عاد فهو کمن الصالة قد تمل

سلم فی الرکعة االخیرة واستدبر لکنه یتخیل أنه فی أثناء الصالة حیث لم یقع بصالته خلٌل 

لخروجه عنها بالتسلیم ولهذا ال یبطل الصالة بزیادة رکعة ألن مرجعها إلی نسیان التاهد 

 3وهکذا الکالم فی المقام. وهو مرفوعة عن الناسیوالسالم 

                                       

 19/143الموسوعة  1
کان ما بیده مغربا أو عااًء بل الفراغ علی االحتمال الثانی أولی وإنما کان المهم بیان ال یقال ال مجال للتعارض ألن قاعدة الفراغ جاریة فی المغرب سواء  2

ی ال یحتاج تحقق الفراغ علی االحتمال االول والذ  أتعب السید الخوئیحقدس سره( نفسه إلثباته، ألنا نقول لو کان ما بیده عااء فصحة المغرب وجدان
 إلی قاعدة الفراغ کما هو المفروض.

ة، سواء  ل السید الخوئیحقدس سره(: قالحقدس سره(: المعروف و الماهور أنل زیادة الرکعة سهواً تستوجب البطالن مطلقاً قا 3 لکن مقتضی القاعدة الصحل
د بل حتلی لو نسي السجدة األخیرة أیضاً فزاد رکعة سهواً  د أم لم یتاهل د أم لم یجلس و سواء أ تاهل قبل اإلتیان بها و  أجلس عقیب الرابعة بمقدار التاهل

د و السالم.  بالتاهل
ء منها زیادة ن بايو ذلك ألنل مقتضی حدیث ال تعاد الحاکم علی األدللة األولیة نفي جزئیة هذه األُمور في ظرف النسیان، فزیادة الرکعة سهواً قبل اإلتیا

اء موقوف علی جزئیة هذه األُمور في ظرف النسیان و الحدیث ناف للجزئیة األثن واقعة خارج الصالة، ال في أثنائها کي تستوجب البطالن، ألنل وقوعها في
 عندئذ، لعدم قصور في شموله لها بعد أن لم تکن من األرکان.

ة الرکعة أو زیاد و قد ذکرنا في مبحث السالم أنل من نسي السالم فتذکلر بعد أن أحدث أو أتی ببعض المنافیات عمداً و سهواً کاالستدبار أو الفصل الطویل
د أیضاً أو ن ت صالته، و کذا لو کان ذلك بعد نسیان التاهل سیانهما مع کما في المقام بل الرکن وحده کالرکوع بحیث لم یمکن تدارك السالم بعدئذ صحل
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یضا من المستثنیات فی حدیث ال تعاد بقرینة ما ورد من االمر بقضائها نعم لو قلنا بأن التاهد أ

فال یمکن فی المقام  1وقلنا بلزوم عدم الفصل بالمنافی بین قضائها والصالة کما هو ظاهر العروة

تصحیح المغرب بقاعدة ال تعاد الحتمال کون ما بیده رابعة المغرب فال یجد  قضاء التاهد 

 2احتیاطا.

 ی: ما لو کان الشک قبل الرکوعانالمقام الث

قال السید الخوئیحقدس سره(: الصحیح ما ذکره في المتن من جعلها من المغرب بمقتضی 

العااء بعد وضوح عدم جریان  قاعدة االشتغال أو استصحاب کونه في المغرب و عدم الدخول في

المترتِّب المحقق للتجاوز عن قاعدة الفراغ للاكل فیه، و ال التجاوز لعدم إحراز الدخول في الغیر 

ة عن المغرب. د و یسللم، و بذلك یقطع ببراءة الذمل  المحل، و علیه فیهدم القیام و یجلس و یتاهل

إنلما الکالم في أنله هل یتعیلن علیه جعل الرکعة من المغرب کما ذکرناه، و هو الظاهر من المتن 

ها ثمل یعید الصالتین معاً احتیاطاً.أیضاً، أم أنله مخیلر بینه و بین جعلها عااًء و لو   رجاًء فیتمل

ا  3قد یقال بالثاني نظراً إلی أنل المصللي حین االشتغال بالرکعة یعلم بکونه في صالة صحیحة أمل

أو العااء، فیعلم بکونه مامواًل حینئذ لدلیل حرمة إبطال الفریضة، و بما أنل البناء علی  1المغرب

                                                                                                                       

ة فالمقام من مصادیق هذه السجدة األخیرة، لما عرفت من أنل الحدیث ینفي جزئیتها في هذه الحالة فیکون المنافي کالرکعة الزائدة واقعا خارج الصال
ة مطلقاً.اه الموسوعة   18/34الکبرى و ألجله کان مقتضی القاعدة هو الحکم بالصحل

بل و کذا قال حقدس سره( فی فصل قضاء االجزاء المنسیة: إذا ترك سجدة واحدة و لم یتذکر إال بعد الوصول الی حد الرکوع یجب قضاؤها بعد الصالة،  1
دة من الرکعة األخیرة و لم یتذکر إال بعد السالم علی األقوى و کذا إذا نسي التاهد أو أبعاضه و لم یتذکر إال بعد الدخول في إذا نسي السجدة الواح

 و التاهد. الرکوع، بل أو التاهد األخیر و لم یتذکر إال بعد السالم علی األقوى. و یجب مضافا الی القضاء سجدتا السهو أیضا لنسیان کل من السجدة
ال یختص وفیه أنه ال فرق بین ال تعاد وقاعدة الفراغ فإن قلنا بعدم جریان الثانی لمکان التعارض فکذلک االول لوضوح أن ال تعاد یامل الااک و  2

 بالناسی.
 7/607کما هو ظاهر المستمسک  3
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لموافقة من جهة و المخالفة من جهة من غیر ترجیح في البین، کلل من الطرفین فیه احتمال ا

ء منهما، و إنلما هي فیتخیلر بین األمرین بعد عدم التمکلن من تحصیل الموافقة القطعیة في شي

 احتمالیة، کالمخالفة من جهة العلم اإلجمالي بحرمة إبطال واحدة منهما.

لیس علی وجه الللزوم و إنلما هو إرشاد إلی  و علیه فحکم الماتن حقدس سره( بجعلها من المغرب

ن احتمال المخالفة لدلیل حرمة  ما به یتحقلق القطع بالخروج عن عهدة المغرب، و إن تضمل

ق هذا االحتمال علی کلل حال  حبداهة أن جعلها عااء قطع القطع باإلضافة إلی العااء، لتطرل

فله جعلها عااًء و تتمیمها رجاًء ثمل إعادة کما عرفت، و إالل للمغرب وجعلها مغربا قطع للعااء( 

 الصالتین احتیاطاً.

اًل: ما أشرنا إلیه في مطاوي األبحاث السابقة و سیجي ض له في بعض الفروع و یرد علیه أول ء التعرل

ة بما إذا أمکن إتمامها و االقتصار علیها في  اآلتیة من أنل حرمة قطع الفریضة علی القول بها خاصل

ال، و إالل فال دلیل علی حرمة القطع حینئذ بوجه، و ال شك في عدم جواز االجتزاء و مقام االمتث

اًل، و عدم إحراز ترتلبها علی المغرب  االقتصار علی إتمام العااء في المقام، لعدم إحراز نیلتها أول

ة عن تلك الفریضة حسب الفرض.  ثانیاً، للاك في فراغ الذمل

ة بصالة المغرب، و علیه فحرمة القطع باإلضافة إل ی صالة العااء غیر ثابتة جزماً، بل هي خاصل

حیث یمکن إتمامها و االجتزاء بها في مرحلة االمتثال. فلیس لنا علم إجمالي بحرمة قطع 

 إحدى الصالتین لیجري التخییر بالتقریر المذکور.

                                                                                                                       

 فإن المفروض أن الاک قبل الرکوع فال یکون المغرب باطال بزیادة الرکن 1
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إالل أنل استصحاب  و ثانیاً: سللمنا حرمة القطع علی اإلطالق، المستلزم للعلم اإلجمالي المزبور

حاکم علیه و رافع  1بقائه في المغرب و عدم اإلتیان بالجزء األخیر منها و عدم الدخول في العااء

ي، فیتعیلن علیه جعلها للتردید، و کاشف عن حال الرکعة التي بیده. و بذلك ینحلل العلم اإلجمال

م، غیر و ال یسوغ البناء علی العااء و لو بعنوان الرجاء، ال من المغرب ستلزامه القطع المحرل

الجاري في عکسه بحکم االستصحاب کما عرفت. فاألظهر بناًء علی حرمة القطع أنل الحکم 

 2المذکور في المتن مبني علی جهة الللزوم، دون الجواز و التخییر.اه

هذا ولو سلم حرمة القطع فی المقام فله أن یتاهد ویسلم بقصد المغرب ثم یقوم ویکبر رجاًء 

یتم العااء فإنه حینئذ لم یقطع صالته ألن ما بیده إن کانت رابعة المغرب فقد سلم وکبر و

للعااء ولو کانت أولی العااء فغایة ما فی الباب أنه قد أضاف فیها التاهد والتسلیم سهوا وال 

 محذور فیهما لما سبق من انصراف الکالم االدمی عنهما.

ب علیه سجود السهو للزیادات الصادرة من قول: بحول ال یجثم قال السید الخوئیحقدس سره(: 

، و القیام و القراءة أو التسبیح، و إن حکم في المتن بوجوبه احتیاطاً و استاکل فیه أخیراً و  الله

و  الحتمال کون ما بیده أولی العااء الزیادة و حصولها في صالة المغربذلك للاكل في تحقلق 

 ، فیرجع حینئذٍ أن ما بیده رابعة المغربل أو االستصحاب ال تثبت الشتغامن المعلوم أنل قاعدة ا

 اهو لکلل زیادة و نقیصة.في نفي الوجوب إلی أصالة البراءة و إن قلنا بسجود السه

                                       

ا االستاذ دام ظله قد أورد علی االشکال الثانی بأن استصحاب عدم الدخول فی العااء ال یثبت أن ارتکاب المنافی لیس قطعا ولکنه ال یخفی أن شیخن 1
 غریب ألن المهم استصحاب بقاء المغرب وهو وإن لم یثبت حال الرکعة إال أنه کما سبق ال یکسر ظهره إال بجعلها من المغرب.

 19/143الموسوعة  2
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وفیه أنه لو قلنا بوجوب سجود السهو لکل زیادٍة فاستصحاب عدم الزیادة معارض بالبرائة عن 

عدم وجوب سجود السهو وجواز القطع ترخیص فی حرمة قطع العااء بداهة أن االلتزام ب

المعصیة إال أن یقال قد سقطت البرائة عن حرمة قطع العااء بالبرائة عن حرمة قطع المغرب 

فیکون االستصحاب أصال مختصا إال أنه یمکن أن یقال یقع التعارض بین استصحاب عدم الزیادة 

ی أن ما بیده رابعة المغرب واستصحاب لو بنی عل -ال عدم حرمته–واستصحاب عدم قطع العااء 

  1عدم قطع المغرب لو بنی علی أن ما بیده أولی العااء فیجب علیه االتیان بسجود السهو.

 :11المسألة 

د في هذه  إذا شكل و هو جالس بعد السجدتین بین االثنتین و الثالث و علم بعدم إتیان التاهل

د أم ال؟ الصالة فال إشکال في أنله یجب علیه أن یبني  علی الثالث، لکن هل علیه أن یتاهل

ا ألنله مقتضی البناء علی الثالث و  وجهان، ال یبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمل

د من حیث إنل محلله الرکعة الثانیة و کونه فیها ماکوك، بل  ا ألنله ال یعلم بقاء محل التاهل إمل

 محکوم بالعدم. 

ا لو شكل و هو قا د في الثانیة فحکمه و أمل ئم بین الثالث و األربع مع علمه بعدم اإلتیان بالتاهل

  .المضيل و القضاء بعد السالم، ألنل الاك بعد تجاوز محلله

 والکالم فی فرعین:

 الفرع االول: 

                                       

 لی العااء.أن مقتضی أصالة بقاء المغرب هو حرمة قطعها بالبناء علی أن ما بیده أولی العااء تفصیال فال مجال للبرائة عن حرمة قطعها أو البناء ع وفیه 1
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مع العلم بعدم إتیان التاهد ا لو شكل و هو جالس بعد إکمال السجدتین بین الثنتین و الثالث م

ا من حیث فمن حیث الب ناء علی األکثر ال إشکال في وجوبه، إلطالق دلیله الاامل للفرض و أمل

د المقطوع بعدم إتیانه المحکوم بالقضاء لو کانت الرکعةُ   ، و باإلتیان لو کانت ثانیةً ثالثةً  التاهل

 لبقاء محلله فهل یجب اإلتیان به فعاًل؟ ذکر حقدس سره( أنله ال یبعد عدم الوجوب، و أنله یقضي

  بعد الفراغ و استدلل له بأحد وجهین:

ل: أنل هذا هو مقتضی البناء علی الثالث، لظهور دلیله في أنله یعامل مع هذه الرکعة الوجه  األول

د، و فوات  معاملة الرکعة الثالثة من جمیع الجهات حتلی من حیث عدم اشتمالها علی التاهل

 محلل تدارکه بالدخول فیها.

د الرکعة الثانیة، و کونه فیها ماکوك فیه، الثاني: عدم إحرالوجه  ، فانل محلل التاهل از بقاء المحلل

 بل محکوم بالعدم کما ال یخفی.

ل أعني استظهار ذلك من نفس أدللة البناء علی قال السید الخوئیحقدس سره(:  ا الوجه األول أمل

ملة مع الرکعة الماکوکة األکثر، فحق ال محیص عن االلتزام به، فانل الظاهر من تلك األدللة المعا

معاملة الرکعة الثالثة الواقعیة، ال من حیث العدد فقط، بل من جمیع الجهات التي منها أنله ال 

د فیها.  تاهل

و یؤیِّده بل یدلل علیه أنل هذا الاك أعني الاك بین الثنتین و الثالث یعرض غالباً حال الجلوس 

د أو قبل استکماله و  قللما یتلفق بعد االنتهاء عنه و لم یرد و ال في روایة و قبل الاروع في التاهل
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د أو استکماله بعد البناء علی الثالث، و لیس  فقیهٌ  ضعیفة کما لم یفتِ  بوجوب اإلتیان بالتاهل

 1اهذلك إالل لما عرفت من لزوم ترتیب جمیع آثار الرکعة الثالثة الواقعیة علی الرکعة البنائیة.

ناء علی الثالث إطالق مقامی لعدم وجوب التاهد فإن المراد لو کان فکأنه ینعقد لما دل علی الب

التنزیل من حیث العدد فقط مع وجوب التاهد لکان الالزم بیانه فإنه مما یغفل عنه العامة إللهم 

صراف ما دل علی البناء علی الثالث عن المقام الذ  یفرض فیه العلم بعدم إتیان إال أن یقال بان

 له إطالق لصورة العلم بعدم االتیان لندرته بخالف صورة الاک. التاهد فال ینعقد

حیعنی هذا وقد ذکر السید الحکیم حقدس سره( فی مقام تأیید االطالق ما لفظه: لو بني علیه 

اهد لو شك بین االثنتین و کان الالزم االلتزام بوجوب التعلی أن التنزیل فی خصوص العدد( 

فإنه لو  ثالث قد تاهد في الثانیة و علی تقدیر الثنتین لم یتاهدتقدیر الو علم أنه علی  الثالث

اختص نظر دلیل البناء علی الثنتین بخصوص حیثیة العدد، و لم یکن ناظرا إلی إثبات التاهد 

و ال یظن االلتزام به من  دة االشتغال وجوب فعلهأو قاع کان مقتضی أصالة عدم اإلتیان به تعبدا

 2أحد.

و علی الجملة: فهذا الوجه هو الوجه الصحیح اللذي نعتمد وئیحقدس سره(: ثم قال السید الخ

د بمقتضی البناء علی أنل ما بیده ثالثة، فال یأتي به  علیه، و ألجله نحکم بمضي محلل التاهل

د المنسي، و إالل کما هو الصحیح فلیس  حینئذ، بل یقضیه خارج الصالة إن قلنا بلزوم قضاء التاهل

 اهالسهو لنسیانه. علیه إالل سجود

                                       

 19/150الموسوعة  1
 7/608المستمسک  2
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أن أدلة قضاء التاهد یختص بمن نسیه ثم ذکره فی الثالثة والتعبد بکون ما بیده الثالثة ال  وفیه

یالزم التعبد بکونه ناسیا وذاکرا کیف وهو عالم بعدم إتیان التاهد ال أنه ذکر ترکه نعم من 

یة وأنه قد نسی التاهد فیها إال اللوازم العقلیة للتعبد بکونه فی الثالثة هو أنه قد مضی عن الثان

 أنها کما تر  مثبٌت ودعو  أن الذکر کالعلم والقطع طریقٌی، ال تجد  لتصحیح قید النسیان.

نعم لو کان الوارد هو وجوب قضاء التاهد علی من ترکه فی الثانیة وهو فی الثالثة لقلنا إن 

الثة تعبدا إال أنه لیس لنا هکذا الااک فی المقام تارک للتاهد فی الثانیة وجدانا وهو فی الث

دلیل وعلیه فبناء علی القول بوجوب قضاء التاهد فال دلیل علیه فی المقام ال من جهة 

اختصاص أدلة البناء علی االکثر علی حیثیة العدد بل من جهة اختصاص موضوعها بالناسی 

ات إال أن المدعی والذاکر فهی فی موضوعها مطلق تدل علی البناء علی االکثر من جمیع الجه

أن المقام خارج عن موضوعها فیکون مقتضی استصحاب بقاء الرکعة الثانیة لزوم االتیان بالتاهد 

 مع البناء علی الثالث کما سیأتی إن شاء الله تعالی تفصیله وال یجب علیه القضاء.

لحکم العقل د بل لو أنکرنا االستصحاب فی المقام کما هو المختار کان الالزم االتیان بالتاه

تمالیة بعد تعذر الموافقة القطعیة فإنه من جهة الاک بین الثنتین والثالث ال بلزوم الموافقة االح

 الحتمال کونه فی الثانیة.  ؛یقدر علی الموافقة القطعیة إال أنه قادر علی الموافقة االحتمالیة

ستصحاب بقاء المحل وبقاء ففیه أن مقتضی االو هو عدم العلم ببقاء المحلل  أّما الوجه الثاني

د إن کان جالساً، و لزوم هدم القیام و اإلتیان به إن کان الرکعة الثانیة فیجب علیه  اإلتیان بالتاهل
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و شاکلاً بین الثالث و األربع، فإنله أیضاً مجرى لالستصحاب، باعتبار الاك في الخروج عن  1قائماً 

د، المقطوع ثبوته سابقاً ف  یبني علی ما کان.المحلل الذکري للتاهل

 نعم قد یستاکل علی هذا االستصحاب بأمور:

 االشکال االول: 

م معارضته بأصالة عدم کون الرکعة الثانیة هي : بقوله السید الخوئیحقدس سره( ما ذکره و توهل

بانتقاض العدم األزلي بالیقین بالوجود  التي بیده علی سبیل استصحاب العدم األزلي، مدفوعٌ 

ل، و ال حاجة إلی إثبات أنل ما بیده هي الثانالمفروض في مو وعلیه فال  2یة.رد االستصحاب األول

یبني علی الثالث أو األربع بمقتضی أدللة البناء، المفروض قصر النظر فیها علی العدد، و  بدل أن

د بمقتضی االستصحاب، فیجمع بین األمرین عماًل بکلل من  في عین الحال یلزمه اإلتیان بالتاهل

  .یلین من غیر تناف في البینالدل

  الثانی: الشکالا

یعنی بنی علی الثالث مع االتیان –من أنله لو فعل ذلك ما ذکره السید الخوئیحقدس سره( أیضا 

د لو کان ما بیده هي الرکعة الثالثة واقعاً، أو  -بالتاهد ا بزیادة التاهل لحصل له العلم اإلجمالي إمل

نیة، إذ قد سللم حینئذ علی الثالث و أتی بالرکعة الماکوکة بنقصان الصالة رکعة لو کانت ثا

                                       

 أ  قبل الرکوع  1
 کما هو الحال فی استصحاب بقاء کلی الحدث بعد خروج البلل المردد والوضوء. لما سبق من هذا االستصحاب ال یرتفع إال بجعل ما بیده الرکعة الثانیة 2
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زم اإلتیان بها موصولة. و نتیجة ذلك ما عرفت من  مفصولة بمقتضی أدللة البناء، مع أنل الالل

 النقص.

و حینئذ فان قلنا بأنل هذه الزیادة تعدل من الزیادة العمدیة فقد حصل له العلم اإلجمالي ببطالن 

ا ألجل  الزیادة العمدیة، أو ألجل النقیصة کذلك. الصالة إمل

د، أو  ا بوجوب سجدتي السهو لزیادة التاهل و إن قلنا بأنلها تعدل من السهویة فهو یعلم إجمااًل إمل

بنقصان الصالة رکعة الموجب إلعادتها. و ال مجال للرجوع إلی أصالة عدم الزیادة، ضرورة أنل 

علی األکثر موجب للمخالفة القطعیة العملیة للمعلوم الجمع بینها و بین العمل بقاعدة البناء 

ة الصالة إالل بإعادتها.  باإلجمال. فال یمکن إحراز صحل

ا حدیث الزیادة العمدیة فساقط جزماً عن هذا االشکال بما لفظه:  فأجاب )قدس سره( أقول: أمل

ا کانت الزیادة مستندة إلی أمر الاارع و لو أمراً ظاه ریاً مستنداً إلی في أمثال المقام ممل

 االستصحاب.

و من هنا لو شكل و هو في المحلل فأتی بالماکوك فیه بقاعدة الاك في المحل المستندة إلی 

االستصحاب أو قاعدة االشتغال، ثمل انکاف الخالف و أنله کان آتیاً به فاتلصف المأتي به ثانیاً 

لم من ذلك عدم االندراج في عنوان الرکني، فیع بالبطالن في غیر الجزء بالزیادة لم یفت فقیهٌ 

الزیادة العمدیة و إن قصد به الجزئیة، بعد أن کان اإلتیان به مستنداً إلی الوظیفة الارعیة و لم 

 یکن من تلقاء نفسه.
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فالزیادة في أمثال المقام ملحقة بالزیادة السهویة بال کالم، فانل المراد بها ما ال تکون عمدیة، ال 

 و و الغفلة کما ال یخفی.خصوص المتلصف بالسه

د سهواً ال توجب سجود السهو لعدم القول بوجوبه لکلل زیادة و إو حینئذ ف ن قلنا بأنل زیادة التاهل

 نقیصة فاألمر ظاهر، النتفاء العلم اإلجمالي حینئذ رأساً.

 تنجز العلم االجمالی مختصٌّ بما کان مفاد االصل حکما ظاهریا ال واقعیا

ا إذا قلنا ب الوجوب فالعلم اإلجمالي بوجوب سجدتي السهو أو بنقصان الصالة رکعة و إن کان و أمل

حاصاًل إالل أنله ال أثر له في المقام، إذ ال ضیر في نقص الرکعة حتلی واقعاً بعد أن کانت منجبرة 

ة الواقعیة کما نطقت به موثلقة عمار:  ة و موصوفة بالصحل برکعة االحتیاط و کانت الصالة معها تامل

 لخإ...« إال ُأعلِّمك شیئاً »

علی تقدیر النقص، إذ ال یکون السالم  حقیقيٌّ  و لذا ذکرنا في محلله أنل الرکعة المفصولة جزءٌ 

مخرجاً في هذا الفرض، للتخصیص في دلیل المخرجیة، کما أنل زیادة التکبیر ال تکون قادحة 

 علی القول بقدحها في نفسها.

ص حتلی في متن الواقع إالل اإلتیان بالرکعة الماکوکة مفصولة فال یکون المطلوب من هذا الاخ

ما دام کونه شاکلاً و موضوعاً لدلیل البناء علی األکثر المتحقلق في المقام بالوجدان، و ال بدل في 

للمعلوم باإلجمال مترتلب في الواقع علی کلل تقدیر، و هو  تنجیز العلم اإلجمالي من وجود أثر

 ما عرفت.منفي في المقام ک



120 
 

و علی الجملة: لو کان النقصان محکوماً بالبطالن واقعاً لتمل ما ُأفید، و کان المقام نظیر العلم 

اإلجمالي بنجاسة أحد اإلناءین، اللذي یترتلب علیه األثر علی کلل تقدیر. و لکنله لیس کذلك، 

ى دلیل البناء علی األکثر. فلیس  في البین عدا أثر واحد، و النقالب الوظیفة الواقعیة بالعمل بمؤدل

د و حینئذ فتجري أصالة عدم الزیادة من غیر  هو وجوب سجود السهو علی تقدیر زیادة التاهل

معارض، و بذلك یسقط العلم اإلجمالي عن التنجیز، لعدم معارضة األُصول الجاریة في األطراف، 

د و العمل بقاعدة البناء علی األکثر مخالفة قطعیة عملیة  إذ ال یلزم من أصالة عدم زیادة التاهل

 1اهللمعلوم باإلجمال کما عرفت بما ال مزید علیه.

حقدس سره( أخیرا هو أن العلم االجمالی إنما یکون منجزا فیما إذا کان مفاد  توضیح ما ذکره

ظاهرا کالطهارة فی مثال االنائین الماتبهین وأما لو کان مفاده حکما واقعیا فال االصل حکما 

و نظیر ما لو أوجب جریان استصحاب عدم الخمریة فی إناٍء انقالب االناء الثانی خالا تنجز له فه

 واقعا فإنه حینئٍذ  یجر  االستصحاب فی الماکوک بال معارض.

 ال تعارض بین االصول بلحاظ جواز االخبار

سره( وائز السلطان فإن شیخنا االستاذ التبریز حقدس ولنذکر له مثاال وهو ما ذکر فی مسألة ج

قاعدة الید بأنها معارضة بقاعدة الید الجاریة فی غیر قد أورد علی جواز أخذها استنادا إلی 

بعد العلم التفصیلی بحرمة التصرف فیه إما لکونه  المأخوذ ودعو  أنه ال أثر لها فی غیر المأخوذ

                                       

 19/151الموسوعة  1
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؛ مردودة 1ملکا لغیر السلطان فیکون غصبا فی یده وإما لکونه ملکه وهو غیر راض للتصرف فیه

  نادا إلی قاعدة الید.بأن أثرها هو جواز االخبار بکونه ملکه است

ر علی أحد االنائین المتنجسین فإنهحقدس سره( قائل  وفیه نقضا ما لو علمنا بطرول المطهل

بجریان استصحاب بقاء النجاسة فیهما مع أن الزمه الترخیص فی المعصیة للعلم بطهارة أحدهما 

 ر بنجاستهما استنادا إلی االستصحاب، ترخیصا فی المعصیة.فیکون ترخیص االخبا

أن الموضوع لجواز االخبار هو الواقع المعلوم والموضوع لحرمة الکذب هو الواقع الماکوک  وحال:

 فیکون االصل حاکما علیه بالحکومة الواقعیة ال الظاهریة.

ره جواز االخبار فمستصِحب بعبارة أخر  إن قلنا بأن االستصحاب یورث العلم التعبد  ومن آثا

النجاسة لم یخبر إال بما علم فإن المفروض أن الموضوع لحرمة الکذب هو ما خالف المعلوم ال ما 

فاالستصحاب حاکم علی دلیل حرمة ولو کان علمه مخالفا للواقع  خالف الواقع والمستصحب عالمٌ 

أیضا إال بما علم فال ترخیص فی الکذب واقعا ال ظاهرا فلو أخبر بنجاسة االنائین معا لم یخبر 

 المعصیة بعد تعبد الاارع المقدس بکونه عالما بنجاستهما تعبدا.

وإن قلنا بأن االستصحاب ال یورث العلم کما هو الحق فاالمر أسهل ألنه ال وجه للتعارض فی 

  2المقام باستناد جواز االخبار.

                                       

فه علی وقد یدعی أن االثر هو جواز االخذ لو وهبه السلطان لکنه کما تر  کیف والزمه لزوم االجتناب عن مالقی بعض االطراف لجریان االصل فی طر 1
عالما بحدوث المالقاة فی المستقبل أو االتهاب من السلطان کذلک فقد یقال بحجیة العلم االجمالی فی التدریجیات  تقدیر المالقاة! نعم لو کان المکلف

 کما لو علم بقضاء صالة الصبح إما فی االمس وإما فی السنة المقبلة فال تجر  قاعدة التجاوز عن االمس
لمعلوم سواء وافق الواقع أم ال لما دل علی أن رجال قضی بالحق وهو ال یعلم فهو فی النار إال وال یخفی أن الموضوع لحرمة االفتاء وإن کان هو ما خالف ا 2

ق بین موضوع أن الموضوع لحرمة الکذب هو الخبر المخالف للواقع غایة االمر إن الجاهل المرکب معذور فی کذبه ال أنه لم یصدر منه کذب و علیه فال فر
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لما ورد من النص فیها علی جواز -الید  والحاصل أن جواز االخبار باستناد االصل ال سیما قاعدة

حکٌم واقعی بحیث لو انکاف الخالف لم یصدر منه کذب ال أنه کان معذورا  -1االخبار باستنادها

فی کذبه بل لیس لنا مورد کان جواز االخبار فیه ظاهریا ومثله الحکم بصحة صالة من بنی علی 

ربع رکعات موصولة إلی التخییر بینها الثالث فی المقام فإن تکلیف هذ الااک قد تبدل من أ

 والرکعة المفصولة فصحة صالتها واقعی ال ظاهر .

هذا وقد أورد علی مثال االنائین المتنجسین بأن العلم بطرول الطهارة یعارض المنع عن شربهما 

معا لکنه کما تر  فإن الطهارة ال اقتضائی وال یدل علی جواز الارب بالفعل فال ینافی العقاب 

نعم قد أشکل الایخ االعظم حقدس سره( علی جریان  2ی شربه بمجرد احتمال نجاسته.عل

استصحاب النجاسة فیهما بمحذور إثباتی کما أشکل المحقق النائینیحقدس سره( بمحذور 

 ثبوتی والکل مردود علی ما حقق فی محله.

طلقة ال بقصد التاهد عن العلم االجمالی بأن لنا إتیان التاهد بقصد القربة الم هذا وقد یجاب

لیجر  استصحاب عدم الزیادة ویعارض قاعدة البناء علی االکثر، لکنه کما تر  التزاٌم باالشکال 

                                                                                                                       

مر فیکون حکومة االستصحاب ظاهریة إال أن یقال بأن موضوع حرمة الکذب وإن کان هو الخبر المخالف للواقع إال حرمة الکذب وموضوع حرمة شرب  الخ
تعبد  أن الواقع علی قسمین وجدانی وتعبد  فیکون االستصحاب واردا علیه بخالف الخمر فإن الموضوع للحرمة هو الخمر الواقعی ال االعم منه وال

 الکل علی أن من أخبر بخالف الواقع تعبدا لم یکذب بل غایة االمر ورل .  والدلیل علی ذلک هو تسلم 
بار کیف وقد وفیه یمکن المنع عن شمول النص القائم علی جواز االخبار باستناد قاعدة الید للمقام الذ  کان المفروض فیه انحصار االثر فی جواز االخ 1

ٍد الَْقاَسانِيِّ َجِمیعاً َعِن الَْقاِسِم بِْن  علل علیه السالم جواز االخبار بأنه أولی من الاراء یَْحَیی َعْن وإلیک نص الخبر َعلِيُّ بُْن إِبَْراهِیَم َعْن َأبِیِه َو َعلِيِّ بِْن ُمَحمَّ
ِ علیه السالم َقاَل: َقاَل لَُه َرُجٌل َأ رَ  ه أَیَْت إَِذا َرَأیُْت َشْیئاً فِي یََدْي َرُجٍل َأ یَُجوُز لِي أَْن َأْشَهَد أَنَُّه لَُه َقاَل ُسلَْیَماَن بِْن َداُوَد َعْن َحفِْص بِْن غَِیاٍث َعْن َأبِي َعبِْد الل

ُجُل أَْشَهُد أَنَُّه فِي یَِدِه َو اَل أَْشَهُد َأنَُّه لَُه َفلََعلَُّه لَِغْیِرِه فََقاَل لَُه أَبُو َعبْ  رَ نََعْم َقاَل الرَّ ِ ع أَ فََیِحلُّ الاِّ ه ِ ع َفلََعلَُّه لَِغْیِرِه فَِمْن َأیَْن ِد الل ه اُء مِْنُه قَاَل نََعْم َفَقاَل َأبُو َعبِْد الل
ِ ع لَْو وُز َأْن تَْنُسبَُه إِلَی َمْن َصاَر مِ َجاَز لََك أَْن تَْاتَِریَُه َو یَِصیَر مِلْکاً لََك ثُمَّ تَُقوَل بَْعَد الْمِلِْك ُهَو لِي َو تَْحلَِف َعلَْیِه َو اَل یَجُ  ه لْکُُه مِْن قِبَلِِه إِلَْیَك ثُمَّ َقاَل أَبُو َعبِْد الل

 27/292لَْم یَُجْز َهَذا لَْم یَُقْم لِلُْمْسلِمِیَن ُسوٌق. الوسائل 
جمالی ال ینافی العلم هذا االشکال ال یختص بالمقام بل یجر  فی االنائین الماتبهین المسبوقین بالطهارة فإن المنع عن شربهما معا لمکان العلم اال 2

 بطهارة أحدهما. 
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فإن االحتیاط بمجرده ال یسقط العلم االجمالی عن التنجیز فإن الترخیص فی المعصیة 

از ارتکاب مستحیل ولو کان المکلف محتاطا فی مقام العمل کیف ولوال ذلک لکان الالزم جو

بعض االطراف لمن اجتنب عن البعض! وعلیه فمجرد إمکان االرتکاب کاٍف لقبح الترخیص فی 

  1المعصیة وتنجز العلم االجمالی.

 االشکال الثالث: 

أن استصحاب بقاء الرکعة الثانیة معارض باستصحاب بقاء عدم تحققها بداهة أنه کما نعلم إجماال 

لو کان ما بیده الثالثة( )لو کان ما بیده الثانیة( وإما فی السابق ) بتحقق الرکعة الثانیة إما االن

کذلک نعلم إجماال بعدمها إما االن حلو کان ما بیده الثالثة( وإما فی السابق حلو کان ما بیده 

 الثانیة( وحیث نحتمل بقائه الحتمال کون ما بیده الثالثة نستصحب العدم.

االشکال فی استصحاب بقاء أول الاوال یوم الواحد هذا وقد ذکر السید الصدر نظیر هذا 

والثالثین فإن السید الخوئیحقدس سره( ذکر أنه یمکن لنا إثبات العید یوم الواحد والثالثین من 

شهر رمضان المبارک باستصحاب بقاء الاوال للعلم االجمالی بتحقق العید فی هذا الیوم لو کان 

لسابق لو کان الاهر المبارک ناقصا وحیث نحتمل بقائه الاهر المبارک تماما وإما فی الیوم ا

 نستصحبه.

                                       

أما لو کان وفیه أن المراد لو کان مجرد أن االجتناب عن بعض االطراف ال یسقط العلم االجمالی عن التنجز بل ال بدل من اجتناب جمیع االطراف فهو و 1
العادة کما هو الظاهر ففیه أن قیاس المقام بمسألة االناء مع الفارق المراد أن إتیان التاهد بقصد القربة المطلقه فی المقام أیضا ال یجد  لرفع التکلیف با

التاهد بقصد فإن المفروض فیها تحقق العلم االجمالی فال یجد  االحتیاط فی بعض االطراف بخالف المقام فإن العلم االجمالی ال یتحقق إال بعد إتیان 
بقصد القربة المطلقة مانع عن تاکیل العلم االجمالی فال یجب علیه االعادة کما ال یجب علیه الجزئیة والعمل بقاعدة البناء علی االکثر فإتیان التاهد 

إنه ال ریب فی سجود السهو فالمقام نظیر ما لو علم بوقوع البول فی أحد االنائین فی المستقبل إال أنه أتلف أحد االنائین قبل تحقق العلم االجمالی ف
لثانی بال معارض وبالجملة ال وجه لقیاس االجتناب عن بعض االطراف قبل تحقق العلم االجمالی کما فی المقام باالجتناب جریان أصالة الطهارة فی االناء ا

 عنه بعد تحققه کما فی مسألة االناءین.
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أورد علیه السید الصدر بأن هذا االستصحاب معارض باستصحاب عدم العید إما فی الیوم لو کان 

 1الاهر المبارک ناقصا وإما فی االمس لو کان الاهر المبارک تماما.

الصدر بأن استصحاب العدم من القسم أجاب عنه السید الخوئیحقدس سره( علی ما نقله السید 

الثالث واستصحاب العید من القسم الثانی أو الرابع والسر فی ذلک أن المعیار فی القسم الرابع 

هو کون مناأ  الیقین بالکلی غیر الیقین بالفرد المعلوم تحققه وزواله وإن احتمل انطباق الکلی 

 لی بخالف القسم الثالث.علی نفس ذلک الفرد إال أنه لیس مناأ للیقین بالک

 معیار القسم الرابع من أقسام استصحاب الکلی 

بعبارة أخر  إنک تقول فی القسم الرابع نعلم بتحقق جنابة واالغتسال منها ثم نعلم بتحقق 

جنابة بهذا المنی الموجود علی الثوب فلنا استصحاب بقاء الجنابة الحاصلة بهذا المنی وإن 

وهذا بخالف القسم الثالث  2د الزائل إال أنه لیس مناأ للیقین الثانیاحتمل انطابقها علی الفر

فإنک تعلم بعدم العید من أول الاهر المبارک إلی یوم الاک وهو یوم الثالثین فالعلم االجمالی 

بعدم العید فی أحد الیومین ناشٌء من العلم التفصیلی بالعدم المتصل السابق الزائل والاک 

 3نفصل الحادث الباقی ولیس لک یقیٌن آخر.البدو  فی العدم الم

                                       

 6/194البحوث فی علم االصول  1
واستصحاب العید فی المقام من القسم الثانی إال أن المختار أن القسم کما أن المناأ للیقین بالکلی فی القسم الثانی هو العلم االجمالی ال الفرد القصیر  2

 الرابع من أقسام القسم الثانی والتفصیل فی محله. 
د الیومین وفیه بل استصحاب العدم من القسم الرابع بداهة أنا کما نعلم بتحقق العدم المتصل وارتفاعه کذلک نعلم علما اجمالیا بتحقق العدم فی أح 3

ین آخر خالف القسم الثالث الذ  ال یقین لنا بتحقق الکلی إال فی ضمن القصیر ولیس لنا یقین آخر بسبب العلم االجمالی وأما فی المقام فلنا یقوهذا ب
 وقد أشار شیخنا االستاذ دام ظله إلی ما قلنا فی مباحث االستصحاب.
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مع البناء علی االکثر وال یجب علیه ال وجوب سجود السهو  1فالمختار وجوب إتیان التاهد

الستصحاب عدم الزیادة وال االعادة لصحة صالته واقعا نعم فی مقام االفتاء ال بأس بکتابة أن 

 االحوط إتیان التاهد بقصد القربة المطلقة.

 ثانی: الفرع ال

د في هذه الصالة، فذکر ان إتیمع العلم بعدم  ما لو شكل و هو قائم بین الثالث و األربع التاهل

د باعتبار عروضه بعد  حقدس سره( أنل حکمه المضي و القضاء بعد السالم، ألنل الاكل في التاهل

 الدخول في القیام شكل بعد تجاوز المحلل فال یعتنی به بمقتضی قاعدة التجاوز.

کأنه حقدس سره( یرى أنل األمر في هذا الفرع أوضح من سابقه، ل السید الخوئیحقدس سره(: قا

.اه السابق، لعدم إحراز التجاوز ثمةنظراً إلی اختصاصه بقاعدة التجاوز غیر الجاریة في الفرع 

فحتی لو قلنا بعدم االطالق فی أدلة البناء علی االکثر یمکن القول بعدم وجوب التاهد فی 

 قام استنادا إلی قاعدة التجاوز.الم

 هذا ویرد علی التمسک بقاعدة التجاوز فی المقام أمور:

 االشکال االول: 

د إ ما ذکره السید الخوئی حقدس سره( بقوله: نل المفروض في المسألة العلم بعدم اإلتیان بالتاهل

ك بقاعدة التجاوز التي موردها الاك ال غی  ر.في هذه الصالة، و معه کیف یتمسل

                                       

 م الموافقة االحتمالیة.إما لجریان استصحاب بقاء الرکعة الثانیة وإما لحکم العقل بلزو 1
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بأنل مراده حقدس سره( إجراء القاعدة باإلضافة إلی الرکعة السید الخوئیحقدس سره(  أجاب عنه

رة فیها أم ال، فإنلها إن کان التي قام وکان ت الثانیة عنها بخصوصها، و أنله هل أتی بوظیفته المقرل

ان ما بیده الرابعة فهی إن کانت الثالثة وکو  الثانیة باطلة لعدم االتیان بالتاهدفما بیده الثالثة 

د في صحیحة لعدم بقاء محل التاهد  و ال منافاة بین هذا الاك و بین العلم بعدم اإلتیان بالتاهل

 هذه الصالة.

و بعبارة اخرى: العلم المزبور یحدث الاك في خروجه عن عهدة الرکعة التي قام عنها و أنله هل 

د، لبقاء محلل تدارکه بعد ء منها أم ال، فإنلها إن کانت الثابقي علیه شي نیة فقد بقي علیه التاهل

ء منها، و إنلما علیه قضاء ما فات أن لم یکن داخاًل في الرکن، و إن کانت الثالثة لم یبق علیه شي

عن الثانیة اللذي ال یمکن تدارکه. و بما أنل هذا الاك قد طرأ بعد الدخول في القیام اللذي به 

ك بقاعدة تحقلق التجاوز عن محلل التا د علی تقدیر وجوبه في هذه الرکعة، فال مانع من التمسل هل

 1اهالتجاوز لنفیه و عدم االعتناء به.

 لبقاء محل الرکعة والتاهد ما لم یرکع. وفیه

 االشکال الثانی:

ما أورده السید الخوئیحقدس سره( أیضا من اختصاص القاعدة بما ال یکون صورة العمل محفوظة 

ن بجمیع االجزاء والارائط حین العمل وإنما عرضه النسیان بعد الفراغ والتجاوز بأن احتمل االتیا

فلو صلی إلی جهٍة غفلًة ثم شکل فی کونها إلی القبلة، ال تجر  قاعدة الفراغ ألن صورة العمل 

                                       

 19/148الموسوعة  1
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محفوظة ولیس هو أذکر حین العمل وإنما یحتمل الصحة لمجرد المصادفة ال الحتمال االتیان 

نل القاعدة ال تعمل موارد المصادفات الواقعیة، فإنل مورد نه االن، قالحقدس سره(: إبما ذهل عن ذه

تاریعها ما إذا شكل المکللف بعد علمه بثبوت األمر في تحقلق االمتثال و انطباق المأمور به علی 

المأتي به، من أجل احتمال غفلته عن بعض الخصوصیات التي یذهل عنها غالباً بعد التجاوز و 

نتهاء عن العمل، و ال تکون الصورة محفوظة، فإنله ال یعتني بهذا االحتمال، لکونه أذکر حین اال

 .عللل بذلك في بعض نصوص البابالعمل و أقرب إلی الحق کما 

ا إذا لم تحتمل الغفلة النحفاظ صورة العمل، و کانت حالته بعد العمل کحالته حینه، للقطع  و أمل

د احتمال  فعاًل بما صدر عنه سابقاً و ة لمجرل عدم کونه آن ذاك أذکر، و إنلما الاك في الصحل

عن تحت االختیار کما لو فرغ عن صالته فاكل  المصادفة االتفاقیة و المطابقة مع الواقع، الخارجة

في أنل هذه الجهة المعیلنة التي صللی إلیها هل هي قبلة أم ال، أو فرغ عن وضوئه فاكل في أنل 

ة لمحض الصدفة، ففي أمثال هذا المائع الخاص  أ به هل هو ماء أم ال، فأحتمل الصحل اللذي توضل

ة المستندة إلی االتفاق البحت.  ذلك ال تجري القاعدة بوجه، لعدم تکفللها إلثبات الصحل

ده في الرکعة التي قام عنها فصورة العمل محفوظة،  و المقام من هذا القبیل، فإنله یعلم بعدم تاهل

د و إنلما یحتمل ا د الصدفة، و أن تکون هي الرکعة الثالثة واقعاً التي ال أمر بالتاهل ة لمجرل لصحل

رة ال یستند إلی احتمال  فیها. فاکله في الخروج عن عهدة تلك الرکعة و اإلتیان بالوظیفة المقرل

 الغفلة، بل یرتبط بالمصادفات الواقعیة، و قد عرفت عدم جریان القاعدة في أمثال المقام.
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ء، و ا الفرع حال الفرع السابق، و حکم القیام حکم الجلوس بعینه و ال یزید علیه بايفحال هذ

 1.اهٍد واحدالمسألتان من وا

ال یقال: إن التعلیل باالذکریة لیست فی أخبار قاعدة التجاوز، ألنا نقول: إن مفاد القاعدتین أمر 

 ا عند العقالء.عقالئی وال یستفاد منهما تعبد خاص وال ریب فی اختصاص موردهم

إجمال القاعدة من هذه الجهة ولو سلم فالتعلیل باالذکریة حکمة ال علة  هذا ولکن المختار

والسر فی ذلک استهجان التعلیل بما ال یتحقق فی غالب االفراد بل بما ال یکون غالبا فی االفراد 

کان التعبیر بهذا  فلو قلت ال تأکل الرمان ألنه حامض وکان الغالب فی الرمان هو الحلول منه

االسلوب مستهجنا وال یمکن القول فیه بأن العلة تعمم وتخصص بل المتعارف أن یقال ال تأکل 

الحامض وأما تعلق النهی بمطلق الرمان ثم التعلیل بما یوجب انحصاره فی أفراد قلیلة فهو غیر 

 متعارف.

دقائق فال أذکریة حین العمل من والمقام من هذا القبیل فإن الصالة أو الوضوء ال یطول أکثر من 

 2حین الفراغ فی االعم االغلب.

کیف ولو کانت االذکریة علة لکان الالزم أن یقال إن کنت حین العمل أذکر فالوضوء صحیح وإال 

فال وأما الجواب المطلق بالصحة والتعلیل باالذکریة فمستهجٌن فهو إما مجمل وال نعلم المراد 

                                       

 19/148الموسوعة  1
فیها باالذکریة وفیه أن الاک بعد الفراغ یامل االیام واالسابیع بعد العمل فال وجه لقصر النظر علی ما بعد العمل بال فصل کیف وظاهر ما ورد التعلیل  2

ِ عهو ما کان الاک بعد مدة من العمل وإلیک نص الخبر: ُمَحمَّ  ه ِد بِْن ُمْسلٍِم َعْن أَبِي َعبِْد الل أَنَُّه َقاَل: ِإْن  لیه السالمُد بُْن َعلِيِّ بِْن الُْحَسْیِن بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ
ُجُل بَْعَد َما َصلَّی فَلَْم یَْدِر أَ ثاََلثاً َصلَّی أَْم َأْربَعاً َو کَاَن یَقِیُنُه ِحیَن انَْصَرَف أَنَّ  اَلَة َو کَاَن ِحیَن انَْصَرَف أَقَْرَب إِلَی الَْحقِّ مِْنُه بَْعَد َشكَّ الرَّ ُه کَاَن َقْد أَتَمَّ لَْم یُِعِد الصَّ

 8/246َذلَِك. .اوسائل 



129 
 

إال أن الحکمة أیضا ال بدل وأن یکون متوفرا فی غالب االفراد. نعم  منه وإما أن التعلیل حکمة

 القدر المتیقن جریان القاعدة فی موارد االذکریة کما لعله الماهور. 

إن قیل لعل المراد التعبد باالذکریة؛ قلنا یلزم من ذلک لغویة ذکره فإن المفروض صحة العمل 

 حة من دون التعلیل.مطلقا فکان االنسب فی الجواب االکتفاء بالص

ونظیر المقام ما ورد من تعلیل أن المنی یوجب الغسل والبول یوجب الوضوء بأن المنی یوجب 

جنابة جمیع االعضاء فإن هذا التعلیل ال نفهم المراد منه ومثله ما ورد من التعلیل فی مقام 

 الفرق بین الحیض واالستحاضة فاالحسن إیکال علمه إلی أهله.

 لث:االشکال الثا

إن مورد أخبار التجاوز هو ما کان المکلف عالما بمحل الجزء إال أنه شاک فی إتیانه فی محله 

وعدمه کما لو قام عن الثانیة وشک فی إتیان التاهد ولکن المقام علی عکس من ذلک فإن 

المفروض أنه عالم بعدم إتیان التاهد وإنما یاک فی محله وأن محله هل هی الرکعة التی قام 

ا أم ال بعبارة أخر  إن الاک فی محل المتروک وأنه هل بقی التکلیف بإتیانه لبقاء محله أم عنه

 ال فالقول بأنه لیس محال له إستنادا إلی قاعدة التجاوز ماکل.  

فالمختار لزوم هدم القیام واالتیان بالتاهد مع البناء علی الرابعة ثم االتیان بصالة االحتیاط وال 

 یجب قضاء التاهد.

 تتمة
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قولهحقدس سره( فحکمه المضی والقضاء بعد السالم، یعنی أن حکمه البناء علی الرابعة ثم 

االتیان بصالة االحتیاط ثم قضاء التاهد وال یجوز تقدیم القضاء علی صالة االحتیاط ألنها جزء 

إال أن  والقضاء خارج عنها فلو قدمه علیها تبطل صالة االحتیاط بالزیادة فیها اللهممن الصالة 

 یأتی بها بقصد القربة المطلقة إال أنه مع ذلک یجب علیه القضاء بعد االتیان بصالة االحتیاط.

 : 12المسألة 

إذا شكل في أنله بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثاني ألنله شاكل بین 

قاء محلله، و أیضاً هو مقتضی البناء علی و األربع، و یجب علیه الرکوع ألنله شاك فیه مع ب الثالث

ا لو انعکس بأن کان شاکلاً في أنله قبل الرکوع من الثالثة أو بعده من  األربع في هذه الصورة. و أمل

، و ذلك ألنل  الرابعة فیحتمل وجوب البناء علی األربع بعد الرکوع، فال یرکع بل یسجد و یتمل

ن حیث إنله أحد طرفي شکله، و طرف الاك األربع بعد مقتضی البناء علی األکثر البناء علیه م

الرکوع، لکن ال یبعد بطالن صالته ألنله شاكل في الرکوع من هذه الرکعة، و محلله باق فیجب علیه 

ا زاد رکوعاً أو نقص رکعة، فال یمکن إتمام الصالة مع البناء  أن یرکع، و معه یعلم إجمااًل أنله إمل

 رکوع مع هذا العلم اإلجمالي.علی األربع و اإلتیان بال

 الفرع االول:

ما لو شک بین الثالث واالربع إال أنه عالم بأن ما بیده إن کانت الثالثة فقد رکع وإن کانت الرابعة 

 فلم یرکع أما لو علم بإتیان الرکوع فیهما أو عدمه کذلک فال محذور فی البناء علی االکثر.
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لبناء علی االکثر وإتیان الرکوع لکونه شاکا فی إتیان کم الماتن حقدس سره( بلزوم اهذا وقد ح

الرکوع فی هذه الرکعة ولم یتجاوز المحل وألن مقتضی البناء علی االربع هو ترتیب جمیع االثار 

 التی منها عدم االتیان بالرکوع کما سبق مفصال فی المسألة السابقة.

الة للعلم بأن صالة االحتیاط ال حقدس سره( بأن المختار بطالن الصأورد علیه السید الحکیم

یوجب الجبر ألن ما بیده إن کانت الرابعة فال حاجة إلی صالة االحتیاط وإن کانت الثالثة فالصالة 

باطلة بزیادة الرکوع فال یجد  إضافة صالة االحتیاط اللهم إال أن یقال بتبدل تکلیف الااک إلی 

فی صحة الصالة ونظیره ما وقع من الخالف فی  الرکعة المفصولة وإن کان عالما بأنه ال دخل لها

تنجس بدن الحیوان فلو شک فی بقاء النجاسة علی بدنه وبالتالی شک فی نجاسة مالقیه فإن 

قلنا بأن بدن الحیوان یتنجس غایة االمر إن زوال العین مطهر له فیجر  استصحاب النجاسة 

موضوع الحکم بنجاسة المالقی وإن قلنا  علی بدن الحیوان وبضمیمة المالقاة الحاصلة وجدانا یتم

بأنه ال یتنجس وإنما هو حامل لعین النجاسة فال یحکم بنجاسة المالقی ألن استصحاب بقاء 

النجاسة ال یثبت مالقاة الید معها مع أنا نعلم تفصیال بأنه ال دخل لهذا الخالف فی تحقق 

ن الحیوان فالمالقی قد تنجس سواٌء النجاسة الواقعیة بداهة أن العین لو کانت موجودة علی بد

قلنا بأن بدن الحیوان یتنجس أم ال وإن کانت زائلة فالمالقی طاهر علی القولین أیضا إال أنه مع 

ذلک قد تعبدنا الاارع المقدس بالنجاسة علی قول دون آخر وهکذا الکالم فی المقام فإن وجوب 

حة تعبدا وإن لم یکن لها دخل فی الجبر، صالة االحتیاط تعبٌد واالتیان بها یوجب الحکم بالص

 حیعنی االعتناء بالاک فی المحل( قال السید الحکیمحقدس سره(: العمل علی هذه القاعدة

علی تقدیر  الصالة إما باطلة بزیادة الرکوع یوجب العلم بعدم الحاجة إلی رکعة االحتیاط، ألن

: أن تمام موضوع وجوب صالة االحتیاط هو کونها ثالثا، أو تامة علی تقدیر کونها أربعاً. و دعوى
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الاك بین األقل و األکثر، و إن علم بعدم االحتیاج إلیها غیر ظاهرة، و إن صدرت من بعض 

علی أنه من قبیل علة التاریع،  -من کونها متممة للنقص -بحمل ما في النصوص -األعاظم

فان ذلك إن  -وظیفة المجعولة للااكالتي ال یلزم اطرادها، و أن الواقع بمجرد الاك ینقلب إلی ال

لم یکن خالف المقطوع به من النصوص، فال أقل من کونه خالف الظاهر. مع أن الزمه أن لو 

شك بین الثالث و األربع فغفل عن الاك و ضم رکعة متصلة بطلت صالته، و إن علم بعد ذلك 

 1داً.أنها ثالث، و أن ضم الرکعة کان في محله. و هو کما ترى. فتأمل جی

لو شک بین الثالث واالربع إال أنه أتی بالرکعة  أنهالنقض بمن حقدس سره( وأما ما ذکره 

القول هو  الماکوکة متصلة عمدا أو غفلة ثم انکاف الوفاق وأن ما أتی به کان صحیحا فالزم هذا

 بطالن لتبدل تکلیفه وال یلتزم به أحد.االلتزام بال

یلٌر بین رکعة متصلة أو رکعة منفصلة فال یتم النقض إال أنه یمکن القول بأن الااک مخ فیه أنهف

لمقام للعلم تفصیال ببطالن صالته لو بنی علی االقل وأضاف رکعة متصلة؛ بداهة ال تخییر فی ا

أنه لو رکع بعد هذا البناء فیعلم إجماال بأنه إما زاد رکوعا لو کان ما بیده الثالثة وإما زاد رکعة لو 

وإن لم یرکع فال یمکنه إحراز الفراغ الحتمال کون ما بیده الرابعة وقد نقص  ابعةکان ما بیده الر

  2عنها رکوعا وأضاف رکعة.

                                       

 7/610المستمسک  1
تفصیل بطالن صالته ألنه إن أتی بالرکوع مضافا إلی أنه لو اختار فی المقام العدل الثانی وهو البناء علی االکثر وإضافة رکعة منفصلة فیعلم أیضا بال-وفیه  2

ئیة باطلة ألنه إما فی بعد هذا البناء یعلم أن صالة االحتیاط لغٌو کما سبق وإن لم یأت بالرکوع فیعلم بالتفصیل أن التاهد والسالم فی الرکعة الرابعة البنا
ر بالبناء علی االکثر إن کان إرشادیا إلحراز صحة العمل فهو المطلوب وإن کان أن االم -الثالثة وإما فی الرابعة الباطلة بترک الرکوع فتکون الصالة باطلة

بأن االمر  مولویا فیتم النقض وأما القول بأن الواجب مولویا تخییرٌ  کما تر  بداهة أن اتصال الرکعة ال یوجب إحراز صحة العمل فال بدل من القول
 التعیینی باالنفصال إرشاد .کما هو المطلوب.
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وفاقا للسید الحکیم والسید الخوئیحقدس سرهما( انصراف أدلة البناء علی  هذا ولکن االقوی

سائر الجهات االکثر إلی ما توفر فیه شرطان احتمال الجبر بصالة االحتیاط وصحة الصالة من 

غیر احتمال النقصان فی الرکعة وإال فالمرجع عموم صحیحة صفوان المانعة عن جریان 

االستصحاب الدالة علی أن الاک فی الرکعات مبطل، قال السید الخوئیحقدس سره(: أنل 

قد دللتنا علی البطالن في کلل شك متعللق بعدد الرکعات و لم یکن معه ظن، و  1صحیحة صفوان

یة االستصحاب في باب الرکعات، خرجنا عن هذا هو  لي اللذي نعتمد علیه في عدم حجل األصل األول

نة للزوم البناء علی األکثر و  ذلك في موارد الاکوك الصحیحة بمقتضی النصوص الکثیرة المتضمل

 اإلتیان بالرکعة الماکوکة مفصولة، التي عمدتها موثلقة عمار الناطقة بأنل شأن تلك الرکعة الجبر

 2.علی تقدیر النقص، کما أنلها نافلة علی التقدیر اآلخر

ة  و المستفاد من هذه النصوص و ال سیما الموثلقة أنل مورد البناء و تاریع الرکعة الضامنة لصحل

الصالة و سالمتها عن الزیادة و النقصان ما إذا کانت هذه الرکعة متلصفة بالجابریة علی تقدیر 

ة من غیر ناحیة النقص، بحیث لو کانت النقص، و أن تکون الصالة ف ي حدل ذاتها موصوفة بالصحل

ت بعد ضمل  ة الفعلیة، کما أنلها لو کانت ناقصة لصحل ة بحسب الواقع لکانت محکومة بالصحل تامل

 3الرکعة المفصولة.اه

                                       

 1ح  15/ أبواب الخلل الواقع في الصالة ب 225: 8سائل الو 1
 8/213الوسائل  2
 19/156الموسوعة  3
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بل لو قلنا بجریان االستصحاب فال یمکن تصحیح الصالة فی المقام لالبتالء إما بالعلم االجمالی 

ولهذا قال السید الحکیمحقدس سره( إنه کما ال یجد  العمل  1إما بترک العمل بقاعدة التجاوز.و

بقاعدة الاک فی المحل والبناء علی االکثر معا کذلک ال یجد  العمل بواحد منهما وترک 

االخر، قالحقدس سره(: یمتنع العمل بقاعدة البناء علی األکثر وحدها. أوال: من جهة أنه طرح 

ل قاعدة الاك في المحل بال وجه. و ثانیا: من جهة أن ظاهر أدلة قاعدة البناء علی األکثر لدلی

کونها حکماً في ظرف احتمال الموافقة، و هو غیر حاصل في الفرض، للعلم بأن التسلیم علی 

و الرابعة البنائیة غیر ماروع، إما لکونه تسلیما عن الثالث، أو لکون الصالة باطلة بترك الرکوع. 

مجرد الحکم باالجزاء علی تقدیر المخالفة ال یوجب ظهور أدلتها فیما یعم الفرض، کما عرفت 

آنفاً. و من ذلك یظهر ضعف الدعوى المتقدمة التي ادعیت في المقام أیضا. کما أنه یمتنع أیضا 

لبناء العمل بقاعدة الاك وحدها بالبناء علی األقل أوال: من جهة اإلشکاالت المتقدمة في جواز ا

علی األقل في الاکوك غیر المنصوصة. و ثانیاً: من جهة العلم ببطالن الصالة، إما لزیادة الرکوع 

علی تقدیر کونها ثالثا، أو لزیادة رکعة، علی تقدیر کونها أربعاً. و من ذلك یظهر: أن الحکم 

 بالبطالن في الفرض أظهر.اه

ک الرکوع فی ما بیده ویسجد سجدتین نعم یمکن لنا تصحیح هذه الصالة بهذا التقریب: یتر

ویقصد بهما الجزئیة إن کان ما بیده الثالثة وإال فهو ریاضة ثم یقوم ویسبح بقصد القربة المطلقة 

ثم یرکع بنفس القصد السابق فی السجود یعنی یقصد به الجزئیة للرکعة الرابعة وإال فهو ریاضة 

                                       

لو سلم جریانها فی وفیه أنه لو قلنا بجریان استصحاب بقائه فی الثالثة وحجیة المثبتات فعلیه البناء علی االقل من دون االتیان بالرکوع وقاعدة التجاوز  1
قبل تجاوز المحل إنما هو فی ما إذا علم بأنه فی المحل وشک فی إتیان العمل ال ما إذا کان الاک فی إتیان العمل ناشاً من  ألن االعتناء بالاک–المقام 

 فهی محکومة باالستصحاب. -الاک فی بقاء المحل
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ة ألن ما بیده إن کانت الثالثة فلم یزد فیها ثم یسجد کذلک ویسلم فإنه حینئذ یعلم بصحة الصال

رکوعا وإن کانت الرابعة فلم یزد فیها سجودا ألنه قد أتی بهما ریاضة وقد رکع لها أیضا. وال 

ینافیه ما ورد من بطالن الصالة بزیادة سجدة التالوة ألن المفروض فی المقام أنه لم یقصد 

إال أن یقال بصدق السجود والزیادة بمجرد وضع  السجود علی التقدیر االخر ولو للتالوة اللهم

 الجبهة علی االرض لکنه ممنوع.

کما ال وجه للقول بأنه تردید فی النیة وتعلیق فیها فیکون مبطال لما سبق فی ذیل المسألة 

االولی ودعو  انهدام صورة الصالة أیضا کما تر  فإنه لیس بأکثر من قتل الحیة فیها. هذا ولکنه 

 نفتی بجواز ذلک.مع ذلک ال 

 الفرع الثانی:

بأن علم أنله إن کان في الثالثة فهذا قیام قبل الرکوع و إن کان في الرابعة فهو  عکس الفرع االول

قیام بعد الرکوع، فاحتمل حقدس سره( بدواً وجوب البناء علی األربع بعد الرکوع، فیمضي في 

بناء علی األربع اللذي هو أحد طرفي الاك، مقتضی البناء علی األکثر الصالته من غیر رکوع، ألنل 

 و طرف الاك في المقام هو األربع المقیلد بما بعد الرکوع.

و أخیراً لم یستبعد حقدس سره( بطالن الصالة، نظراً إلی أنله شاكل باألخرة في رکوع هذه الرکعة 

یه أن یرکع بمقتضی قاعدة مع بقاء محلله، و أدللة البناء ال تتکفلل بإثبات اللوازم العقلیة، فیجب عل

ا بزیادة الرکوع لو کان ما بیده رابعة، أو بنقصان الرکعة لو  الاك في المحل، و معه یعلم إجمااًل إمل

 کان الثالثة الموجب للبطالن علی التقدیرین.
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فیلزم من إعمال القاعدتین أعني قاعدة الاك في المحل، و قاعدة البناء علی األکثر المخالفة 

لعملیة للمعلوم باإلجمال، فال یمکن إتمام الصالة مع هذا العلم اإلجمالي. هذا حاصل ما القطعیة ا

 أفاده حقدس سره( في هذه المسألة.

أنل نقصان الرکعة  من ذیل المسألة السابقةبما سبق فی حقدس سره(  أورد علیه السید الخوئی

االحتیاط و کونها جابرة للنقص متی کان طرفاً للعلم اإلجمالي فال أثر له بعد تدارکها برکعة 

ماً واقعیاً لدى الحاجة إلیها، و ال بدل في تنجیز العلم اإلجمالي من فرض حتلی واقعاً و  جزءاً متمل

أثر مترتِّب علی الواقع علی کلل تقدیر، و هو منفي في المقام، إذ ال أثر في البین عدا احتمال 

1زیادة الرکوع المدفوعة باألصل من غیر معارض.
 

ثم استدل قدس سره علی بطالن الصالة بعدم جریان أدلة الاکوک فی المقام فیکون المرجع 

شٍک متعلق بالرکعات بتقریب أن المعیار فی  فی کلل  بطالنالعموم صحیحة صفوان الدالة علی 

أدلة البناء علی االکثر هو کون الاک بحیث یامله قوله علیه السالم أال أعلمک شیءا إن زدته 

فهی نافلة یعنی أن ه فال شیء علیک یعنی إن کان ما یضیفه من صالة االحتیاط زائدا أو نقصت

لنقصان الصالة  وإال فهی جابرة ال حاجة فیها بصالة االحتیاطکانت صحیحة کاملة الصالة قد 

ومن المعلوم أن المکلف فی المقام بعد البناء علی  2بحیث تصیر الصالة بضمها صحیحة کاملة

یأت بالرکوع فال تکون صالة االحتیاط جابرة علی تقدیر النقص الحتمال کونه فی  االکثر إن لم

                                       

 19/155الموسوعة  1
ِ علیه  2 ه ابَاطِيِّ َقاَل: َسَألُْت َأبَا َعبِْد الل اِر بِْن ُموَسی السَّ اَلِة فََقاَل َأاَل ُأَعلُِّمَك َشْیئاً إَِذا َفَعْلتَُه ثُمَّ َذکَْرَت َأنََّك أَتَْمْمَت أَْو السالم َعْن َشيْ َعمَّ ْهِو فِي الصَّ ٍء مَِن السَّ

َت َو َسلَّْمَت فَُقْم فََصلِّ َما َظَنْنَت َأنََّك نََقْصَت فَِإْن کُْنَت َقْد أَتَْمْمَت لَْم یَکُْن ٌء؟ ُقلُْت: بَلَی، َقاَل: إَِذا َسَهْوَت فَابِْن َعلَی اأْلَکْثَِر فَِإَذا َفَرغْ نََقْصَت لَْم یَکُْن َعلَْیَك َشيْ 
 8/213ٌء َو إِْن َذکَْرَت َأنََّك کُْنَت نََقْصَت کَاَن َما َصلَّْیَت تََماَم َما نََقْصَت. الوسائل َعلَْیَك فِي َهِذِه َشيْ 
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بحجة أن مفاد أدلة الاکوک الصحیحة مفاد االصول  -الثالثة وقد ترک رکوعها وإن أتی بالرکوع 

وال یعد أمارة حاکیة ومفادها مجرد التعبد بالبناء علی االکثر العملیة فإنها تعطی وظیفة الااک 

فکونه فارغا عن الرکوع علی تقدیر الرابعة إنما هو للعلم االجمالی وال دخل ألدلة اقع عن الو

فال تکون صالة االحتیاط نافلة علی تقدیر الکمال الحتمال  -کما هو المختار الاکوک فی ذلک 

ا أن یبني علی  ا في الفرض الثاني: فامل کونه فی الرابعة وقد زاد فیها رکوعا، قالحقدس سره(: أمل

اًل، أو یبني و یأتي بالرکوع کما ذکره أخیراً  األربع و یمضي من غیر رکوع کما احتمله الماتن أول

. و ال یمکن تصحیح الصالة علی التقدیرین.  استناداً إلی قاعدة الاك في المحلل

ل: فلعدم احتمال جبر صالة االحتیاط للنقص المحتمل، ألنلها إن کانت الرابعة  ا علی األول أمل

ة و معها ال حاجة إلی صالة االحتیاط، و إن کانت الثالثة فالصالة باطلة لنقصان فالصال ة تامل

 الرکوع، فال تصلح الرکعة لجبر النقص علی هذا التقدیر.

فهذه الصورة تفارق الصورة السابقة في أنل مناأ البطالن هنا نقصان الرکوع، و هناك زیادته، بعد 

ی صالة االحتیاط في تقدیر، و عدم صالحیلتها لجبر النقص اشتراکهما في القطع بعدم الحاجة إل

 المحتمل في التقدیر اآلخر.

ا علی الثاني: فألنل رکعة االحتیاط و إن کانت جابرة علی تقدیر کون ما بیده الثالثة، إالل أنلها  و أمل

تها في نفسه ا علی تقدیر لو کانت الرابعة واقعاً فالصالة باطلة ألجل زیادة الرکوع. فال یحتمل صحل

ق االحتمال المزبور.  األربع، و مورد الجبر بصالة االحتیاط خاص بما إذا تطرل

ا لوقوعهما في الثالثة د و التسلیم ال أمر بهما جزماً، إمل ، و بعبارة اخرى: یعلم حینئذ أنله عند التاهل

سناه من لکون الصالة باطلة في نفسها فال جرم یندرج في الاکوك الباطلة بمقتضی ما أسل أو 
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م المستفاد من صحیحة صفوان، و بذلك تعرف أنل األظهر البطالن في جمیع  األصل المتقدل

 1فروض المسألة و شقوقها.اه

فإن قیل بعد عدم إمکان التمسک بأدلة الاکوک نتمسک باالستصحاب قلنا هذا مبتن علی 

من المبطلة  القول باختصاص صحیحة صفوان بمن لم یدر أنه کم صلی الذ  هو من الاکوک

ُد بُْن  وأنها ال تامل مطلق الاک فی الرکعات کما ال یبعد خالفا للسید الخوئیحقدس سره( ُمَحمَّ

ِد بِْن َخالٍِد َعْن َسْعِد بِْن  ِد بِْن عِیَسی َعْن ُمَحمَّ ِد بِْن یَْحَیی َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ یَْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ

 ِ َو لَْم یََقْع َوْهُمَك  ْنَت اَل تَْدِري کَْم َصلَّْیَت قَاَل: ِإْن کُ  لیه السالمع ي الَْحَسنِ َسْعٍد َعْن َصفَْواَن َعْن َأب

اَلَة.َعلَی َشيْ  فإن الااک بین الثالث واالربع مثال عالم بأنه قد صلی ثالثا فإن قیل  2ٍء فََأعِِد الصَّ

بأنه قد أتی علی االقل برکعة علیهذا ال یوجد مورد لهذه الصحیحة فإن الااک أیا من کان عالم 

واحدة، قلنا مورده ما لو شک حال القیام بین االولی والثانیة بناء علی أن قوام الرکعة بالرکوع فهو 

 الرکعات أم ال. ال یعلم أنه صلی شیئا من 

وکیف کان فلوال هذه الجهة فال محذور فی التمسک باستصحاب بقاء الرکعة الثالثة وعدم إتیان  

فعلیه الرکوع بمقتضی قاعدة الاک فی المحل وإضافة رکعة عمال بقاعدة االشتغال الرابعة 

واحتمال الزیادة فیهما مدفوع باالصل، قال فی المستمسک: یمکن أن یقال: إن أدلة البناء علی 

األکثر لما کانت إرفاقیة تسقط، حیث یلزم من إعمالها البطالن و لو بضمیمة قاعدة أخرى، 

                                       

 19/157الموسوعة  1
 8/226الوسائل  2
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وعلی أ  یمکن تصحیح الصالة فی هذا الفرع  1.اهعلی أصالة األقل ، و یعملفتسقط في المقام

 باالستصحاب بخالف الفرع االول.

 13 المسألة

إذا کان قائماً و هو في الرکعة الثانیة من الصالة و علم أنله أتی في هذه الصالة برکوعین و ال  

ة باطلة أو أتی فیها بواحد و أتی باآلخر یدري أنله أتی بکلیهما في الرکعة األُولی حتلی تکون الصال

فیجب علیه  باقٍ  في هذه الرکعة فالظاهر بطالن الصالة، ألنله شاك في رکوع هذه الرکعة و محلله

أن یرکع مع أنله إذا رکع یعلم بزیادة رکوع في صالته و ال یجوز له أن ال یرکع مع بقاء محلله فال 

 یمکنه تصحیح الصالة.

یرکع للزم طرح العمل بقاعدة التجاوز ألن المفروض أنه شاک فی إتیان الرکوع أنه لو لم  حاصله

فی الرکعة الثانیة وهو عالم بأنه فیها ولو رکع لزم العلم بزیادة رکوع إما فی الرکعة االولی وإما فی 

 الثانیة فال یمکن الحکم بصحة الصالة.

قاعدة التجاوز مع العلم بعدم حقدس سره( بأنه ال مجال للتمسک بأورد علیه السید الخوئی

ا المتثاله و سقوط أمره، أو لبطالن الصالة قبل حین، و إمر فعاًل بالرکوع في هذه الرکعة األ مل

الة الباطلة، و ال شكل أنل قاعدة لزوم االعتناء بالاک فی المحل معلوم أنله ال أمر بالرکوع في الص

م باحتمال بق ا لإلتیان التي موردها الاك في االمتثال تتقول اء األمر، و ال أمر هنا بالرکوع جزماً أمل

 أو للبطالن.
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صحة الصالة استنادا إلی جریان قاعدة الفراغ فإنا نعلم بإتیان رکوعین ثم اختار )قدس سره( 

وناک فی صحتهما بسبب الاک فی رعایة الترتیب بینهما بحیث لو کانا معا فی رکعة واحدة 

اء الواجب االرتباطی ماروط بتحقق سائر االجزاء صحیحا فلو ألن کل جزء من أجز-بطال جمیعا 

وقد حقق فی محله جریان قاعدة  -لم یرکع فی الرکعة الثانیة بطل الرکوع فی الرکعة االولی أیضا

الفراغ فی موارد الاک فی صحة أجزاء الصالة بعد الفراغ عنها کجریانها فی موارد الاک فی 

، قالحقدس سره(: المفروض فیما نحن فیه أنل المصللي عالم صحة أصل الصالة بعد الفراغ عنها

بذوات هذه األجزاء و أنله أتی برکوعین و قراءتین و سجدتي الرکعة األُولی، و إنلما الاك في وقوع 

ته و فساده، إذ لو کان قبل  الرکوع الثاني في محلله، الموجب بطبیعة الحال للاك في صحل

ة، و مقتضی قاعدة الفراغ سجدتي الرکعة األُولی وقع فاسد اً، و لو کان بعدهما اتلصف بالصحل

 الجاریة في نفس الرکوع البناء علی وقوعه صحیحاً. و نتیجة ذلك التعبلد بوقوعه في الرکعة الثانیة.

و لیس هذا من اللوازم العقلیة إلجراء القاعدة لیکون من األصل المثبت، بل هو بعینه مفاد 

اها ب ة الرکوع في مفروض الکالم لیس القاعدة و نفس مؤدل الذات، لما عرفت من أنل الاك في صحل

إالل من ناحیة اتِّصافه بالترتیب، و أنله هل وقع في محلله الارعي اللذي هو عبارة عن کونه بعد 

 القراءة من الرکعة الثانیة أم ال.

ة بهذا المعنی مورداً للتعبلد بمقتضی قاعدة الفراغ الدالل  ة علی عدم االعتناء بالاك فاذا کانت الصحل

ر له، و أصبحنا  ة، فقد أحرزنا وقوع الرکوع في محلله المقرل ته معلوم الصحل و فرض الماکوك صحل

بمثابة العالمین بذلك و لو تعبلداً، و قد عرفت عدم اعتبار الدخول في الغیر في جریان هذه 
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نحتاج إلی اإلعادة بمقتضی للاك في وقوع الرکوع في محلله لالقاعدة. و معه ال یبقی مجال 

 1اهقاعدة االشتغال الجاریة في أصل الصالة، لحکومة هذه القاعدة علیها.

موضوع قاعدة الشک فی المحل هو الشک فی إتیان العمل وال یشترط فیه احتمال 

 االمر أو إمکان تدارکه

 وفیهما نظر: 

ل فألن غایة ما یستفاد من ولزوم االعتناء بالاک فی المح أما ما أورده علی قاعدة التجاوز

أدلتها هو أنه ال یمکن الحکم بصحة الصالة ما لم یأت بالرکوع سواء أمکن تصحیح الصالة بإتیانه 

 أم ال.

بعبارة أخر  إن المکلف فی المقام یحتمل صحة صالته الحتمال وقوع الرکوع الثانی فی الرکعة 

تمال والحکم ببطالن الصالة تعبدا من الثانیة إال أن مقتضی قاعدة التجاوز هو رفض هذا االح

دون االتیان بالرکوع وهذا ال ینافی الحکم ببطالن الصالة مع االتیان بالرکوع أیضا لوقوع الخلل 

فی أمر آخر فالمقام نظیر ما لو شک فی الرکوع وهو فی القیام إال أنه قد أحدث قبل تدارک 

التجاوز للعلم بأنه ال أمر له بالرکوع إما الماکوک فهل یمکن القول بأنه ال مجال ههنا لقاعدة 

 المتثاله وإما لبطالن الصالة قبل حین!

بعبارة ثالثة إن مفاد القاعدة لیس إال رفع احتمال صحة الصالة من دون الرکوع وال یستفاد منها 

االمر بالرکوع أو الحکم بصحة الصالة معه أصال، نعم بما أن الغالب فی موارد هذه القاعدة هو 
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کان تصحیح الصالة بعد االعتناء بالاک وتدارک الماکوک قد یتوهم کونه دخیال فیها إال أنه إم

کما تر  ال دلیل علیه بل مفاد القاعدة مجرد الحکم بعدم صحة الصالة بال رکوع نعم مقتضی 

ذلک فیما إذا لم یکن فی البین محذور آخر هو الحکم بالصحة مع االتیان بالرکوع إال أن اآلمر 

لرکوع حینئٍذ أیضا هو االمر االولی ال قاعدة الاک فی المحل فهو نظیر استصحاب بقاء الحدث با

فإنه ال یحکم بلزوم التطهیر بل اآلمر به هو االمر بالصالة وعلیه فقول الماتن قدس سره یجب 

علیه أن یرکع، وجوب إرشاد  یعنی یجب علیه التدارک لتصحیح الصالة فیما أمکن ذلک وفیما 

 یمکن فال یجب التدارک ولهذا أعقبه بال فصل بأنه مع أنه إذا رکع الخ.ال 

هذا ونظیر المقام ما یقال من أن االمر بالجزء کالسجود مطلق یامل القادر والعاجز غایة االمر 

إن العاجز عن السجود ال أمر له بالصالة وهذا ال ینافی شمول دلیل الجزئیة له أیضا وکذلک 

الصالة بال رکوع وإن کان ال تصح معه أیضا إال أنه ال دخل له بقاعدة الاک  المقام فإنه ال تصح

 فی المحل.

أما ما استدل به حقدس سره( علی تصحیح الصالة من التمسک بقاعدة الفراغ ففیه أن قاعدة 

الفراغ إنما یدل علی صحة الصالة وال یدل ال علی وقوع الارط الذ  من أجله وقع الاک فی 

 ترتیب وال علی وقوع الرکوع الثانی فی الرکعة الثانیة.الصحة وهو ال

 مفاد قاعدة الفراغ صحة المشروط ال تحقق الشرط

توضیح ذلک أنا لو شککنا فی صحة الصالة بعد الفراغ عنها من أجل الاک فی تحصیل الطهارة 

علی  عن الحدث وعدمه فمقتضی قاعدة الفراغ هو الحکم بصحة الصالة إال أنه کما تر  ال یدل

تحقق الارط الذ  من أجله حدث الاک فی صحة الصالة وهو الوضوء وکذلک المقام فإن غایة 
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ما یستفاد من قاعدة الفراغ عن ذات الرکوعین هو الحکم بصحتهما وال یستفاد منها الحکم 

بتحقق الترتیب بینهما فضال عن الحکم بوقوع الرکوع الثانی فی الرکعة الثانیة نعم الزم الحکم 

حة الرکوع الثانی هو وقوعه فی الثانیة مرتبا إال أنه کما تر  الزم العقلی والمفروض أن قاعدة بص

الفراغ ال تثبت هذه اللوازم کما هو صریح کالمه قدس سره وإن کان ظاهر بعض کلماته فی سائر 

ه( المواضع هو أنها من االمارات ودعو  خفاء الواسطة مما ال یلتزم به السید الخوئیحقدس سر

 کما هو الحق علی تفصیل فی محله.

والحاصل أنه ال یمکن الحکم بصحة الصالة ما لم یثبت وقوع الرکوع فی الثانیة ودونه خرط القتاد 

 لوضوح أن قاعدة الفراغ إنما یدل علی صحة الماروط وال یدل علی تحقق الارط.

رکوعین تعبدا کما هو ال حاجة لنا بإثبات ذلک بل یکفی لنا مجرد الحکم بصحة ال ال یقال:

المفروض أن الاک قبل تجاوز محل الرکوع فی الرکعة  ألنا نقول:الحال فی مثال الوضوء؛ 

الثانیة وبعد الفراغ عن الرکوعین فما لم یثبت الرکوع فی الثانیة ال یمکن المنع عن جریان قاعدة 

 لزوم االعتناء بالاک فی المحل.

ثبتاتها حجة والمفروض أن الااک فی المقام عالم نتمسک بقاعدة ال تعاد فإن م فإن قلت:

بإتیان ذات الرکوعین وإنما الاک فی تحقق شرطهما فیکون الماکوک داخال فی المستثنی منه 

 ال فی المستثنی من قاعدة ال تعاد.

 المراد من الرکوع فی مستثنیات ال تعاد هو الرکوع فی کل رکعة ال ذات الرکوع
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قاعدة ال تعاد لیس مجرد ذات الرکوع بل المستثنی هو الرکوع فی  إن المستثنی عن قلت: أوال

لامول قاعدة ال –کل رکعة کیف ولوال ذلک للزم الحکم بصحة الصالة فیما إذا شک بل علم 

بعد صالة الظهر بأنه قد أتی بأربع رکوعات فی الرکعة االولی وال یلتزم  -تعاد موارد القطع بالخلل

ستثنی هو الرکوع فی کل رکعة ال ذات الرکوع نعم لو شک بعد به أحد. فهذا کاشف أن الم

 شرائطه تجر  قاعدة ال تعاد.إحرازه فی بعض 

ثانیا: ال مجال لقاعدة ال تعاد فی أثناء العمل وإال للزم القول بجریانها فیما لو شک فی صحة 

 الحمد أثناء القرائة. 

وأن المختار لزوم  فی غایة المتانةوبهذا یظهر أن ما ذکره السید قدس سره فی متن العروة 

 .االعادة وعدم إمکان االکتفاء بما فی یده

قول ثالث وهو لزوم إتمام ما بیده بال رکوع ثم االعادة، قال السید  هذا وفی المسألة

الخوئیحقدس سره(: قد یقال بعدم کفایة اإلعادة و لزوم الجمع بینها و بین اإلتمام، رعایة للعلم 

، ب اإلتمام و حرم القطعأحدهما، فإنل الرکوع الثاني إن کان واقعاً في محلله وج اإلجمالي بوجوب

 و إالل لزمت اإلعادة لبطالن الصالة حینئذ من أجل زیادة الرکن.

عی  اًل: أنل حرمة القطع في نفسها غیر ثابتة، للتاکیك في تحقلق اإلجماع التعبلدي المدل و فیه أول

 یاط.علیها، و الحکم مبني علی االحت

ة بما إذا أمکن إتمام الصالة صحیحة  أمکن و ولو بحسب الظاهر و ثانیاً: مع التسلیم فهي خاصل

ا ما ال یمکن فلیس هو مورداً لإلجماع جزماً. و المقام من  االقتصار علیها في مقام االمتثال، أمل



145 
 

ة ا یة إلی صحل حة المؤدل الجتزاء بهذه هذا القبیل، لفرض عدم السبیل إلی إعمال القواعد المصحل

الصالة في مرحلة االمتثال، و معه ال یجب اإلتمام قطعاً، فال مانع من رفع الید و االقتصار علی 

 اإلعادة.

و ثالثاً: سللمنا کل ذلك إالل أنل المناط في تنجیز العلم اإلجمالي معارضة األُصول، و ال تعارض هنا 

مثبتاً للتکلیف و اآلخر نافیاً الللذین بهما  بین األصلین الجاریین في الطرفین بعد أن کان أحدهما

اإلعادة مجرى لقاعدة االشتغال المثبتة للتکلیف، و وجوب اإلتمام  ینحل العلم اإلجمالي، فانل 

وال یلزم من جریانها الترخیص فی المخالفة  وع بأصالة البراءة عن حرمة القطعالماکوك فیه مدف

 1القطعیة العملیة.

القول فی غایة المتانة إال أنه کما سبق ال مجال لما اختاره أیضا فالحق وما ذکره فی ردل هذا 

 نفس ما فی متن العروة.

 

 

 

 والحمد لله رب العالمین
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